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Comunhão Entre os Batistas Fundamentalistas
CONJOB Norte N

os Estados Unidos, a origem dos Batistas Fundamentalistas remonta às primeiras décadas do
século XX. Já em 1905 havia a Associação Batista Americana, uma comunhão de igrejas batistas
missionárias, regulares e independentes. Os Batistas Bíblicos organizaram sua Comunhão no dia
23 de maio de 1950 através do Dr. J Frank Norris.
Aqui no Brasil, os Batistas Regulares chegaram em 1935, os Batistas Bíblicos em 1950 e os Batistas
Independentes em 1957, sendo que entre os Regulares alguns eram Independentes. Leia mais na página 6.

Dr. Jaime W. Rose
Batista Independente

Pr. Alceu Olímpio Ferreira
Batista Regular

Pr. Cléber R. Neves
Batista Independente

Pr. Luciano Martins
Batista Regular

Pr. Josué Pereira Félix
Batista Bíblico

O

s jovens Batistas
Regulares do Estado do Paraná se reuniram em Londrina PR no mês
de maio último na Igreja Batista
da Vitória.
O objetivo da reunião foi organizar a CONJOB Norte – Concentração dos Jovens Batistas.
Leia matéria na página 7.

SAIBRES 2008
Pr. Marcelo Silva
Batista Bíblico

Cajuru Tem Novo Pastor

O

A

nossa colunista, Nancy Félix Fragoso foi a preletora do Quadragésimo Encontro Anual da SAIBRES. O evento reuniu 1.200
mulheres de Igrejas Batistas Regulares de São Paulo.
Leia mais na página 5.

Benevides PA

Templo
Batista
Bíblico de
Cajuru acaba de ter o
seu novo pastor empossado no dia 22 de
junho de 2008.
Trata-se do Pr.
Marcos Roberto Pereira que foi ordenado no dia 14 do mesmo mês na Igreja Batista Independente
De Altinópolis.
O Concílio que
examinou o candidato foi composto por
oito pastores e na
imposição de mãos
mais dois novos pastores participaram.
Leia matéria na
página 3.

Igrejas Bíblicas
se Reúnem em
Araçatuba - SP

A

foto mostra os pastores Daniel Rodrigo e Natanael durante as
conferências missionárias realizada em Benevides PA.
Leia mais na página 4.

U

ma média de 800 pessoas se reuniu a cada
noite em Araçatuba SP durante a realização
do CAIB 2008. Os pregadores do evento foram os pastores Robson Marcelo da Silva e Eduardo da
Luz. Leia a matéria na página 5.

m
c

m
y

c

m
y

c

y

Julho de 2008
Ano XXIV
nº 188
Página 02

Evangelismo Explosivo Infantil

N

os dias 12 a 14 de julho a Igreja Bíblica Alto da Boa Vista sob a liderança do Pr John C. Harmon
realiza uma Clínica de Evangelismo Explosivo treinando obreiros para evangelismo de crianças.
O objetivo dessa clínica é oferecer treinamento para professores e líderes de crianças. O trabalho é realizado pelo ministério Evangelismo Explosivo Internacional no Brasil. Para mais informações
entre em contato com o pastor João pelo e-mail: jcharmon@senibe.org, ou pelo telefone (18) 3608-8099.

Equipes e Parcerias

O

Novo Testamento mostra com riqueza de detalhes o ministério do
apóstolo Paulo. As suas três “viagens missionárias” estudadas e
debatidas por alunos de institutos bíblicos e seminários podem
ser denominadas de “geografia
das missões pioneiras do primeiro século”. Lembro-me de um trabalho que fizemos no curso teológico para a matéria “O Livro de
Atos” , desenhando o roteiro daquelas viagens. Saudade!
O que precisamos atentar
para o trabalho missionário naquelas três incursões do apóstolo através do Mar Mediterrâneo e
que hoje em dia precisa ser resgatado é o seu trabalho em equipe e a parceria entre as igrejas.
É claro que naqueles dias não
pesava sobre os cristãos os mais
variados nomes registrados em
cartórios como atualmente. As

heresias e divisões estavam apenas em gestação e a maior dificuldade era cultural e propagada
pelos judaizantes que persistiam
em
discriminar
os
povos
gentílicos. Superável.
O estudante das missões
neotestamentárias, por mais desatento que seja não deixará de
perceber que o trabalho missionário e a liderança das novas
igrejas que nasciam sempre
eram plurais. Paulo mantinha
sempre uma equipe mesclada de
homens mais experientes e outros novatos. As igrejas que iam
sendo formadas, desde Antioquia até a região da Macedônia
mantinham lideranças colegiadas.
Outra informação importante
para a obra missionária era a
parceria entre as igrejas. Tanto os
obreiros quanto o sustento eram
oriundos de diversas igrejas.

Eram todas pequenas e novas,
mas nada impedia que juntassem esforços para a concretização da ordem dada por Jesus
em Atos 1:8 “Jerusalém, Judéia,
Samaria e confins da terra”.
De volta ao presente, verificamos que o mundo está bastante mudado e que as condições são bem diferentes e
mais complexas. Mas nada impede que equipes continuem
sendo formadas e parcerias
entre as igrejas sejam levadas
adiante.
Nós, batistas fundamentalistas, temos pouquíssimas divergências entre nós e nossas igrejas. Fazendo uma comparação
com a igreja primitiva podemos
afirmar com segurança que o
maior problema de hoje continua
sendo o mesmo de então: Cultural (judaizante ou legalista). Superável.

“Quando o lugar é errado, qualquer hora é errada”
(Edílson Bispo dos Santos).
“A minoria vê sempre melhor as coisas ocultas:
a maioria, as evidentes”.
(Giacomo Leopardi).
“Dinheiro é como eletricidade: beneficia os prudentes, fulmina os
insensatos” (Dinamor).
“Quem não precisa colocar sua autoridade à prova deixa todos livres
para se manifestarem e criarem. Isso se chama grandeza”
(Annie Ross).
“Vá o homem aonde for, encontrará apenas
a porção de beleza que levou consigo”
(Ralph Waldo Emerson).
“Vitalidade não é só a capacidade de persistir,
mas também a de recomeçar”.
(Francis Scott Fitzgerald).
“A idade não protege contra o amor. Mas o amor,
em certa medida, protege contra a idade”
(Jeanne Moreau).
“Morte: breve passo entre duas vidas”
(Hurtado de Toledo).
“A gente foge da solidão quando tem medo dos próprios pensamentos”
(Érico Veríssimo).
“Felicidade é a certeza de que a nossa
vida não está se passando inutilmente”
(Érico Veríssimo).

Congresso
A AMI - Associação Missionária Independente
já definiu vários detalhes acerca do congresso para
2009. Deverá ser realizado no mesmo local das
duas últimas edições, Hotel Majestic em Águas de
Lindóia SP. O tema está praticamente definido,
“Passando o Bastão à Nova Geração”, procurando
levar ao evento não apenas os pastores e líderes
das igrejas, como também jovens de ambos os
sexos e seminaristas. Os preletores estão sendo
contatados e a data provável será a última semana
de julho de 2009.

Apoio ao Jornal
O Jornal de Apoio está precisando do seu
apoio. Você que já participa do jornal recebendoo a cada mês e colaborando para a sua permanência, divulgue entre outros pastores e igrejas.
Precisamos ampliar a participação e envolver
mais igrejas no recebimento dos pacotes. Os
custos precisam ser cobertos e a ampliação dos
participantes facilitará a manutenção desse ministério que caminha para o Jubileu de Prata
em abril de 2009. Ore pelo ministério do Jornal
de Apoio.

Ponto de Vista

Pr. Rômulo Weden Ribeiro
rom@rombrazil.brtdata.com.br

O Modo de Deus Nos Abençoar

N

EXPEDIENTE

ão só a salvação é pela
graça de Deus, como
também todas as demais bênçãos que necessitamos
para esta vida. Se não fosse pelo
amor e pela graça de Deus, não
teríamos acesso à vida, à chuva,
ao sol, ao mantimento e, principalmente, à vida eterna. Mesmo
depois de convertidos, nós ainda trazemos conosco a tradição
religiosa de nossos pais que nos
convenceu que Deus só nos
abençoa mediante os nossos
méritos. Não é à toa, então, que
há muitos salvos em Cristo, vivendo debaixo dos aios (tutores)
da lei sem paz e segurança. Trabalhamos para glorificar o nosso Deus e não para recebermos
as Suas bênçãos. As bênçãos
em nossas vidas sempre foram
e sempre serão resultados da

graça e misericórdia do SENHOR. Portanto, nunca diga: “Eu
mereço”, pois não é verdade.
Sempre diga: “Eu preciso” e
Deus, através de Sua infinita
graça, suprirá todas as suas necessidades.
A Santa Trindade está envolvida em todas as bênçãos que
recebemos em nossas vidas.
Que privilégio ser o alvo do amor
e do cuidado do Pai, do Filho e
do Espírito Santo. No livro de
Números 6:24-26, cada uma das
Pessoas da Trindade promete
uma bênção especial para os filhos de Israel. O primeiro Jeová
promete proteção: “O SENHOR te
abençoe e te guarde” (vs. 24). O
segundo Jeová garante misericórdia que significa deixar de nos
castigar por nossos pecados: “O
SENHOR faça resplandecer o
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seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti” (vs. 25a). O terceiro Jeová garante a nossa paz: “O
SENHOR sobre ti levante o seu
rosto e te dê a paz” (vs. 26). Fica
bem claro, então, que o modo de
Deus nos abençoar é pela graça.
No Novo Testamento, Paulo
transmitiu o mesmo ensinamento
através da bênção apostólica: “A
graça do Senhor Jesus Cristo, e
o amor de Deus, e a comunhão
do Espírito Santo seja com todos
vós. Amém” (II Coríntios 13:14).
Portanto, deixemos de lado a
auto-justiça e corramos depressa para os braços de misericórdia do nosso Deus, Criador e
Salvador Jesus Cristo. Vamos trabalhar para glorificar o Pai, mas
sabendo que as bênçãos virão
através de Seu amor.

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

Gostando
“Estou gostando de ler os artigos dos colunistas do J.A. depois que
mudou a diagramação, pois estão escrevendo textos mais objetivos”
(ACSP – São Paulo SP).
Mandar Notícias
“Como posso mandar noticias da nossa igreja e de eventos aqui da
região para serem divulgados no J.A? Quais são os critérios?”
(RCEC – Campina Grande PB).

Resposta da Redação
Todas as igrejas Batistas Fundamentalistas de qualquer região do
Brasil tem espaço aberto aqui nas páginas do J.A. para divulgação
dos seus eventos. Estamos respondendo a esta pergunta aqui na
coluna “Dos Leitores” porque são muitos os leitores que reclamam
por não verem notícias de suas respectivas igrejas aqui divulgadas.
Por isso aproveitamos a ocasião para incentivar tanto os pastores
quanto os lideres das igrejas que mandem as boas noticias para
divulgarmos. Podem mandar textos e fotos para o nosso e-mail:
jornaldeapoio@yahoo.com.br.
Frases
“Gosto da coluna ‘Frases que Ficam’ e gostaria de saber se posso
enviar coleções de frases para serem publicadas.”
(EOS – Campinas SP).

Resposta da Redação
Pode mandar as frases E.O.S. Não podemos garantir que todas
serão publicadas, mas sua colaboração será importante.
Convenção
“Sou membro de uma Igreja Batista que está filiada à Convenção
Batista Brasileira. Nosso pastor é conservador e pelo que tenho
lido sobre os fundamentalistas, não somos diferentes.
Minha pergunta é: Podemos receber o J.A. em nossa igreja?”
(RAF – São Paulo SP).

Resposta da Redação
Prezado R.A.F: diversos pastores e igrejas da CBB recebem
o J.A. Fique à vontade para manter contato conosco.

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

Autoconfrontação
com Bill Moore

N

os dias 11 a 16 de agosto de 2008 o Pr Bill Moore estará ministrando uma série de conferências sobre
autoconfrontação em Cuiabá – MT nas dependências da Igreja Batista em Boa Esperança, liderada
pelo Pr. Paulo Ricardo. Os contatos, para inscrição podem ser mantidos com Pr João Raehl (65)
3642-3569 ou Pr Paulo Ricardo (65) 3627-2667. O custo por pessoa, incluindo apostila será de R$75,00.
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Cajuru Tem Novo Pastor
denação e imposição
das mãos, além dos participantes do Concílio estiveram os pastores,
Waldemar da Silva de
Cajuru SP e Paulo
Castelan da IBI de Franca - SP.
No dia 22 do mesmo
mês aconteceu o culto de
posse do novo pastor e a
despedida do Pr Mário
Baio no Templo Batista de
Pr. Marcos R. Pereira
Cajuru SP. Pr Marcos já
o dia 14 de junho está residindo na casa pasde 2008 a Igreja toral da igreja em Cajuru. Para
Batista Indepen- contatos:
dente de Altinópolis SP sob marcospereira@yahoo.com.br.
a liderança do Pr José Ênio
Darini convocou um Concílio
Pr. Mário Baio
de Pastores para exame e orO Pr. Mário Donizeti Baio
denação pastoral do irmão converteu-se em outubro de
Marcos Roberto Pereira.
1999, na cidade de Ribeirão
Convertido a Cristo em Preto, na Igreja Batista Inde1987 quando tinha dez anos pendente, durante conferêncide idade, Marcos estudou te- as de aniversário as quais esologia no Instituto Batista tava pregando o Pr. Domiciano
Ebenézer em Ribeirão Preto, Gonçalves de São Paulo.
tendo se formado no final de Desde então começou a fre2001. Há quase oito anos, qüentar os cultos e a fazer
casou-se com Regiane Guer- discipulado, até que Deus fara Pereira.
lou ao seu coração, e no ano
Em sua igreja local Mar- de 2001 se matriculou no Inscos sempre esteve envolvido tituto Batista Ebenézer, onde
e à disposição do seu pastor. se formou no ano de 2003.
Convidado para ajudar o mi- Após ter vários ministérios na
nistério em Cajuru SP pelo Pr sua igreja local, em setembro
Mário Baio que planejava fa- de 2003 assumiu o ministézer uma transição ministeri- rio “Levando a Preciosa Seal, Marcos decidiu aceitar o mente”, de distribuição de
convite para o pastorado do Bíblias, ministério que exerTemplo Batista de Cajuru.
ceu até 8/5/2005, quando foi
O Concilio de Pastores convidado para auxiliar o
que examinou o candidato foi Templo Batista de Cajuru,
composto pelos seguintes sendo ordenado ao ministépastores: Mário Baio, do TBC rio pastoral em 18/11/2005.
em Cajuru SP, Alexandre da
A igreja e Cajuru estava em
IBI de Serrana SP, Milton J. uma situação muito difícil,
Nunes e André Rivoiro, da IBI muitas pessoas tinham saíde Ribeirão Preto SP, Thomas do da igreja por problemas, e
L Gilmer do TBI de São Paulo o pastor Mário fez um trabaSP, Mauro Régis da Silva da lho de restauração daquele
IBI de Batatais SP, Eurípedes ministério. Durante esse temParva de Morais da IBC de po continuou morando em RiSão Simão SP e Jose Enio beirão Preto, trabalhando no
Darini da IBI de Altinópolis SP. serviço secular, viajando às
À noite, para o culto de or- quartas e aos domingos para

ministrar em Cajuru, distante
60 km de sua casa.
No final de 2008 viu a necessidade daquela igreja ter
um pastor em tempo integral,
porque em 24 anos daquele
trabalho nunca a igreja pode
alcançar tal condição. Agora o
T.B.C. acaba der concretizar a
transição e o pastor Mário entregou o pastorado ao novo Pr.

Marcos Roberto Pereira, conforme matéria nesta página.
Pr. Mário Baio tem 27
anos, é casado com Regina,
com quem tem 3 filhos:
Victória 5, Victor 6 e um enteado, Rodolfo, de 19, que em
agosto deste ano vai para os
EUA estudar na Universidade
de Bob Jones, pelo Programa
Timóteo.

Pr. Marcos e Pr. Mário Baio

Imposição de mãos.

Regiane, Pr. Marcos e Pr. José Ênio

Escrituração Contábil

N

sendo permitido alegar o seu
desconhecimento. O artigo
1180 do Código Civil é
determinativo no tocante a
esse cumprimento, isto é, a
Contabilidade é indispensável e, como única forma de
registro das atividades empresariais, constitui prova
insubstituível perante terceiros e Poder Judiciário.
A Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº. 563/83, de 28 de janeiro de 1983, aprova a Norma NBC T 2.1, que trata das
Formalidades da Escrituração Contábil, determina que
a entidade deve manter um
sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos
administrativos, através de
processo manual, mecanizado ou eletrônico. Dispõe,
também, que a escrituração
será executada em idioma e
moeda corrente nacionais,
em forma contábil, em ordem
cronológica de dia, mês e
ano e outros requisitos, com
base em documentos de ori-

“Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão
direita e te digo: Não temas, eu te ajudo” (Isaías 41: 13).
urante os últimos 5 anos desfrutamos da convivência, partilhamos da experiência e fomos
abençoados pela presença em nossa igreja
do pastor Gerson Rocha, de sua querida esposa Dona
Eunice e da fiel ajudadora Rosa.
Foram anos de bênçãos ouvindo as pregações e
lições na Escola Bíblica Dominical ministradas pelo
grande servo de Deus ou como eles gosta de dizer:
“Pelo servo do nosso Grande Deus”. Seu ministério
fecundo em Vitória da Conquista, na Bahia, deixando
uma grande igreja e sendo trazido por Deus à igreja
Batista Independente de Batatais, para deixar aqui um
legado de literatura cristã, escrito a partir das lutas,
vitórias e conquistas das almas para a glória do Senhor. É verdade, pastor. Gerson, “ o amor não faz mal”
e amar vocês foi um presente muito precioso para nós,
membros desta igreja em Batatais.
Irmã Eunice, com seus 84 anos de idade e um
dinamismo, uma coragem e uma disposição que fazem inveja a qualquer jovem, nos deixou um acervo de
histórias bíblicas, pacientemente catalogadas por ela
e amorosamente repassadas aos professores do
Departamento Infantil da E.B.D., além dos cursos por
ela ministrados e das orientações tão sabiamente
transmitidas. Como era gratificante vê-la, a cada domingo pela manhã, dirigir-se alegremente á classe
bíblica para levar àquelas crianças que ansiosas
aguardavam os preciosos momentos de estudo da
Palavra de Deus e de cânticos espirituais.
A você, Rosa, que quietinha no seu canto se transformava em ousadia e gozo ao se dirigir à frente para
cantar, com sua voz melodiosa, os belos hinos do
Cantor Cristão, nosso agradecimento por nos permitir louvar ao Senhor com você.
Eles partiram.
E como disse o pastor Gerson no culto de despedida da igreja no domingo, dia 15- “nossos filhos precisam que fiquemos perto deles agora” - e nós estaremos acompanhando em oração este novo início de
jornada da família.
Eles partiram, mas ficou a saudade que veio nos
dizer do privilégio que tivemos, ainda que por um pouco de tempo, de desfrutar da presença, amizade e
convivência destes irmãos queridos. Pudemos aprender com sua experiência, crescer com sua fidelidade
e seu amor à causa de Cristo e com seu zelo pelo
trabalho do Senhor “em defesa da fé e contra a esperança “.
Deixo registrado aqui alguns versos de um dos poemas do pastor Gerson, relíquias que herdei.

D

N

o dia 13 de junho
de 2008, o Conse
lho Regional de
Contabilidade divulgou através da internet a matéria
abaixo. A redação está bastante acessível, mesmo às
pessoas de outras profissões, razão pela qual estou
sugerindo que seja publicado pelo Jornal de Apoio. É
importante que todos os presidentes de pessoas jurídicas, quaisquer que sejam,
saibam a quantas anda a
nossa legislação, no caso,
específico do ramo contábil.
“É dever de todo profissional executar a Contabilidade da empresa ou entidades
que o contratou, pois todo
empresário ou sociedade
empresarial (ou entidades
sem fins lucrativos) está
obrigado a cumprir o que
determina o novo Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/02),
seguindo um sistema de
Contabilidade (artigo 1.179).
Todo cidadão tem o dever de
seguir e cumprir a lei, não

História de Vida

gem externa ou interna ou,
na sua falta, em elementos
que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos
administrativos. A terminologia utilizada deve expressar
o verdadeiro significado das
transações, admitindo-se o
uso de códigos e/ou abreviaturas nos históricos dos
lançamentos, desde que
permanentes e uniformes,
devendo constar, em elenco
identificador, no “Diário” ou
em registro especial revestido
das
formalidades
extrínsecas. O Balanço e demais Demonstrações Contábeis de encerramento de
exercício serão transcritos
no “Diário”, completando-se
com as assinaturas do Contabilista e do titular ou representante legal da entidade.
Assim, a Escrituração
Contábil é uma exigência legal estabelecida pela Lei
10.406/02 e não pode ser
confundida com a escrituração fiscal, que tem o objetivo
de atender às necessidades

Martinho Lopes Névoa
Fone/Fax (12) 39426231
E-mail:
lopesnevoa@uol.com.br
dos órgãos fiscalizadores
das relações tributárias. “Por
meio da regular Escrituração
Contábil, a empresa (ou entidades sem fins lucrativos)
poderá evitar situações de
risco”.
O item “entidade sem fins
lucrativos” foi acrescentado
pelo responsável abaixo.
Estou à disposição dos irmãos.

“DEUS, A IGREJA E EU”.
De Deus me veio a santa vocação, de apascentar
as ovelhas do Senhor;
Ficou bem clara a celeste visão de ser, do Céu,
humilde pregador.
Visão de Deus no coração trazia, e, dEle, revelei as
intenções;
Que, nesta igreja, grande primazia, tivesse a urgente obra de missões.
Missões! – do Céu o assunto principal; também,
da igreja, o assunto deve ser.
Se deste assunto a igreja não tratar, de morte vergonhosa vai morrer.
Segura, igreja, esta visão do céu, obedece ao teu
digno Salvador.
É bem melhor a Cristo ser fiel, do que deixar o teu
primeiro amor.
É fazendo missões que a igreja vê o retorno triunfante do Senhor,
Quando, do Céu, Ele irá descer com a multidão
que Ele resgatou.
Este poema fiz, igreja amada, para exaltar o nome
do meu Deus.
“E, nos combates da luta sagrada, que cresça Ele
e diminua eu.”
Ilhéus, 29 e 30/10/1994.
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N

o dia 21 de junho último das 16 às 18h30, a Igreja Batista do Calvário
que está em fase de implantação na Estância Turística de Batatais SP
sob a liderança do Pr Almir Nunes realizou um encontro para mulheres.
O evento de cunho evangelístico e social teve como palestrante a irmã Gislaine de
Sousa do Templo Batista Ebenézer de Barretos SP e contou com a presença de 22
participantes. Este foi o primeiro trabalho especifico para mulheres realizado pela
igreja nascente..

edgardonato@terra.com.br

Restauração do Casamento Através do
Romantismo:Salomão e a Sulamita

Missões no Pará

H

avia um casamento em crise. O casal não se dava bem. O
marido foi consultar um advogado para obter o divorcio.
Só que ele não estava satisfeito apenas em separar, queria que a mulher sofresse, pois estava muito ofendido. Separar seria
pouco, queria dar também um castigo, deixar a vida dela infernal.
Depois de ouvi-lo, o advogado orientou-o para que realizasse uma
vingança completa. Deveria tratá-la bem por três meses e depois simplesmente abandoná-la. Então, ele deveria ser um perfeito cavalheiro,
elogiá-la, não usar palavras duras. Pelo contrário, tomar iniciativa para
ajudá-la em pequenas tarefas. De vez em quando, deveria leva café
na cama, surpreendê-la com chocolate, com flores. O que iria acontecer? Ela acreditaria que o marido estaria apaixonado, teria a esperança renascida, seria o momento ideal para abandoná-la...
Aquele cliente (marido) achou a proposta muito interessante. Ele
se esforçaria o máximo, agradaria o máximo, depois, sem mais nem
menos, cairia fora. Seria fatal! Achou o plano perfeito.
Veja só, um cara com sentimento de vingança encontrou justamente um advogado do diabo.
Três meses depois... O advogado ligou para aquele marido e
perguntou: E então, tô ligando para tratar do seu divorcio, você é
meu cliente. Como estão as coisas?
Ele respondeu: Ah! Acontece que não quero mais me separar.
- Como não? Você disse que queria se vingar.
- Ah! Você não sabe! Minha esposa está M A R A V I L H O S A! Ela
me trata como rei.
Muitos divórcios seriam evitados se alguns valores do namoro
continuassem, como por exemplo, o romantismo. O Cântico dos
Cânticos é inspirador. Significa o “mais excelente dos cânticos.” Falar de romantismo sem falar de Cantares, é deixar de beber na maior
literatura romântica de todos os tempos. Foi escrito por alguém que
amava e era amado. O conteúdo aborda o amor, o romance, a aliança
e o compartilhar da intimidade reservada para pessoas casadas.
Não se trata de um conto de fadas, melhor que isso, é o conto de
um fato. Não uma fantasia, mas a pura Palavra de Deus, uma narração que marcou indelevelmente as eras, uma padrão universal,
transcultural de uma vida amorosa que honra ao Senhor.
O amor verdadeiro é uma inspiração. De fato, precisamos de modelos
que encarnem o amor e vivam-no plenamente. Resgatar o romantismo é a
tônica no livro Cantares. É o caso dos noivos Salomão e a Sulamita.
Ele é tratado como um rei, ela é honrada como rainha! No inicio,
ela era insegura, criada na vinha, no campo, tinha a pele queimada do
sol. Sentia-se indigna diante das outras garotas bem criadas e delicadas. Mas o amado, um cavalheiro, leva-a a se sentir muito especial. Expressou em voz alta sua apreciação pela aparência e pelo
caráter da sua querida. Quem quer ter uma rainha como esposa,
precisa aprender a tratá-la como PRIMEIRA DAMA.
Os corintianos têm algo a nos ensinar. Eles tratam o coringão,
mesmo na segundona, como se estivesse na primeirona. Viajaram
para o Recife, na decisão do brasileirão, a fim de assistirem o jogo.
Eles se sacrificam, se emocionam, choram. Infelizmente alguns homens são fanáticos pelo time e apáticos quanto ao romantismo. Da
mesma forma, há mulheres torcendo por personagens nas novelas e
deixam de admirar os verdadeiros heróis da vida real, seus dedicados
maridos, eles deveriam ser a programação favorita de suas vidas.
Cantares fala de uma lealdade, de um pertencimento mútuo. Como
é que duas pessoas podem se pertencer tanto a ponto de se tornarem uma? É o mistério da vida conjugal: Tornando se os dois uma só
carne. Um apega-se ao outro, o outro apega-se ao um. É um amor
correspondente. Eu e você, você e eu.
Ele diz: Você é a mais linda das mulheres! Entre todas, ela tem um
brilho especial, não se explica, não é lógico. Ele a vê como a
concretização, a encarnação de um sonho. Ele idealiza o seu amor e
o seu amor se materializa. Ele a elogia, fala bem, faz questão de
destacar, de publicar como ama a sua amada.
Ela também fala. Ela não é muda: Como és formoso, amado meu,
como és amável. Sua voz é doce. Ela o distingue entre todos os
homens. Quando as amigas perguntavam: o que ele tem de tão especial? Ela dizia: O meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre
dez mil. Se fosse hoje, ela diria: O meu amado é diferenciado, maravilhoso, o melhor homem da cidade! Ai, ai...
Ao ler esse livro, você não encontra críticas ferinas, palavras
depreciativas, pelo contrário, ele dizia sempre palavras positivas e
em conseqüência, ela correspondia amorosamente. Tanto a sós,
quanto em público todos sabiam do grande amor daquele casal.
Marido - valorize a feminilidade, o charme! Há algo belo e divino
na mulher que Deus criou. Você tem uma máquina da mais avançada
tecnologia, melhor que um lap top, última geração. Você pode acessar
(evidentemente só os casados possuem a senha; obtida após o
casamento com a benção de Deus, dos pais e da igreja). A sua
querida vem com um manual de instrução, escrito: Trate-a com cuidado! Ela é frágil, precisa de carinho, de sensibilidade.
Esposa – valorize a masculinidade, o vigor! Há algo belo e divino
no ser masculino. Valorize a força muscular a seu serviço, símbolo
de proteção, o bíceps natural; não siliconizado, o cabelo grisalho;
símbolo da experiência. Homem, heterossexual, está em extinção,
você sabia? Valorize seu neguinho sarado, seu maridão, o amigo
certo das horas incertas. Tá legal, ele não é nenhuma Brastemp, mas
é presente do Senhor para cuidar de você, respeite-o, trate-o bem,
como a sulamita fazia. Reconheça o esforço do seu amado. Ele é
melhor do que chocolate e não tem efeitos colaterais.
Você não precisa de aventuras, nem deixar seu casamento se
desgastar. Renove sua esperança, sua capacidade de perdoar através
do amor inesgotável do Senhor. Viva também seu Cântico dos Cânticos,
a sua história de amor, ainda não contada, mas tão linda, tão real!!
1 O texto acima foi compartilhado no Dia dos Namorados para 165
casais numa churrascaria em São Paulo.

tários que realizaram evangelismo de adultos e de crianças, projeção do filme Jesus, corte de cabelo, confecção de
artesanatos, atendimento médico e dentário, palestras na
área de saúde e muitas outras atividades.
Crianças africanas
No dia 01 de junho comemora-se nos países africanos o
Dia da Criança Africana. Aproveitando a data, o missionário
Odenilson de Sousa Figueiredo que está implantando igrejas em Maputo, Moçambique, realizou um trabalho especial
para alcançar crianças, o que foi uma grande benção. Continuemos orando pelos missionários Pr Odenilson e sua
esposa Maria Luiza, principalmente pela definição do local
para a construção do prédio para a igreja em Maputo. Contatos pelo e-mail: pr.odenilson@hotmail.com, telefone (00xx)
25821401597 ou 258843989344.

A Igreja Batista Independente em Benevides PA, sob a
liderança do Pr Natanael está apoiando dez projetos missionários. Nos dias 16 a 18 de maio último a igreja realizou a
sua conferência missionária anual, tendo como pregador o
Pr Daniel Rodrigo, missionário em Jaboticabal – SP. A renovação da Promessa de Fé para Missões superou o alvo estabelecido e a igreja deverá ampliar o seu quadro de missionários. Benevides tem mais de 40 mil habitantes e a igreja
uma freqüência média de 80 pessoas.
19 anos
No dia 21 de maio de 1989,
na residência do irmão
Josemar de Oliveira Pereira com
apoio de alguns membros da
Igreja Batista do Jardim Ângela,
liderada na época pelo Pr
Manoel, o missionário Robert
Daniel Waslsh deu início à fundação da Igreja Batista da Fé
em São Paulo. Em seguida o
trabalho mudou-se para a Estrada de Itapecerica da Serra e
depois para Avenida Ellias
Mass. Em janeiro de 1991 o trabalho passou a ter a liderança
do Pr Edgar Rodrigues Donato. Em agosto de 1996 a congregação foi organizada como Igreja Batista da Fé na Rua
Antonio Sálvia onde permanece até hoje. O missionário
Robert Waslsh continuou no trabalho com apoio do Pr Paull
Willian Spoelhof e Pr Erenildo Peixoto de Matos. Pr Erenildo
ficou até outubro de 1997 e Pr Paull até abril de 1999, quando assumiu a liderança o Pr Sitri Lobato de Siqueira em
julho de 1999 permanecendo até julho de 2003. Em junho
de 2004 assumiu a liderança da igreja o Pr Joel Azer Macedo
de Araújo (foto) que permanece até o momento. Nos dias 24
e 25 de maio último a igreja realizou as conferências comemorativas do seu décimo nono aniversário. Os preletores foram os pastores Davi Hufman e Marcos Desasso.
Reuniões de Pastores
A Junta Batista Bíblica do Estado de São Paulo realizou sua
reunião bimestral de pastores e líderes durante todo o ano. No
dia 5 de julho a reunião acontece no Templo Batista Bíblico Alzira
Franco em Santo André SP. Dia 6 de setembro acontecerá na
Igreja Batista Bíblica em Jardim Aeroporto, Campinas SP. No dia
01 de novembro, última reunião do ano acontecerá na Primeira
Igreja Batista Bíblica de Cidade Ademar, São Paulo, capital. Para
maiores informações use o e-mail: marcosigreja@uol.com.br
ou pelos telefones (11) 5062-7735 e 9614-0854.
Projeto de Curto Prazo
No início do mês de maio a Igreja Batista Regular do
Calvário de Anápolis GO, sob a liderança do Pr Mário
Maracaipe e com o apoio do missionário Omar Abdalla realizou um projeto missionário de curto prazo em São Roque
de Minas e Vargem Bonita, cidades que ficam na região da
Serra da Canastra em Minas Gerais. Ao todo foram 47 volun-

Projeto Goianésia
O trabalho de implantação da igreja em Goianésia GO pelo
missionário Vanderley Borges está avançando satisfatoriamente com as ricas bênçãos do senhor. A cidade está crescendo com
a chegada de novas famílias oriundas de vários estados brasileiros. A construtora Camargo Correia está com duas grandes obras
na região: Ferrovia Norte Sul e a mineradora do grupo Anglo
American. Dois funcionários já estão congregando nos trabalhos
regulares da igreja e abrindo portas para contatos com os demais que vão chegando. Para maiores informações: www.borges.
batistasiao.org, telefone (62) 8445-9832.
Problemas Emocionais
A Igreja Batista Boas Novas em Sales Oliveira SP, sob
liderança do Pr Márcio BS Trindade realizou uma série de
conferências sob o tema: “Lidando com problemas emocionais”. Os assuntos tratados foram: depressão, medo e ansiedade, entre outros. Nada de integracionismo, pois a base
será a Palavra de Deus. O evento aconteceu nos dias 27 a
29 de junho e o preletor será o Pr Daniel C. Pauluci, professor do Instituto Bíblico Maranata em Marilândia do Sul PR.
Contatos com Pr Márcio pelo e-mail: pr.marcio.teo@gmail.com, telefone (16) 3852-3561.
Iquitos – Peru
O missionário peruano, Pr Felix Saul Mera Ramirez, apoiado por igrejas brasileiras através da CBBN está no Brasil desde
o final de junho para participar do Congresso Batista Bíblico
deste mês de julho em Belo Horizonte MG. Será uma oportunidade para agradecer as igrejas mantenedoras e agendar algumas visitas, às igrejas, pois deverá permanecer no país até o
dia 12 de agosto. Agendamentos com o Pr Álvaro A Pavan pelos
telefones (19) 3231-3566 ou 3243-6302 ou 9729-7930.
13 anos

A Primeira Igreja Batista Bíblica em Jardim São Pedro,
Itapecerica da Serra SP, liderada pelo Pr. José Reginaldo G
Santana, realizou nos dias 6 a 8 de junho uma série de conferências em comemoração ao décimo terceiro aniversário da
obra. O preletor foi o Pr Manoel Fernandes, da Igreja Batista do
Calvário de São Paulo. Além das mensagens bíblicas, o evento
contou com as participações especiais do quarteto masculino
da PIBB de Cidade Ademar, Coral Aliança e o cantor Renato
Vianna, além dos ministérios da igreja aniversariante.

Encontro Anual da SAIBRES

N

o dia 31 de maio último aconteceu o 40° Encontro Anual da SAIBRES nas dependências da Primeira Igreja Batista do Brás em São Paulo SP. O tema do encontro foi “40
anos e ainda crescendo... até que Ele volte” (João 4:35). A preletora foi a irmã Nancy
Félix Fragoso. No mesmo dia comemorou-se o décimo aniversário da Revista Missão Mulher. O evento contou com a presença de 1200 mulheres e foi levantada uma oferta de
R$12.000,00, enviada para o missionário Pr. Valtair de Oliveira que trabalha com a missão
Asas de Socorro.

walacejuliare@yahoo.com.br

Dili – Timor-Leste
Escola Cristã
Nos dias 24 a 26 de agosto em Sumaré SP, acontecerá o 17° Workshop de Educação para Escolas
Cristãs sob o tema: “O Poder da Verdade na Educação”. Paralelamente será realizado o 1° Encontro
Nacional de Estudantes e Ex-alunos das Escolas
Associadas AECEP debatendo o tema: “O Impacto
do Estudante Cristão na Sociedade Contemporânea” Maiores informações no site: www.aecep.
org.br.

Pr Lourinaldo Araújo e sua família continuam se
adaptando à cultura e às dificuldades no Timor-Leste. Em uma carta do mês de junho ele relata em detalhes o dia-a-dia em Dili, capital do país, onde pretendem implantar a igreja. Dificuldade com moradia,
alimentação, transporte, energia elétrica, água e
aprendizado da língua. A pobreza das pessoas é agravada pela cegueira espiritual. Conseguiram moradia
mais adequada e agora a batalha é para conseguir
vaga na escola portuguesa para os filhos Levi e
Nathan. O ano letivo começará em setembro.
CAIB – 2008

Novo Trabalho
A Igreja Batista Bíblica em Orlândia SP, sob a
liderança do seminarista e evangelista Émerson
José de Andrade inaugurou uma nova congregação em Guará SP. O culto de inauguração teve como
pregador o Pr Francisco Holanda Moreira da Igreja
Batista Bíblica de Ituverava SP. A liderança da nova
congregação está sob a responsabilidade do
diácono Alexandre Martins Acosta. Em Orlândia, a
Igreja Batista Bíblica está em fase de construção
do seu templo.
Jovens de Rondônia
A Igreja Batista Bíblica em Ariquemes RO, com
apoio da CONJUBAB-RO organizaram o Primeiro
Congresso de Jovens Batistas Bíblicos do Estado.
O preletor foi o Pr Samuel Barreto, da Primeira Igreja
Batista em Itabuna – BA. O evento, que promete repetir-se a cada ano, aconteceu nos dias 19 a 21 de
abril deste ano.
Conferências Batista
Neste mês de julho, nos dias 4 a 6 está acontecendo em Presidente Prudente SP a Primeira Conferência Batista, organizada pelo Ministério Palavra Prudente sob a responsabilidade do Pr Calvin
Gardner. Na edição de agosto estaremos fazendo
uma reportagem completa sobre o evento. Cinco
preletores estão trazendo as mensagens sobre os
temas: “A Graça de Deus” e “A Igreja de Deus”.

O CAIB 2008, realizado no mês de maio em
Araçatuba SP, sob a coordenação da Igreja Bíblica
Boa Vista, liderada pelo Pr John Carlos Harmon contou com a participação de 15 igrejas. Dez igrejas de
Araçatuba e outras cinco de Goiânia GO, Buriti Serena e Tres Lagoas MS, Birigui e São José do Rio Preto
SP. Os preletores foram os pastores, Robson Marcelo da Silva do TBE de Goiânia e Eduardo da Luz da
MNTB. A média de participantes nos cultos noturnos
foi de 800 pessoas, além dos trabalhos especiais
paralelos para as crianças. Todos os trabalhos contaram com o apoio do Pr Daniel e sua esposa
Hadassa.
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Camaçari BA
Nos dias 13 a 15 de Junho, o Templo Batista
Jerusalém em Camaçari BA, sob a liderança do Pr.
Tomé Lopes dos santos realizou sua Conferência
Evangelística da Família, com a presença do Pr
Jamir Sbrana, da Igreja Batista Regular Esperança,
Salvador BA. O evento foi histórico na vida da Igreja,
principalmente porque o alvo principal visava alcançar as “FAMÍLIAS ”. Realmente foi uma grande
benção, e a igreja já está colhendo preciosos frutos. No dia 31 de maio, foi realizado um grande dia
de evangelismo, com a presença de 100 jovens das
Igrejas Batistas Fundamentalistas daquela região.
Muitas almas foram alcançadas. Nos dias 27 a 29
de junho, os jovens do TBJ participaram do acampamento organizado pela COJUBAB, um movimento ligado à Comunhão Batista Bíblica da Bahia.

Avivamento na Obra de Deus

O

grande alvo do desafio da obra de Deus está em avivar a vida
de seu povo. Avivamento significa “realce; dar vida; despertar;
ganhar nova vida; novo vigor; novo ânimo”. Avivamento não é
fruto de bons pregadores, ou de homens carismáticos, ou de construções faraônicas, ou emocionalismo empírico, ou experiências místicas;
antes é fruto de submissão a Deus e à Sua Palavra!
Após a reconstrução dos muros de Jerusalém, em 52 dias, Neemias
e Esdras reúnem o povo para dar-lhes aquilo que mais precisavam.
Talvez alguns pensassem que sua maior necessidade era uma nova
cidade, mas aqueles homens sabiam que precisavam de Deus, e o
relato de Neemias 8.1-12, nos mostra o que Deus queria para seu povo.
Há algumas marcas dessa ação de Deus no meio do povo, que demonstram um avivamento espiritual.
1. UM AVIVAMENTO É MARCADO POR UM POVO CARENTE DE DEUS
(v.1) “... haviam se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se
como se fosse um só homem na praça... pediram... que trouxesse o Livro
da Lei”. Estas pessoas já tinham ganhado a liberdade; uma cidade
reconstruída; um novo Templo; uma casa para morar; mas ainda lhes
faltava algo, a Voz de Deus.
Não há avivamento espiritual verdadeiro, sem que haja um povo
sedento de Deus; sem que a Bíblia seja o padrão de todas as decisões
e ações de um povo. Não são revelações preditas por qualquer um que
promove um avivamento, mas sim aquelas que o Senhor Deus predisse
em Sua Palavra. No Salmo 27.4 há um clamor: “Uma coisa pedi ao
Senhor, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha
vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no
seu templo”. Um povo não experimenta avivamento enquanto não desejar ardentemente a presença de Deus; enquanto for um peso orar, ler a
Bíblia congregar numa igreja.
2. UM AVIVAMENTO É MARCADO POR UM POVO DISPOSTO A ENGRANDECER A DEUS POR CAUSA DE SUA PALAVRA (vv. 2-6) “leu o
livro...todos adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra”. Estas pessoas não necessitavam de novas ordens, mas das eternas; eles não
necessitavam de um novo Deus, mas do Eterno; eles não podiam engrandecer aqueles homens que estavam diante dele, mas a Deus.
Não há avivamento espiritual verdadeiro, sem que Deus seja seu
centro; sem que Seu nome esteja acima de qualquer nome. Este avivamento não ocorre quando o nome de qualquer outro é mais citado do
que o nome de Deus. Quando Jesus curava as pessoas, elas adoravam
a Deus; quando os apóstolos operavam sinais, as pessoas glorificavam a Deus. A igreja precisa aprender a glorificar a Deus por todos os
benefícios que Ele tem dado. Reconhecer a ação do Senhor e
engrandecê-lo é uma marca de quem está crescendo na graça e conhecimento do Senhor.
3. UM AVIVAMENTO É MARCADO POR UM POVO DISPOSTO A OUVIR
A VOZ DE DEUS POR MEIO DE SUA PALAVRA (v.3) “leu o livro desde o
raiar da manhã até o meio dia... e todo o povo ouvia com atenção...”. A
Bíblia foi lida por horas; foi interpretada e aplicada (v.8); houve uma
tremenda reverência pela Palavra de Deus (v.5).
Não há avivamento espiritual verdadeiro, sem que a Palavra de Deus
receba atenção devida; sem que haja prazer na lei do Senhor; enquanto
o povo não demonstrar anseio por ouvi-Lo atentamente. Lemos em 2
Timóteo 4.2-4, que muitos sentirão coceiras nos ouvidos não querendo
dar atenção à Palavra do Senhor. Mas Paulo adverte: Prega a Palavra! “A
pregação ainda é o maior instrumento de avivamento espiritual!” . Somente pela pregação da Palavra o coração do homem é exposto a um
Deus redentor!
4. UM AVIVAMENTO É MARCADO POR UM POVO QUE SE CONSAGRA
AO SENHOR DEUS (v.9-12) “... este dia é consagrado ao Senhor...” O povo
se arrependeu; eles continuaram a buscar ao Senhor; eles jejuaram;
humilharam-se; abandonaram seus pecados. Um avivamento espiritual se faz necessário quando o vigor espiritual diminui, sendo substituído
pela tradição e religiosidade.
Não há avivamento espiritual verdadeiro, sem o reconhecimento das
ofensas a Deus. E quando há ofensas, então deve acontecer a confissão. A oração de contrição em 2 Crônicas 7.14 foi: “Se o meu povo se
humilhar, orar e confessar, ouvirei do céu, perdoarei e sararei...” Não há
como a igreja experimentar um avivamento enquanto carregar, esconder e for conivente com o pecado. Não é de prédios novos, ou pastor
novo, ou estatutos novos que a igreja precisa, mas sim, abandonar seus
pecados e confessá-los ao Senhor, se humilhando ante Sua potente
mão.
Queridos leitores, não é mais tempo de alimentarmos a religiosidade (ir a igreja por ir); nem de alimentarmos o tradicionalismo (se preocupar somente em agradar pessoas); muito menos de nos enganarmos com uma falsa vida cristã, marcada por hipocrisias. Mas, chegou a
hora de arrependimento, de abandono das velhas práticas que contaminam nossas vidas e toda a igreja de Jesus. A igreja onde você congrega
é o lugar que Deus que intervir e agir com grandes maravilhas, quebrantando o coração das pessoas, transformando-as à imagem de Jesus,
fazendo-as serem frutíferas em toda boa obra. E sabe por onde ele quer
começar? Isto mesmo, por sua vida!
Os desafios da obra de Deus culminam num avivamento espiritual
que promove santidade e serviço.
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Dr. Roy Beacham

N

o período de 28 de julho a 1 de agosto, na Igreja Batista Regular do Rio Pequeno em São Paulo, capital
será ministrado mais um curso em nível de Mestrado. O tema será Teologia do Velho Testamento com
enfoque nas passagens de difícil interpretação. As aulas serão ministradas das 8 da manhã ao meiodia e o investimento será de R$80,00 por pessoa. O público alvo são pastores, seminaristas e demais irmãos que
tenham interesse no estudo da Palavra de Deus. Maiores informações com Pr Geber Coelho pelo telefone (11)
3682-5897.

Comunhão entre os
Batistas Fundamentalistas

N

Concílios

J

á é rotina a expressão tempos difíceis. Preocupa-me
que o usual nos acomode. Paulo, sobre o futuro,
disse a Timóteo: Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis (2 Tm 3:1). O sobrevirão é hoje, não há negar. Uma espiadela no global diz tudo.
Em todas as áreas. Atingiu o arraial. O ministério. Quantos
escândalos estão estourando nos púlpitos! Se some a isso
os milagreiros que, como disse Pedro, fariam comércio do
Evangelho. Tão aí, pululando em todas as esquinas. Há igrejas coladas uma à outra. A situação está feia, muito feia.
Quando comecei no ministério, na década de 70, apreciava ouvir os irmãos me chamando Pastor, ô pastor! As pessoas que estavam perto, nas ruas, olhavam com certo respeito. Hoje, quando chamam em público, fico meio desarrumado, pois Pastor virou sinônimo de charlatão no léxico do
povão. Como estou na cidade há 25 anos, existe o respeito
da comunidade, porém em outras praças o olhar de desconfiança é inevitável. Somos igualados a turma dos bispos,
apóstolos, paipóstolos, avopóstolos e mais o que está por vir.
Dentro deste quadro é que olho para o futuro da denominação. O assunto exposto é um sinal escatológico. Mas enquanto Cristo ainda não nos arrebatar urge uma posição
bem firme em nossos Concílios. É preciso ir fundo na vida
do candidato. Ser bom aluno em Seminário não é cartão
verde para ministério. É óbvio que é apreciável, mas não a
essência.
Urge bem considerar nos Concílios a vida pessoal do
candidato. Buscar informações com parentes. A esposa, principalmente. Saber como usa o dinheiro. É ganancioso?
Quantos púlpitos caíram por causa de “passos maiores do
que as pernas”. Há lojas e financeiras que não mais querem
negócios com pastores, sabia? Comprei o meu carro financiado porque o gerente me conhece e deu sinal verde à financeira. Ele me disse: “Pastor, eles já tomaram tanto na
cabeça com gente se dizendo pastor que proibiram financiamento aos tais”. Fiquei estarrecido. No Rio, um veterano
colega passou pelo mesmo constrangimento. Ainda bem
que era conhecido do pessoal da empresa.
Há outras coisas mais à apuração: É organizado? Termina o que começa? É gentil e amoroso com a família? E a
esposa, é chamada a suportar o peso do ministério? Há
pastores que sofrem, pois a esposa não é chamada. A chamada é para o casal. Ela será a “pastora” do pastor. É nos
seus ombros que ele vai chorar. Nos seus ouvidos vai “gemer”. Não às ovelhas. Somente a esposa pode ouvi-lo. Que
grande ministério!
Entendemos, é claro, que há casos que a esposa adoece. Até mesmo o pastor. Ninguém está livre. Deus, que é
soberano, sabe como levantar glória para o seu nome em
tais situações.
Um outro assunto importantíssimo é Doutrina. É fácil
concordar à frente de um grupo de pastores da mesma “fé e
ordem”. E depois? Quantos disseram “sim” ao ideário defendido pelos batistas e, depois, acabaram dividindo igrejas
com “ventos de doutrinas estranhas”. O que fazer? Ir fundo
na vida do candidato como membro de igreja. Seu pastor
bem o conhece. Às vezes me vejo pensando se não seria
bom, como parte do Concílio, uma declaração assinada pelo
candidato afirmando que, em aderir outras práticas estranhas aos Batistas, autoriza o seu desligamento do ministério e da própria igreja. Se tiver convicção no que crê, não terá
problema algum em assinar tal declaração de credo.
Sim, precisamos tomar todo o cuidado possível. O sábio
escreveu: Não havendo sábios conselhos, o povo cai (Pv
11:14). Estamos numa época de muitos pastores e poucos
púlpitos.
A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, recomendou Paulo apóstolo (I Tm 5:22). Às vezes, por sentimentalismo, erramos. É o coleguismo.
Há de se ter um bom testemunho – dentro do que nos é
permitido verificar – sobre aqueles que se apresentam para
o ministério. Há Igrejas sofrendo por “imposição de mãos”
que poderiam esperar mais ou, quiçá, até ser evitadas.
Enfim tudo o que nos vier às mãos para recomendar
alguém ao ministério vamos fazê-lo, pois caso aconteça o
não esperado, teremos a consciência em paz de ter feito
tudo o “que nos veio às mãos para fazer”.
Vai longe o tempo da fidelidade doutrinária. Tenhamos a
mansidão das pombas sem esquecermos a prudência das
serpentes.

os EUA os grupos
batistas de posição fundamentalista tiveram origem em
1905 através da Associação
Batista Americana, uma comunhão livre formada por
cerca de seis mil igrejas,
6.700 ministros e quase dois
milhões de membros.
Muitos grupos de batistas fundamentalistas foram
organizados através dos
anos nos EUA com uma característica que sempre os
identificavam: não abriam
mao da autonomia e independência da igreja local. Alguns desses grupos foram:
Missões Batistas Independentes, Comunhão Batista
do Sul, Associação Geral de
Igrejas Batistas Regulares,
Comunhão Batista Bíblica,
entre outras.
Durante décadas, quase
todas as igrejas batistas
fundamentalistas mantiveram comunhão entre si, res-

peitando a independência de
cada uma. Com o passar do
tempo, o surgimento de líderes possessivos e de forte
liderança começaram a criar dificuldades de convivência devido a pequenas divergências culturais sobre usos
e costumes. Esses atritos
entre pastores, acabaram
abalando a comunhão entre
muitas igrejas.
Como resultado, aconteceu a organização de dois
grupos: Batistas Regulares
e Batistas Bíblicos em diferentes regiões e datas. A
maioria das igrejas batistas
independentes que não se
aliou a nenhuma dessas
duas organizações permaneceu independente e os seus
principais líderes começaram a organizar pequenas
agências missionárias. Atualmente, nos EUA, existem
centenas de missões batistas independentes que espalham missionários pelos cin-

Nossa Igreja Apóia
Projetos da AMI
Pr Amílcar
Bragança
Vasconcelos, da
Igreja Batista
Central de Dourados MS, e que já
pastoreou em
Cuiabá MT, tem
apoiado missões
durante todo o seu
ministério. Atualmente ele é um
dos conselheiros
da Associação
Missionária
Independente e
apóia diversos
projetos da
missão.
Contatos com
o Pr. Amílcar pelo
e-mail:
amílcar@dourados.br.

co continentes superando
em número a Convenção
Batista do Sul.
Aqui no Brasil, depois que
diminuiu a influência dos
missionários estadunidenses, a comunhão entre os
três principais movimentos
batistas fundamentalistas
cresceu. É comum a participação conjunta em eventos
regionais e principalmente
na obra missionária que começa a crescer e aparecer.
Sempre houve intercâmbio
razoável na área de preparação de obreiros.
O Brasil precisa que muitas igrejas batistas de posição fundamentalista sejam
implantadas. Os tres movimentos ainda vivem de focos
regionais de igrejas resultantes das primeiras levas
de missionários que vieram
para cá e preferiam atuar
próximos uns dos outros,
principalmente devido à
viabilização para a educação

formal dos filhos.
Continuamos precisando
da vinda dos missionários
estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos. Missionários para atuarem em
parceria com missionários e
pastores brasileiros. Os conflitos entre pastores brasileiros e missionários estadunidenses nunca chegaram a
prejudicar a obra. São atritos
naturais devido mais às diferenças culturais do que
doutrinárias.
As grandes mudanças da
última década com o avanço
da globalização estão exigindo maior aproximação entre
os batistas fundamentalistas. Essa aproximação
depende mais dos próprios
pastores do que das lideranças formais das organizações, pois ainda prevalece
entre todos os batistas
fundamentalistas, a força da
independência e autonomia
das igrejas locais.

Relatório do Diretor
de Missões da AMI
Pr Carlos Alberto Moraes
Janeiro a Junho de 2008
(Pregações, Estudos e Divulgações).
06/01 Domingo
Igreja Batista do Calvário
Morro Agudo SP

22/03 Sábado
Igreja Batista do Calvário
Morro Agudo SP

07/01 Segunda-Feira
Primeira Igreja Batista Bíblica
São Sebastião do Paraíso MG

30/03 Domingo
Igreja Batista do Calvário
Batatais SP

13/01 Domingo
Igreja Batista do Calvário
Morro Agudo SP.

01-03/05 Quinta a Sábado
Acampamento de Jovens
São Sebastião do Paraíso MG

21/01 Segunda-feira
Primeira Igreja Batista
São Sebastião do Paraíso MG

04/05 Domingo
Igreja Batista do Calvário
Batatais SP

28/01 Segunda-Feira
Primeira Igreja Batista
São Sebastião do Paraíso MG

10 a 11/05 Sábado e Domingo
Igreja Batista independente
Batatais SP

03/02 Domingo
Igreja Batista do Calvário
Batatais SP

18/05 Domingo EBD
Igreja Batista Bíblica V florida
Guarulhos Sp

10/02 Domingo
Igreja Batista do Calvário
Batatais SP

18/05 Noite
Igreja Batista Bíblica V S Jorge
Guarulhos SP

17/02 Domingo
Igreja Batista do Calvário
Batatais SP

23-25/05 Sexta a Domingo
Igreja Batista Central
Barretos SP

23 e 24/02 Sábado e Domingo
Templo Batista Maranata
Londrina PR

31/05 à 01/06 Sábado e
Domingo
Igreja Batista Central
Dourados MS

10 a 13/03 Segunda a QuintaFeira
Seminário Batista EMAÚS
São Bernardo do Campo SP

08/06 Domingo
Igreja Batista Bíblica
Ribeirão Preto SP

15/03 Sábado
Igreja Batista Independente
Orlândia SP

15/06 Domingo
Igreja Batista Nova Vida
Caraguatatuba SP

19/03 Quarta-Feira
Igreja Batista do Calvário
Batatais SP

28 e 29/06 Sábado e Domingo
Templo Batista Bíblico
São José dos Campos SP

Este relatório não inclui os trabalhos
e contatos internos da AMI.

Encontro de Casais

A

Igreja Batista do Calvário em Morro Agudo SP, liderada pelo Pr Edílson Araújo, promoveu um Encontro de Casais na noite do dia 21 de maio último. Os casais participaram de
um precioso tempo de adoração a Deus acompanhado de orientações conjugais feitas
pelo pastor da igreja. Foi um tempo de reavivar as promessas feitas no casamento. Durante o
encontro, os casais tiveram a satisfação de um jantar “a dois”, quando puderam conversar assuntos íntimos e colocar Deus em primeiro plano nas suas vidas. No encerramento, já se faziam
planos para uma segunda edição do evento para os próximos meses. (Informações e foto enviadas
por Rogério Chiaroti).
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CONJOB NORTE 2008

N

o dia 22 de maio último a Igreja Batista Vitória em Londrina PR, sob a liderança do
Pr David Smith organizou o
encontro de jovens da Região
Norte do Estado do Paraná.
As atividades foram
dirigidas pelo Pr Guto Moreira
da Igreja Batista Vitória Zona
Norte de Londrina PR e a men-

sagem bíblica foi entregue pelo
Pr Jefferson Soares.
No concurso bíblico, as
duas pessoas que se destacaram foram Jeanne Meyers Soares, de Mauá da Serra PR e
Rachel Christina Smith, de
Londrina PR. Após o estudo bíblico foi servido o almoço para
todos os presentes. A tarde foi
dedicada a pratica de esportes.
O objetivo principal desse
encontro foi a organização da
CONJOB NORTE. A sigla
CONJOB é “Concentração
dos Jovens Batistas”, já utilizada pelas Igrejas Batistas
Regulares de Curitiba. Por
essa razão o acréscimo NORTE para definir que será a concentração da região Norte do
Estado do Paraná.
O objetivo da CONJOB
NORTE é organizar as atividades anuais como acampamentos, encontros, entre outros eventos. Para tanto, elegeu-se a Diretoria que ficou
assim constituída: Presidente:

Pr Guto Moreira, da Igreja
Batista Vitória Zona Norte de
Londrina PR, Vice-Presidente: Rafael Periles de Carvalho, da Igreja Batista
Maranata, de Marilândia do
Sul PR, Primeira Secretária:
Rachel C. Smith, da Igreja
Batista Vitória Milton
Gavette, de Londrina PR, Segunda Secretária Jeanne
Meyers Soares, da Igreja Batista Regular de Mauá da Serra PR, Tesoureiro: Vinicius
Barneze, da Igreja Batista
Regular de Apucarana PR.
Cada igreja da região Norte do Paraná terá representante. O representante da Igreja Batista Vitória Milton
Gavette de Londrina é o Pr
Wellington Luis dos Santos.
Da igreja Batista Vitória Zona
Norte de Londrina é Patrícia
Gonçalves. Os representantes das Igrejas Batistas Boas
Novas em Japurá e Batista
Moriá em Arapongas ainda
serão nomeados.

As Pontes Nossas de Cada Dia

C

aros colegas pastores e líderes, na
última edição do
Jornal de Apoio você deve ter
notado uma convocação para
que os leitores tenham a oportunidade de abençoar outros
ministérios compartilhando
experiências com as pontes
criativas que estão fazendo
nas suas igrejas. Eu vou encabeçar a lista mostrando algumas oportunidades incríveis que Deus nos deu nestes últimos anos - nós adotamos um evangelismo agressivo e um treinamento contínuo. Veja:
FESTIVAL DA CRIANÇA –
brinquedos infláveis gigantes,
show evangelístico de palhaços, peças de histórias
bíblicas e lanche.
MISSIONIGHT – uma ou
duas noites inteiras dentro da
mata aprendendo sobre Cristo, vida cristã, comunhão e
missões. São experiências
inesquecíveis com Cristo.
PASSEIOS RADICAIS –
crentes convidam amigos para

escalada, bike, passeios, etc.
FOLHETOS - produção de
folhetos evangelísticos especiais para cada ocasião única.
PROJETO MEU BAIRRO
MELHOR – projeto anual, executado em um só dia, que visa
fazer boas obras para que a
população entenda que nós
nos preocupamos com eles
– chamar-lhes a atenção para
o evangelho. Na primeira edição do evento distribuímos
4.000 evangelhos de João,
reformamos parte do posto de
saúde do bairro e uma escola
próxima da igreja e ainda fizemos doação de vários aparelhos médicos. Na segunda
edição, reformamos o Posto
de Saúde, de novo, e distribuímos 3.500 cartilhas instruindo como lidar com pessoas
dependentes químicas. Neste ano de 2008, último 22 de
Maio, distribuímos 2.000
cartilhas contento o plano da
ONU “Oito Maneiras de mudar
o mundo” e fizemos uma limpeza geral em uma escola. Em
todas as edições, o ponto alto

é a evangelização porta a porta. O envolvimento da igreja é
fundamental (Mt 28:28-29; 5:16
e Ef 2:10). Este evento é de
grande impacto e edificação
para todas as pessoas que se
envolvem.
RECEPÇÃO PARA CRECHE
– recebemos os alunos de
uma creche da cidade e promovemos um dia diferente
para as crianças e professores. Há histórias bíblicas, lanche, brinquedos infláveis, sorvete. Todos são evangelizados.
PROJETO MELHOR DOAR
QUE RECEBER – a idéia é ajudar pessoas em dificuldade financeira, enquanto apresentamos-lhes as Boas Novas.
ESCOLAS PÚBLICAS –
mantemos também uma parceria com uma escola do nosso bairro. Fazemos benfeitorias, palestras, etc.
USF (Posto de Saúde do
Bairro) – doações, cestas básicas, apoio geral. A pobreza
faz das USFs lugar de carentes e necessitados - ótimo lugar para a igreja estar presente. Os carentes chegam a nós
mediante carta de apresentação da USF.
ESCOLA DE MÚSICA –
evangelismo para aqueles que
querem aprender música.
AEI – alfabetização de adultos, um programa que visa suprir uma necessidade do brasileiro carente: aprender a ler
e escrever. Queremos que as
pessoas saibam ler o que
Deus escreveu. Então, elas devem aprender a ler na própria
Bíblia.
WORKSHOPS – orientação

Pr. Paulo S. Santos
profissional para jovens e
adolescentes. Profissionais
de diversas áreas vêm falar
como são suas profissões.
Todos são evangelizados.
ESPORTES – o salão de
reuniões, durante a semana,
transforma-se em uma quadra esportiva. Evangelizamos e ensinamos princípios bíblicos através do esporte. Estamos agora construindo uma quadra especial para esportes variados
com a visão/sonho de termos um grande centro esportivo direcionado para o
evangelismo.
Há também os meios tradicionais de se fazer pontes:
cantatas,
pantomimas,
OANSE, EBFs, acampidentros, retiros, conferências, palestras, bazares, etc.
Todos são muitíssimos bem
vindos quando o assunto é
conectar o mundo em trevas.
E você, como tem criado
suas pontes? A intenção é
compartilhar, mas sem
conceituar o ativismo. Quem
sabe alguém pode aprender
com esses testemunhos e
começar – ou ampliar – a fazer pontes também? Amém!
Aguardo seu testemunho. Oro para que sejamos
instrumentos. Que Deus nos
abençoe!

Sofrendo os
Ventos Contrários

A

narrativa contida nos capítulos 27 e 28 de Atos
apresenta momentos dificílimos na vida do
Apóstolo Paulo. Ele estava preso injustamente, por servir ao Senhor, e era levado para Roma, por causa de sua apelação a César. Sua viagem seria feita por
navio e aí aumentariam os seus problemas. Ao examinar
o texto, diversas expressões dramáticas chamam a atenção do leitor, tais como “os ventos eram contrários” (27:4); “costeando dificilmente” (27:8); “perigosa
navegação... e jejum...”(27:9); “navegação incômoda e
com muito dano”(27:10); “invernar”(27:12); “deu um pé
de vento”(27:14); “navio arrebatado”(27:15); “temendo”(27:17); “veemente tempestade”(27:18); “não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrelas, ... não
pequena tempestade, ...fugiu-nos toda a esperança”(27:20); “Não se comia”(27:21); “sem comer”(27:33);
“lançando o trigo ao mar”(27:38); “matassem os presos”(27:42); “chuva que caia, e por causa do frio”(28:2);
“uma víbora lhe acometeu a mão”(28:3); “certamente
este homem é homicida”(28:4); “esperavam que viesse a inchar ou a cair morto”(28:6). Já imaginou vivenciar
tamanha pressão de problemas? O que mais ainda poderia acontecer de ruim na vida deste homem? Parece
que não poderia ter sido pior. O que viria à sua mente
diante deste amontoado de dificuldades?
As respostas prováveis seriam de que ele era muito
azarado ou de que Deus estaria trazendo castigo sobre
sua vida para lhe mostrar seus erros e pecados. De qualquer forma, não creio que ele estivesse numa situação
muito confortável. Mesmo sem conhecer as possíveis causas, como você reagiria em meio a tantos ventos contrários? Desespero, angústia, depressão, vontade de morrer,
gritos,
xingamentos,
choro
convulsivo,
autocomiseração, etc. Ao invés de sucumbir com o navio,
Paulo decidiu reagir de outra maneira:
1- Aumentou sua confiança no Senhor. Creu que o
Senhor iria preservar suas vidas (27:11); Confiou que chegaria a Cesar (27:24); Declarou crer em Deus (27:25);
Creu que seriam todos preservados, inclusive os fios de
cabelo (27:34). Mesmo diante de tantas pressões e sofrimentos, manteve uma confiança transparente de que
Deus estava no controle de todas as coisas. Ele sabia
que não havia pecado contra Deus, mas que tudo o que
estava acontecendo era para atender a algum plano divino.
2- Manteve íntimo relacionamento com Deus. Declarou que servia ao Senhor e que havia mantido comunhão com Ele à noite (27:23); Entendeu os planos de
Deus para o navio e os tripulantes (27:26); Deu graças
pelo pão que comia na presença de todos (27:35); Foi
curado da picada da cobra (28:5). Os problemas não tiraram de Paulo o desejo e a disposição de viver em comunhão com Deus, mesmo no meio de tantas e terríveis
tempestades.
3- Conquistou todos que estavam à sua volta. Foi
tratado com humanidade e honra (27:3 e 28:2, 7, 10);
Admoestava a tripulação (27:10), ainda que preferissem
crer nos instrumentos humanos (27:11); Trouxe a todos
palavras de consolo e de ânimo (27:22); Recebeu de
Deus o privilégio de ganhar todos à bordo (27:24); Animou a todos para que voltassem a comer (27:34); Foi
protegido pelo Centurião diante da ameaça de morte dos
prisioneiros (27:43); Orou pela cura de vários moradores
da ilha (28:8, 9); Recebeu provisões para a nova viagem
(28:10). Por causa de seu bom testemunho, Paulo alcançou as 265 almas do navio e vários moradores da ilha.
Você acha que vive em muitos problemas? Compare
seus problemas aos de Paulo. Ainda que sejam maiores, como tem sido sua reação? Deus tem mais interesse em mudar vidas espiritualmente que preservar nossos bens, valores e relacionamentos. Se for preciso, sacrificará tudo o que temos em prol de nossa transformação. O que Ele deseja é que a nossa reação aos problemas permitidos seja sempre para Sua glória. À medida
que respondemos bem aos problemas, crescemos em
nossa maturidade cristã. Pare de reclamar e aprenda a
ser grato, mesmo que esteja sofrendo ventos contrários.

m

m
y

c
k

m
y

c

y

c

k

k

Ano XXIV
Página 8

Julho de 2008
Edição 188

Décimo Congresso
Internacional

Congresso da Fiel

P

ara a missão Chamada
da Meia-Noite, 2008 é um
ano especial devido à comemoração dos 60 anos do Estado de Israel.
O Décimo Congresso Internacional sobre a Palavra Profética a
ser realizado no período de 22 a 25
de outubro deste ano será especial e com novidades. Israel comemora 60 anos e a Chamada 40 no
Brasil.
Uma das novidades será a presença do Pr Meno Kalisher que
serve na Jerusalém AssemblyHouse of Redemption em Israel.
Ele é judeu messiânico, ou seja,
crê em Jesus como seu salvador
pessoal e que Ele é o Messias prometido de Israel.

Como palestrante, tanto em Israel, quanto em diversos paises,
Meno tem abençoado a todos que
o conhecem. Como expositor da
Palavra, ele mostra a visão judaica
da Bíblia.
Os demais preletores já são conhecidos e reconhecidos pela qualidade das suas mensagens e esclarecimentos proféticos relacionados à atualidade: Dave Hunt e Arno
Froese (EUA) e Norbert (Suíça).
Para se inscrever e participar
desse Décimo Congresso entre no
site: www.chamada.com.br ou
peça informações pelo telefone:
0300-789-5152. Pelo correio: Chamada da Meia-Noite, Caixa Postal
1688 - CEP 90.001-970 Porto Alegre RS.

Palavra Prudente

Águas de Lindóia SP.
Baseado em Atos 20:38, o tema
geral deste ano será “Edificando a
Igreja de Deus” e os preletores:
Matt Schumucker, Jonathan
Leeman, Dr. Joel Beeke e Pr Phil
Newton, todos dos EUA e mais, Dr.
Stuart Olyott, paquistanês que vive
no Pais de Gales e Pr João C.

pelo telefone (18) 3906-5585 e pelo
correio, Rua Professor Orlando
Monteiro de Amaral, 181 – Jd. Vale
Verde, CEP 19.065-745 – Presidente Prudente SP.
Uma das recentes publicações
foi a reedição do clássico “O Rasto de Sangue” com correções e
nova diagramação, letras grandes
e o “mapa” totalmente refeito.

Nunes, de Portugal.
Para se inscrever ou solicitar
informações, entre em contato
pelos endereços:
www.editorafiel.com.br,
MSN: editorafiel@hotmail.com,
Skype: editorafiel,
Caixa Postal 1601-CEP 12.230-990
São José dos Campos SP.

Jubileu de Prata São José dos Campos - SP

Pr. Ricardo, Pr. Esteliano e Pr. Mário

O

O

O

Ministério Palavra
Prudente, liderado
pelo Pr Calvin
Gardner (foto), com sede em
Presidente Prudente SP, tem
publicado livros, livretos e folhetos e agora CDs e DVDs
com diversos temas.
Você pode, por exemplo, ter
um CD com quase tres mil estudos bíblicos, outro com cerca de 5.000 estudos, CD e Hinos MP3 com 146 músicas do
Cantor Cristão e outro com 65 hinos mesclados do Cantor Cristão
e do HCC, entre outros. Os DVDs
contém mensagens e palestras
sobre variados temas e autores.
Solicite uma relação de todas
as publicações, tanto impressas
como em mídia e também visite:
www.palavraprudente.com.br, email: prudente2008@gmail.com,

N

os dias 6 a 10 de outubro de 2008 acontecerá
a XXIV Conferência Fiel
para Pastores e Líderes. Como
tem acontecido nos últimos anos,
o evento será realizado no Hotel
Monte Real Resort, com hospedagens também nos hotéis, Glória,
Panorama, Fredy e Bela Vista, em

Templo Batista Independente em Vila São
Templo Batista Bíblico em São José dos
José, São Paulo, capital, sob a liderança do
Campos SP, sob a liderança do Pr Walace
Pr Ricardo Marques Brito, acaba de comeSilva Juliare realizou em junho, o mês das
morar seu Jubileu de Prata. Fundada no dia 17 de abril missões com vistas a ampliar a atuação missionária da
de 1983 pelo missionário estadunidense, Delbert Ray igreja. Atualmente a igreja apóia 15 projetos e pretende
Canright, a igreja completa 25 anos com uma história adicionar mais dois.
de benção para contar.
Durante o mês, passaram pela igreja os missionáriNos dias 21 e 22 de junho a igreja realizou a confe- os, João Luis (MEVA e SBPV), Sérgio Nascimento (MEVA
rência de aniversário tendo como pregador o Pr e SBPV) e Agnaldo (Rocha Eterna).
Esteliano de Moraes Sousa, da Igreja Batista Central
No último final de semana, dias 28 e 29, encerrando
de Barretos SP.
o mês das missões, a igreja organizou um culto especiA igreja convidou os seus ex-pastores para partici- al no sábado, dia 28, com a participação de outras igreparem das conferências. Além do pregador, Pr Esteliano jas e do coral da Igreja Batista Bíblica em Vila São Jorque foi um dos pastores da igreja, compareceu o Pr ge, Guarulhos SP, liderada pelo Pr Renato Sá Barreto.
Mário José da Silva, da Primeira Igreja Batista Bíblica
O preletor daquele final de semana foi o Pr Carlos Alberto
em Vila Natal, São Paulo, capital.
Moraes, Diretor de Missões da AMI que no sábado aborA presença dos membros e convidados foi marcante dou o tema: “A Parceria das Igrejas na Obra Missionária”.
tanto no sábado quanto no domingo. Orem pelo ministério do TBIVSJ. Atualmente a igreja está em construção, passando
por ampla reforma no seu auditório.
Para
conhecer
mais:
Seminário Teológico cido pelo MEC, mas desejam mais
www.templobatista.com.br.
Bíblico Thompson e o uma graduação.
Centro Educacional
3- Pós-graduação em Ciências
Thompson, em parceria com a Fa- da Religião: Filosofia e história.
culdade Batista Brasileira oferePara os cursos de graduação,
cem:
a data da seletiva será dia 2 de
1- Complementação em Teolo- agosto de 2008. O valor da inscrigia (graduação) para aqueles que ção é de R$50,00 mais 13 mensajá são formados em Teologia, mas lidades de R$180,00. Inicio das
não têm o reconhecimento do aulas no dia 13 de setembro de
MEC.
2008. Os valores para o curso de
2- Complementação em Filoso- pós-graduação são os mesmos. As
fia (graduação), para aqueles que aulas acontecerão em um sábado
já têm diploma de teologia reconhe- por mês, durante 13 meses.

Oportunidade para Teólogos

O

Não Envie Missionário
Não envie missionário se fores esquecê-lo.
Não envie missionário se não queres mantê-lo.
Não envie missionário se não queres ajudá-lo.
Não envie missionário se queres só retorno financeiro.
Não envie missionário só com palavras sem ação de fato.
Não envie missionário para cobrar resultados rápidos.
Não envie missionário se julgar que um missionário é um super homem.
Não envie missionário só para fazer nome.
Não envie missionário se vai deixar falta-lhe o pão.
Não envie missionário se vai faltar-lhe comunicação.
Não envie missionário se teu coração não for com ele.
Não envie missionário se não é capaz de amá-lo.
Somente envie missionário se há em tua vida e coração
amor e compromisso com missões!
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