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Nova Diretoria da CBBN Eleita em BH
N

Nova Diretoria da CBBN - no detalhe Pr. Nilton Malves
acumula a presidência da JUBBESP e da CBBN.

Missionário Visita Igrejas no Pará

o dia 10 de julho de 2008
no SESC Venda Nova, Região Metropolitana de Belo Horizonte MG durante o XIX Congresso Batista Bíblico aconteceu a eleição da
nova Diretoria da CBBN – Comunhão Batista Bíblica Nacional cujo
mandato se entenderá até 2010.
A votação contou com 48 votantes e a nova Diretoria ficou assim
constituída: Presidente: Pr Nilton
Osmar Malves de São Paulo SP;
Vice Presidente: Pr Manoel F Cano
de Indaiatuba SP; Primeiro Secretário: Dr. Joel Alves de Jacareí SP;
Segundo Secretário: Pr Ronaldo
Moraes do Rio de Janeiro RJ; Primeiro Tesoureiro: Pr Marcelo Silva
de Campinas SP; Segundo Tesoureiro: Pr Cláudio Cruz de Hortolândia SP; Diretor de Missões: Pr
Domiciano G. da Silva de São Paulo SP. Para o Conselho Fiscal foram eleitos os pastores: José
Reginaldo G. da Silva de São Paulo SP, Marco Lécio de Campinas SP
e Odair Bianchi de São Paulo SP.
A Diretoria anterior tinha na presidência o Pr Osmar Vandete de
Freitas de Campinas SP e o Pr
Nilton Malves de São Paulo como
vice. O primeiro tesoureiro era Pr
Marcelo Silva que continuou no
mesmo cargo. O segundo Tesoureiro era o Pr Manoel Cano que foi
para a Vice Presidência. Os dois
secretários, Renato Sá Barreto
Neto e Joel Barbosa não concorreram. O cargo de Diretor de Missões
teve a reeleição do Pr Domiciano

G. da Silva.
O próximo congresso acontecerá em 2010 na cidade de Campo
Grande MS. Duas cidades se
prontificaram a hospedar o histórico XX Congresso: Vitória da Conquista BA e Campo Grande MS.
Campo Grande venceu por 21 a 16
votos dos presentes. Será a primeira vez que o Congresso Batista Bíblico acontecerá no Estado do Mato
Grosso do Sul. Vitória da Conquista já hospedou o evento por duas
vezes, além de outras em Salvador
e no interior.
Na mesma assembléia o Comitê de Missões, depois de ter se
reunido com os missionários da
CBBN, votou uma contribuição de
5% dos missionários para um Fundo Especial. Todos os missionários presentes no Congresso se
manifestaram favoráveis. Também
foram aprovadas duas novas categorias de missionários: Missionário Especial (viúvas, enfermos e
aposentados), e Missionário em
Treinamento (seminaristas, pessoas aguardando ordenação e
membros das equipes missionárias).
Na noite de quinta-feira, a nova
Diretoria foi empossada e o novo
Presidente, Pr Nilton Osmar
Malves, que também é Presidente
da JUBBESP declarou que o seu
intuito é “preservar a identidade
Batista Bíblica no Brasil preservando a boa música e os bons costumes”.

Missões no Cárcere
Jovens da UMBACOM no Pará

Pr Daniel com Pr Messias e família.

O

Pr Daniel Rodrigo visitou diversas igrejas de posição batista fundamentalista no Pará e conheceu um
pouco da história daqueles trabalhos.
Nas fotos, o Pr. Daniel Rodrigo com pastores e respectivos familiares quando em visita às igrejas.

E

Pr Daniel com Pr
Juscelino e esposa.

Pr Daniel com
Pr John Horton.

Pr Daniel com Pr José
Barros e esposa.

Pr Daniel com
Pr José Carlos.

m Campinas SP, o Pr. José Satíro Sobrinho e o Evangelista Rodolfo
Lopes Brito (foto) estão desenvolvendo o projeto evangelístico
Missões no Cárcere. Cerca de doze mil pessoas, entre presos e seus
familiares, poderão ser alcançados pelo projeto que faz parceria com a
Liberty, através do evangelista Rodolfo. Leia matéria completa na página 7.

Veja mais em “Igrejas do Pará” na página 5.
Página 6
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Durante a realização do XIX Congresso Batista Bíblico em Belo Horizonte, foram oficialmente aprovados
cinco novos projetos missionários da CBBN: Pr. Antonio Luiz Gonçalves de Araújo, Iguatemi MS, Edina Maria
Oliveira, Missão Além, Canarama MT, Pr. Inácio Neves Cereja, Castanhal PA, Pr. Zenildo da Silva dos Santos,
Guaíba RS (foto), Pr. Hélio Alves de Oliveira, Rondônia e Boca do Acre, Rubenita Santos Nampula, Moçambique,
África. O Comitê de Missões apresentou às igrejas os novos projetos para que recebam o devido apoio em
oração e sustento financeiro.

A Gente Se Acostuma
M

arina Colasanti escreveu
um texto fantástico intitulado “Eu sei, mas não devia”, publicado pela Editora Rocco do Rio de
Janeiro em 1996. Parafraseando-a
quero levá-lo a refletir sobre a rotina
da vida cristã em que alguns vivem e
acabam perdendo toda a vitalidade
espiritual.
Eu sei que a gente se acostuma.
Mas não devia. A gente se acostuma a
freqüentar os cultos na igreja como se
fosse uma visita ao supermercado
para fazer compras. E como no supermercado a gente escolhe o que quer
pelo melhor preço de oferta, logo
estamos escolhendo partes dos
cânticos do louvor ou da mensagem
que mais nos agrada. E como
estamos sempre escolhendo, ficamos
seletivos, críticos e logo nos desligamos da maior parte do que acontece
na igreja e perdemos as melhores
bênçãos que o Senhor quer nos dar.
A conseqüência é que vamos ficando raquíticos espiritualmente e logo
nem temos mais vontade ir à igreja
para selecionar o que queremos. Preferimos perguntar aos que foram ao
culto para saber o que aconteceu de
bom. Decidimos que é melhor ouvir

sobre os melhores momentos do que
perder tempo com o pacote todo.
A gente se acostuma a ler a Bíblia
apenas como hábito junto com o café
da manhã. Mas como logo os textos
parecem pesados demais, trocamos
a Bíblia pela leitura de um manual
devocional com testemunho de pessoas que já leram a Bíblia e foram
abençoadas. Assim, do mesmo modo
que tomamos café correndo, lemos o
devocional voando, pois há muita coisa mais importante para fazer.
Com o passar do tempo, já nos
acostumamos com a leitura do
devocional. A rotina nos leva a deixar
de fazer a leitura à mesa do café e
passamos a fazê-la dentro do ônibus
enquanto nos dirigimos para o trabalho. De novo a gente se acostuma,
mas não devia. O problema é que
chega uma hora em que a leitura do
jornal diário começa a ser necessidade e já não há mais espaço para a
leitura nem mesmo do devocional.
Depois de alguns anos no mesmo trabalho, crescemos e ganhamos uma boa promoção. Só que
agora não dá mais tempo para
aqueles momentos de convivência
com a família à noite depois do ex-

EDUCAÇÃO OU SALVAÇÃO?
De acordo com o ensino do apóstolo Paulo em II
Tessalonicenses 2:4, a apostasia profetizada para os
últimos dias é uma rebelião contra “tudo que se chama
Deus, ou objeto de culto”. A maioria dos governantes
hoje em dia é unânime em afirmar que um bom investimento em educação poderá ser suficiente para conter
o avanço da corrupção e dos grandes males que assolam a sociedade. Muitos líderes cristãos adotam a
mesma tese. Mas o que está por trás das graves crises
que a humanidade vem sofrendo não é fruto apenas da
falta de escolas ou de estabilidade econômica. O mistério da iniqüidade tem a ver com um processo de exclusão de Deus e das verdades bíblicas. Cada vez mais
as pessoas mais bem educadas e abastadas financeiramente vão dando crédito à mentira e comprovando que o pecado só se resolve com a intervenção da
graça de Deus. O homem precisa de salvação antes
de educação. Vamos acreditar no poder da
evangelização e pregar o Evangelho a toda criatura.

pediente. Chegamos bem mais tarde em casa, cansados e sem apetite
para o jantar. Comemos apenas um
lanchinho e vamos para a cama. O
diálogo que era praticado toda noite
é substituído pelo lacônico, “boa noite”. Em pouco tempo a gente se acostuma com a nova situação.
A verdade é que tudo na vida pode
virar rotina. E a rotina destrói a iniciativa aniquilando a criatividade. A gente se acostuma com coisas prontas.
É mais fácil pagar para alguém fazer
do que perder tempo fazendo aquelas coisas que antes pareciam tão
agradáveis e até estimulantes. A onda
agora é ganhar mais dinheiro para
nos livrarmos mais e mais das atividades dispensáveis.
No texto da Marina Colasanti, ela
diz que “a gente se acostuma a coisas demais, para não sofrer”. Mas
na vida cristã esse acostumar leva
ao sofrimento e á invalidez espiritual. Ficamos tetraplégicos espirituais.
Em doses homeopáticas e sem perceber chegamos a um estado lamentável e muitas vezes irrecuperável na
vida cristã.
Cuidado com aquilo com que
você se acostuma!

MARKETING NA IGREJA?
O uso da lógica de marketing está tomando conta
dos programas das igrejas evangélicas. Há setores
das igrejas cristãs que acreditam que a solução para
os problemas pastorais e, especialmente, para fazer a
igreja crescer (quantitativamente) está no marketing.
Como muitas teologias tradicionalmente utilizadas nos
seminários não estão conseguindo solucionar os problemas, o marketing soa como uma inovação
salvadora. Cada vez mais igrejas estão criando “departamento de marketing” que substituem o departamento de evangelização. O maior problema dessa tendência é que a lógica profética do cristianismo entra
em contradição com a lógica do marketing. As igrejas e
pessoas que assumem a missão de anunciar a boanova do Evangelho devem ouvir em primeiro lugar a
Palavra de Deus, e não os desejos dos “consumidores”. Pois se a missão cristã é simplesmente atender
os desejos religiosos do povo para encher as suas
igrejas, o apelo à conversão não faz sentido.

Ponto de Vista

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

Eleição e o Cristianismo
diplomatas e representantes, a
união homossexual junto a ONU
(Organização das Nações Unidas),
e junto a Unasul (União Sul-Americana de Nações). A mídia não divulga as ações subterrâneas do governo por não considerá-las importantes ou para que a opinião pública não impeça a progressão social
e cultural do país.
O papel da Igreja no mundo é o
de preservação. O Anticristo não
poderá agir com plena liberdade
enquanto a Igreja, habitada pelo
Espírito Santo, estiver no mundo.
Infelizmente, alguns cristãos perderam a consciência de preservação
quando lançam os seus votos na
urna, apoiando candidatos que não
têm compromisso com os valores
morais e de família. Antes de se
associar a um candidato, o eleitor
cristão deveria saber quais bandeiras serão defendidas durante o seu
mandato. Durante a campanha, nenhum candidato oferece informações comprometedoras, mas, através de seu partido, é possível saber, sim, de que forma ele ou ela irá

votar sobre assuntos de interesse
cristão. Outrossim, é melhor anular
o voto que apoiar um candidato cuja
posição moral não foi esclarecida
durante a sua campanha.
A Igreja, diferentemente do mundo, não vende o seu voto e não apóia
um candidato porque promete dias
melhores. A Igreja tem interesses bíblicos e nenhum deles se refere à
economia do país: “Vós sois o sal da
terra; e se o sal for insípido, com que
se há de salgar? Para nada mais
presta senão para se lançar fora, e
ser pisado pelos homens” “Vós sois
a luz do mundo; não se pode esconder uma cidade edificada sobre um
monte”. (Mateus 5:13-14).

EXPEDIENTE

H

á quem diga que Deus não
está interessado em política. Escatologia, a Doutrina das Últimas Coisas, deixa bem claro que
política e religião irão formar os pilares para o surgimento do Anticristo
durante a Grande Tribulação. Na verdade, o Diabo tem usado a política,
muito mais que a religião, na tentativa de impedir o reino de Cristo sobre a terra. Foram dois chefes de
estados que tentaram matar Moisés
(o pai do judaísmo) e o menino Jesus (o pai do cristianismo). Portanto, uma igreja bem avisada é uma
igreja que observa as tendências
políticas de seu país e do mundo.
Por exemplo, o atual governo brasileiro ainda não conseguiu legalizar o aborto e nem o matrimônio entre duas pessoas do mesmo sexo
devido ao lobby poderoso da CNBB
e dos evangélicos junto ao Congresso Nacional. Temos que admitir que
a Igreja Católica tem sido muito mais
militante em defesa da vida e da família que muitas igrejas evangélicas. No entanto, este mesmo governo tem defendido, através de seus

A coragem significa um forte desejo de viver
que toma a forma de disposição para morrer.
(Chesterton)
Coragem é resistência ao medo, domínio do medo, e não ausência do medo.
(Mark Twain)
Não tenho nenhuma coragem, mas procedo como se
a tivesse, o que talvez venha dar ao mesmo.
(Gustave Flaubert)
Uma ave deve voar, mesmo que o céu esteja cheio de abutres.
(AD)
Quem perde os seus bens, perde muito; quem perde um amigo,
perde mais; mas quem perde a coragem, perde tudo.
(Miguel de Cervantes)
A força não provém da capacidade física e sim de uma vontade indomável
(Mahatma Gandhi)
O verdadeiro heroísmo consiste em persistir por mais um
momento quando tudo parece perdido.
(AD)
A dor alimenta a coragem. Não podes ser corajoso
se só te aconteceram coisas maravilhosas.
(AD)
A vida é uma pedra de amolar: desgasta-nos
ou afia-nos, conforme o metal de que somos feitos.
(George Bernard Shaw)
Um homem nunca sabe aquilo de que é capaz até que o tenta fazer.
(Charles Dickens)
O segredo da felicidade está na liberdade;
o segredo da liberdade está na coragem.
(Péricles)
A maior de todas as coragens é a de assumir responsabilidade.
(Gustavo Barroso)
O medo é o mais ignorante, o mais injusto e o mais cruel dos conselheiros.
(Eduardo Burke)

Comunhão Fundamentalista
“O que admiro no JA é o equilíbrio que vocês conseguem manter em
um circulo tão divergente quanto os batistas fundamentalistas aqui no
Brasil” (O.G.A. – Natal RN).
Sugestão
“Quero sugerir ao JA que tenha um colunista só para jovens, pois tem
duas colunistas para senhoras e parece que os demais falam apenas
para os pastores e líderes” (M.S.S. – São Paulo SP).
Agradecido
“Agradeço a Deus pelo trabalho do JA, pois é o meio pelo qual tomo
conhecimento de tantas boas notícias das igrejas batistas
fundamentalistas por esse Brasil afora. Obrigado pelo trabalho de
vocês” (D.F.M. – Curitiba PR).
Dicas de Leitura
“Senti falta da coluna ‘Dicas de Leitura’ na edição de julho do JA. Tem
sido uma referência e de vez em quando compro livros ali indicados.
Espero que continue” (F.C.L. – Mossoró RN).
Resposta da Redação
Pretendemos continuar com a coluna “Dicas de Leitura”, pois tem
sido uma parceria com as editoras. Nesta edição a coluna já voltou.
Congressos
“Tenho acompanhado a divulgação dos congressos da Fiel e da Chamada no JA. Como é o conteúdo desses dois eventos? Alguém do JA já
participou?” (J.M.S.V. – Goiânia GO).
Resposta da Redação
São de ótimo conteúdo. O editor do JA já participou várias vezes de
ambos e recomenda aos interessados.

BATISTAS INDEPENDENTES, BÍBLICOS E REGULARES
Matrícula nº 4 - Livro B-2 - Fls 1 v, 2
Todos os articulistas e colaboradores são voluntários, sem qualquer
vínculo de trabalho. Artigos assinados são de inteira
responsabilidade de seus autores.
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COMPROMISSO
Este períodico é BATISTA
em governo e doutrina;
é INDEPENDENTE
em operação;
é FUNDAMENTALISTA
em posição e
SEPARADO
por convicção.

PIP – Plantando
uma Igreja em Prudente
P

IP – Plantando uma Igreja em Prudente é a designação do projeto do missionário Josué
Amaral na cidade de Presidente Prudente SP. No mês de julho o trabalho completou dois
anos e a família Amaral já alista um belo rol de bênçãos do Senhor. São 25 pessoas que já congregam fielmente, cada uma com uma história de transformação que glorifica o nome do Senhor. Há
necessidade de completar o sustento do Pr Josué e família. Os que desejarem conhecer o projeto
entrem em contato pelo e-mail: pastorjoamaral@gmail.com ou pelo telefone (18) 3916-3463.
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D

uas perguntas que
pairam no ar
Primeiro: A palavra “salvar” do versículo 30 se refere à salvação do corpo físico
ou da alma? O carcereiro
queria saber como fazer para
ir ao céu ou como escapar
da punição de seus superiores por ter facilitado a fuga
dos prisioneiros?
Segundo: O fato de o carcereiro crer em Jesus, faria
com que seus familiares automaticamente também fossem salvos?
Vamos analisar a primeira pergunta: A palavra “salvar” do versículo 30 se refere a salvação do corpo físico
ou da alma? O carcereiro
queria saber como fazer para
ir ao céu ou como escapar
da punição de seus superiores por ter facilitado a fuga
dos prisioneiros?
- no versículo 25, diz que
era noite e com certeza estava escuro, por isso ninguém
enxergava nada ou quase
nada, tanto é que no
versículo 29 o carcereiro
pede luz para chegar até os
prisioneiros. Com isso concluímos que por estar escuro e não estar enxergando
direito, o carcereiro achou
que os prisioneiros haviam
fugido e tentou se matar.
- Mas no versículo 28 ele
descobre que ninguém ha-

via fugido.
Por isso concluímos que
o perigo da
morte física,
ou seja, a
possibilidade
de ser castigado pelos
seus superiores já não
existia mais
porque
os
presos ainda
estavam ali, e
por isso não
haveria punição para ele.
- No versículo 28 Paulo
diz ao carcereiro: “não te faças nenhum mal porque
estamos todos aqui”
- De fato naquela época
havia o costume de se punir
o carcereiro que facilitasse
a fuga de seus presos, mas
naquele caso, os presos
não haviam fugido.
- Se o carcereiro tivesse
perguntado para Paulo o que
ele deveria fazer para escapar da morte física ou da punição como ensinam alguns,
Paulo teria lhe respondido
de acordo, ou seja, Paulo talvez tivesse dito algo do tipo:
“fuja para outra cidade”. Mas
não, ele respondeu “Creia no
Senhor Jesus e serás salvo”.
- Um outro detalhe importante é que se o carcereiro
estivesse preocupado com a

salvação física,
ele teria pedido
opinião de como
escapar da punição para outra
pessoa e não
para Paulo que
era seu prisioneiro.
A missão de
Paulo ela ensinar
o caminho para o
céu e não o caminho para fugir da
ira dos patrões
enfurecidos.
Quando o carcereiro se
prostra diante de Paulo e
Silas no versículo 29, provavelmente ele já havia notado
algo de diferente naqueles
homens. (mesmo porque,
ele conhecia a fama dos
dois e ainda teve que ficar
ouvindo hinos o tempo todo).
-O fato de crer em Cristo
não livra ninguém da morte
física, a menos é claro que
Cristo volte e arrebate a sua
igreja. Fora disso, mesmo o
carcereiro crendo em Cristo,
ainda assim ele poderia ser
punido pelos seus superiores e morrer. Por isso concluo que Paulo não estava se
referindo a salvação da morte física.
- A prova de que o perigo
já havia passado está no
versículo 30 quando o car-

cereiro tranquilamente leva o
preso Paulo para fora da prisão, lhe pergunta o que fazer para ir ao céu e ainda o
leva para sua casa e trata
suas feridas.
Analisemos agora a segunda pergunta: O fato de o
carcereiro crer em Jesus faria com que seus familiares
automaticamente também
fossem salvos?
- Paulo responde a pergunta do carcereiro dizendo:
“Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e atua
casa”. Pelo contexto, Paulo
estava dizendo: “Creia em
Cristo, não só você, mas todos os da tua casa para que
sejam salvos”. Porque o que
nos salva é o fato de crermos em Cristo e no seu sacrifício.
- tanto é que Paulo vai
até a casa do carcereiro e
prega o evangelho a todos os
da sua casa e todos passam
a crer em Cristo e são
batizados (versículo 33). O
mesmo que aconteceu no
versículo 15 com a mulher
de Tiatira. Parece que era um
costume do povo daquela
região, levar o homem de
Deus para sua casa depois
de ouvirem o Evangelho.
Fabio Cardoso. E-mail:
fabio.brazil@terra.com.br

Antigo Manuscrito da Bíblia
Estará Disponível na Web
M

ais de 1,6 mil anos
depois de ser escrita em grego, uma das cópias
mais antigas da Bíblia se tornará globalmente acessível
via Internet pela primeira vez.
Desde o dia 24 de julho,
partes da Codex Sinaiticus ,
que contém o Novo Testamento mais velho e completo, estarão disponíveis na Internet,
afirmou a Universidade de
Leipzig, um dos quatro con-

servadores do texto antigo.
Imagens em alta resolução do Evangelho de Marcos,
diversos livros do Velho Testamento e observações dos
trabalhos feitos ao longo de
séculos estarão em w w w
.codex-sinaiticus.net, num
primeiro passo para a publicação online integral do manuscrito até julho próximo.
Ulrich Johannes Schneider, diretor da Biblioteca da

Nossa Igreja Apoia
Projetos da AMI
P

r. Walace Silva
Juliare do Templo Batista Bíblico em
São José dos Campos
SP já pastoreou a Igreja
Batista Bíblica em Vila
São Jorge, Guarulhos
SP. É conhecido como
professor de diversos
seminários bíblicos em
nosso meio e já foi conselheiro da Associação
Missionária Independente. Como pastor em
São José dos Campos,
sua igreja apóia projetos da AMI e tem sido
grande incentivador do
trabalho missionário.
Para contatos com Pr.
Walace use o e-mail:
walacejuliare@yahoo.com.br

Universidade de Leipzig, afirmou que a publicação online
do Codex permitirá que qualquer um estude uma peça
“fundamental” para os cristãos.
Alguns textos estarão disponíveis com traduções em
inglês e alemão, acrescentou.
Especialistas acreditam
que o documento, datado de
aproximadamente do ano
350, possa ser a cópia mais
antiga conhecida da Bíblia,

junto com o Codex Vaticanus,
outra versão antiga da Bíblia,
colocou Schneider.
“Acho que é fantástico que
graças à tecnologia agora podemos tornar acessíveis os
artefatos culturais mais antigos - aqueles que de tão preciosos não poderiam ser vistos por ninguém - numa qualidade realmente alta”, explicou
Schneider.
Reuters

Pr. Flávio Ezaledo
e:mail: ezaledo@uol.com.br

Vício? Ou Pecado
Escravizador?
No Aconselhamento Bíblico o conselheiro lida com
situações em que o aconselhado procura esclarecer o seu
problema usando palavras ou conceitos que advém muitas
vezes do cristianismo psicologizado.
Entre estes conceitos há um, muito usado pelo aconselhado quando ele fala do seu problema, que é: “O meu vício
é...”, “Este vício que não consigo parar,” etc.
O pastor conselheiro precisa estar atento quando o aconselhado fizer uso desta terminologia, a fim de direcioná-lo
para o que a Bíblia diz a respeito do seu problema.
Em nenhum momento a Bíblia lida com as questões da
conduta do homem como VÍCIO, a Bíblia diz que o homem é
pecador e como resultado da sua natureza pecaminosa tem
PRÁTICAS PECAMINOSAS, ou seja, HÁBITOS PECAMINOSOS.
Jay Adams definiu a palavra hábito como: “A capacidade de
aprender a responder, inconsciente, automático e confortavelmente” em determinadas situações. Notamos então que a
palavra pode ser utilizada tanto para as boas ações como,
dirigir um carro, amarrar os cadarços do sapato, abotoar uma
roupa etc., como para as ações que são caracterizadas como
más, como “má comunicação, gesticulação, fumar, beber”, etc.
Hábitos pecaminosos são respostas inconscientes, automáticas e confortáveis da pessoa que os pratica.
Como exemplo, vou utilizar o caso de uma pessoa crente
que “não consegue parar de fumar”.
Uma pessoa fumante com uma prática de 40 a 50 anos
que sendo alcançada pela Graça de Deus, confessa a Jesus
Cristo como Salvador, pode ter dificuldade em parar de fumar
se ela achar que o seu problema está no seu VÍCIO.
Quando esta pessoa compartilha do seu problema, normalmente, são oferecidas como ajuda; oração e o conselho
de que ela precisa ter fé para parar de fumar. Você observa
que, embora, a oração e fé sejam tremendos recursos para
ela, isto, não a ajuda com passos concretos a fim de que
vença o seu problema?
Então como ela pode vencê-lo? Neste artigo estarei apresentando quatro verdades de como uma pessoa pode vencer um pecado escravizador.
A primeira verdade que o aconselhado (a) precisa saber é
que ele tem que ENXERGAR O SEU PROBLEMA PELO PONTO DE VISTA DE DEUS.
A Bíblia em nenhum momento trata os problemas dos
maus hábitos como sendo VÍCIOS, mas sim, como PECADO.
Veja, quando a pessoa atribui o seu problema de fumo
como vício, ela está dependendo dela mesma para vencer o
problema, por isso que a frase mais usada pelos que tem
algum problema de “vícios” é: “Eu não CONSIGO parar...”.
O Conselheiro deve estar atento quando o aconselhado
fizer este comentário a fim de mostrar-lhe que o seu problema não é um vício, mas, um PECADO MUITO SÉRIO. Você
percebe que ao referir-se como vício o aconselhado focaliza
na capacidade que ele tem ou não tem para superar o seu
problema e não na suficiência que vem de Deus.
Alguns hão de perguntar, onde está o pecado? I Coríntios
6: 19 – 20, responde:
“Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e
que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por
preço. Agora, pois GLORIFICAI A DEUS NO VOSSO CORPO.”
O aconselhado deve saber que toda vez que ele ingere a
fumaça do cigarro para dentro dos seus pulmões ele está
fazendo mal ao corpo que é templo do Espírito Santo. O conselheiro precisa explicar para o aconselhado que o seu corpo é a habitação do próprio Deus.
A palavra templo aqui é naov (lê-se naós) é a mesma palavra usada pela Septuaginta em Ezequiel 41: 15 e 21, para
traduzir templo ao referir-se aos lugares Santo e Santíssimo.
Isto é notável, pois, o nosso corpo é comparado como o lugar
da habitação de Deus, da mesma maneira como a Glória do
Senhor habitou no Tabernáculo, no Templo de Salomão e
habitará no Templo do Milênio.
Quando o aconselhado é informado desta notável comparação ele dará importância ao seu corpo por mantê-lo bem
cuidado, como bom mordomo dos bens de Deus.
Ao perceber esta grande verdade ele estará vendo o seu
problema pela perspectiva de Deus, sobretudo, encarando o
seu problema como algo muito sério, ou seja, o danificar o
Santuário de Deus.
O Aconselhado só dará importância ao seu problema
quando ele focalizar no tamanho do estrago que ele estará
fazendo ao corpo que não propriedade sua, mas, de Deus.
A segunda verdade é oferecer ao aconselhado A ESPERANÇA BÍBLICA, assunto que trataremos na próxima edição
desta coluna.
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Família Cereja em Castanhal
O

missionário Inácio Neves Cereja que está implantando uma Igreja Batista Fundamentalista
em Castanhal PA desligou-se da AMI – Associação Missionária Independente e de sua
igreja em Benevides PA e filiou-se à CBBN – Comunhão Batista Bíblica Nacional. Os seus endereços para contato continuam sendo os mesmos, e-mail: aminácio@bol.com.br e telefone (91)
8181-6746. A foto mostra o Pr. Inácio e sua família.

edgardonato@terra.com.br

O Pai do Filho
Pródigo - Monólogo
O

lá! Estou bem longe da minha época e do meu local.
Fui convidado para compartilhar um pouco da minha vida. Minha história foi contada pelo Senhor Jesus há
2000 anos atrás.
A vida corria normal em minha propriedade. Comecei a
perceber algumas mudanças no comportamento do meu
filho mais moço. Ele estava cada vez mais desligado da família e dos seus afazeres, não tinha mais prazer em celebrar as colheitas, participar das refeições, não se importava
com horários. Ele dizia que sua vida não tinha graça e havia
muita coisa no mundo para se fazer e ter prazer. Reclamava
que sua existência era muito monótona, insípida. Um dia,
meu garoto pediu a sua parte na herança. Fiquei chocado!
Eu ainda não tinha morrido e meu filho estava sendo egoísta, mal, pensando somente no seu bem estar. Não consegui
convencê-lo a mudar de idéia. Era uma decisão fixa, ele não
queria diálogo, estava determinado a sair do nosso convívio
e nada parecia mudá-lo.
Contudo, concordei em repartir e dei-lhe a parte da herança. Foi tão difícil ver o meu filho partir. Se dependesse de
mim, ele continuaria ali, tomando boas decisões, aprenderia a ganhar o pão honestamente, conheceria uma boa moça,
teria uma parte da fazenda para administrar e iniciaria uma
nova família...
Qual foi a minha tristeza ao vê-lo partir! Tão inexperiente,
tão iludido, tão teimoso. No íntimo eu sabia que ele iria
aprender, mas sofreria muitas humilhações. Eu o conhecia
o suficiente para saber que iria dissipar o dinheiro, desperdiçar o tempo e “quebrar a cara.” Mas não poderia ser um
pai superprotetor, não poderia segurá-lo à força em casa.
Soube depois que ele foi para uma terra bem distante.
Começou a viver irresponsavelmente, influenciado pelos
amigos vivia de festa em festa, de namorada em namorada.
Ele era muito querido, enquanto tinha dinheiro para impressionar seus colegas. Ele foi gastando, gastando, gastando... Enquanto isso, uma grande crise econômica aconteceu
naquela região, especialmente para os desprevenidos. Acredito nesta verdade: Quem desperdiça a grana, um dia perde
a própria cama. Foi o que aconteceu. Sem mais recursos,
os “amigos” fugiram, deram no pé e o desprezaram.
Meu filho mais moço começou a passar necessidade, não
tinha onde dormir, não tinha onde comer, não tinha o que comer. Ele não conseguia encontrar um bom emprego. Finalmente, após muitas tentativas, a única ocupação que encontrou foi a de cuidar de porcos. Suas roupas caras, agora, estavam sujas, malcheirosas; seu aspecto era de uma pessoa
sofrida, descuidada, emagrecida pelo sofrimento. Até que ponto o rapaz tinha chegado! Algumas vezes observava os porcos
comendo e com tanta fome desejava comer daquela comida.
Finalmente ele caiu em si e lembrou-se de mim: Quantos
empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui,
morrendo de fome.
Meu filho chegou à conclusão que até os empregados
que viviam em nossa fazenda eram mais bem tratados do
que ele. Envergonhado, decidiu voltar. Enquanto durou aquele período não desanimei, continuava confiante, pois nutria a
esperança de que o meu jovem rebelde voltaria, primeiro
para Deus e depois para casa. Com freqüência olhava a
estrada e aguardava o meu filho querido.
Certo dia eu avistei-o de longe e o reconheci imediatamente. Meu garoto estava com a aparência de uma pessoa
sofrida, cansada, abatida. Corri em sua direção, abracei-o,
beijei-o. Ele começou a dizer: Pai, pequei contra o céu e
contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele
queria falar mais coisas, contudo, pedi para colocarem um
anel em seu dedo, símbolo da minha confiança. Solicitei
que dessem a melhor roupa e calçados para os seus pés.
Eu o aceitei de volta e fiz questão que os vizinhos soubessem, ele não seria um escravo e sim filho. Providenciei que
preparassem um novilho e fizessem uma festa. A alegria
tomou conta do meu coração e celebramos o retorno.
Meu filho mais velho ficou aborrecido e reclamou da minha atitude. Não queria perdoar o irmão, pois achava que ele
não merecia, pois tinha desperdiçado tudo. Ele nem quis
entrar na festa. Saí e tentei dialogar com o meu primogênito.
Expliquei que eu o amava também. Os dois eram preciosos,
um estava perdido e foi achado... Gostaria de terminar meu
testemunho com um final mais feliz. Um voltou porque estava distante, e o que estava em casa tinha o coração longe.
Sofro as dores de um pai que não desiste de amar. Deus, o
Pai me entende. Ele ama os que estão na igreja e ama os
que estão fora da Família. Ama os que estão longe e aproxima-se dos que estão “aparentemente” perto!
Minha história está registrada no Evangelho de Lucas - 15.11-31.

Reintegração

Ministério de Apoio Calebe
O irmão Omar de Carvalho que tem se dedicado ao ministério de apoiar igrejas e missionários nos respectivos
campos de trabalho enquanto os mesmos têm que se ausentar para visitar igrejas mantenedoras está de mudança.
No mês de novembro estará entregando a igreja de Parque
São Sebastião em Ribeirão Preto para o Pr Mário Baio. Nos
meses de outubro de 2008 a abril de 2009, Omar estará
cuidando da IBI em Sertãozinho na ausência do missionário Kirk Hickok que estará de viagem para os EUA.
Monte Aprazível
A cidade de Monte Aprazível SP, próxima a São José do
Rio Preto SP tem 25 mil habitantes e nenhuma Igreja Batista Fundamentalista. Há um casal residindo na cidade, convertidos na IBI em Cravinhos SP com o Pr Paulo Nievas há 8
anos. Desde então, já moraram em Ribeirão Preto SP, Luis
Antonio SP e Salvador BA. Vez por outra o casal congrega na
Igreja Batista Regular em São José do Rio Preto SP liderada pelo Pr Lupércio. O casal tem interesse em apoiar o
início de uma igreja em Monte Aprazível. Contatos com Elias
Rodrigues Oliveira e Eliana Marcelino através do e-mail:
elianamro@hotmail.com, Rua Edgar Magalhães de
Noronha, 4 – CEP 15.150-000 Monte Aprazível SP.
18 Anos no Ar
No próximo mês de setembro o missionário, Pr Rudi
Rubi Reinheimer estará comemorando o décimo oitavo aniversário do seu programa radiofônico “Caminho da Paz”.
Atualmente o programa é levado ao ar pelas ondas da Rádio Melodia FM 101,7 alcançando toda a região metropolitana de Porto Alegre RS. Em qualquer lugar do Brasil o programa pode ser visto pela Internet: www.radiomelo
diagospel.com.br. Pr Rudi está com 73 anos de idade, mas
continua disposto no seu ministério. Contatos: Caixa Postal
6176 - CEP 91031-970 – Porto Alegre RS.
Reuniões da JUBBESP

A JUBBESP – Junta Batista Bíblica do Estado de São
Paulo realizará suas próximas reuniões nas seguintes datas e locais: 06/09 na Igreja Batista Bíblica de Jardim Aeroporto em Campinas SP, 01/11 na Primeira Igreja Batista Bíblica em Cidade Ademar, São Paulo SP. Nos dias 26 a 30 de
janeiro de 2009 acontecerá o Retiro de Pastores e Obreiros.
Para informações: Pr Marcos A. Silva (11) 5062-7735 e 96140854.
Senhoras e Moças
A IBB em Jardim Garcia, Campinas SP liderada pelo Pr
Marcelo Silva realizou o XIV Encontro de Senhoras e Moças, tendo como preletora a irmã Gildete Malves. O tema do
evento foi “Um viver Satisfeito” com base no texto bíblico de
Filipenses 4:10-13. Cerca de 180 mulheres se fizeram presente no encontro que teve na programação, além da palestra, gincanas, brindes e um delicioso comes e bebes preparado pelos homens da igreja.
Visão Missionária
O Templo Batista de Itapuã em Salvador BA liderado pelo
Pr Joel Moura tem crescido em sua visão missionária. Além
do apoio para 22 projetos missionários, o TBI sustenta outros cinco projetos sociais. No trabalho com novas congregações são 5 projetos: Congregação Batista Fundamentalista de Itapuã em Camaçari BA, Congregação Batista
Fundamentalista Príncipe da Paz. Congregação Batista
Fundamentalista em Cajazeiras PB. Congregação Batista
em Bento Gonçalves RS. Congregação Batista Fundamentalista em Caxias do Sul RS.

Pr. Hodias

Pr. Tenório

Na Assembléia durante o Congresso Batista Bíblico em
Belo Horizonte MG, o Pr. João Tenório Moura, da IBB de
Garanhuns PE apresentou o pedido de reconciliação e reintegração das Igrejas Batistas Bíblicas do estado de
Pernambuco. As igrejas haviam sido desligadas em 2004.
Não houve votos em contrário, mas há questões a serem
resolvidas entre as próprias igrejas daquele estado onde há
dois grupos distintos. Diante das considerações feitas pelo
Pr Hodias A. Silva, representantes do Comitê de Ética deverão mediar a aproximação entre os dois grupos. As igrejas de
Pernambuco reintegradas foram das cidades de: Garanhuns,
Segunda e Terceira de Caruaru, Correntes, Bezerros, Gravatá,
Jaboatão dos Guararapes, Brasil Novo, Catende, Alto do
Pascoal em Recife mais a PIBB de Fortaleza CE.
Mocidade Aliança com Cristo
Durante o mês de
agosto a Mocidade
Aliança com Cristo
PIBB de Jardim São
Pedro liderada pelo
Pr. José Reginaldo
tem a oportunidade
de celebrar mais um
“Mês dos Jovens”.
Esse ano a Mocidade foi desafiada a
trabalhar sob o tema
“Missões Além das
Fronteiras” e o desafio lançado aos jovens é de serem
mantenedores de
mais um missionário
no campo. A mocidade convida a todos a
participarem do culto
de gratidão missionário nas dependênPr. Alexandre Dutra e família
cias da PIBB de Jardim São Pedro no
dia 16/08/08 às 19 horas, teremos como Preletor o Pr. Alexandre Dutra (Missionário aos Judeus) e o tema da noite
será: “Missões Além das Fronteiras”. Para maiores informações: Pr José Reginaldo – (11) 4666-9774.

APOIANDO IGREJAS
Caixa Postal 94
CEP 09.720-971
São Bernardo
do Campo SP
Fone/Fax (11) 4121-5939
missaoami@bol.com.br
www.missaoami.com.br
Conferências Missionárias: Pr. Carlos (16) 3761-0749

IAME – 21 Anos de Ministério
F

undado em 1987, o IAME – Instituto Agrícola do Menor, em Dourados MS, abriga atualmente
28 meninos. Através desses 21 anos de existência, centenas de meninos já foram beneficiados por este ministério. Atualmente o Presidente da Instituição é o diácono Israel de Oliveira, na foto
com a esposa Rosana e os filhos Israel Filho (13) e Samuel (11). Os demais membros da Diretoria
são: Vice-Presidente, Pr Amílcar Bragança de Vasconcelos, Primeiro Tesoureiro Cláudio Martins,
Segundo Tesoureiro, Ricardo P Leite, Secretário, Pr. Geraldo M Pupin. Não temos o nome do Segundo
Secretário.
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Igrejas do Pará
E

m viagem ao estado do Pará para visitar as igrejas batistas fundamentalistas daquele estado, o missionário da AMI
em Jaboticabal, Pr Daniel Rodrigo teve a oportunidade de conhecer diversos trabalhos.
Futuramente esperamos poder publicar um breve histórico destas igrejas e também das demais que não foram
visitadas pelo pastor Daniel. Queremos aqui apenas mostrar algumas fotos e solicitar aos pastores que enviem o histórico de cada igreja.

Ao Lado do Poço
“Jesus pois , cansado do caminho assentou-se
assim junto da fonte”.
João 4: 06

J

Igreja Batista Independente em Santa Izabel do Pará,
fundada pelo missionário Don McMillan e liderado pelo
Pr Messias Alves Batista.

Igreja Batista Independente em Benevides PA,
fundada pelos missionários John e Kyron Horton,
liderada pelo Pr Natanael.

Templo Batista Bíblico em Belém PA fundado pelo
missionário Bill Horton e liderado pelo Pr Juscelino.

Igreja Batista do Calvário em Vigia PA, iniciada pelo
Pr Bill Horton e liderada pelo Pr José Barros.

Igreja Batista Regular Filhos da Luz, liderada pelo
Pr José Carlos. Na igreja funciona o Seminário SEIFA.

Durante sua visita ao Pará, Pr Daniel teve a oportunidade
de conhecer a Comunhão Missionária Batista Independente
e participar do Congresso da UMBACOM – União da Mocidade. O evento que durou tres dias teve como preletores, o
próprio Pr Daniel, mais o irmão João Batista da Igreja Batista Bíblica de Candido Mendes, Maranhão.

Biblioteca Virtual
O

Ministério da Educação disponibiliza tudo isso, porem
vamos perder por falta de consulta. Uma bela biblioteca digital, desenvolvida em software livre, mas que está prestes a ser desativada por falta de acessos. Imaginem um lugar
onde você pode gratuitamente:
· Ver as grandes pinturas de Leonardo Da Vinci;
· Escutar músicas em MP3 de alta qualidade;
· Ler obras de Machado de Assis Ou a Divina Comédia;
· Ter acesso às melhores historinhas infantis e vídeos da
TV ESCOLA
· E muito mais

Esse lugar existe! O Ministério da Educação disponibiliza
tudo isso, basta acessar o site:
www.dominiopublico.gov.br
Só de literatura portuguesa são 732 obras!
Estamos em vias de perder tudo isso, pois vão desativar o
projeto por desuso, já que o número de acesso é muito pequeno. Vamos tentar reverter esta situação, divulgando e incentivando amigos, parentes e conhecidos, a utilizarem essa fantástica ferramenta de disseminação da cultura e do gosto pela
leitura.
Divulgue para o máximo de pessoas!

esus caminhava com seus discípulos de cidade em
cidade fazendo milagres, ensinando, ouvindo e levando o evangelho do reino aos judeus. Em dado momento
Jesus e seus discípulos pararam e ele assentou-se ao lado
do poço de Jacó. Foi um momento diferente, pois estavam
em Samaria e o povo judeu não falava com os que habitavam naquele lugar.
Os discípulos foram comprar comida e Jesus sentou-se
ao lado daquele poço. Logo uma mulher chegou para fazer
o trabalho de os dias: buscar água para sua casa. Era uma
mulher samaritana. Ela viu aquele homem sentado ao lado
do poço, sabia que era judeu e, portanto, que não falaria
com ela. Mas quando se aproximou aquele homem começou a conversar com ela e dar-lhe atenção fazendo perguntas e mostrando preocupar-se com sua vida.
Desta conversa uma mulher ferida e abandonada transformou-se em uma missionária ao seu povo, de alguém
descrente a uma mulher que sabia que aquele homem era
o Messias prometido que não temeu abandonar o seu cântaro, mas que foi a cidade chamar seus compatriotas para
conhecer aquele que lhe disse tudo e que lhe deu a água da
vida.
Nosso dia a dia é corrido, tanto nas grandes como nas
pequenas cidades. As pessoas têm seus afazeres. Alguns
têm o dia mais corridos, outros mais calmos, mas todos
procuram seus interesses e poucos olham para o lado.
Poucos param para se preocupar com outras pessoas e
para falar com aqueles que, como a mulher samaritana,
não tem boa fama e não fazem parte do nosso convívio, ou
da nossa classe social.
Estar na igreja, ter a comunhão dos irmãos em Cristo é
maravilhoso. As reuniões são agradáveis e todos nós falamos das bênçãos. Compartilhamos os problemas sabendo que Jesus pode nos ajudar a resolvê-los. Mas, ás vezes,
nos deparamos com pessoas sofridas, drogadas, abandonadas que passam e olham nossa alegria, mas que não
sabem como se aproximar. Estão buscando a água da vida,
mas seus cântaros são furados.
A vida cristã é algo maravilhoso, mas de nada adianta
saber como ser feliz, como ter a salvação eterna e não falar
aos que realmente precisam que estão sedentos da água
da vida que é Jesus. Tenho me perguntado e levo esta pergunta ao seu coração: Quantos de nós estamos dispostos
a sentar ao lado do poço como Jesus e dedicar nosso tempo para conversar com uma pessoa que a sociedade renega? Ouvir o que está sentindo a mulher encarcerada? Entender sem julgar as escolhas de uma mãe solteira.
Jesus parou e levou uma mulher a se sentir amada, a
certamente abandonar sua vida de pecado e dedicar o seu
tempo para falar de Jesus. “... porque a água que eu lhe der
se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna”.
João 4:14
Jesus diz que cada crente é fonte de água viva. Cada um
de nós pode levar Jesus aos corações sedentos. Mas
estamos muito ocupados em nossas igrejas, com nossos
problemas e temos pouco tempo para dedicarmos a sentar
ao lado do poço para conversar com os que precisam de
água.
O mundo de hoje é cada vez mais egoísta, vemos reportagens sobre a África, todo abandono e sofrimento deste
povo, mas os governantes parecem não ver, e assim milhares de crianças são condenadas a morte pela fome, pelas
doenças sem que lágrimas sejam derramadas.
Nós, como povo de Deus, estamos também muitas vezes sendo egoístas, vivendo em nossas igrejas a alegria da
salvação, e as almas caminhando para a morte eterna todos os dias sem que sintamos culpa ou mesmo choremos
por elas.
O Senhor da seara já disse há muitos séculos que “os
campos estão brancos para a ceifa”. Hoje estão mais brancos ainda. Há vidas ao nosso redor sedentas que esperam
por palavras de salvação. Basta que eu e você decidamos
sentar ao lado do poço, ouvir, compreender e levar a estas
vidas a mensagem de salvação.
“Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito? Porventura não é este o Cristo?” (João 4:29).

Família Moura nos EUA
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O

Pr. Moisés Moura e família (foto), missionários brasileiros ligados à ABWE nos EUA,
ainda está levantando sustento, mas já trabalha no treinamento de obreiros
através de classes online com alunos espalhados por diversos paises. O ministério do
Pr Moisés está ligado ao preparo de obreiros pelo Treinamento de Liderança Global.
Contatos pelo e-mail: luzimaremoises@yahoo.com.br. Sua igreja aqui no Brasil é a
Igreja Batista do Horto do Ypê em São Paulo liderada pelo Pr. Edgar Donato.

Tudo Light...
O

A Igreja do
Senhor é Gloriosa!
Efésios 5.26-27.

O

salvo é intrinsecamente ligado à Igreja, ele a ama e espera o
melhor de Deus para ela. Quem a despreza é o diabo, não os
salvos. O inimigo de nossas almas é o acusador dos irmãos (Ap.
12.10), o que a persegue e busca o seu mal. Para esta tarefa Satanás
não precisa da nossa ajuda. Ele cumpre bem o seu papel. Infelizmente alguns de nós se aliamos a ele na função de menosprezar a Igreja
de Cristo.
Podemos também destacar os erros da Igreja, pois eles existem.
Qualquer um de nós poderia descrever as falhas da Igreja, dos irmãos, dos lideres. O próprio Senhor Jesus nas cartas à Igreja do
Apocalipse destaca os erros e desvios das suas igrejas. No entanto
Ele não as despreza, pelo contrário, chama todas ao arrependimento.
À sensatez, à fé genuína.
O texto acima apresentado fala de uma igreja que aos olhos de
Cristo é gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e sem defeitos (v.27).
Conquanto o texto esteja apontando em um primeiro momento para
aquela igreja da “parousia”, que se encontrará com Cristo no arrebatamento, fala também da igreja militante de hoje, visto que o processo
de santificação e lavagem pela palavra já se iniciou na igreja desde a
sua origem. Ele espera a noiva gloriosa, mas é Ele mesmo que a
prepara para a grande recepção.
A visão que Jesus tem da sua Igreja é de uma noiva gloriosa. É
aqui que está o nosso maior desafio. A nossa velha natureza está
sempre sensível para ver as rugas e as máculas da Igreja. Qual a
visão do fundador da Igreja (Mt. 16.18) do seu cabeça, a respeito
dela? E olhando a Igreja com os olhos de Jesus Ele a vê como gloriosa (v 27). Ele sabe que ela é imperfeita, que ela tem máculas e
rugas, e as manchas do pecado. Ele sabe dos erros de sua noiva, da
velha natureza de seus membros, mas Ele a vê gloriosa, mesmo que
ela a seus próprios olhos e aos do mundo não seja vista assim!
O termo “endoxon” (gloriosa) fala de brilho, resplendor, prestígio e
honra. A Igreja não é gloriosa porque se declara assim. Ele é quem a
toma e a apresenta assim: “para a apresentar a si mesmo igreja
gloriosa”. Ele a toma como gloriosa e os méritos são todos dEle, e
não dela, a Igreja! Assim como o marido vê a sua esposa como santa
e sem defeito, Cristo vê assim a sua Igreja.
E por que Jesus vê a sua Igreja assim tão gloriosa? Porque Ele a
iniciou! Em Mateus 16.18 Jesus diz que a iniciaria a Sua Igreja: “sobre
esta pedra edificarei a minha igreja”. Em Atos a Igreja nasce após os
Apóstolos receberem a ordem de Jesus para permanecerem em Jerusalém (Atos 1.4). No capítulo dois o Espírito Santo batiza os salvos
e inicia a Igreja de Cristo. Jesus já anunciava um povo que seria unido
à semelhança da união do Pai com o Filho (João 17.20-21). O Apóstolo Paulo orienta que não se deve lançar outro fundamento, além do
que foi posto, o qual é Jesus Cristo (I Cor. 3.11). E Jesus prometeu
estar presente onde, em Seu nome, pessoas se reunissem (Mt. 18.20).
Portanto, a Igreja é gloriosa porque é uma criação de Jesus!
Mas ela é gloriosa porque Ele é a sua cabeça (Ef. 5.23-24). A glória
da Igreja é vista na gloria do Seu cabeça (Cl. 1.15.19). Ela não é
gloriosa por causa dela, mas por causa dEle! Ela tem máculas, rugas
e defeitos, mas Jesus o Seu cabeça, é perfeito! Na perfeição dEle a
Igreja se esconde, na justiça dEle ela é justificada! Em um nível pessoal é assim que acontece conosco. Nós só somos aceitáveis diante
de Deus por causa da perfeição da obra de Cristo. A nossa comunhão
não seria possível se Jesus não nos outorgasse a Sua justiça. É na
beleza dEle que o Pai nos aceita! Assim a Igreja é pecadora, mas nela
está imputada a justiça de Cristo.
Pedro fala aos pastores que o ministério deles é relativo. O Pastor
supremo é o Senhor Jesus (I Pd. 5.3-4). Quem governa a Igreja não é
o pastor, ou a diretoria, ou a assembléia, mas o próprio Senhor Jesus,
por isso a Igreja é gloriosa, por estar sujeita a Cristo (v.25).
E a Igreja é gloriosa porque Ele a resgatou! Ele se entregou por ela
(Ef. 5.25). O seu amor foi o motivo pelo qual Ele se entregou por ela e
a resgatou! Pedro fala do alto preço que Jesus pagou pela Sua Igreja
(I Pd. 1.19-20). Jesus tornou a Igreja gloriosa ao derramar o Seu precioso sangue por ela, na Cruz do Calvário. Ainda que a salvação seja
uma experiência individual existe uma dimensão de resgate que é da
Igreja, do corpo coletivo de Cristo. Os salvos de todos os tempos
serão chamados no céu de a “igreja dos primogênitos arrolados nos
céus” (Hb. 12.23). Somos chamados a ajudar na sua edificação como
pedras vivas (I Pd. 2.5). Servi-la é servir a Cristo, que é o Seu Cabeça!
Que amemos a Igreja, trabalhemos nela, cresçamos nela,
ajudemo-la, oremos por ela, busquemos o seu bem-estar, pois além
de sermos membros uns dos outros (Ef. 5.30), somos parte do corpo
de Cristo, a Sua Igreja! E isto é glorioso!

termo light nos traz um
conceito de leveza. Hoje
em dia o que está na moda é refrigerante light, comida light, danone
light , pão light ... Tudo light . Até
mesmo, religião light (que se evidencia no ecumenismo, nas teorias da prosperidade), e até um evangelho light . Este último pode ser
classificado como o evangelho
relativista. O relativismo é a doutrina na qual não há uma verdade
absoluta – o que é certo pra você,
pode ser errado pra mim e vice-versa. Repudia qualquer verdade absoluta. Parte do pressuposto de que
todo ponto de vista é válido. Ensina
que todas as posições morais, todo
sistema religioso, e toda verdade
transmitida são verdades relativas
aos indivíduos. O homem na sua limitação é que determina o que é
certo ou errado para si.
Algumas frases que definem
este evangelho light (relativista)
são as seguintes: “Esta é a sua
verdade, não a minha”; “Isto é errado pra você e não pra mim”; “Isto
não tem nada a ver”, e muitas outras. Este evangelho light , é que
tem sido a âncora de muitas pessoas hoje. Está infectando as igrejas. Vivemos na época do “não tem
nada a ver” , “o que importa é o que
é certo pra mim”. Este relativismo
tem sido prejudicial para a igreja
de Cristo, como um fermento que
leveda toda a massa. E o mais interessantes é que pastores e líderes também têm sido infectados a
ponto de não reagirem.
Certa feita um servo de Deus no
passado combateu muito bem o
relativismo com estas palavras
“escolhei hoje a quem sirvais... porque eu e minha casa serviremos o

Senhor” (Js. 24:15). Para
Josué não existia nada de
light (de relativo) a verdade era só uma SERVIR A
DEUS VERDADEIRAMENTE E NADA MAIS. Precisamos imitar Josué e deixar de ser light.
O relativismo diz que
não há certo e nem errado. Isto se reflete em várias áreas da sociedade.
No poder judiciário que a
cada dia tem dificuldade
de punir os criminosos.
Na mídia que joga para
dentro dos nossos lares
um pacote de imoralidades sem fazer a distinção do que é
certo e errado. As nossas crianças
estão aprendendo na escola uma
teoria demoníaca (evolução) como
se fosse verdade científica.
Há muitos outros procedimentos que Deus não tolera, mas que
a sociedade engole como se fosse certo: homossexualismo, divórcio e aborto. Parece que o ponto
de vista das pessoas está em afirmar que tudo é válido desde que
seja bom pra você. Mas para Deus
só há uma verdade: a Sua Palavra!
O relativismo rejeita Deus e o Cristianismo e desde que não há certo
nem errado, cada um segue a “religião” e o “deus” que melhor lhe
convier. O surgimento das seitas e
religiões tem acontecido devido à
rejeição do Verdadeiro Deus
Vejamos o que disseram alguns homens acerca de Deus: “Enquanto se rejeita o Deus verdadeiro, o homem começa sem principio e acaba sem fim”(H.G. Wells).
“Uma das grandes necessidades
atuais é uma profunda convicção

XXIV Conferência da Fiel
N

os dias 6 a 10 de outubro de 2008 acontecerá a XXIV Conferência Fiel para
Pastores e Líderes no Hotel Monte Real Resort
em Águas de Lindóia SP.
Baseado em Atos 20:38, o tema geral deste
ano será “Edificando a Igreja de Deus” e os
preletores serão: 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. Nunes,
de Portugal.
Para se inscrever: www.editorafiel.com.br,
MSN: editorafiel@hotmail.com, Skype:
editorafiel, Caixa Postal 1601-CEP 12.230-990
São José dos Campos SP.

Décimo Congresso
Internacional
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.
A principal novidades será a presença do Pr
Meno Kalisher que serve na Jerusalém
Assembly-House 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.
Para se inscrever: www.chamada.com.br ou
0300-789-5152. Pelo correio: Chamada da MeiaNoite, Caixa Postal 1688 - CEP 90.001-970 Porto Alegre RS.

de que Deus é” (W.Holloway). Portanto, o pensamento light ou
relativista tem o propósito de tirar
Deus da Sua Glória e mostrar que
Jesus não é o centro.
Como a Igreja deve combater o
relativismo?
Vivendo o que a Bíblia ensina,
pois é o que Deus diz. Pregando a
verdade (Jo. 8:32, conferir 14:6).
Orando para que Deus desperte
em nós e em nossa igreja sentimentos que muitos irmãos tiveram
há séculos ao combater as heresias, como por exemplo: “Só a Deus
a Glória; Só as Escrituras; Só Jesus
é o Senhor!”. Conhecendo a Verdade (2 Tm. 2:15). Só assim combateremos o relativismo, o evangelho
light de nossos dias.
É nosso dever combater a moda
light. Que Deus nos ajude a cumprir esta meta!
Pr. Márcio B.S. Trindade.
Mestrando em Teologia Pastoral.
Pastor da Igreja Batista Boas
Novas - Sales Oliveira

COMO TUDO COMEÇOU
ADAUTO LOURENÇO
EDITORA FIEL
www.editorafiel.com.br
(12) 3936-2529
Este livro é uma introdução ao criacionismo.
O Professor Adauto Lourenço já se tornou
conhecido em todo o Brasil e o seu trabalho
dispensa comentários.

A MEDIDA DE UMA IGREJA SAUDÁVEL
GENE A GETZ
ABBA PRESS
www.abbapress.com.br
(11) 5686-5058
A Igreja de Cristo não é um negócio. Mas muitos pensam que seja. Este livro estimula-nos
a viver a Igreja como planejada pelo Senhor
Jesus.
O RASTO DE SANGUE
J.M. CARROLL
IMPRENSA PALAVRA PRUDENTE
www.palavraprudente.com.br
(18) 3906-5585
Aos 70 anos de idade o Dr. Carroll escreveu este livro. Desde sua conversão, ainda menino, se interessou pela Igreja e adquiriu uma das maiores bibliotecas sobre a
História da Igreja.

A BÍBLIA TRAÍDA
DR. ANÍBAL P. REIS
EDIÇÕES CRISTÃS
(14) 3322-3930 e 3326-5975
edicoescristas@uol.com.br
Leia este livro e avalie você mesmo o que certos
homens e organizações estão fazendo com a tradução das Escrituras. Depois tome uma posição.

Complementação Teológica no Emaús
N

a semana de 21 a 25 de julho último, o Seminário Batista Emaús em São Bernardo do Campo SP
deu seqüência ao curso de complementação do bacharelado em teologia. O alvo é preparar um
grupo de pastores que já cursaram institutos bíblicos a para fazerem a convalidação do diploma de
teologia em 2009. A foto mostra seis dos alunos que completaram o segundo bloco de aulas. O primeiro
módulo aconteceu do período de 10 a 15 de março de 2008. Para maiores informações use o e-mail:
sbemaus@gmail.com ou telefone (11) 4337-3100.

Missão Batista
Internacional Brasileira
A

tualmente a MBIB – Missão Batista Internacional Brasileira tem seis projetos missionários sendo quatro no Brasil
e dois no exterior.

walacejuliare@yahoo.com.br

Arrependimento
na Obra de Deus
E

Pr Aguinaldo Vicente Ferreira
e família, na cidade de Acarigua,
Venezuela.

Isaias e Rachel Divino, levantando
sustento para levar o evangelho a
uma tribo indígena.

Pr Jovito Donizete Nunes e família
em Torres Vedras, Portugal.

Raylda Ferreira dos Santos,
Pr Ricardo de Oliveira Leite, Ponta
Pr Wanderley Borges Faria e
evangelizando crianças
Porã e Campo Grande MS.
família em Ibiraci MG.
em Salvador BA.
A Diretoria da MBIB é constituída pelos pastores: Presidente, Garry Lee Tyler, Vice-Presidente John C Raehl, Secretário
Paulo Ricardo Gonçalves e Tesoureiro, Paulo Sérgio Nievas.
Para contatos, e-mail: mbib@mbib.org.br, telefone (19) 3444-2257 ou Caixa Postal 292 – CEP 13.480-970 Limeira SP.

Missões no Cárcere
O

Pr José Satíro Sobrinho, da Igreja Batista Bíblica Shalom é o
idealizador do projeto “Missões no Cárcere”. O trabalho visa alcançar a população carcerária na região de
Campinas SP abrangendo
outras seis cidades: Hortolândia, Sumaré, Indaiatuba,
Itirapina, Itapetininga e
Sorocaba, todas no estado
de São Paulo.
O projeto inclui a realização de cultos evangelísticos,
ministração de estudos bíblicos em locais apropriados e por correspondência,
aconselhamento bíblico, celebração de batismos e congressos evangelísticos. Missões no Cárcere deverá alcançar cerca de cinco mil
pessoas diretamente e doze
mil indiretamente através
dos familiares dos presos
que estão fora dos presídios.
Segundo informações do
Pr Satíro, o projeto inclui a
formação de líderes dentro
das unidades prisionais
estruturando em cada raio
ou unidade uma igreja autô-

noma. Há necessidade de
estudos seqüenciais tanto
para a formação bíblico-doutrinária quanto do caráter
dos reeducandos possibilitando a reintegração à sociedade.
Além do Pr Satíro, o projeto Missões no Cárcere tem
outros dois integrantes:
Rodolfo Lopes Brito e Messias Valério de Oliveira Neto.
Rodolfo é um ex-detento que
após um período de reclusão
de 4 anos e 9 meses, foi
apoiado pelo Projeto Social
Liberty. O Projeto já deu origem à Cooperativa Liberty e
agora entrará em operação
o Instituto Liberty para a formação de ex-detentos.
Liberty é uma iniciativa
apoiada pelos juizes de
Campinas, Érika Christina
Raskin, Ary Casagrande Filho e José Henrique Torres
e também pelo Departamento de Reintegração Social
Penitenciária, órgão da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária.
A
empresa
Liberty
comercializa cerca de 140
produtos entre artesanatos

Pr. Satíro
feitos por detentos dentro das
unidades prisionais, artigos
de higiene pessoal, limpeza
residencial, automotivos, sacos para lixo, sacolas,
descartáveis, papéis e produtos promocionais. Está em
formação a Cooperativa
Liberty com 40 cooperados
entre desempregados e pessoas oriundas do sistema
prisional.
Assim, Rodolfo Lopes
Brito é pessoa chave no Projeto Missões no Cárcere podendo conciliar o evangelismo dentro das penitenciári-

e Rodolfo
as com a geração de renda
ao ex-detento.
Para maiores informações sobre Missões no Cárcere, entre em contato:

Pr Satíro (19) 33871256 e Rodolfo (19) 30329529 e 8975-6897.
E-mail:
rodolfo_dibrito@hotmai.com.
Correspondência: Caixa
Postal 95 – CEP 13.012.970
Campinas SP.
Conheça o Projeto Social
Liberty:
www.trabalholiberty.com.br.
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sdras abriu o livro à vista de todo o povo(...)Leram
no livro, na Lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia(...)Dia
após dia, leu Esdras no livro da Lei de Deus, desde o
primeiro dia até ao último...” (Neemias 8.5-8, 18). O resultado dessa exposição bíblica foi que dois dias depois
do término da festa dos tabernáculos, o povo começou a
confessar seus pecados diante de Deus; “... se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram
de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniqüidades de seus pais.
Levantando-se no seu lugar, leram no Livro da Lei do
Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, em outra parte dele fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu
Deus” (Neemias 9.1-3).
Esdras e Neemias entenderam que sua principal missão não era nem conduzir o povo de Israel de volta a
cidade de Jerusalém, muito menos, reconstruir seus
muros; mas promover a restauração espiritual da nação,
ajudando-a a andar em obediência a Deus e Sua Palavra.
Após, a reconstrução do muro, houve o concerto entre
o povo e seus líderes em buscar a Deus, por meio da
Sua Lei. Isto provocou um avivamento espiritual, onde o
arrependimento foi um sinal visível do poder da Exposição da Palavra de Deus.
Arrependimento pode ser entendido como um reconhecimento da quebra do padrão da santidade de Deus,
medido pela Bíblia, através da percepção do pecado cometido, da decisão em abandoná-lo, e da aplicação do
modelo bíblico para a vida.
Estes foram os passos que a comunidade de Israel
tomou ao ser confrontada com sua condição espiritual:
Primeiro: Leram, explicaram e entenderam a Palavra de Deus.
Segundo: Discerniram que suas vidas estavam contrárias ao padrão da Palavra de Deus.
Terceiro: Humilharam-se como sinal da percepção
de seus pecados.
Quarto: Sentiram vergonha de Seus Pecados.
Quinto: Confessaram todos seus pecados.
Sexto: voltaram a estudar a Palavra de Deus.
Ao encerrar esta série de artigos sobre os desafios
da obra de Deus na vida de Neemias, gostaria de reiterar
que sua maior tarefa não consistia em reconstruir muros, ou ser modelo para líderes, mas conduzir a nação de
Israel à presença do Senhor Deus. Isto não ocorreria sem
uma contrição genuína.
Temo, como pastor, que vivemos dias, onde a maioria
daqueles que freqüentam uma igreja genuinamente cristã, não entendam que buscar a Deus requer “arrependimento”, isto é, um reconhecimento da condição caída do
homem por causa do pecado; e uma necessidade da
Graça Salvadora de Jesus Cristo.
Temo, que muitos estão atrás da cura de suas enfermidades; de um emprego melhor; de um salário
satisfatório; de uma restauração conjugal; de capacidades para educar; etc; mas, não estão buscando a essência que é exatamente um relacionamento puro com Deus.
Temo que as boas novas do Evangelho estejam sendo maculadas por ofertas secundárias e superficiais,
onde as pessoas se aproximam da verdade, mas não
conseguem chegar à sua exatidão.
Temo, que a ausência de arrependimento bíblico favoreça um crescimento de pessoas alegres com a comunhão e culto nas igrejas, obedientes aos costumes
característicos de cada comunidade local, porém, ainda
perdidas.
Concluo, portanto, tomando as palavras de Pedro, logo
no início de suas pregações em Atos: “Arrependei-vos,
pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos
pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham
tempos de refrigério, e que envie Ele, o Cristo, que já vos
foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas,
de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade” (At 3.19-21).
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Primeiro Congresso da AAI

Buritirama realizou
11º Retiro de Jovens

N

Da esquerda para a direita: Pr. Manoel, Pr. Joel e esposa, Dra. Lúcia e Dr. Joel

D

urante o XIX Congresso Batista Bíblico realizado no
mês de julho em Belo Horizonte
MG, a Diretoria da AAI Associação
de Auxilio às Igrejas anunciou, para
julho de 2009, a realização do seu
primeiro congresso nacional.
Depois de ter realizado cinco
seminários anuais visando alcançar pastores e líderes acompanhados das respectivas esposas, agora com os congressos o alvo é alcançar todos os membros das igrejas.
O formato do primeiro congresso deverá incluir oficinas atendendo diversas áreas de interesse para
pastores, líderes, mulheres e jo-

vens. Em breve a Diretoria da AAI
começará a divulgação do evento.
Em Belo Horizonte, a AAI
Capacitadora realizou uma pesquisa com cerca de 300 congressistas. A pesquisa pretende identificar
a disponibilidade dos membros
das igrejas Batistas Bíblicas do
Brasil para trabalhos voluntários. A
idéia é elaborar uma rede de voluntários criando possibilidades
para todos os membros das igrejas locais servirem aos demais.
A AAI Capacitadora deseja ser
uma missão atuante na capacitação de líderes para a obra de
Deus, por meio de eventos de
capacitação, literatura, ferramentas

de estatísticas e outros. A própria
AAI está desafiando os membros
das igrejas a servirem nas áreas
de design, estatísticas e organização de eventos entre outras.
Para incentivar a participação
na pesquisa, foram sorteados:
um notbook, uma impressora,
dois PenDrive, dez livros, uma
c â m e r a d i g i t a l, d u a s a p o s t i l a s
com estudos e uma estadia
completa para um casal no primeiro congresso da AAI. Os resultados da pesquisa serão divulgados oportunamente. Para
contatos com a AAI (12) 39135358, com Dr. Joel e Dra. Lúcia
Alves.

Implantando Igrejas na Paraíba
N

os dias 26 e 27 de julho de
2008 a Igreja Batista Bíblica de Soledade – PB comemorou
seu quarto ano de existência, realizando conferências bíblicas e tendo como preletor o Pr. Miguel de
Carvalho da PIBB – PB.
Pr Anízio Gomes é o fundador
da igreja em Soledade e tem um
projeto para implantação de 50
novas igrejas na região. Atualmente há cinco novos trabalhos inicia-

dos. Além de Soledade, Cubati,
Juazerinho, Gurjão e Serra Branca.
Há, também, uma obra na zona rural de Soledade.
P a ra a l c a nçar esse ousado
alvo de implantar 50 novas igrejas, Pr. Anízio fundou o Instituto
Batista Bíblico Conservador. Há
necessidade de mais obreiros
para participar deste grande projeto.
Conheça mais sobre o ministé-

o mês de maio último o
missionário Eurípedes Antonio dos Santos Filho que trabalha em Buritirama BA, realizou o 11º
Retiro de Jovens, um importante
ministério que tem levado muitos
jovens e adolescentes a Cristo.
Este ano foi em Curimatá-PI e
contou com a colaboração do Pr.
Jacó e a irmã Edília. Houve jovens
de outras igrejas Batistas Bíblicas
da região reunindo 82 acampantes. Entre os palestrantes estavam os pastores Jacó A. Dias e
Pr. José Antonio Marques.
No mesmo mês de maio, no dia
dez, foi realizado o batismo de quatro
novos irmãos na congregação em
Poço da Jurema. Uma das pessoas
batizadas foi alguém muito especial:
a irmã Geldi, que, com a idade bem
avançada e com dificuldades para
entrar no batistério do templo foi levada para um riacho, onde, com muito esforço foi batizada. Foi um grande
testemunho na região, pois antes da
conversão ela era rezadeira.

A obra segue, dando os seus frutos. No Mês de junho Pr. Eurípedes
esteve com um grupo da igreja no
povoado de Lajedo realizando um
culto. Um casal da igreja em
Buritirama, por motivo de trabalho,
mudou-se para aquele povoado
que fica a 72 km da cidade. A oração é no sentido de que possa
nascer uma obra promissora ali.
GRATIDÃO
Um Pouco antes do Congresso
Batista Bíblico que aconteceu em
julho na cidade de Belo Horizonte,
Pr. Eurípedes e sua esposa
Lusilene levaram um susto. Leonardo o filho de 13 anos do casal
se acidentou ficando temporariamente com amnésia dos acontecimentos recentes. O médico recomendou procurar um lugar mais
avançado. O mais rápido foi
Teresina-PI. Pela Graças de Deus
os exames não detectaram nenhum problema e o menino já está
bem.

Igreja Comemora 23 Anos

rio do Pr Anízio através dos seguintes endereços:
http://ibb-soledade.zip.net/, Email: pr.anizio@bol.com.br . Rua
Claudino Nóbrega, 135 – Bela Vista - CEP 58.155-000 Soledade PB.
Em tempo: Pr. Anízio é autor do
livreto “Eclesiologia Batista” e
idealizador do “Encontro Nacional
em Defesa da Sã Doutrina”, fórum
que tem sua sede na cidade de
Campina Grande PB.

Pr. Lourival e Pr. Paulo César

N

os dias 17 a 20 de Julho a
Igreja Batista Fundamental
em CPA, Cuiabá MT, liderada pelo
Pr. Lorival Pedroso da Silva comemorou seu 23º aniversário de fundação. O preletor foi o Pr. Paulo César
Lopes da IBI em Orlândia SP. No sábado, com a visita de várias igrejas da cidade, o culto contou com cerca de 200

pessoas. Há um ano a igreja contava
com 20 participantes ativos e atualmente o número está entre 50 e 60. O Senhor tem abençoado e a liderança faz
planos para as comemorações do vigésimo quinto aniversário em 2010. O
fundador da Igreja foi o missionário John
C. Rahel que continua implantando igrejas na capital matogrossense.

JUBBESP Tem Nova Logomarca
E

sta é a nova logomarca da JUBBESP – Junta Batista Bíblica do
Estado de São Paulo.
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