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O Que Há de Tão Especial em 25 de Dezembro?
David Brickner

V

inte e cinco de dezembro não é o dia do nascimento de nosso Salvador? Eu
não quero ser o estraga-prazeres messiânico, mas a resposta a essa pergunta é: provavelmente não. Nós não podemos
saber exatamente o dia em que
Y’shua (Jesus) nasceu. Então,
na verdade, você pode escolher
qualquer dia dos 365 do ano
como o dia certo!
Nós sabemos que, tão cedo
quanto no segundo século depois de Cristo, Hipólito, um dos
pais da igreja, declarou que Jesus nasceu em 25 de dezembro. No quarto século, João
Crisóstomo confirmou essa declaração e, então, 25 de dezembro se tornou tradicionalmente

A Crise Que Se Aproxima
Prof. David Corrêa
INTRODUÇÃO.
alar de crise, em termos bíblicos, é o mesmo que falar
de juízo ou disciplina. Todo juízo de
Deus na Bíblia não é contra o homem
e sim um ato a seu favor (Gn.3:2024) para que o homem seja preservado e possa retornar para o Senhor.
Todo juízo de Deus tem por finalidade destruir, purificar um sistema para
depois construir (Gn. 6 a 9) um novo.
Primeiro a raça degenera. Em seguida Deus julga e promove os meios para restaurá-la para uma nova
fase histórica. O propósito do juízo é
para que a raça se volte para Ele,
pois “por meio Dele, e para Ele são
todas as coisas”, pois Ele é não só
Criador e Controlador de todas as

coisas, mas também o Salvador da
raça pecadora.
Toda mudança na política das nações como a que assistimos hoje
(um terremoto financeiro) nos leva a
ter uma maior expectação, como igreja, no que diz respeito à volta de Jesus. No meio da ruína das nações, o
Senhor está chamando a atenção da
raça para Ele que é o único que deve
receber adoração e ser temido (Hb.
10:26-31). O homem na cultura moderna criou a adoração em sua própria ciência e capacidade. Ela está
fora dos padrões bíblicos, e isto é idolatria. O Senhor hoje está dando avisos através de sua Criação (Am. 3:7)
aquilo que já anunciara no passado
pelos seus profetas. A criação sem-

F

a data oficial aceita pelas igrejas
como o dia do nascimento de Cristo.
A antiga tradição judaica também parece reconhecer essa data,
mas de uma perspectiva diferente.
De acordo com Alfred Edersheim,
líderes judeus estabeleceram um
dia de jejum especial – o nono dia
do mês de Tevet, no calendário judaico. Inicialmente, nenhuma razão
especifica foi dada para esse dia
de jejum, mas, algum tempo depois, escritores judeus identificaram o nono dia de Tevet como o dia
do
nascimento
de
Jesus.
Edersheim diz que, no passado, o
dia nove de Tevete havia caído no
vigésimo quinto dia de dezembro

muitas vezes.
Também existe probabilidade
de uma conexão entre Chanuká e
Natal. O Chanuká é celebrado em
25 de Kislev, o mês judaico que
corresponde a dezembro. Será que
os primeiros judeus seguidores de
Y’shua fizeram uma conexão entre
o Chanuká e o nascimento do Messias e, eventualmente, esta se
transpôs para 25 de dezembro? Afinal, o Chanuká comemora a
rededicação do Templo em Jerusalém, a qual Jesus aplicou a si mesmo quando disse: “Derribai este
templo, e em três dias o levantarei”
(João 2:19).
Continua na página 06

Novo Pastor em
Belo Horizonte

pre revelou os atos judiciais do Senhor ao seu povo no passado como
nos informou Ag. 2:15-19. Todo juízo
de Deus é sem acepção de pessoa
ou de nações (Rm. 2:8-11).
O Senhor está dando avisos antes de julgar, mas o juízo de Deus é
um ato “estranho” do Senhor dentro
dos seus atributos e propósito soberano (Is. 28:20-22). O Senhor não
deseja julgar por causa de seu amor
e longanimidade. Por causa disto,
Ele chama a atenção da raça para o
que ela está fazendo com respeito a
negar-Lhe honra e adoração devidas; as nações rejeitaram as Escrituras que as levariam a conhecê-Lo
e adorá-lo com intimidade.
Continua na página 07

“Como Ouvirão se Não Há Quem Pregue?”

N

os dias 31 de outubro e primeiro de novembro de 2008, a Igreja
Batista Bíblica do Calvário em Belo Horizonte, liderada pelo Pr
David Rohr, realizou o Concílio de Examinação e Ordenação Pastoral do
irmão Júlio César da Silva Souza (na foto com a esposa Andréia e as
filhas Beatriz e Luísa).
Convertido a Cristo em julho de 1984 durante a realização de uma
Escola Bíblica de Férias, Júlio César firmou-se na fé em Cristo e envolveu-se no ministérios da igreja. Foi professor da EBD desde 1996, Diretor do Retiro Maravilhoso, Ministério de Acampamentos, entre 1998 e
2005. Em 2996 passou a trabalhar como co-pastor da Igreja Batista
Bíblica do Calvário onde agora foi ordenado.
Leia matéria completa na página 03.

Projeto Arapongas PR

L

eia na página 4 sobre a série de conferências realizadas na Primeira Igreja Batista em Cipó. Na foto, os
pastores Tomé Lopes (Conferencista), Eliel Barbosa (Pastor da Igreja) e o irmão Hiroshi (Obreiro).
Todos com suas respectivas esposas.

E

nviados pela Igreja Batista Adonai em Osasco SP, sob a liderança
do Pr Fernando F. de Souza, através da MIBRE – Missão Batista
Regular Evangelizadora, o Pr Josafá Fernandes Serra juntamente com
sua esposa Shirley e as filhas Giovanna (10) e Laura (6) estão no campo
missionário em Arapongas, Norte do Paraná desde julho de 2000 trabalhando na implantação da Igreja Batista Moriah.
Leia mais na página 03.

Projeto Semear
A

COMJOBB – Comunhão dos Jovens Batistas Bíblicos do Estado
de São Paulo realizou em Cidade Tiradentes, São Paulo, capital,
o Projeto Semear. Leia mais na página 4.
m
c

m
y

c

m
y

c

y

Dezembro de 2008
Ano XXIV
nº 193
Página 02

“Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor”
(Charles H Spurgeon).

“O trabalho da igreja nunca é inútil, pois é produto não da mente do
homem, mas da graça soberana de Deus”. (William Hendriksen).

“Se eu fosse o diabo, um de meus primeiros alvos seria fazer as
pessoas pararem de pesquisar a Bíblia” (J I Packer).

“Digam-me quais são os pensamentos dominantes que ocupam a mente de
seus jovens e eu direi qual será o caráter da próxima geração”. (Edmund Burke).

“A salvação não depende da fé naquilo em que se crê, mas sim de
receber a Jesus Cristo como Salvador” (M R Vincent).

“Nunca pense que você encontrará mel no pote, se Deus escrever
‘veneno’ no rótulo” (William Gurwall).

Ponto de Vista
Pr. Rômulo Weden Ribeiro
rom@rombrazil.brtdata.com.br

A minha Agenda, a de Deus e a do Diabo
E

sta semana ganhei uma
agenda nova de uma das
minhas filhas. Normalmente eu
compro a agenda do ano seguinte
no mês de outubro, pois sempre
há
aqueles
compromissos
agendados com bastante antecedência que ficam anotados apenas
no calendário e precisam ser passados a limpo o quanto antes.
Enquanto passava a limpo as
anotações dos compromissos assumidos, percebi que já havia me
comprometido com muitas igrejas
e eventos para 2009. Quatro viagens para o Norte do país, duas
para o Centro-oeste, uma para o
Sul e diversas para o Sudeste. Sem
contar aqueles compromissos de
praxe que normalmente dispensam agendamentos, mas que ocupam a maior parte do tempo.
Como sempre faço, marquei
algumas datas importantes que
não podem ser esquecidas: aniversário da esposa, das tres filhas,
dos dois genros, da neta, aniversário de casamento e até o meu
próprio aniversário do qual já me
esqueci uma vez quando ainda era
solteiro. O pior não foi o fato de eu
mesmo ter esquecido, mas de ninguém ter se lembrado. Nem minha
mãe e meus dois irmãos.
É claro que uma agenda é de
fundamental importância. O que

não podemos esquecer é que a
nossa agenda deve estar submisso à agenda de Deus que é o Senhor Soberano do nosso futuro.
Tudo que já está planejado e
agendado poderá ser alterado se
o Senhor quiser. Ele tem uma
agenda para cada um de nós que
pode ainda não ter sido revelada.
Há, também, a possibilidade
de surgir novo projeto de vida ou
ministerial, cancelamentos por
catástrofes naturais, como a que
está atingindo o Estado de Santa
Catarina neste momento. Planos
e agendamentos podem ser alterados por enfermidades, mortes,
pecados e tantos outros acontecimentos sobre os quais não temos
nenhum controle.
Outro detalhe importante que
também não pode ser esquecido
é que o Diabo tem sua agenda. Ele
faz planos para impedir o nosso
trabalho na obra do Senhor. É por
isso que somos exortados a orar
e vigiar. A Bíblia fala, por exemplo,
sobre o “dia mau” em Efésios 6:13.
Eu já tive muitos “dias maus” inesperados. Posso fechar os olhos e
trazer à memória acontecimentos
que mudaram completamente os
meus planos.
Temos no Antigo Testamento o
caso de Elias que matou os 450
profetas de Baal e logo em segui-

APOSTILAS

da fugiu para uma caverna com
medo de Jezabel. Nas páginas do
Novo Testamento temos o valente
apóstolo Pedro que logo depois de
dizer que ficaria com o Senhor Jesus até o fim acabou negando-o
tres vezes consecutivas.
Terminei de passar minha agenda a limpo e aproveitei para limpar
também a alma de todas as preocupações com a leitura do Salmo
27:10 onde Davi diz com firmeza:
“Porque quando meu pai e minha
mãe me desampararem, o Senhor
me recolherá.”. Se formos traídos
ou colhidos por situações sobre as
quais não temos controle, situações capazes que tirar-nos a possibilidade de cumprir nossos
agendamentos, vamos fazer como
fez o salmista no Salmo 121:2: “O
meu socorro vem do Senhor que
fez o céu e a terra”. Se houver impossibilidade de falar, podemos ter
certeza de que o Espírito Santo estará intercedendo por nós com “gemidos inexprimíveis”.
Nós aqui da equipe do Jornal de
Apoio queremos desejar a todos os
nossos leitores, felicidades nas
comemorações de final de ano e
agradecer pelo apoio a este ministério. Desejamos que todos os
seus agendamentos para 2009 tenham como objetivo glorificar o
nome do Senhor.

N

P

rezado irmão: Visite o site w w w . j u l i o
severo.com e procure inteirar-se de um
movimento que visa coibir o ensino do
homossexualismo nas escolas públicas. O livro “Diversidade Sexual na Escola”, de autoria de Alexandre Bortolini e publicado pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro, servirá como instrumento para
os professores abordarem questões homossexuais em sala de aula. As questões tratadas abrangerão sexualidade, gênero, comportamento, religião,
ética e violência. O objetivo do Ministério da Educação ao distribuir o livro nas escolas é fazer com que
educadores e alunos percam quaisquer visões contrárias ao comportamento sexual e se abram para
uma nova perspectiva na questão da homossexualidade, travestilidade e transexualidade na escola.

ATIBAIA E GUARULHOS
PIBAI de Atibaia SP liderada pelo Pr. Paulo
Santos levou 80 dos seus membros para
um trabalho especial em Guarulhos SP para apoiar o ministério da Congregação Batista Bíblica em
Parque Continental liderada pelo Pr. Cláudio
Drosten. O evento realizado no dia 22 de novembro
em uma escola pública das 9 horas da manhã com
encerramento no culto da noite teve evangelismo

EXPEDIENTE

A

ciência tem propagado que o vinho fermentado possui propriedades medicinais que fazem bem ao coração. Desde então, mais
pessoas têm se entregado ao prazer carnal que o álcool proporciona, esquecendo-se dos efeitos colaterais advenientes de qualquer bebida fermentada. Até crentes bíblicos, inimigos ferrenhos do álcool, estão se entregando ao vinho diante das propagandas enganosas dos veículos de comunicação e dos próprios conselhos médicos. Além disso, o vinho tem sido
transformado em uma bebida elitizada: quem ingere vinho se sente importante.
Mas o que a Palavra de Deus ensina sobre o vinho? A palavra “vinho” na
Bíblia tem dois significados. O significado primário se refere ao fruto da
vide, ou seja, o suco natural de uva. O significado secundário se refere ao
suco fermentado. Através do contexto, o leitor pode saber se o vinho mencionado contém álcool ou não. Por exemplo, Salmo 104:15 fala do suco integral de uva: “E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz
reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem”. Mas Provérbios 20:1 menciona a bebida alcoólica: “O vinho é escarnecedor, a bebida
forte alvoroçadora; e todo aquele que neles errar nunca será sábio”.
Devemos nos lembrar que a Bíblia nunca se contradiz. O vinho, como
bebida natural, sem álcool, faz muito bem à saúde, sim, principalmente ao
aparelho digestivo, se ingerido em jejum, mas quando misturado com álcool, transforma o homem ou a mulher em um tolo, além de necrosar o fígado.
Mas será que não podemos beber vinho alcoólico socialmente? Veja o
que a Palavra de Deus responde: “Todas as coisas me são lícitas, mas nem
todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me
deixarei dominar por nenhuma” (I Coríntios 6:12). Uma pessoa que tem
necessidade de beber vinho, ainda que socialmente, já é ou está se tornando escrava do álcool. Todo tipo de alcoolismo começa com o primeiro gole.
Portanto, o melhor lugar de segurança é a abstinência completa do álcool.
Um homem que bebe um copo de leite não está sendo um mau exemplo para os seus filhos, mas um homem que ingere um copo de vinho está
abrindo as portas para que seus filhos sejam destruídos um dia. Pesquisas comprovam que a maioria dos alcoólatras veio de lares que fizeram
uso de bebidas alcoólicas. Paulo disse: “Porque nenhum de nós vive para
si, e nenhum morre para si” (Romanos 14:7). Ou seja, tanto a nossa vida
como a nossa morte irão afetar as pessoas ao nosso redor.
Independente do incentivo científico, o vinho alcoólico é condenado por
Deus. Entre os cientistas e o Criador da vida, ficamos com a opinião do
Criador: “Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra, e
como o basilisco morderá” (Provérbios 23:31-32).

HOMOSSEXUALISMO NAS ESCOLAS

o ano de 2008 a nossa colunista, Nancy Felix
Fragoso teve o privilégio de compartilhar a
Palavra de Deus em três eventos especiais para
senhoras. Atendendo a muitos pedidos ela separou os tres temas e elaborou uma apostila com 32
páginas, com fotos e acabamento diferenciado, os
temas são:
- “O melhor está por vir”.
- “Que pedra você tem em sua mão”?
- “Mulheres Curvadas”.
As apostilas podem ser adquiridas pelo site
www.tekton.com.br, enviando o pedido pelo e-mail
nancy@tekton.com.br , ou por carta no endereço –
Rua João Correia de Brito, 267 – CEP 04.167-050 –
São Paulo – SP. Nancy Felix Fragoso, telefone: (11)
5058-4819.

A

A Mentira Sobre o Vinho

de porta em porta, brinquedos infláveis, palhaços,
cantata e mensagem bíblica. Pelo menos dez pessoas fizeram pública decisão de fé em Jesus Cristo.
A Igreja de Atibaia tem cerca de 160 membros e o
pastor Paulo tem desenvolvido o ministério através
de PONTES com a comunidade. O trabalho realizado em Guarulhos faz parte do projeto de incentivar
outras igrejas a usarem o sistema de PONTES.

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

EDITOR: PR. CARLOS ALBERTO MORAES - MTb 35.664
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Expedição: AGNES AYRES F. MORAES
Impressão: M&C2 GRÁFICA E EDITORA
Contatos: e-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br

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

PROGRESSO
“Enquanto lia a edição 192 do J.A. tentei me lembrar qual teria sido a
primeira edição que li. Não me lembrei, mas sei que já passa de 15 anos.
Essa busca pela memória me fez perceber o quanto nós temos progredido. No passado éramos poucas igrejas e pouquíssimos pastores. Agora,
a cada edição deste abençoado veículo de comunicação lemos sobre
novas igrejas nascendo, novos pastores sendo ordenados, seminários,
missões, projetos... Deus seja louvado!” (PMS – Campinas SP).
GERSON ROCHA
“Bela homenagem prestou o J.A. ao saudoso Pr Gerson Rocha. Os
dois textos publicados na edição 192 fizeram um bom resumo da sua
vida. Vamos lembrá-lo sempre, com certeza!” (RCEC - Salvador BA).
LIVROS DO DR. ANÍBAL
“Desde a morte do ex-padre Dr. Aníbal Pereira dos Reis que eu procurava completar minha coleção de todos os seus livros. Quero agradecer
aos editores do J.A. que divulgaram o endereço das Edições Cristãs de
Ourinhos SP, pois agora sei onde encontrar.” (JAB – São Paulo SP).
BOAS NOTÍCIAS
“Gosto do J.A. por uma razão muito especial. Toda vez que eu lia algum
material batista fundamentalista acabava ficando azedo, pois até os temas mais bonitos da Bíblia eram tratados com aspereza. A linguagem do
J.A. é adequada ao nosso tempo e me edifica. Compartilho com outros o
que recebo daqui. Não parem!” (MASA – Fortaleza CE).

Congresso Missionário da AMI
E

stá previsto para os dias 1 a 4 de setembro de 2009 a realização do IV
Congresso Missionário promovido pela AMI – Associação Missionária Independente. O tema deverá estar focado na vocação ministerial e, por essa razão, os
organizadores do evento estarão incentivando os pastores a levarem os jovens de
suas igrejas, especialmente aqueles que já tenham dado sinais de que pretendem entrar no ministério.
A Diretoria conta com a possibilidade de ter como um dos preletores, o Dr.
Roger Green, da Grace Baptist Church nos EUA. Até o final de 2008 todos os
detalhes deverão estar definidos, inclusive o local do congresso.
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Novo Pastor em Belo Horizonte

Momento da imposição das mãos
os dias 31 de outubro e pri- se com Andréia em 20 de dezemmeiro de novembro de bro de 1.997. O casal tem duas fi2008, a Igreja Batista Bíblica do lhas: Beatriz (6) e Luisa (4).
Calvário em Belo Horizonte, lideraBacharel em Comunicação Soda pelo Pr David Rohr, realizou o cial (Jornalismo) pela UFMG – UniConcilio de Examinação e Ordena- versidade Federal de Minas Gerais
ção Pastoral do irmão Júlio César (1.991-1.995), Júlio César bachada Silva Souza.
relou-se em Teologia pela FaculConvertido a Cristo em julho de dade Batista de Minas Gerais (1998
1984 durante a realização de uma e 2002).
Escola Bíblica de Férias, Júlio
O exame e consagração minisCésar firmou-se na fé em Cristo e terial do pastor Julio César foi reaenvolveu-se no ministérios da igre- lizado durante o encontro trimesja. Foi professor da EBD desde tral da Comunhão Batista Bíblica
1.996, Diretor do Retiro Maravilho- Rio-Minas em Belo Horizonte MG.
so, Ministério de Acampamentos, Estiveram presentes os pastores:
entre 1.998 e 2.005. Em 1.996 pas- David Rohr, Almir Rogério Ribeiro
sou a trabalhar como co-pastor da e Izaias Magiezzi de Belo Horizonte
Igreja Batista Bíblica do Calvário MG; José Pereira dos Santos de
onde agora foi ordenado. Nasceu Itaguara MG; Jaime King de Camno dia 17 de julho de 1.973, casou- po Belo MG; Ronaldo Moraes,

N

Gledson e João Batista Nogueira
do Rio de Janeiro RJ; Geovan Bezerra dos Santos de Novo Gama
GO; Osmar Vandete de Freitas,
José C. da Silva, Marcelo Silva e
Cláudio Venâncio de Almeida do
Estado de São Paulo. Diversas esposas desses pastores também
se fizeram presentes.
Na sexta-feira, dia 31, os pastores submeteram o candidato ao
exame teológico, sendo o
postulante ao novo cargo aprovado
por unanimidade e com nota máxima. No sábado, dia primeiro de
novembro, a igreja se reuniu para
o culto de consagração.
Além da imposição das mãos
para a consagração pastoral do irmão Júlio César, as esposas dos
pastores que estavam presentes
oraram pela irmã Andréa dedicando sua vida ao trabalho do Senhor.
Na oportunidade fizeram questão
de lhe falar acerca do importante
papel de apoio que a esposa do
pastor exerce sobre ele no cumprimento de sua vocação e chamado.
A programação encerrou-se
com uma recepção oferecida pela
Igreja Batista Bíblica do Calvário
em homenagem ao novo pastor e
sua familia. Os contatos com o Pr
Júlio César da Silva Souza poderão ser feitos pelo e-mail:
já.bh@terra.com.br, telefones (31)
3309-5494 e 9216-0677, e pelo
correio: Rua Romualdo Lopes
Cançado, 346 Apt. 301- Bairro Castelo, CEP 30.840-460 - Belo Horizonte MG.

Projeto Arapongas PR
E

nviados pela Igreja Batista
Adonai em Osasco SP, sob
a liderança do Pr Fernando F. de
Souza, através da MIBRE – Missão
Batista Regular Evangelizadora, o
Pr Josafá Fernandes Serra juntamente com sua esposa Shirley e as
filhas Giovanna (10) e Laura (6) estão no campo missionário em
Arapongas, Norte do Paraná desde
julho de 2.000 trabalhando na implantação da Igreja Batista Moriah.
Josafá nasceu em um lar cristão no dia 29 de julho de 1.964. Aos
treze anos de idade entregou sua
vida a Cristo. Em 1.991 formou-se
em Teologia pelo Seminário Batista Regular do Sul em Curitiba PR.
Serviu como pastor em diversas
igrejas locais até abril de 2.000,
quando decidiu partir para o campo missionário em Arapongas PR.
Ao chegar em Arapongas, em
julho de 2.000, Pr Josafá não conhecia uma só pessoa da localidade. Os primeiros cultos foram re-

alizados na garagem de sua
casa alugada e
algumas vezes
sem nenhum
visitante.
Em maio de
2.001 foi realizado o primeiro batismo e atualmente a igreja conta com sete famílias completas e outras duas famílias incompletas. O trabalho conta com prédio próprio para os cultos e dá apoio a tres famílias de
missionário,
mais
uma
missionária solteira. Pr Josafá continua levantando o sustento para o
seu próprio ministério, mas já levou a nova igreja a ter visão
missionária através da Promessa
de Fé para Missões.
O ano de 2.008 foi ricamente
abençoado pelo Senhor com novas conversões e batismos. Ainda
há um batismo programado para a
virada de 2.008 para 2.009, no dia

31 de dezembro.
Na área vocacional, a igreja tem
dois seminaristas, Celso e Rogério que fazem o curso online do
SEBARSP. Os planos do Pr Josafá
e que ambos venham a ser pastores da igreja.
Desde agosto de 2.006, foi dado
início à construção de uma casa
para que o missionário deixe de
pagar aluguel. Pr Josafá comprou
um terreno e no mês de abril de
2.008 iniciou a construção da
“Casa de Fé”. Quase tudo tem sido
feito através de doações e mutirão.

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

A Vitória Sobre
o Pecado
(Parte Um)

N

ós temos aprendido nos últimos artigos como aconselhar
mos pessoas que são dominadas por pecados
escravizadores. No primeiro artigo desta série nós aprendemos que
para lidar com qualquer pecado que nos domina é necessário entendermos o problema pelo ponto de vista de Deus.
Aprendemos também, que a partir do momento em que temos um
entendimento do problema pelo ponto de vista de Deus ganhamos a
Esperança Bíblica significando, que você aplica sua fé na Bíblia numa
maneira confiante de que Deus sempre cumprirá com as Suas promessas e para ilustrar esta verdade de uma maneira prática, nos
dois últimos artigos, você aprendeu que Tudo o que Deus nos ordena
Ele sempre nos dará a força e o poder para realizar.
Antes de entendermos a dinâmica da mudança, ou seja, como
nos desabituarmos do estilo pecaminoso, por nos habituarmos a
viver um estilo de vida vitorioso, é necessário termos a compreensão
da Vitória sobre o Pecado.
No Aconselhamento Bíblico, o conselheiro necessita ensinar o
aconselhado a ter um estilo de vida certo de que ELE VENCE O PECADO E NÃO O PECADO LHE VENCE.
O Trecho bíblico que usaremos para entender esta importante lição é Romanos 6, especialmente os versos de 1 a 14.
Paulo começa este capítulo com duas perguntas contundentes,
com o fim de levar o leitor a renunciar qualquer pensamento que o
leve pensar de que o que foi dito no verso 20 do capítulo 5, seja uma
possibilidade viável, perguntando: “Permaneceremos no pecado para
que seja a graça mais abundante?”
No verso dois Paulo incisivamente responde: “DE MODO NENHUM”
e pergunta: “Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ELE
MORREMOS?” Os versos seguinte Paulo explica como se deu esta
morte para o pecado.
O Aconselhado precisa saber que ele foi IDENTIFICADO COM CRISTO, em Sua morte, sepultamento e ressurreição. Isto significa dizer
que, quando Cristo estava morrendo na Cruz o aconselhado estava
incluso em Cristo na Sua Morte. Que quando Cristo foi sepultado, ele
também foi sepultado com Cristo e que, quando Cristo ressuscitou,
ele também ressuscitou com Cristo para viver em novidade de vida (3
– 5).
A conclusão imediata ao ter conhecimento dos fatos históricos da
sua identificação com Cristo é SABER que o velho homem FOI CRUCIFICADO, com Cristo PARA QUE o CORPO DO PECADO SEJA
DESTRUÍDO e NÃO SIRVAMOS o pecado COMO ESCRAVOS (v. 6).
Veja que o verso 6 diz que a finalidade da nossa identificação com
Cristo na Sua morte foi para que o CORPO DO PECADO seja
DESTRUÍDO. Qual o significado da expressão corpo do pecado? No
original grego é um genitivo que pode ser classificado como de origem, significando pecado que vem do corpo, ou seja, as PRÁTICAS
OU HÁBITOS PECAMINOSOS que vem por meio de um corpo que é
resultado da natureza caída.
Nós ainda estamos na presença do pecado, mas, em Cristo nós
temos a VITÓRIA SOBRE O PECADO. Os hábitos pecaminosos não
nos dominam, mas, nós os dominamos.
Há uma guerra constante no corpo do homem regenerado, que
embora, sendo habitado pelo Espírito, ainda está HABITUADO a fazer
o que é errado, esta tensão no interior do homem regenerado é explicado por Paulo no capítulo 7 de Romanos.
Romanos seis, todavia, nos ensina que a santificação ocorre no
momento em que somos alcançados pela graça de Deus, pois, impulsionados pela fé, que veio de Deus, confessamos a Jesus Cristo
como nosso salvador. Embora sendo um ato, a santificação, é um
processo que só terminará quando estivermos na presença de Jesus. A santificação a partir do momento da nossa salvação é ascendente e de maneira progressiva porque, estando livres do poder do
pecado ainda estamos na presença dele.
O Reconhecimento da obra redentora de Cristo na cruz e da nossa
identificação com Ele na sua morte, sepultamento e ressurreição nos
levará a estarmos lutando com aqueles hábitos que nos dominam a
fim de vencê-los no poder de Cristo que opera em nós pelo Espírito
Santo “porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais
debaixo da lei, e, sim da graça” (v.14). A Deus seja a Glória.
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os dias 26 a 30 de janeiro de 2009 a AIBRECES realizará o Retiro da Família
no Hotel Fazenda Três Poderes em Caraguatatuba, litoral Norte de São
Paulo. O preletor, que discorrerá sob o tema “A Família que Permanece”, será o Pr
Davi Merkh, professor do SBPV em Atibaia SP. Juntamente com o retiro acontecerá
a 51° Assembléia da AIBRECES. Pr. Davi é autor de diversas obras para família e
professor do SBPV. Na foto, o pastor Davi com sua esposa Carol Sue.

walacejuliare@yahoo.com.br

Os Caminhos da Palavra
Revelam Um Deus de Palavra
“O mundo da natureza, o mundo do homem,
o mundo de Deus: todos eles se encaixam”
(Johannes Kepler, 1571-1630).
eus se expõe por meios diferentes, mas todos eles
apontam para Sua natureza e oferta redentora. O
Salmo 19 reconhece a revelação geral e especial de Deus,
patenteando o caminho que o homem deve andar.
Primeiro: DEUS É CONHECIDO POR MEIO DE SUA CRIAÇÃO ESPECIAL (1-6). O universo silencioso anuncia a existência de um Deus grandioso. A eloqüência da natureza; o
bailar das estrelas; o ir e vir do sol e lua traz ao homem uma
disposição de ânimo quanto ao pensar num criador.
Se Deus não é o criador do universo, então Ele é um
mentiroso; se Ele é um mentiroso, então Ele não pode ser
Deus; se Ele não pode ser Deus, então não há em quem
confiar. Porém, o Universo testemunha que Deus é Criador;
que Suas palavras são verdadeiras; e que Ele é totalmente
confiável. Sir Isaac Newton disse: “Este belíssimo sistema
do sol, planetas e cometas poderiam somente proceder do
conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso”. A
igreja do Senhor Jesus Cristo não pode se calar diante de
tamanha grandeza. Ela não pode ver o universo ser colocado na conta do “acaso”, enquanto tem certeza de quem é
seu criador.
Segundo: DEUS É CONHECIDO POR MEIO DE SUA REVELAÇÃO ESPECIAL (7-10). Isto é visto por meio das características e benefícios das Escrituras.
A Bíblia É Perfeita E Restaura A Alma (7) Davi se refere às
Escrituras como a totalidade do que Deus revelou para nossa instrução, quer seja credo (o que cremos), caráter (o que
somos) ou conduta (o que fazemos). (John MacArthur Jr.)
A Bíblia É Fiel E Dá Sabedoria (7). “Fiel”significa que o
testemunho de Deus é inabalável, irremovível, inconfundível,
seguro e digno de confiança. Ele provê um fundamento sobre
o qual podemos construir nossas vidas e destinos eternos.
A Bíblia É Correta E Causa Alegria (8). “Preceitos” são
orientações e princípios divinos para o caráter e a conduta.
Deus pôs na Bíblia todos os princípios que necessitamos
para o viver santo. Em vez de simplesmente indicar o que é
reto, em oposição ao que é errado, essa palavra tem o sentido de mostrar a alguém o caminho verdadeiro.
A Bíblia É Pura E Ilumina Os Olhos (8). “Mandamento”
enfatiza a natureza não-opcional da Bíblia. A Bíblia não é um
livro de sugestões. Suas ordens divinas possuem autoridade e são obrigatórias.
A Bíblia É Límpida E Permanece Para Sempre (9). “Temor” fala da admiração reverente a Deus que nos compele a
adorá-Lo. Neste sentido, a Bíblia é o manual de Deus para
adorá-Lo. O termo “límpido” fala da ausência de impureza,
sujeita, contaminação ou imperfeição. Jesus disse: Passará
céu e terra, porém minhas palavras não passarão (Mc 13.31)
A Bíblia É Verdadeira E Totalmente Justa (9). Este verso
dá a característica e o efeito final da suficiência da Palavra
de Deus. “Juízos” neste contexto, significam ordenanças ou
veredictos divinos que procedem do trono do supremo Juiz
da terra. A Bíblia é o padrão de Deus para julgar a vida e o
destino eterno de toda criatura. A implicação dessa afirmativa é que a veracidade da Bíblia produz uma justiça abrangente
naqueles que a aceitam. Não precisamos mais de revelações, visões ou palavras de profecia, pois a Palavra de Deus
é verdadeira e absolutamente abrangente.
Davi conclui que as Escrituras ”são mais desejáveis do
que o ouro, mais do que muito ouro depurado”. Ela é infinitamente mais preciosa do que qualquer coisa que este
mundo tem a oferecer; ela é perfeitamente suficiente para
cada necessidade da vida. Davi ainda declara que ela é
“mais desejável que o mel”. Meditar na Bíblia é uma fonte
de grande prazer e enriquecimento.
Terceiro: DEUS É CONHECIDO POR MEIO DE NOSSA SANTIDADE ESPECIAL (11-14). O caminho que leva a Deus é conhecido através da obediência. O caminho que leva a Deus é conhecido através da confissão de pecados, dos conhecidos (12) e
desconhecidos (13). O caminho que leva a Deus é conhecido
através da adoração. Sua atitude em relação à Palavra determina Seu destino; Sua Santidade; Sua qualidade de vida (Mt 7.2427). Ler a Bíblia e permanecer no pecado é um erro
perigosíssimo, pois endurece mais seu coração (Mt 13.14-15).
Concluindo: As Escrituras são o manual para todo “trabalho
da alma” e são tão compreensíveis no diagnóstico e no tratamento de cada questão espiritual que, aplicadas pelo Espírito
Santo no crente, resultam na transformação das pessoas à imagem de Jesus Cristo. Esse é o processo de santificação bíblica.
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OFERTA ESPECIAL
A Editora Maranata de Campo Belo MG está oferecendo
todos os seus livros com preços reduzidos neste final de
ano. Ao todo são 11 títulos com variados temas. Aproveite
para oferecer livros de presente durante o Natal. Também a
assinatura anual do boletim mensal “O Amigão do Pastor”.
Entre em Contato pelo e-mail: editoramaranata@
stratus.com.br, pelo telefone (35) 3832-2704 ou pelo correio: Caixa Postal 74 - CEP 37.270-000 Campo Belo MG.
Solicite o catálogo.
DEZ ANOS EM BURITIRAMA
Em agosto próximo passado a missionária da CBBN,
Nilce Máximo Rodrigues completou dez anos de trabalho
em Buritirama BA. Foi exatamente no dia 12 de agosto de
1998 que se deu a sua chegada para auxiliar os trabalhos
do missionário Pr Eurípedes dos Santos. Enviada pela Igreja Batista Bíblica Maranata de Santo André – SP, atualmente
sob a liderança do Pr Valdir Pardini, a missionária Nilce tem
sido um instrumento nas mãos de Deus, tanto no trabalho
com as senhoras como na evangelização das crianças em
diversos trabalhos pioneiros em Buritirama e região. Para
contatos: Avenida Coronel Antonio Viana, 814 – CEP 47.120000 Buritirama BA ou pelo telefone (77) 3442-2394.
O HINÁRIO BATISTA
Depois de quatro anos de trabalho em equipe, coordenado pelo Pr João Amador de Melo, foi lançado O Hinário
Batista. Trata-se de um novo hinário baseado no Cantor
Cristão com os devidos arranjos e algumas necessárias
modificações. O hinário sem música está sendo vendido
por R$10,00 e com música, R$15,00. Para maiores informações, entre em contato com a JUBBESP, e-mail:
marcosigreja@uol.com.br, telefone (11) 5062-7735 e 96140854.

COMUNHÃO RIO-MINAS

Nos dias 12 a 16 de janeiro de 2009 a Comunhão Rio Batista Bíblica Rio-Minas estará realizando o 21° Retiro de Pastores
e Obreiros. O evento acontecerá no Acampamento Imperial,
município de Vianópolis, região metropolitana de Belo Horizonte MG. O preletor será o Pr Curtis Richardson que vive nos EUA,
mas foi criado aqui no Brasil. Formou-se em Psicologia e depois foi chamado para o ministério. Voltou a estudar e obteve
um Mestrado em Educação Religiosa e outro em Divindade.
Em 2001 doutorou-se em Ministério pela Beeson Divinity School.
Dr. Curtis tem servido em várias igrejas nos estados de Missouri
e Carolina do Norte. Fundou e pastoreia a Croos Bridge Church,
em Marshfield, Missouri. Tem larga experiência em vários países: México, Índia, Romênia, África do Sul e Ucrânia. André
Richardson, sua filha, virá para fazer as palestras aos jovens no
retiro. Haverá palestrante especial para as senhoras. Custos:
Adultos, R$100,00. De 5 a 10 anos, R$50,00. Crianças até 4
anos, cortesia. O inicio do retiro será com o jantar do dia 12 de
janeiro, segunda-feira. Contatos com Pr David Rohr pelo e-mail:
rohrbrazil@yahoo.com.br, telefone (31) 8851-0206.
PROJETO SEMEAR

FESTA DAS NAÇÕES

De 19 a 23 de novembro, a Igreja Batista Nova Vida no
Jardim Ingá, São Paulo, sob a liderança do Pr Sean Lunday
realizou a Festa das Nações. Trata-se de um evento
evangelístico e que tratou também do tema Crescimento da
Igreja local. Dois preletores especiais foram convidados: Pr
Darrell Moore, Diretor de Missões da Primeira Igreja Batista
de Hammond EUA. O outro preletor foi o Pr Luis Martinez, da
Primeira Igreja Batista de Ceiba, Porto Rico. Além dos cultos a cada noite, no sábado dia 22 aconteceu uma reunião
especial para pastores e obreiros às 9h30 com café da
manhã, pregação e o encerramento com um almoço na
Churrascaria Nona Paola.
TIMOR LESTE
O Pr Lourinaldo P. Araújo e sua familia, missionário no
Timor Leste pela CBBN – Comunhão Batista Bíblica Nacional está aguardando há mais de três meses a liberação
dos documentos de vistos anuais. Há também a necessidade de continuar estudando o tétum e o inglês. Pr Lourinaldo
está planejando mudar-se no próximo ano para o distrito de
Manatuto que fica a uma hora e meio de carro da capital Dili.
O motivo da mudança é que há maiores possibilidades para
desenvolver o seu trabalho missionário, além de dar seqüência ao trabalho em Beale, onde está o irmão Manoel,
obreiro apoiado pelo Pr Lourinaldo.
REUNIÃO DE PASTORES
A Igreja Batista Boa Novas em Sales Oliveira SP, sob a
liderança do Pr Márcio B. S. Trindade hospedou a reunião
bimestral de Pastores e Obreiros no dia oito de novembro.
Compareceram diversos pastores das igrejas da região e
os preletores foram: Pr Cleyton Maciel, de Guaíra e Pr Sidnei
Santos de Orlândia. A próxima reunião ficou marcada para o
dia 31 de janeiro de 2009, na Igreja Batista Ebenézer em
Barretos SP, sob a liderança do irmão Dorian Anderson.

A COMJOBB – Comunhão de Jovens Batistas Bíblicos do
Estado de São Paulo acaba de realizar o Projeto Semear 2008.
Desta feita os trabalhos foram realizados na Primeira Igreja
Batista Bíblica em Cidade Tiradentes, São Paulo SP, sob a
liderança do Pr Odair Bianchi. Com a participação de aproximadamente cem jovens oriundos de diversas igrejas da capital e adjacências, os objetivos foram alcançados. Para a glória
do Senhor, 2.500 folhetos foram distribuídos de mão em mão,
600 livretos com o Evangelho de João e Romanos, 300 Evangelhos de João e 100 Novos Testamentos. Durante o evento, 4
pessoas se converteram a Cristo.
“COMO OUVIRÃO SE NÃO HÁ QUEM PREGUE?”

Nos dias 14 a 16 de novembro último a Primeira Igreja
Batista em Cipó realizou a Conferência Missionária 2008,
tendo como preletor o Pr Tomé Lopes dos Santos, missionário que atua no Projeto Vila de Abrantes, em Camaçari BA.
O tema deste ano foi: “Como ouvirão se não há quem pregue?”, e foi desenvolvido abordando, principalmente a realidade indígena no Brasil. As mensagens foram desafiadoras e alcançaram o coração de toda a igreja.

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA
D

ias 23 a 26 de outubro de 2008 o Templo Batista Jerusalém em Camaçari BA sob a liderança
do Pr Tomé Lopes dos Santos realizou Conferência Missionária Anual. O pregador foi o Pr
True Hawkins (foto), de Manaus AM. True é de uma familia de missionários norte-americanos. Seu
pai, John Hawkins e seus irmãos João e Timóteo também são missionários no Amazonas, trabalhando na implantação de igrejas há mais de cinco décadas, tanto na capital quanto no interior.

Dezembro de 2008
Ano XXIV
nº 193
Página 05

edgardonato@terra.com.br

ACONSELHAMENTO BÍBLICO
A ABCB – Associação
Brasileira de Conselheiros
Bíblicos, com o apoio da
Faith Baptist Church dos
EUA estará realizando no
período de 10 a 14 de agosto de 2009 a Conferência em
Treinamento de Aconselhamento Bíblico. O evento que
será realizado no Hotel
Majestic em Águas de
Lindóia SP, terá como preletor o Pr Steve Viars e uma equipe
da Faith Baptist Church. As inscrições já estão abertas e os
interessados deverão procurar maiores informações no site
da ABCB: www.abcb.org.br.

Corais. Foi uma noite de bênçãos que contou com a participação dos corais das seguintes igrejas: IBIRP, Segunda Igreja batista Independente de Ribeirão Preto, IBI de Serrana e
IBI de Altinópolis. Cada coral apresentou dois números e no
final todos os corais juntos cantaram “Cristo Volta”.
MINI-SAIBRES

NO SUL DO BRASIL

Na tarde do dia oito de novembro próximo passado, a
União Feminina Vencedoras por Cristo, da Igreja Batista
Regular em Jardim Lisa, Campinas SP, recebeu grupos de
irmãs representantes de seis outras igrejas co-irmãos daquela região. O motivo foi a realização de mais uma MiniSAIBRES. O templo ficou com lotação total abrigando mais
de 120 senhoras. O tema desenvolvido pela preletora, Nancy
Feliz Fragoso, “Mulheres Curvadas”, baseado em Levítico
26:13 abençoou a todas as presentes.
A Primeira Igreja Batista Bíblica de Canoas RS, sob
a liderança do Pr Cirineu Boff, realizou a Primeira Conferência Missionária nos dias 21 a 23 de novembro de
2008. Participaram das mesmas os missionários: Joel
Ribeiro, da Missão Rocha Eterna que trabalha em presídios e congrega na própria igreja organizadora do
evento, Pr Zenildo, missionário da CBBN, que lidera a
Igreja Batista Fundamental em Guaíba RS e o missionário Dwayne da Baptist Missions to Forgotten que está
implantando uma nova igreja em Viamão RS. O tema
das conferências foi “Jesus, a Luz do Mundo”. Cerca
de uma centena de pessoas participou das conferências e as ofertas missionárias tiveram um acréscimo
de 45%.
23° ANIVERSÁRIO

EVANGELISMO
Mark Cahill
Shedd Publicações
(11) 3577-0177
www.sheddpublicacoes.com.br
Todo crente precisa ler este livro.
Aquele que ler vai sair
para evangelizar com
confiança e ousadia.

A JERUSALÉM CELESTIAL
Pr José Infante Jr.
(14) 3322-3930
www.edicoescritas.com.br
Este livro nos faz lembrar que
somos peregrinos em uma terra
estranha e nos alerta para a
brevidade da nossa permanência
neste mundo.

O Templo Batista Esperança Bendita em Uberaba MG,
que desde março deste ano de 2008 está sob a liderança
do Pr Raimundo J. de Andrade, realizou uma série de conferências nos dias 24 a 26 de outubro próximo passado em
comemoração ao 23° aniversário de sua fundação. O evento foi um momento muito especial na história daquela igreja
e teve como preletor o Pr Fábio Arruda, da Igreja Batista do
Calvário em Uberaba MG. Diversos irmãos, representando
outras igrejas co-irmãs se fizeram presentes no evento. O
tema das conferências, baseado em Josué 17:14, foi: “Até
aqui o Senhor tem nos abençoado”. O fundador da igreja foi
o missionário estadunidense, George Norton em 1985. Já
lideraram o Templo Batista Esperança Bendita os pastores:
Timóteo de Lima Pina e Sitri Lobato.
ENCONTRO DE CORAIS
Em comemoração ao trigésimo aniversário de inauguração do templo da Igreja Batista Independente de Ribeirão
Preto SP, sob a liderança do Pr. Milton José Nunes, aconteceu no dia 25 de outubro de 2008 o Primeiro Encontro de

PARÁBOLAS
Lyman Coleman
Abba Press
(11) 3101-5355
www.abbapress.com.br
Relembrando as histórias de
Jesus faz parte de uma série de
estudos para EBD ou grupos
pequenos. São treze lições
da coleção ECO, volume 5.

JOSUÉ
Francis A Schaeffer
(11) 3207-7099
www.cep.org.br
O livro de Josué nos conta
a história de um período de
transição crucial para os
israelitas, quando eles seguiram
a direção
de Deus e se estabeleceram
na terra prometida.

A Confiança Sustenta Nossa
Relação: José e Maria
G

eralmente nos reportamos a José e Maria por ocasião do
Natal, contudo, há algo especial nesse casal que fez o Senhor escolhê-los como “pais” de Jesus. Incrível como a confiança
mútua é inspiradora. Texto: Mateus 1.18-23
Eles ainda não eram casados. O período de noivado durava (normalmente) um ano e tinha conotação sagrada. Eu sou seu, você é
meu! Eles eram noivos, um estágio avançado de compromisso. Não,
eu me amo... Mas eu te amo, não posso mais viver sem ti... A
confiança foi sustentada por causa de três diretrizes:
1- Eles tinham um compromisso de exclusividade.
Há algo mais belo do que o pertencimento mútuo na vida conjugal? A relação entre filho e mãe é muito intensa, embrionária. Contudo, não é mais importante do que o vinculo entre marido e mulher. A
relação entre irmãos é muito magnética, mas não se compara com a
de marido e mulher. É a única ligação chamada de uma só carne!
Qual é o compromisso de exclusividade que nós também temos? A impressão que se constata é que algumas pessoas quando
fizeram os votos do casamento disseram assim: Eu prometo te receber como minha única e legítima esposa, prometo cuidar de você,
ser um marido leal ou ser uma esposa amorosa... Na saúde, na
doença... Infelizmente, na prática, muitos (sem falar) acrescentam
uma emenda: Prometer eu prometo, mas não posso garantir.
2- Eles tinham um compromisso de não expor o outro publicamente
Esse vínculo era tão sério que se alguém violentasse uma moça
desposada, seria morto por apedrejamento, conforme o livro de
Deuteronômio 22. Caso a moça engravidasse de alguém que não
fosse o noivo, ela e o outro seriam apedrejados. Para não incriminála, José planejou deixá-la secretamente.
José era um homem extremamente apaixonado pela sua noiva/
esposa. Vamos raciocinar como o mano José naquela situação, esqueça, por um momento, o nascimento virginal. Entender hoje é fácil
para nós porque conhecemos o resto da história, mas ele não tinha
os versículos posteriores, tão claros como nós. Ele passou por uma
crise enorme.
Se José fosse poeta, numa daquelas noites em que não conseguia dormir, talvez escreveria algo assim:
Maria, minha doce bela.
Meu coração por ti desespera!
Maria, minha doce Maria.
O que você fez? Eu tô numa fria!
Maria, minha querida.
Por ti darei a minha vida.
Mas essa história de uma estranha gravidez
Será que você pirou de vez!
Ele não conseguia entender a gravíssima gravidez... Mas foi consolado. Após a visita angelical, só assim mesmo para acreditar, não é
verdade? Aí a paixão retornou com força total... Como diz uma música popular: Sem porque nem pra quê tem que ser você.
Fernando Pessoa tentou conceituar o amor, mas faltaram argumentos: Amo como ama o amor. Não conheço nenhuma outra razão
para amar senão amar. Que queres que te diga, além de que te amo,
se o que quero dizer-te é que te amo?
Eles trataram do assunto debaixo da orientação divina e tudo foi
esclarecido, nenhum humilhou o outro. O amor tudo crê!
3- Eles tinham um compromisso de obediência às ordens Superiores
Casamento não deveria ser encarado como acidente de percurso. Segundo os registros, José era da tribo de Judá e descendente
de Davi, portanto da linhagem real de Israel. Maria também era de
Nazaré, da tribo de Judá e descendência do rei Davi. Como o casamento nasceu no coração de Deus, Ele providenciou que essa união
tivesse tudo para dar certo, para superar e somar.
José poderia preencher o projeto de Deus na vida de Maria e vice
versa. Casamento não é apenas um projeto de um homem e
de uma mulher, não é meramente a realização do sonho de
dois apaixonados! Quando Deus uniu aquele casal teve como objetivo trazer o Salvador ao mundo, através de uma família que O acolhesse como o próprio filho. A vontade de estar dentro da vontade do
Senhor estava além dos seus planos pessoais. Alguém diria: Mas isso
já aconteceu, José e Maria cumpriram a vocação divina. Isso não vai
se repetir. Engana-se. Nós também estamos numa missão divina. Nós
também estamos a serviço de ordens Superiores. Casamento não é
um fim em si mesmo, é um meio de promover a glória de Deus.
Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Ele ama tanto o seu
Filho que nos abençoou para gerarmos filhos á imagem e semelhança
do seu Amado. Se entendo que o casamento é a realização de um
projeto de Deus, isso traz implicações:
- O casamento será um testemunho do amor de Deus.
- O casamento será uma manifestação visível da promoção humana.
- O casamento é um ninho de amor para formar adoradores, que
desde a infância conhecem as Sagradas Letras para serem salvos e
se tornarem adoradores do Deus vivo e verdadeiro
CONCLUSÃO:
Os autores (1 ) de Meditações Diárias para Casais afirmaram: Um
casamento bem-sucedido entre dois cristãos consagrados resulta
num modelo tangível do amor de Deus para o mundo que necessita
desesperadamente ver como é Deus.
Assim como José e Maria demonstraram essa lealdade inabalável, primeiro para com Deus; depois, para com o outro, essa confiança mútua sustentará qualquer casamento até o fim.
2 Apud Dennis e Barbara RAINEY, p. 53
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O

missionário Juarez e sua esposa Musa Peixoto estão em Shekinah servindo ao Senhor e fazendo treinamento até o dia 15 de dezembro de 2008.
Seus planos são de trabalhar em um Quilombo que fica na região Norte de Minas
Gerais, próximo à Bahia. O Quilombo tem cerca de 300 pessoas adultas e muitas
crianças e não há um só crente no local. Após o término do treinamento, o casal
estará por algum tempo em Ribeirão Preto no seguinte endereço: Rua Jácomo
Natal Granzotto, 3860 – Parque Flamboians, CEP 14.093-510 Ribeirão Preto SP. O
e-mail é: juarezmusa@ig.com.br e o telefone (16) 3967-3100.

O Que há de Tão Especial
em 25 de Dezembro?
David Brickner

pastorbarbosaneto@gmail.com

Será o Natal Uma Festa
Genuinamente Cristã?
E

m todas as cidades do mundo tido como cristão, as ruas, as avenidas, as praças, as lojas comerciais e as residências assim
como algumas igrejas são enfeitadas com adornos e luzes multicoloridas
para homenagear a assim-chamada “festa máxima da cristandade”.
O Natal deveria ser uma época de sonhos, de alegria, de auto-doação,
de amor em atos concretos, de felicidade. O Natal deveria ser uma data
na qual o aniversariante fosse lembrado e festejado, mas não presenciamos nada disso! O que vemos é a agitação meramente comercial, cada
um correndo em busca da roupa nova, do sapato novo, do doar e receber
presentes, cujo único objetivo é enriquecer quem os vende.
A figura do assim-chamado Papai Noel é bem mais lembrada que a
pessoa de Jesus, o aniversariante. Países em que o cristianismo é perseguido e até banido, comemoram o Natal como uma festa de fraternidade
humana, de congraçamento, de alegria e comilanças. Contudo, o verdadeiro dono da festa, o Senhor Jesus, nem mesmo tem seu nome mencionado, nem lembrado por quase ninguém...
Todos estão interessados em fazer compras e mais compras, cristãos
de diferentes cores e matizes, nesta época, estão bem mais interessados
em preparar o ‘jantar de Natal’, quando a família se reúne em torno da
mesa, quando parentes de longe tudo fazem para comparecerem e visitarem os seus queridos! É Natal! É festa! Mas e Jesus? Como fica?
Mas, precisamos encontrar uma resposta para a nossa pergunta: será
o Natal uma festa genuinamente cristã? É um fato histórico que Jesus
nasceu de Maria, a qual foi milagrosamente fecundada pelo Espírito Santo. Que um anjo do Senhor desceu até o local onde estavam os pastores
que viviam nos campos, guardando o seu rebanho durante as vigílias da
noite. Que a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e que ficaram tomados de grande temor. Que o anjo do Senhor lhes disse: “Não temais,
porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o
povo; pois na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador que é Cristo, o
Senhor” (Lucas 2.11-12).
Que após esta mensagem, “apareceu com o anjo uma multidão dos
exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, Paz na terra, boa vontade para com os homens” (Lucas 2.13-14). Que
os pastores “foram apressadamente, e acharam Maria, e José, e o menino deitado na manjedoura. E, vendo-o, divulgaram a palavra que acerca
do menino lhes fora dita”. Lucas 2.16-17). Que este menino é chamado
Emanuel – Deus conosco. Este é o verdadeiro Natal! Cristo nascendo
todos os dias nos corações dos crentes! Mas o ‘natal’ de luzes e adornos
e bebedeiras e comilanças, é um ‘natal’ paganizado, criado somente para
vantagens comerciais.
Não temos por que acreditar que o dia 25 de dezembro tenha sido a
data do nascimentos de Jesus. Ele não nasceu neste dia e nem também
na estação de inverno. O evangelista Lucas nos diz que na noite do nascimento de Jesus “havia naquela mesma comarca pastores que estavam
no campo, e aguardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho.”
(Lucas 2.8).
Quem já visitou a Terra Santa foi informado pelos guias turísticos que
os pastores da antiga Palestina não podiam ficar nos campos durante a
metade do inverno. Eles recolhiam os rebanhos das montanhas e dos
campos e os colocavam no curral, o mais tardar até 15 de outubro, a fim
de protegê-los do frio da estação chuvosa.
Já que a Bíblia Sagrada não determina expressamente a data do nascimento de Jesus, existem indicações de que este aconteceu no outono.
Por outro lado, sabemos que Jesus foi crucificado na primavera, por ocasião das Páscoa (João 18.39). Tenho em vista que o ministério de Jesus
durou três anos e meio, isso coloca início do seu ministério no outono.
Lucas nos diz claramente que “... tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério...” (Lucas 3.23), idade reconhecida para um homem
tornar-se ministro oficial, segundo o Velho Testamento (Números 4.3).
Ora se ele completasse 30 anos no outubro, então o seu natalício seria
no outono, trinta anos antes. Nada mais lógico.
Quando Jesus nasceu, José e Maria tinham ido a Belém para o recenseamento (Lucas 2.1-5). Não há registro indicando que o recenseamento
tenha ocorrido na metade do inverno. Um tempo mais lógico seria o outono, no fim da colheita. Se fosse esse o caso, teria coincidido com o período da Festa dos Tabernáculos em Jerusalém, o que poderia explicar o
motivo pelo qual Maria foi com José (Lucas 2.41).
O Natal é, sem dúvida, a maior celebração conjunta, que “une” os povos
de todo o mundo. Negar isso seria estupidez de nossa parte. Mas devemos
admitir que o ‘natal’ como ele hoje é comemorado, nada tem a ver com o
nascimento de Jesus, mas trata-se de uma festa pagã, tratando-se de uma
das ‘cristianizações’ do romanismo, hoje tão bem aceita e até mesmo
reverenciada entre nós, mas trata-se de uma festa pagã. Que Jesus nasceu não temos a menor sombra de dúvidas, e o seu nascimento é um dos
pontos fundamentais. Não tenhamos dúvidas sobre isso, mas quanto ao
Natal, pensemos sobre isso, para que não estejamos envolvidos com práticas pagãs, com práticas das religiões de mistérios.

C

onectar o nascimento de Jesus às tradições de
Chanuká certamente pode ser significativo, particularmente o foi para
os primeiros judeus seguidores de
Jesus, mas alguns judeus crentes
em Jesus dizem que seria melhor
ligarmos o nascimento de Jesus à
Festa dos Tabernáculos, que ocorre
dois meses antes. Existem vários
pontos espirituais paralelos entre a
vinda de Cristo e a Festa dos
Tabernáculos, incluindo a habitação
de Deus no meio de Seu povo e a
vinda de Seu reino, entretanto não
há evidência alguma que prove que
Jesus nasceu durante essa festa.
Já que a maioria das pessoas
parece ter escolhido 25 de dezembro, por que não celebrar essa data?
Alguns cristãos rapidamente apontam para o fato de que 25 de dezembro seja aceito como data de nascimento do antigo e misterioso deus
iraniano Mitra, cujos seguidores adoravam como “sol da justiça”. A data
também corresponde à celebração
da festa pagã do inverno, dia em que
o sol brilha o mais longe possível do
equador e a claridade do sol tem
mais curta duração no hemisfério
norte. Muitas culturas antigas celebravam o solstício de inverno com a
tradição de dar presentes e decorar
as casas com plantas e luzes.
Será que essas tradições nas
celebrações de Natal são plano de
Satanás para semear paganismo no
Corpo de Cristo? Alguns acreditam
que essas raízes pagãs destrutivas
estão tão entranhadas nesta época
que cristãos não deveriam de modo
algum celebrar o Natal. É bem provável que as celebrações de Natal
tenham sido promovidas para tomar
o lugar das celebrações pagãs.
Essa teria sido uma boa escolha feita
pelos primeiros líderes cristãos, que
queriam estabelecer a preeminência de Cristo no coração de pessoas de uma variedade de culturas. Se
algumas dessas pessoas adaptaram costumes familiares de adoração a Emanuel ao invés de aos falsos deuses que haviam rejeitado,
será que não devemos nos regozijar? Contanto que os costumes não
sejam imorais, antibiblicos ou idó-

latras, por que não adorar o Senhor
de maneira mais profunda e no contexto de cada cultura? É isso que os
missiólogos querem dizer com a
palavra “contextualização”.
Se os novos cristãos seriam tentados por suas religiões pagãs, talvez seus antigos festivais e eventos
comemorativos dos ciclos de vida
apresentassem as maiores tentações. Então, focalizando o nascimento de Cristo naquela época, talvez os antigos líderes da igreja colocassem em prática um ótimo principio missionário, santificando o que
era impuro e pagão, dando àquele
dia um novo e maravilhoso significado em Cristo.
O Senhor mesmo usou um principio parecido quando ordenou aos
filhos de Israel que observassem
certas festividades. As três principais
festividades judaicas encontradas
em
Deuteronômio
16,
correspondem ao tempo de colheita
no Oriente Médio. Nações pagãs tinham seus próprios festivais durante aquele tempo, muitas vezes repletos de rituais imorais... Deusa sabia
que Israel poderia ser tentado e levado à corrupção e à idolatria das
nações vizinhas. Em Sua bondade,
Ele deu a Israel dias de festa santificados a serem observados durante
aquela época. Ele deu esses festivais para que refletissem Sua verdade, e não mitos pagãos. Os
israelitas celebravam a provisão de
Deus ao mesmo tempo em que os
pagãos celebravam e pediam a seus
deuses uma boa colheita no próximo ano, mas eram celebrações separadas.
Talvez possamos ver o Natal de
uma maneira parecida, não exatamente a mesma, já que a tradição
ligada ao Natal foi estabelecida por
homens, mas com o entendimento
da operação de um princípio divino.
Tanto os que escolhem celebrar o
Natal quanto os que escolhem não
celebrá-lo devem ter a mesma liberdade. De qualquer maneira, porém,
devemos nos precaver.
Alguns podem dizer que, como
essas misteriosas religiões ancestrais já desaparecem há muito tempo, o perigo de o paganismo infectar
nossa celebração do
nascimento
de Cristo
também é
passado.
Infelizmente, porém,
isso está
longe de ser
verdade. O
paganismo
moderno
apresenta
perigo para
nossa celebração do
nascimento
de Cristo.
Podemos
ver isso em
várias áreas, particularmente
em rituais
d
e
consumismo
e de frivoli-

dade egoísta.
O Natal é feriado nacional numa
era em que convicções religiosas se
tornaram um perigo pessoal. Pessoas querem comemorar o Natal
sem serem confrontadas com a realidade da encarnação. Você não
acha incrível que milhões de pessoas cantem: “Natal, Natal, nascido é
o Rei de Israel.”, mas, ao mesmo
tempo, recusem-se a crer e até tenham ressentimento quanto às implicações de que há um Rei que quer
ser Senhor de suas vidas? Como
cristãos que têm se submetido à ordem de Deus, o que devemos fazer?
Como podemos responder a essas
perguntas?
Ainda que em nossa vida terrena
nunca saibamos a data correta em
que nosso Salvador nasceu, o
mundo reconhece 25 de dezembro
como tal. Nesse reconhecimento há
uma grande oportunidade para nós.
Podemos fazer o que os primeiros
líderes da igreja fizeram pelo estabelecimento da preeminência de
Cristo no Natal. Podemos firmar o
compromisso de celebrar essa festa de modo que sejamos testemunhas da realidade do nascimento
de Cristo, para que Deus receba
toda a glória.
Em certa ocasião, uma de nossas mantenedoras nos enviou uma
carta que nos fez sorrir. Ela escreveu: “Para contra-atacarmos o que
sentimos ser uma insípida gula cultural de árvores de Natal, meu marido e eu decidimos por um tipo de
árvore diferente, com vários galhos.
Cada galho tem um rolo do Antigo
Testamento estrategicamente colocado para apontar a vinda de Cristo
e quem Ele disse ser. Durante as festividades, quando as pessoas perguntam: ‘O que é isso?’, Ken e eu
temos oportunidades de explicar
exatamente o que é.”
Isso não quer dizer que todos os
cristãos devam sentir-se proibidos
de alegrarem-se com as tradições
que têm conhecido e celebrado há
anos, mas, talvez, você possa criar
tradições familiares que ajudem a
propagar o nome de Cristo.
Nós, “Judeus por Jesus”, observamos um aumento de sensibilidade quanto a assuntos espirituais –
até na comunidade judaica – durante o período de celebração do nascimento de Jesus. Para alguns, isso
é simplesmente mera curiosidade
sobre “uma celebração que não é
para nós”. Outros, porém, querem
saber o verdadeiro motivo da festa.
Será que você não pode se unir a
nós, proclamando em voz alta: “O
Natal é uma festa judaica porque
celebra o nascimento do Messias
judeu”?
Que Deus o abençoe enquanto
você contempla o enorme sacrifício
que Ele fez para vir e habitar
conosco. Que seu Espírito habite em
você ricamente, para que, verdadeiramente, você se regozije no Deus
que está conosco. E que seu gozo
em Jesus traga muitos outros a Ele,
durante essa época e por todo o ano.
Asseguremos-nos de que o que fizermos ou o que deixarmos de fazer
em 25 de dezembro honre o Salvador e fale aos outros de Seu grande
amor e graça!
Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

PORTUGAL
O

Pr Jovito D. Nunes, missionário em Portugal pela MBIB – Missão Batista Internacional Brasileira,
obteve a renovação da autorização para residir naquele pais. No primeiro semestre deste ano
diversos trabalhos foram realizados inclusive com a comemoração do Dia da Mulher que reuniu cerca de
30 senhoras de Fernão Ferro e outras 4 igrejas. Os jovens das duas igrejas, Fernão Ferro e Casalinhos de
Alfaiata participaram do Retiro para Lideres do Acampamento Palavra da Vida. Contatos pelo e-mail:
cgdjovitonunes@clix.pt. Na foto, Pr Jovito com sua família.
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A Crise Que Se Aproxima
Prof. David Corrêa

O

s povos estão falando de Deus sem
Deus.
O
tempo
da
longanimidade pode terminar após dar insistentes avisos para que haja arrependimento, caso contrário, o
resultado será juízo. Assim
é a filosofia bíblica da história da raça. Assim Deus tratou Israel e as nações que
se relacionaram com Israel.
Assim é hoje. Ruínas sucederão “até que venha aquele
a quem ela pertence de direito a ela darei”(Ez. 21:2627). O Senhor julgará Israel
e as nações para que debaixo de juízo possam arrepender-se e venham a reconciliar-se com o Salvador (Ap.
15:4 e Zc. 12:10-13; Rm.
11:25-27).
O Profeta Ageu foi uma
testemunha do modo como
o Senhor lida com a política
de Israel e das nações. Ageu
assistiu à ruína de sua nação em 586 a.C. e foi transportado para o maior centro
cultural e pagão do mundo
daquela época. Ageu viu o
aparecimento de Ciro e
como ele invadiu e dominou
a Babilônia em 539 a.C., abalando todas as nações. Ageu
deveria ter conhecimento da
Palavra Profética de Jr. 25:9
que limitava o tempo do cativeiro de Judá. Em Is. 44:2628 e 45:1-8 o profeta identificou o futuro libertador do seu
povo na Babilônia. Através da
Palavra Profética tanto Ageu
como Daniel (Dn. 9:1-2)
acompanharam a mão invisível do Senhor atuando na
vida política e econômica das
nações. Ageu e Daniel entenderam o método divino de lidar com as nações: destruir
para depois construir “até
que ele venha”.
Ageu e parte do seu povo
judeu já tinham retornado
para sua terra desde 536 a.C.
Ageu, Zacarias, Zorobabel
suportaram e superaram
pressões dos seus inimigos
até que em 520 a.C. Dario I
ordenou a reconstrução do
templo à custa do tesouro do
império (Esdras 1 a 6). Os
inimigos de Israel usaram
as circunstâncias políticas
para desviarem o povo de
Deus de adorá-Lo, e conseguiram.
As crises não podem nos
desviar ou impedir a nossa
adoração ao Salvador de
nossas almas. O povo de Israel trabalhou na reconstrução do seu Templo debaixo
da exortação da Palavra Pro-

fética de Ageu e Zacarias.
Tudo pode ser abalado por
crises, mas as promessas
da Palavra Profética permaneceram ( I. Pe. 1:23-25).
Como foi no passado
assim é hoje para a Igreja. O
mesmo principio profético
deve ser observado e usado,
e ainda opera e tem validade (Rm. 15:4). No presente
momento quando as condições da política econômica
e financeira estão abaladas,
exatamente onde correm os
nossos meios de sustento
“ até que ele venha ”, devemos confiar e rever as promessas da providência divina nas Escrituras dirigidas
a nós pelo nosso Pastor
Sustentador ( Sl. 23).
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
A crise pessoal ou nacional pode nos tirar da primazia ao Senhor sem que possamos muitas vezes perceber. Ageu incentivou a RECONSTRUÇÃO do templo por
causa da prioridade divina
da adoração, mesmo durante as grandes mudanças
políticas (2:1-9). Ageu
REAVALIOU o acerto do povo
por terem colocado a prioridade de Deus no lugar certo
em suas vidas mostrando
através de atos dignos de arrependimento ( Mt. 3:8; Lc.
3:8). Começaram a RECONSTRUIR o que tinham
paralisado (2:10-19) e durante esta reconstrução,
Ageu revelou o método e processo que o Deus Eterno usa
para alcançar seus propósitos universais. As crises são
uma época para revermos
nossas prioridades de vida.
No capítulo 2:5-9 este método e processo são descritos.
Primeiro o Senhor conforta os construtores do seu
templo pelo acerto de dar a
primazia devida ao Senhor,
antes de dizer o que depois
sucederia em 2:5: “ O Meu
espírito habita no meio de
vós; não temais”. E prossegue imediatamente, dizendo:
“ Ainda uma vez, dentro em
pouco, farei abalar o céu, a
terra, o mar e a terra seca”.
Por que “ainda uma vez”? O Senhor estava se referindo ao que aconteceu no passado quando Ele abalou a
terra e o mar para resgatar o
seu povo do Egito. Logo que
seu povo saiu do Egito o Senhor lhes deu a Lei que regulamentava a sua adoração e como deveriam amar
ao próximo (Mt. 22:36-40). E
quando chegou ao monte

Sinai, a Lei foi dada e o
monte Sinai pegava fogo (Ex.
14; 19:16-21). O povo ouviu
a voz de Deus e não pode
suportar, mesmo assim, o
povo trabalhou, doou e construiu o Tabernáculo para
adorá-lo mesmo após terem
assistido a tais abalos na
criação.
Assim, o Senhor usa a
história do passado para
revelar ao seu remanescente
que
retornou
da
Babilônia que o mesmo
principio estava sendo exigido e depois mostrou o futuro glorioso de sua 2ª vinda. Quando é que o Senhor
vai abalar novamente os
céus e a terra? – “ Dentro em
pouco ”. Este evento era esperado para qualquer momento (iminente). Jesus falou destes eventos de Ageu
e eles foram colocados ainda para o futuro (Mt. 24:1521). Mas o método e o processo do Senhor ainda estão em movimento para serem executados.
Há ainda um outro tipo
de abalo ligado ao poder e
a soberba das nações em
2:7: “ Farei abalar todas as
nações e as coisas preciosas de todas as nações virão ”. O Senhor vai abalar a
confiança das nações em
suas riquezas e poder, pois
elas agem como se tudo
fosse delas esquecendo
de quem as criou. Elas
através das ruínas e abalos sucessivos aprenderão
a duras penas e debaixo
de juízo que as riquezas
naturais e a própria sabedoria humana procedem
do Senhor.
As nações quando convertidas, trarão estas mesmas riquezas ao Senhor ao
seu último Templo. Este
templo será construído no
mesmo lugar onde Ageu corrigiu e incentivou seu povo a
construí-lo apesar de não
terem na época todos os recursos de beleza e riqueza
que Salomão dispôs no
passado. Mas acima de
tudo, para Ageu, a primazia
da adoração deveria ser
mantida.
Com a sucessão de ruínas, abalos e juízos as nações se converterão e perderão o desejo pelo
acúmulo por riquezas deste
mundo trocando-as pela
adoração pessoal ao Senhor. Nas crises mundiais
ou nacionais, algo está ligado com a corrupção e a ambição dos povos. Este evento acontecerá na segunda
vinda do Senhor quando Ele
dirá aos povos: “ Minha é a
prata, meu é o ouro”. Onde?
- No próprio lugar da “gloria
desta última casa” que “ será
maior do que a primeira ”
gloria
do
templo
de
Salomão.
A RECONSTRUÇÃO do
Templo nos dias de Ageu e
de Zacarias passou a ser o
começo da revelação pro-

gressiva do propósito divino
centralizado em sua adoração e no seu templo; também é o começo de uma sucessão de quedas e levantamentos, abalos e novas
épocas até que um novo e
último Templo apareça no
cenário mundial quando
nele o Senhor receberá adoração das nações convertidas após sua segunda vinda (Zc. 14:16-21; Isa. 60:1823; 56:6-7). A Escritura revela aqui que é dentro de um
abalo universal prometido
pelo Senhor é que ocorre juntamente um outro abalo para
as nações cujo objetivo final
é para que elas recebam
“ neste lugar ... a paz; paz
esta que já foi anunciada por
Isaias há 2700 anos (Is.9:67) e prevista por Jeremias
(Jr.33:1-12).
Crises se sucedem. Ruínas acontecem. Terremotos
anulam regiões que antes
foram povoadas. Tudo se
quebra e fica em pedaços
para que a arqueologia estude a razão de suas destruições e reconheçam o juízo
do Senhor. Mas Israel será
preservado (Jr. 31:35-40) e a
Igreja será glorificada (Tt.
2:11-14) e as Nações se renderão ao Senhor (Mq. 4:1-4)
e a sua Palavra será exaltada (Sl. 138:1-2).
O profeta Ageu começou
em seu livro falando para Israel e termina no capítulo
2:21-22 falando para as Nações para confirmar o seu
método e processo de atingir seus propósitos quando
acumulativamente acrescentou ainda outros detalhes: “ Farei abalar... derribarei o trono dos reinos, e
destruirei a força dos reinos
das nações; destruirei o carro e os que andam nele; os
cavalos e seu cavaleiros cairão, um pela espada do outro ”. Os métodos e processos do Senhor de lidar com
a raça não serão alterados,
mas sempre serão confirmados através de todas as
mudanças que ainda virão
acontecer. Primeiro, adoração é o que o Senhor requer através de todos os
abalos e crises e só depois
serviço.
Há muito para acontecer,
mas enquanto isso não devemos abandonar o nosso
trabalho cotidiano de ganhar
o pão de cada dia e nem negligenciar a nossa adoração
e muito menos o ministério
comum a todos os que pertencem a igreja de Jesus
que é proclamar as virtudes
de Jesus em salvar o pecador pelo poder de sua Palavra. (Ap. 3:10-11) . Quanto à
nossa sobrevivência em
meio a este terremoto financeiro, o Senhor nos garante
manutenção e sustento no
meio desta e de outras tribulações que certamente virão. ( Fp. 4:19; II Co. 9:8-11;
Sl. 84:11-12; 112:7; 46; Hb.
3:17-19).

Escudo da Fé
“Tomando, sobretudo o escudo da fé, com o qual
podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno”.
Efésios 6:16

O

apostolo Paulo era um cidadão romano, e certamente conhecia as histórias de guerra dos valentes soldados romanos, de como estes homens eram
preparados para as batalhas e como usavam suas
vestimentas, suas armas e também o seu escudo para
guerrear, e principalmente para se protegerem.
Os livros de historia registram que os soldados romanos usavam escudos grandes nas batalhas, sem que
para eles se tornassem um fardo pesado demais, pois
estes escudos eram o seu refúgio contra os ataques dos
inimigos, e quando a batalha era sangrenta estes soldados se uniam na formação “da tartaruga” os escudos
unidos uns aos outros formavam um casco como de uma
tartaruga e protegiam a todos das flechas dos inimigos.
É importante lembrar que todos deviam caminhar juntos, e que nenhum soldado podia abandonar seu escudo, pois era a união de todos que formava a barreira contra os inimigos, assim os soldados romanos ganhavam
as batalhas, pois cada um estava em seu lugar cumprindo o papel a ele reservado.
Quando Paulo escreveu aos Efésios sobre a armadura do cristão, ele nos ensina sobre o escudo da fé, Paulo
conhecia bem o uso do escudo pelos soldados e estava
nos falando sobre como podemos nos unir contra as ciladas do nosso inimigo.
Como crentes não poderemos caminhar para a batalha sem ter conosco o escudo da fé, pois por nossas
forças nunca poderemos vencer , seremos alvos dos falsas doutrinas, do desânimo, do medo.
Toda a palavra de Deus é pura; escudo é para os que
confiam nele.
Provérbios 30:5.
A Palavra de Deus nos ensina sobre a verdadeira fé
em Deus e de seu fundamento seguro, é esta fé que
devemos usar como escudo em nossa vida, em nossa
família e nas lutas que certamente iremos enfrentar.
Cada salvo deve ter em mãos o seu escudo da fé,
para isto é necessário que conheçamos mais e mais a
Palavra de Deus pois é nela que encontramos a base
para nossa fé.
Ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem. Hebreus
11:1.
Vivemos tempos de dificuldade, o fim do ano se aproxima e as noticias que nos chegam aos ouvidos são de
crise, recessão, desemprego, a violência cresce nas cidades e no campo também, como vamos olhar para
2009?
O momento é de união, como salvos e tendo conosco
o escudo da fé, precisamos nos unir, formando ao redor
de nossos lares e igrejas uma barreira contra as ciladas
de Satanás, os dardos do desânimo e do medo.
Precisamos caminhar unidos, cada crente deve estar
pronto para a batalha, sem descuidar pois se um desanimar e abandonar seu escudo, o espaço estará aberto e
vamos certamente ter perdas no caminho.
Em cada lar pais e mães dêem erguer o escudo da fé
para a proteção de seus filhos, unido o casal poderá vencer, nas igrejas líderes, homens e mulheres unidos na
mesma fé para que a igreja possa crescer e alcançar
mais almas que caminham sem nenhuma proteção neste mundo.
Olhando para Jesus autor e consumador da fé,...
Hebreus 12:2.
Olhando somente para Jesus, para frente é que vamos caminhar neste novo ano que se aproxima, lutando
sim, mas alcançando vitórias pela fé e com a ajuda uns
dos outros.
Aproveito para agradecer a cada irmão que orou comigo. Que caminhou durante 2008 com o escudo da fé
em suas mãos. Tenho certeza que as vitórias foram muitas, as lágrimas também, mas vamos continuar assim,
unidos pela fé em Jesus, confiantes nas promessas que
se cumprem a cada dia, sabendo que logo veremos o
nosso Salvador voltando para buscar a sua igreja.
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Orlândia Ordena Novo Pastor

Pr. Emerson José de Andrade
o dia 15 de novem- José de Oliveira, Serrana
bro próximo passa- S P ; F r a n c i s c o H o l a n d a
do, a Igreja Batista Bíblica Moreira, Ituverava SP; Milem Orlândia convocou o ton José Nunes, de RibeiConcilio de Pastores para rão Preto SP, André Luiz
proceder ao exame teológi- Rivoiro, de Ribeirão Preto
co do irmão Emerson José SP; Cacildo da Silva Matias,
de Andrade.
Franca SP; Paulo César
Participaram do Conci- L o p e s ,
Orlândia
SP;
lio os pastores: Alexandre Apoeme dos Santos Silva,

N

Pr. Emerson com a esposa Mirian

Serrana SP; Márcio Barroso dos Santos Trindade,
Sales Oliveira SP; José
Ênio Darini, Altinópolis SP;
Júlio César da Silva, de
Guardinha MG; Leonilson
Pereira Leite, de Igarapava
SP; Wagner de Barros, de
Ribeirão Preto SP; César
Aparecido Rosa, Pontal SP;

“Tudo Ele Fez.
O Que Devo Fazer?”
A

Igreja Batista do
Calvário em Morro
Agudo SP, sob a liderança do
Pr Edílson José Pereira de
Araújo estará realizando um
acampamento no período do
carnaval, dias 21 a 24 de fevereiro de 2.009 a um custo
baixíssimo para os participantes: R$40,00. Além do
preço baixo, crianças até 6
anos não pagam e de 7 a 12
pagam apenas R$30,00.

Mas ainda há descontos
para famílias a partir de tres
pessoas. O local do acampamento será a Chácara
Kafofo, a 5 km de Morro Agudo no sentido São Joaquim
da Barra. A chácara tem duas
piscinas, sendo uma para
adultos e outra para crianças, campo de futebol, área
para vôlei, duas churrasqueiras, duas suítes para as
mães com crianças de colo.

As igrejas da região estão
convidadas a participar, mas as
suas vagas são limitadas. Portanto, os interessados deverão fazer a inscrição o quanto
antes. Para maiores informações, entre em contato pelo email: pastoredilsonaraujo
@gmail.com, telefones (16)
3851-1471 e 9104-6533 (Pr
Edílson), ou com Silvio e Raquel pelos telefones (16) 38515429 e 9215-9993.

Sidnei dos Santos Lima,
Orlândia SP; Fernando
César Martins, São Carlos
SP; Luis Alberto Furtado,
Ribeirão Preto SP; Terril
Nathan Rose, Poços de
Caldas MG.
O Moderador do exame
foi o Pr Milton José Nunes,
secretariado pelo Pr Alexan-

Pastores formam
dre José de Oliveira. Houve testemunhos do candidato e da sua esposa
Mirian Raquel de Andrade,
antes que se procedesse à
examinação teológica. O
candidato foi aprovado por
unanimidade dos pastores
presente e recomendado à
ordenação pastoral da Igre-

o concílio
ja Batista Bíblica de
Orlândia.
O culto de consagração
aconteceu no mesmo dia
no templo da Igreja Batista
Boa Vista em Orlândia e
t e v e c o m o p r e l e t o r o P r.
José Ênio Darini da Igreja
Batista Independente de
Altinópolis SP.

Igreja Batista Fundamental
do Araguari MG
Atualmente a nova igreja
conta com 35 freqüentadores assíduos. Boa parte deles já está batizada e tem
crescido na graça e no conhecimento de Cristo. A expectativa para o futuro é de
crescimento desse ministério.
O irmão Marcos Gesiel é
casado desde 20 de novembro de 2004 com Tamara Kel
e não tem filhos. Oriundo da
Igreja Batista Independente
de Franca SP onde se converteu sob o ministério do
missionário Robert Lee
Smith, Marcos foi discipulado
entre 2.000 e 2.003 e logo
decidiu fazer o curso teológico no Instituto Batista
Macedônia, hoje SEIBIM –
Seminário e Instituto Batista
Independente Macedônia.
No ministério, Marcos e
sua esposa serviram em
Passos MG auxiliando o
missionário Kipp Raifyeld
antes de ir para Araguari
aonde chegou no dia 4 de
abril, sendo empossado no
mesmo mês no dia 26.
A Igreja Batista Fundamental de Araguari ainda é
pequena, mas tem uma
grande visão e projeta
crescer para a glória de
Deus.

Novo Escritório da AMI
A

partir de agora, depois da eleição do novo presidente da AMI – Associação
Missionária Independente, o escritório passa a funcionar em Ribeirão Preto. A
missão já comunicou em correspondência no mês de novembro, tanto o endereço e
telefone, como as contas bancárias para os depósitos das ofertas dos missionários
como segue:
Associação Missionária Independente
Caixa Postal 309 - 14.001-970 - Rib. Preto SP - Tel/Fax (16) 3669-2758 - E-mail: missaoami@uol.com.br
Contas Bancárias: BANCO BRADESCO – Ag. 444-8 - C/C 81062-2
BANCO ITAÚ – Ag. 0623 - C/C 59596-4
BANCO DO BRASIL – Ag. 2890-8 - C/C 20919-8

Pr. Marcos Gesiel e a esposa Tamara

A

Igreja Batista Fundamental de Araguari
teve início através de alguns
irmãos oriundos da Igreja
Batista Bíblica daquela localidade. Depois de algum
tempo reunindo em seus lares, decidiram pedir ajuda ao
missionário Willian Kieffer,
de Catalão GO.
Assumindo a liderança
do trabalho, o missionário
conseguiu comprar um salão para a igreja com uma
casa nos fundos e o trabalho começou a crescer. Dois
pastores ajudaram no trabalho. Pr Góes, de São Paulo,

capital que não se mudou
para Araguari, mas dava assistência nos finais de semana e Pr Valdomiro, de
Goiânia GO que residiu em
Araguari por pouco mais de
um ano, até setembro de
2007.
Desde abril de 2008, o irmão Marcos Gesiel, de Franca SP, assumiu a liderança
do trabalho sob a liderança
do Pr Kieffer. Trata-se de um
período de experiência em
que a igreja decidirá se o
obreiro deverá assumir o
pastorado e passar pela ordenação.

Pr. Marcos com irmãos da igreja
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