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Ainda Está em Tempo Para Você
Participar do IV Congresso Missionário
Veja como na página 6

Piracicaba Tem Novo Pastor

Pastores: Márcio, Carlos, Paulo, Roberto e Almir

A

Igreja Batista Fundamental em Piracicaba SP
está com novo pastor. O Pr. Paulo César Lopes
acaba de deixar o ministério na Igreja Batista
Independente em Orlândia SP e se transferiu para
Piracicaba a convite daquela igreja que estava sem pastor depois da saída do Pr. Fernando Canato. Na foto, os
pastores presentes no culto de despedida do pastor Paulo em Orlândia. Leia sobre a despedida do Pr. Paulo César
da IBI em Orlândia na página 3.

XXVIII AIBREB

A

s Igrejas Batistas Regulares do Brasil estiveram
reunidas na Cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte nos dias 19 a 23 de maio de 2009
para a realização da XXVIII Assembléia Geral da AIBREB –
Associação das Igrejas Batistas Regulares do Brasil.
O tema deste ano foi “Batistas Regulares: O que fomos,
o que somos e como seremos”. O preletor oficial foi o Pr
Ricardo Mattheus e os sub temas foram desenvolvidos da
seguinte forma: “Os Batistas Regulares e o Teismo Aberto”
(Pr Almir Marcolino, de Cariri CE), “Os Batistas Regulares e
o Relativismo” (Pr Paulo Bondezan, de Curitiba PR), “Os
Batistas Regulares e o Pragmatismo” (Pr Emidio Viana, de
Rio Branco AC), “Os Batistas Regulares, uma abordagem
histórico-sociológica” (Pr Jean Carlo, de Natal RN).
Durante a Assembléia foi eleita a nova Diretoria e o Conselho Fiscal para o próximo biênio que ficou assim constituída:
Presidente:
Pr Almir Marcolino – Cariri CE
Vice-presidentes:
Pr Emidio Viana – Rio Branco AC
Pr Paulo Bondezan – Curitiba PR
Pr Sitri Lobato – Pindamonhangaba SP
Pr Jean Carlo – Natal RN
Pr Neemias Costa – Boa Vista PR
Primeiro Secretário: Pr Wellington Cartaxo – Manaus AM
Segundo Secretário: Pr José Edvon – Maracanaú CE
Primeiro Tesoureiro: Cleber Coelho – Manaus AM

Juca do Oanse

Segundo Tesoureiro:
Pr Denílson Roque – Crato CE
Primeiro Conselheiro:
Pr Ideonildo Cirqueira – Manaus AM
Segundo Conselheiro:
Pr Cláudio Rolim – Manaus AM
Conselho Fiscal:
Isa Batista – Manaus AM
Pr Douglas Silva – Bos Vista PR
Pr Paulo Alves – Juazeiro do Norte CE
A próxima assembléia Geral da AIBREB será realizada na
cidade de Manaus AM em 2011 com data ainda a ser definida.

Crianças da Minha Rua

A

irmã Conceição Leite do Amaral, é
uma daquelas pessoas que você
vê em meio às demais todos os
dias em sua igreja local. Convertida a Cristo, ela é membro da Igreja Batista Independente em Benevides, PA, liderada pelo Pr.
Natanael Rodrigues Nogueira.
Casada, tem quatro filhos, é funcionária
Pública Municipal, trabalhando como professora em uma creche com o maternal das 7h
às 11h30 e com a turma do Pré II das 13h às
17h. A partir do mês de agosto de 2009 estará iniciando a faculdade de pedagogia.
Há um ano, enquanto prestava serviços à
Defensoria Pública do Estado, entrou na sala
da irmã Conceição um jovem algemado que
havia praticado um roubo e, pela segunda vez,
lavrado ocorrência policial em seu nome. Ele
roubava porque estava consumindo drogas e
precisava de dinheiro. Continua na página 3

D

esde os primórdios do ministério OANSE aqui
no Brasil, as pessoas ficaram acostumadas a
associar a pessoa do missionário Juca Cerpe
ao OANSE. Nesta edição temos algumas notícias do seu
ministério na página 5.

Organização e Ordenação

Sibima, 60 Anos

A

Igreja Batista Fundamental de Araguari MG está
em fase de estruturação este ano. Liderada pelo
irmão Marcos Gesiel Laurentino (de preto na foto),
a nova igreja acaba de ser organizada juridicamente e agora
está se preparando para a ordenação do seu pastor. É que a
igreja convidou o irmão Marcos para assumir o trabalho como
pastor e sua ordenação será marcada para breve. Leia mais
na página 5

O

Seminário e Instituto Bíblico Maranata está com
novo reitor, novo prédio, mas permanece com a
mesma visão de preparar obreiros para a seára
do Senhor. A direção da escola acaba de lançar uma revista
e um site. Veja mais na página 5.
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Pr. Barbosa em S. Paulo

P

arte dos meses de maio e junho, o Pr. José Barbosa de Sena Neto esteve viajando por diversas
igrejas no Estado de São Paulo, capital e interior.
Ele pretende retornar ao Estado de SP no mês de outubro.
Veja na página 7 como agendar uma visita dele à sua igreja.

m
y

c

m
y

c

y

Julho de 2009
Ano XXV
nº 200
Página 02

“A graça não depende da existência do sofrimento, mas onde há
sofrimento você encontrará a graça de inúmeras maneiras”.
(William P Young).

“Crescer significa mudar e mudar envolve riscos,
uma passagem do conhecido para o desconhecido” (AD).

“As mentiras são um dos lugares mais fáceis
para onde os pecadores apavorados fogem” (AD).

“Os homens jamais fazem o mal tão completamente e com tanta
alegria como quando o fazem a partir de uma convicção religiosa”
(Blaise Pascal).

“Nada nos deixa tão solitários quanto nossos segredos”
(Paul Tournier).

“A fé nunca sabe aonde está sendo levada, mas conhece e ama
Aquele que está levando” (Oswald Chambers).

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

“Uma Coisa, Faço”

E

m 1984, durante as Olimpíadas de Los Angeles,
nos EUA, Greg Foster era
o favorito para levar a medalha de
ouro na corrida dos 110 metros com
barreiras. Poucos acreditavam que
alguém pudesse superá-lo. Da largada até o último obstáculo, Foster
liderou a prova. Mas cometeu um
erro fatal. Ao transpor o último obstáculo ele girou a cabeça levemente para trás para ver a posição dos
demais concorrentes e aquela fração de segundo foi suficiente para
que Tom Jefferson o ultrapassasse para conquistar o primeiro lugar.
Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos filipenses em 60
A.D. ele deu testemunho de que
mesmo na prisão ele estava na ativa em sua jornada cristã, pois ele
diz: “uma coisa faço” (Fp. 3:13). No
contexto ele está testemunhando
da alegria de servir a Cristo e relatando como em sua vida tudo era
aditivo para uma coisa: “Conhecer
a Cristo!” (Fp. 3:10). Paulo havia
recebido uma oferta enviada a ele

pelos irmãos filipenses através de
Epafrodito. O apóstolo tinha fortes
vínculos com aqueles irmãos, pois
estava lá quando Deus salvou as
primeiras pessoas, entre elas,
Lídia e o carcereiro com toda sua
família (At. 16:12-34).
O fato é que nem mesmo a prisão conseguia impedir que Paulo
continuasse fazendo o que havia
proposto fazer. Ele afirma que ainda não julgava ter alcançado o que
pretendia e, por isso, ao invés de
lamentar por estar preso, diz que
se esquecia das coisas que ficavam para trás e prosseguia para o
alvo (Fp. 3:12-14).
A expressão “uma coisa” aparece diversas vezes na Bíblia pois
é de grande importância para a vida
cristã. Ao ouvir o jovem rico apresentar-lhe um longo currículo de
bondades, Jesus lhe disse: “só
uma coisa te falta” (Mc. 10:21).
Quando Marta corria de um lado
para outro cuidando dos afazeres
da casa enquanto Maria permanecia sentada aos pés de Jesus para
ouvi-lo e Marta reclamou, teve que

EXPEDIENTE

BIBLIOTECA DIGITAL
Utilizando o sistema da Biblioteca Digital
Libronix, a SBB oferece praticidade e economia associada a alta tecnologia, facilitando o estudo e a
pesquisa do Livro Sagrado. Para facilitar o trabalho
de acadêmicos, estudiosos da Bíblia e líderes cristãos, a Sociedade Bíblica do Brasil acaba de inaugurar a loja virtual da Biblioteca Digital da Bíblia.
Inicialmente, estão disponíveis 25 livros eletrônicos, cujas licenças poderão ser adquiridas e os
arquivos baixados diretamente da Internet para o
computador. O novo serviço encontra-se no mesmo endereço da loja virtual para produtos em formato impresso e multimídia, a SBB PontoCom
(www.sbb.com.br).

ouvir a curta expressão em forma
de repreensão da parte do Mestre:
“Pouco é necessário, ou mesmo
uma só coisa” (Lc. 10:42). Algo semelhante foi dito por aquele cego de
nascença que acabara de ser curado por Jesus quando todos o interrogavam: “Uma coisa, sei” (Jo 9:25).
Paulo tem um alvo e prossegue
para alcançá-lo. Ele se mostra insatisfeito por ainda não ter alcançado e prossegue de modo disciplinado. Nada lhe rouba a concentração pois ele quer chegar ao final
e receber a recompensa.
Com quantas “coisas” você está
envolvido? Será que muito do seu
fracasso, da sua ansiedade e
consequente desanimo não teria a
ver com a dispersão das suas
energias com tantas “coisas”? O
segredo de Paulo era concentrarse em “uma coisa”.
Olhar para trás ou em muitas
direções ao mesmo tempo é fatal.
As palavras de Jesus não deixam
dúvidas: “Ninguém que lança mão
do arado e olha para trás é apto
para o reino de Deus”. (Lc. 9:62).

SBT RELIGIOSO?
Apesar do Pastor R.R. Soares ter se encontrado
duas vezes com executivos do SBT para, supostamente, negociar a compra de horários na emissora,
a assessoria de imprensa nega que a emissora cogite alugar horários de sua programação a ele. Segundo informa a coluna Mônica Bergamo publicada
na Folha de S. Paulo do dia 25 de junho, o pastor
almoçou com a cúpula da emissora do Silvio Santos
no dia 23 de junho. Apesar disso, a assessora do
SBT afirmou à coluna que “se almoço houve, foi de
cortesia”. R.R. Soares é cunhado e concorrente religioso do bispo Edir Macedo, da Record, emissora
com a qual Silvio Santos tem travado uma disputa
por apresentadores.
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Empréstimos de Deus

A

Bíblia claramente ensi
na que os filhos são
para os pais, um empréstimo do Senhor: “ Eis que os
filhos são herança do SENHOR, e
o fruto do ventre o seu galardão”
(Salmo 127:3). Empréstimo é algo
que precisa ser devolvido e, na
maioria das vezes, com juros e correção monetária. No caso dos filhos, os pais têm a obrigação de
criá-los para a honra e a glória de
Deus. Deus fez a Sua parte, criando-os no ventre e trazendo-os ao
mundo. Agora, cabe aos pais cuidar e orientar os filhos para que
possam cumprir o seu propósito
nesta vida que é o de glorificar a
Deus. “Ele te declarou, ó homem,
o que é bom; e que é o que o SENHOR pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente
com o teu Deus?” (Miquéias 6:8).
Quando pegamos algo emprestado, como um livro, sabemos da
importância de cuidar daquele objeto, principalmente porque não é
nosso. Além disso, temos que
devolvê-lo no mesmo estado que o
recebemos ou em um estado melhor. Devemos consertar as páginas que estão se soltando ou até
encapar o livro antes de sua devolução. Quando se trata de um carro, devemos devolvê-lo com o tan-

que de combustível cheio ou, no
mínimo, como o encontramos. Assim também, os filhos são vidas
preciosas que Deus colocou em
nosso meio, esperando que, no
tempo certo, Deus possa reavê-los
como verdadeiros homens e mulheres de bem.
Considerando que os filhos não
são nossos, não podemos perdêlos e muito menos entregá-los
para o mundo de mãos beijadas.
Temos que protegê-los e guardálos para o verdadeiro dono. A vida
não é deles e a vida deles não é
nossa. É de Deus! A melhor maneira de manter os seus filhos no caminho de Deus é trilhando este
caminho juntamente com eles.
Certo filho de pastor, ao se tornar
adolescente, disse que jamais seria crente porque seu pai era um
hipócrita. Na igreja, ele denunciava o pecado, mas, em casa, ele
mentia, xingava e criticava os irmãos da igreja. Infelizmente, muitos filhos estão se rebelando contra Deus porque no coração já se
rebelaram contra os seus pais.
Um dia, Deus irá pedir conta de
tudo que Ele nos tem emprestado e
os filhos farão parte desse acerto de
contas. O segredo é viver do jeito que
gostaríamos que os nossos filhos vivessem. O problema é quando o nosso jeito de viver não agrada a Deus.

Operação Guiné-Bissau

N

o dia 15 de julho viaja a primeira equipe dos brasileiros para
Guiné Bissau, um dos mais pobres do mundo. Nesta etapa do
Projeto “Crianças da África Portuguesa para Cristo” acontecerá de 20 DE JULHO A 03 DE OUTUBRO o 2º Instituto de Liderança para o
Ministério com Crianças (ILMC) em língua portuguesa, na ÁFRICA, que
receberá candidatos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé
e Príncipe. O 1o. ILMC em português na África foi realizado em Moçambique
no ano de 2007 e possibilitou a entrada de 11 moçambicanos e 4 angolanos como obreiros de tempo integral em seus países.
Além do ILMC, a APEC do Brasil realizará diversos PROJETOS QUINZENAIS em diversas cidades de Guiné-Bissau, treinando professores de crianças e equipando igrejas com material didático. O Livro “KANTIGAS PA
MENINUS” que vem acompanhado de 2 CDs com cânticos de salvação
para crianças em “crioulo” será entregue a cada um dos participantes.
Ore em favor do suprimento financeiro do Projeto: viagem dos brasileiros para ministração do treinamento; hospedagem dos alunos africanos durante o ILMC; transporte de cerca de uma tonelada de literatura
para equipar as igrejas.
Ore também por:
1) Proteção nas viagens;
2) Salvação das crianças guineenses;
3) Abertura da APEC em Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e
Príncipe;
4)Glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo.
Assista ao vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=Szt8D1X-BPA

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

Caixa Postal 309
CEP 14.001-970
Ribeirão Preto SP
Fone/Fax (16) 3969-2758
missaoami@uol.com.br - www.missaoami.com.br

Conferências Missionárias: Pr. Carlos (16) 3761-0749

Despedida

N

o dia 24 de junho, quarta-feira aconteceu na Igreja Batista Independente de Orlândia, o culto
de despedida do Pr Paulo César Lopes. Depois de pastorear a igreja por dois anos e quatro
meses, Pr Paulo recebeu o convite para pastorear a Igreja Batista Fundamental de Piracicaba
– SP e decidiu aceitar a transferência. O principal motivo que o levou à decisão foi a possibilidade de ficar
mais próximo à capital do Estado onde precisa dar assistência aos seus pais. Pr Paulo já havia levado a
sua mudança no dia 20, sábado. A partir de agora ele já está atuando no pastorado em Piracicaba, mas a
igreja ainda deverá marcar um culto especial para sua posse em Piracicaba. Depois de sua posse publicaremos seu endereço. Na foto, o pastor com a família e a diretoria da Igreja de Orlândia.
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Crianças da Minha Rua

N

o momento em que
Conceição colocou
os olhos naquele
rapaz, o seu coração se encheu de íntima compaixão.
Aquele rapaz com 21 anos de
idade havia morado na mesma rua que ela quando criança. Ele havia sido fisgado por
Satanás e naquele instante
um peso caiu sobre Conceição.
Quando ela e seu esposo
estavam construindo sua
casa naquela rua de
Benevides aquele rapaz tinha
apenas 3 anos de idade.
Quando ela se mudou para
aquela rua ele tinha 7 anos.
Ela morava lá há 14 anos e
nada havia feito por aquele
jovem, desde a sua meninice.
Naquele dia, o Senhor tocou fundo no coração da irmã
Conceição e ela pediu a Ele
que lhe mostrasse como poderia alcançar as crianças da
sua rua e evitar que Satanás
as aprisionasse como fez
com aquele jovem. Levou o
seu desejo perante a igreja

PAIXÃO PELAS ALMAS
OSWALD SMITH
EDITORA VIDA
www.editoravida.com.br
Tel (11) 2618-7000.
Este livro trata de um assunto que está fora de moda em
dias de pragmatismo como
os de hoje: Reavivamento!
O autor trata do que experimentou e nós sabemos que
ainda é possível experimentarmos.

para oração e Deus começou
a operar em sua vida.
Foi naquele momento que
nasceu o projeto “Crianças da
Minha Rua”. A casa da irmã
Conceição tem uma área livre
na frente e um portão com
campainha. As crianças da
sua rua estavam sempre
apertando a campainha, jogando pedras no telhado e
quando chovia jogavam barro
no portão. Conceição ficava
irritada, aborrecida, mas pensou: “Será que o que essas
crianças fazem não é uma forma de pedirem para entrar em
minha casa?”.
No dia 13 de abril de
2009, Conceição pegou um
caderninho e foi de casa em
casa anotando os seus nomes e convidando-as para
que fossem à sua casa passar um tempo com ela e ouvir algumas histórias da Bíblia. As crianças se comunicaram entre si uma convidando a outra e logo Conceição havia “matriculado” 19
crianças entre 4 e 16 anos.
Na primeira reunião em

sua sala ela disse à crianças:
“Aqui eu não tenho móveis e
por isso vamos sentar todos
no cão. Também não tenho
lanche para oferecer (Ela não
queria que elas fossem com
objetivo errado), mas nós vamos passar bons momentos
na presença do Senhor, com
cânticos, histórias e jogos bíblicos”.
Foi emocionante para
Conceição aquele momento
quando algumas crianças
disseram: “Tia, não tem problema. A senhora não tem que
nos dar nada. O nosso maior
sonho era entrar em sua
casa!”.
Foi assim que no dia 18
de abril teve início o projeto de
missões locais “Crianças da
Minha Rua” com 11 crianças
presentes: Pámela (11),
Lorena (9), Ludimila (6), Lucas
(7), Mateus (4), Ágata (6), Ellen
(9), Ticiane (5), Amanda (13),
Macielle (9) e Miller (6).
O encosto de um sofá colocado na sala é o
flanelógrafo. Todos os alunos
ficam sentados no chão ouvin-

OS PRINCÍPIOS
DO ENSINO
SAM DOHERTY
APEC
www.apec.com.br
Tel (11) 5574-6633
Este livro faz parte de uma
série de manuais escritos
pelo irlandês Sam Doherty
que tem dedicado sua vida
ao Senhor no trabalho com
crianças e adolescentes.

A MÃE DAS
PROSTITUIÇÕES
DR. ANÍBAL PEREIRA
DOS REIS
EDIÇÕES CRISTÃS
www.edicoescritas.com.br
Tel (14) 3322-3930.
A Igreja Verdadeira expõe a
falsa igreja que é a mãe da
prostituição. À Igreja verdadeira sempre se opõe a falsa. Neste livro o falecido expadre católico, Aníbal Pereira dos Reis trata desse tema.

do histórias da Bíblia. A primeira lição foi a Vida de José.
Versículos para decorar de
um sábado para outro (as reuniões são aos sábados), atividades de pintura.
Logo na primeira semana
Conceição convidou-os para
irem com ela à Escola Dominical na Igreja, e para sua
surpresa, todos compareceram. No segundo sábado o
número subiu para 15 e agora já chega a 17. Na Escola
Dominical, 11 delas já estão
matriculadas e frequentam
assiduamente.
No dia 5 de maio Lorena
(9), Taiane (11) e Jaqueline (9)
aceitaram Jesus como Salvador e no dia 24 de maio durante a conferencia missionária na igreja foi a vez do
Pablo (10), Vitória (11) e a
Pámela (11), fazerem profissão de fé para salvação.
O projeto “Crianças da Minha Rua” continua e no dia 13
de junho a irmã Conceição
iniciou uma classe de preparação para o batismo daquelas crianças que já se converteram. O Senhor continua
abençoando e recebendo
toda honra e toda glória.
Um projeto como este é
viável para qualquer lugar. Dificilmente haverá uma rua
onde não haja crianças. Já
pensou se cada pessoa
tocada por Deus iniciar o projeto “Crianças da Minha Rua”
quantas delas serão salvas
até a adolescência?
A irmã Conceição está
disposta a compartilhar com
pessoas interessadas em
saber mais, os seus planos.
Para entrar em contato,
use o e-mail:
josué.amaral@yahoo.com.br,
ou o telefone
(91) 8853-0325.

FORJANDO VENCEDORES
LEANDRO TARRATACA
ED. VERDADE BÍBLICA
www.verdadebiblica.net
Tel (11) 4721-4144
Forjando Vencedores serve como ferramenta prática para forjar vencedores.
O autor oferece com simplicidade e profundidade
neste livro, as ferramentas
adequadas para que o leitor desenvolva todo o seu
potencial.

Conta as Bênçãos
“ Não beberei eu o cálice que meu Pai me deu?”
(João 18:11).

F

rustração... geralmente ela acompanha uma derrota, outras vezes surge depois de uma grande
vitória e pode até mesmo aparecer do nada.
Elias sentiu-se frustrado quando após o milagre que
o Senhor realizou no monte Carmelo viu-se perseguido
pela cruel Jezabel. Jonas sentiu frustração quando o
vermezinho destruiu a aboboreira onde ele descansava e
assim tantos homens e mulheres têm vivido frustrados
por uma oração não respondida, por uma batalha perdida, por uma traição, por ver um filho se desviar após tantos anos de ensino e exemplo de vida cristã ou mesmo
por um terrível, e muitas vezes, inexplicável sentimento
de inferioridade.
Como enfrentar a frustração? Se ela não for combatida, vai, rapidamente, levar ao desânimo e à depressão.
Li certa vez de um pastor que em determinado momento de seu ministério sentiu-se frustrado, pensou em
desistir, já não conseguia colocar alvos a alcançar, objetivos a atingir, estratégias para trabalhar. Eram muitos os
problemas na igreja, eram muitas as vidas destruídas,
era muito grande o peso que carregava ao ver suas ovelhas fazendo o contrário do que ele pregava, do que a
Palavra de Deus diz. Sua sábia esposa, percebendo a
proximidade do abismo em que ele estava prestes a cair,
aconselhou-o: “Querido, escreva para pessoas que o ajudaram ao longo de sua jornada até aqui e agradeça-lhes,
depois comece a escrever as bênçãos, tudo aquilo que o
Senhor Deus tem feito por você , por sua família e igreja.
“E ele o fez. Lançou mão de um bloco de cartas e enviou
para todas aquelas pessoas que haviam sido uma benção
em sua vida ao longo dos anos. Descobriu que havia muito
a agradecer e a muitas pessoas. Depois pegou uma
folha, mais outra e outras e começou a escrever as bênçãos que Deus , misericordiosamente, lhe oferecia a cada
dia . Não terminou de anotar. Percebeu depois que ele ,
na verdade, já estava registrando ações, alvos a perseguir, estratégias de trabalho . Estava curado.
É verdadeiro o hino que diz: “ Conta as bênçãos... hás
de ver surpreso quanto Deus já fez...” e mais Ele fará.
Precisamos construir nossas vidas sobre aquilo que
é real, não sobre nossos sentimentos. Nossa energia
deve ser gasta na obra de proclamação e exaltação do
sacrifício remidor de Cristo na cruz por nós, na autoridade da Palavra de Deus e não em nossas emoções. É
preciso ouvir a voz de Deus gravada na imutável defesa
do Evangelho. Se a salvação em Cristo é a notícia mais
séria e mais importante para o nosso próximo conhecer,
então por que fazê-lo ouvir nossas lamúrias e frustrações?
Conta as bênçãos. No cálice do sofrimento do Senhor
Jesus bebido no Getsêmani e na cruz estavam armazenadas as dores e tristezas pelas quais Ele haveria de
passar. Mas Ele seguiu até o Calvário carregando sobre
seus ombros todos os nossos pecados e nos dá hoje a
oportunidade de compartilhar desta benção com todos
que nos cercam e não sabem desta chance para se livrarem da frustração.
Devemos nortear nossas vidas bebendo da água pura
e cristalina que só se encontra na fonte inesgotável- o
Senhor Jesus – e após saciar nossa sede seguir contando as bênçãos.
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Julho de 2009
Ano XXV
nº 200
Página 04

O

Pr José Pelegrino Amaro e sua esposa Maria Olegário Amaro, em visita a Guajará Mirim RO,
conheceram uma familia de missionários que está iniciando uma Igreja Batista Independente
naquela cidade. Essa familia, Pr Jonathan Pinheiro Oliveira, a esposa Silvana e os filhos Lucas,
Ana Flávia e Isabela (foto) não têm nenhum apoio. Pr Jonathan disse ao Pr Amaro que está em busca de
vincular-se a uma igreja para poder conseguir apoio para normalizar-se como missionário. Através de contato telefônico com o Pr Jonathan ele disse que pretende estar presente no Congresso Missionário Batista
Fundamentalista realizado pela AMI em Águas de Lindóia SP, em setembro a fim de melhor conhecer a
missão e os pastores e também apresentar-se. Estejam orando pelo pastor Jonathan e sua familia.

walacejuliare@yahoo.com.br
24 MISSIONÁRIOS

O Caráter do Ministério

O

que você pensa sobre o ministério? Para uns o
ministério se tornou um meio de sobrevivência;
para outros, um meio de alcançar notoriedade;
para outros ainda, um meio de impor suas idéias. Enfim, o
ministério tem sido visto, com olhos gananciosos! Mas,
como o apóstolo Paulo enxergava o ministério? Em
Colossenses 1.24-29, ele nos ensina que: O CARÁTER DO
MINISTÉRIO FOCALIZA CRISTO ENQUANTO DESENVOLVE
VIDAS. Neste parágrafo, encontramos a mentalidade de
Paulo sobre o caráter do ministério.
Em primeiro lugar, vemos que: O CHAMADO PARA O MINISTÉRIO CONVOCA RENÚNCIA PESSOAL (24). Paulo fala de
sua vocação, onde foi separado por Deus para esta tarefa. Ele
não apenas sabia o que Deus esperava dele, como também
se dispôs a pagar um alto preço, enquanto a realizava. Sofrer –
pagar o preço – tomar a cruz - são termos que exemplificam o
caráter do ministério. Não esperar vida fácil; não buscar vida
fácil; não se acomodar quando a vida parecer fácil – é um meio
de expressar a compreensão pelo caráter do ministério.
Atos 20.24, diz – “Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha
carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus”. Esta compreensão nos leva a uma satisfação em Deus, e nunca no ministério; por isso Paulo diz: “me alegro nos sofrimentos”. Seu
foco não estava nos resultados, mas em Cristo.
Em segundo lugar, vemos que: O COMPROMISSO COM
O MINISTÉRIO CONVOCA A UMA PREGAÇÃO REAL (25b27). O termo, “para dar pleno cumprimento à Palavra de
Deus”, significa, “tornar completo, encher até o topo, consumar”. O conteúdo do ministério de Paulo era pregar a Palavra, revelando Cristo. O apóstolo não estava preocupado
em tratar assuntos “politicamente corretos”; ou abordar questões que fizessem bem à alma. Ele dedicava-se a apresentar Cristo crucificado e ressurreto!
O conteúdo do ensino cristão deve ser puramente bíblico!
Já sabemos disso. Mas temos a tendência de nos distanciarmos dessa verdade, ensinando valores menores. O ensino bíblico concentra-se na pessoa de Jesus Cristo e não no
homem! Por isso, nossa pregação não pode ser meramente
humanista. Em 1Co 1.18, 23-24 – “Certamente, a palavra da
cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que
somos salvos, poder de Deus. Mas nós pregamos a Cristo
crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios; mas para os que foram chamados, tanto judeus como
gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de
Deus”. Este compromisso com o ministério revela o caráter
da pregação do ministério que centraliza-se em Cristo.
Em terceiro lugar vemos que: O CUMPRIMENTO DO MINISTÉRIO CONVOCA ESFORÇO TOTAL (28-29). Hoje se fala
muito de metodologia eclesiástica. Juntamente com Ef 4.1116, entendo que estes versículos nos apresentam de maneira clara, qual é a metodologia de Paulo. a) “Anunciar a
Cristo” implica em “advertir”, literalmente “por em mente”;
treinar por palavras; instrução verbal. Outro meio usado para
anunciar era o “ensino”, mandamento de Jesus em Mt 28.20.
b) “ao homem”, neste caso, percebe-se que o alvo é: todo
homem; com toda sabedoria. c) O que exige? O versículo 29
expõe a atitude de Paulo ao cumprir sua tarefa: “me afadigo” e “me esforço com toda força”, segundo a força de Cristo que opera poderosamente em mim. Há uma responsabilidade pessoal, mas uma dependência clara de Jesus.
Mateus 10.37-39 diz: “Quem ama seu pai ou sua mãe
mais do que a mim não é digno de mim; quem ama seu filho
ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim; e quem
não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim.
Quem acha a sua vida perdê-la-á; quem, todavia, perde a
vida por minha causa achá-la-á”. Correr atrás de um ministério confortável, não reflete o verdadeiro caráter do ministério.
Queridos irmãos, O que pensamos sobre o caráter do
ministério? Para Paulo, o ministério não condiz com palanques de auto-promoção; ou lugar para conforto pessoal.
Antes, o ministério é o meio pelo qual Deus: Chama seus
servos a uma renúncia pessoal; Espera um Compromisso
com uma pregação real (cristocêntrica); Desenvolve um
cumprimento, por meio de um esforço total. Jim Elliot, missionário assassinado pelos índios Aucas, no Equador disse: “Aquele que dá o que não pode guardar, para ganhar o
que não pode perder, não é tolo!”.
Algumas perguntas finais para nossa reflexão:
Será que estou disposto a sofrer e pagar o preço do
ministério?
Será que não estou buscando um conforto para minha
vida ministerial?
Será que Cristo é o centro de minha proclamação?
Será que minha satisfação verdadeira está em Deus e
não nos resultados do ministério?
Qual é hoje minha disposição para servir?
O CARÁTER DO MINISTÉRIO FOCALIZA CRISTO ENQUANTO DESENVOLVE VIDAS.

A Igreja Batista Independente em Parque São Sebastião
(Nova Ribeirão) em Ribeirão Preto SP liderada pelo Pr. Mário Donizeti Baio realizou sua série de conferências
missionárias anuais para renovação da Promessa de Fé
para Missões. As conferências realizadas nos dia 13 a 14
de junho tiveram como preletor o Pr. Carlos Alberto Moraes,
missionário e Diretor de Missões da AMI – Associação
Missionária Independente.
A igreja já está apoiando 24 missionários e com o alvo
alcançado este ano pretende incluir novos missionários a
partir de agora. Pr. Mário é casado com Regina Eleuza
Dinardi Baio e tem tres filhos: Rodolfo Vinícius (20), Victor
Mário (7) e Victória Valentina (6) Ele está pastoreando a igreja desde o dia 31 de outubro de 2008. A foto mostra a família,
com exceção do Rodolfo que está estudando nos EUA na
Universidade Bob Jones.

PROJETO CABO VERDE
O Pr. Manoel Messias da Silva Júnior com a esposa Mônica
e as filhas Rebeca e Isabella estará partindo para Cabo Verde
no dia 13 de julho. Depois de analisar as informações sobre os
resultados da última temporada de viagens a igrejas no Estado
de São Paulo a Missão Maranata aprovou a viagem e já está
providenciando a compra das passagens. Até à data da viagem
Pr. Júnior e sua família estão instalados em Fortaleza, na casa
da irmã Iva, mãe da Mônica. Enquanto aguardam a data da
viagem continuam participando de algumas conferências e de
uma clínica de treinamento da Missão Maranata além de trabalhar nos preparativos finais para a instalação definitiva em Cabo
Verde. Os planos são de ao chegar a Cabo Verde hospedar-se
na casa do Pr. Izaías até que encontrem uma casa para alugar
e terminem de mobiliá-la. Orem pelo Projeto Cabo Verde.
19 ANOS
Nos dias 4 e 5 de julho a Primeira Igreja Batista Bíblica em
Hortolândia SP, liderada pelo Pr. Cláudio Oliveira Cruz, desde novembro de 2007 quando o missionário fundador, Pr. Stven Trask
entregou o trabalho, está comemorando o seu décimo nono aniversário de fundação. A data está sendo marcada pela realização de
dois dias de conferências bíblicas com o Pr. Roberto Castilho de
Brito, missionário da JUBBESP em Ribeirão Preto SP. O missionário Steven, que também é fundador da Igreja Batista Bíblica de Pedreira SP está de viagem marcada para os EUA no dia 15 de julho.
JOSAFÁ E SHIRLEY
O Pr Josafá juntamente com sua esposa Shirley já estão
residindo na casa nova, a Casa de Fé, construída com o apoio
e oração de muitos irmãos em Arapongas PR. A Shirley, que
passou por uma cirurgia, na mesa semana da mudança, está
bem. A familia continua contando com as orações de todos e o
Pr Josafá comunica que temporariamente está sem Internet.
Para contatos o seu telefone é (43) 3275-2997.

APOIANDO
IGREJAS
Caixa Postal 309 - CEP
14.001-970 - Rib. Preto SP

Fone/Fax (16) 3969-2758
missaoami@uol.com.br www.missaoami.com.br
Conferências Missionárias:
Pr. Carlos (16) 3761-0749

ABCB em Águas de Lindóia

C

ontinuam abertas as inscrições para a Conferencia em Treinamento de Aconselhamento
Bíblico que será realizada pela ABCB – Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos com
apoio da Faith Baptist Church dos EUA. Além do preletor oficial, Dr. Steve Viars, estarão
palestrando, Dr. Mark Dutton, David Selvey, Dr. Bill Moore e o Pr. Flávio Ezaledo. Este será o primeiro
módulo do treinamento com 14 palestras em oito sessões e acontecerá em águas de Lindóia SP nos
dias 10 a 14 de agosto de 2009 no Hotel Majestic. Ao todo serão três módulos, sendo que os outros
dois serão ministrados nas próximas conferências. Para participar dos demais terá que ter participado
deste primeiro módulo. Para maiores informações: www.abcb.org.br.
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DIVERSOS TRABALHOS
No mês de junho a nossa colunista Nancy Félix Fragoso
teve o privilégio de compartilhar da comunhão de vários irmãos, conhecendo mais igrejas. Passou um final de semana em Areiópolis SP, participando de um culto da família,
momentos de comunhão e alegria, no domingo pela manhã. À noite foi à Igreja Batista Bíblia em São Manoel e falou
sobre as “Surpresas que Deus nos Reserva”. Nancy esteve
ainda em Paulínia onde a igreja realizou um jantar especial
para os namorados solteiros e os que já estão casados.
O mês ainda reservou um tempo maravilhoso com os jovens Batistas Bíblicos reunidos pela COMJOBB em Jardim
Miriam, em uma noite especial com o tema “Unidos pelo
amor” onde ela e seu esposo falaram aos jovens sobre a
beleza de esperar no Senhor.
REUNIÃO DE PASTORES
No dia 25 de julho acontecerá mais uma reunião de
pastores e obreiros da região Nordeste do Estado de São
Paulo. Desta feita a reunião será realizada na Igreja Batista do Calvário em Morro Agudo sob a liderança do Pr
Edílson José Pereira de Araújo. Às 8h30 será oferecido o
café da manhã e logo após o culto de louvor e a pregação
da Palavra de Deus. A Igreja localiza-se na Rua Estados
Unidos, 1000.
Para maiores informações use o e-mail:
pastoredilsonaraujo@gmail.com,
telefones (16)3851-1471 e 9104-6533.
NOVA CONGREGAÇÃO.
O missionário Wanderley Borges de Faria, iniciou o trabalho de implantação de uma nova igreja no Complexo Jardim Aeroporto no dia 13 de junho de 2009. O endereço é
Rua Joaquim Emerenciano de Souza, 1287. O telefone do
Pr Wanderley é (16) 3402-2289. Pastor Wanderley é missionário da MBIB – Missão Batista Internacional Brasileira com
sede em Limeira SP.
APEC NO SEMIBE.
Dias 27 a 31 de julho o SEMIBE – Seminário Bíblico de
Evangelização em Araçatuba SP estará realizando um Seminário da APEC – Aliança Pró Evangelização das Crianças.
O objetivo é preparar pessoas para o ministério infantil com
novo método de evangelização. Entre as matérias ministradas: Ministrando Crianças Através da Igreja, O Plano da Salvação para as Crianças, Como Levar a Criança a Cristo,
Ensinando com Cânticos, Histórias Bíblicas com Impacto,
Lições que Transformam Vidas, Características das Idades,
O bom Uso dos Visuais e muito mais.
Para saber mais, entre em contato: www.semibe.org,
e-mail semibe@semibe.org, telefone (18) 3623-6769.
ARAGUARI – MG.

No dia 26 de maio de 2009 a Igreja Batista Fundamental
de Araguari MG foi organizada juridicamente. Na mesma data
a nova igreja convidou o irmão Marcos Gesiel Laurentino
para ser o seu pastor titular. Desde abril de 2008 o irmão
Marcos estava na liderança da igreja interinamente. A ordenação será marcada para breve, provavelmente na Igreja
Batista Independente de Franca, de onde o Pr Marcos saiu
para Araguari MG.
No dia 13 de junho foi realizado o batismo de 8 novos
irmãos da Igreja Batista Fundamental de Araguari: Ana Ligia, Carlos Henrique, Crisley, Edílson, João Paulo, Lorena,
Mônica e Weverton. O batismo foi realizado em Catalão GO
na Igreja Batista Fundamental pelo missionário William
Charles Kieffer que também batizou dois novos irmãos daquela igreja: Rubiana e Anivaldo. Para contatos com o irmão
Marcos: e-mail (MSN) marcosgesiel@hotmail.com, telefones (34) 3246-3325 e 8832-2473.

SIBIMA
No mês de junho
o SIBIMA – Seminário
e Instituto Bíblico
Maranata comemorou
60 anos de existência.
Foi realizada uma série de conferencias
em gratidão a Deus
por esta data sob o
tema: “60 anos promovendo a cosmovisão crista”. Os pregadores foram os
pastores: Adil Bispo
dos Reis, atual reitor
do SIBIMA e os pastores George Hicks e
Jenuan Lira, ambos
ex-reitores da escola.
Na ocasião das comemorações foi lançado o site da escola: www.sibima.org.br
e a revista Pilares da Fé – Edição Diamante.
CURSOS INTENSIVOS
No mês de agosto o seminário Batista Regular de São
Paulo estará oferecendo dois cursos intensivos. O primeiro,
nos dias 3 a 8 será Formação Familiar ministrado pelo Pr
Píer Luigi. O segundo, de 10 a 15 será Introdução à Escola
Cristã ministrado pela Professora Viviane Santos que é Diretora do Centro Renovo de Educação Unidade Butantã.
Para maiores informações use o telefone (11) 3331-5463
ou FAX (11) 3331-5451.
PASTORES E OBREIROS
O Pr Nilton Osmar Malves, presidente da CBBN – Comunhão Batista Bíblica Nacional esteve visitando o Estado de
Pernambuco e pregou no Retiro de Pastores e Obreiros já
Junta Batista Bíblica daquele Estado. O retiro aconteceu no
acampamento em Garanhuns PE. Na viagem pelo Estado,
Pr Nilton esteve ainda na IBB em Garanhuns (Pr João Tenório
Moura), IBB de Caruaru (Pr João Batista de Oliveira) e IBB
em Jaboatão dos Guararapes (Pr Odias Alves da Silva).
OANSE
O missionário Juca Cerpe tem servido como missionário OANSE a partir de Atibaia SP, alcançando igrejas em diversas partes do Brasil. Sua agenda de trabalho está sempre cheia. Para acompanhar o seu ministério ou agendar
trabalhos, você pode acessar o seu blog: http://
jucaoanse.blogspot.com ou telefonar para: (11) 4413-2735
e 7068-9577. Correspondência para Caixa Postal 910-CEP
12.940-972. Atibaia SP.

Sexo Sem Nexo

F

oi o brother Paulo que falou do assunto, pois era exata
mente o que acontecia na igreja em Corinto, sexo sem
nexo... Sexo sem conexão espiritual, sexo carnal, sexo
pelo sexo... “Fujam da imoralidade sexual” – I Co 6.18. Veja que no
contexto (v. 13): “O corpo, porém não é para a imoralidade, mas para
o Senhor, e o Senhor para o corpo”.
Paulo ensina tanto para aqueles irmãos quanto para nós, uma
atitude de fuga. Certa ocasião, num belo dia naquela mansão, a jovem senhora mandou os empregados mais cedo para casa. Logo,
fechou as janelas; seu coração estava acelerado, tomou banho,
colocou perfume, vestiu um lingerie e correu próximo ao estagiário
que trabalhava em sua casa. O nome dele era José. O que ele fez?
Saiu correndo. A tentação sexual é muito forte, não é para a pessoa
testar a resistência e sim fugir imediatamente.
O sentido da palavra imoralidade sexual é amplo: Fornicação
(relação sexual entre solteiros), adultério (relação sexual com pessoa casada), incesto (relação sexual com pessoas da família, bestialidade (relação sexual com animais).
Pecar contra o próprio corpo significa não respeitá-lo e nem o do
parceiro. Quando se perde o respeito para com o corpo, fica mais
fácil ficar, fica mais fácil ser tolerante com o sexo sem nexo. Sexo
fora do casamento traz o juízo de Deus, traz disciplina, desrespeitase a Lei de Deus, assim como as leis físicas... Ocorre gravidez
precoce, AIDS, doenças venéreas. Tem alguém na Bíblia que fez
sexo sem nexo e ficou “numa boa” depois??
Fugir ou ficar? Eis a decisão! Se Paulo falasse: Chega junto, chega
chegando, veja se você agüenta. Não! Ele fala exatamente o contrário...
Foge! O sexo não preenche o vazio de um coração sem Deus, o prazer
não preenche o vazio de um coração carente. Ah!! Então tem moralidade
sexual, tem pureza sexual, tem sexo com nexo? Claro que sim!
Esse modo de tratar com a sexualidade, você não vai aprender com
outra fonte senão a Palavra de Deus. A revista Claudia, Contigo, Caras,
Malhação, os filmes hollywoodianos, as novelas da Globo estão ensinando para não fugir da impureza sexual. Eles dizem para chegar junto:
“Não fuja do sexo, a não ser que o parceiro não tenha camisinha”.
Paulo não está falando apenas de “fugir” ou como diz uma música popular cantada por Bruno e Marrone: “Ficar por ficar, eu não
quero, beijar por beijar eu tô fora”. Ele está falando de santificação...
Quem não espera, quem não aguarda, quem quer a sobremesa
(sexualidade ativa), antes do prato principal (casamento), terá dificuldades com culpa, desconfiança, ciúmes e outras conseqüências:
Atrapalha a comunhão com Deus
Tira o brilho da noite de núpcias
Possibilidade de desconfiança contínua (se não houver perdão
verdadeiro).
Possibilidade de gravidez indesejada ou aborto, sem falar da
tristeza para os pais.
Grande risco de contrair doenças venéreas.
SOLUÇÕES – COMO OBTER O SEXO COM NEXO:
Cada homem deve ter a própria esposa e cada mulher o próprio
marido. O casamento é uma providência de Deus para a expressão
dos impulsos sexuais (não se trata de vários parceiros para cada um).
“Fuja das paixões da mocidade” - II Tm 2.22 - Fuja do lixo pornográfico, fuja da masturbação, fuja de ambientes sensuais.
Deus providenciou outros meios de canalizar a energia (esportes, polução noturna, envolvimento em ministérios, projetos missionários e trabalho voluntário).
Se você está namorando, tome alguns cuidados... Não fuja do (a)
namorado(a), mas fuja das tentações. Evitem momentos sozinhos no
carro, em casa, lugares solitários, beijos ardentes (de língua), corpos apertados, evite carícias com as mãos no corpo um do outro...
NÃO BAIXE SEUS PADRÕES!
Veja esse exemplo, citado por Jayme Kemp1 :
“Eu era muito ingênua, inocente mesmo no que se refere a sexo.
As únicas informações que tinha sobre o assunto vinham através de
livros ou de conversas com amigas. Gostei de alguns rapazes, mas
nenhum deles me deu a menor bola. Aos quinze anos de idade aprendi,
sob intensa pressão, o que é permanecer firme nas próprias convicções. Namorei um garoto e até hoje não esqueço o primeiro beijo que
trocamos. Sinceramente, o beijo em si não foi nem um pouco especial.
Porém, quando ele colocou uma das mais embaixo da minha blusa e
com a outra foi levantando lentamente minha saia, eu categoricamente
disse Não! Expliquei quais eram minhas idéias sobre sexo prematuro.
Muito contrariado ele me levou para casa em silencio e tristemente
percebi que chegava o fim de meu namoro – meteórico, por sinal.
Mesmo me sentindo rejeitada, estava confiante de ter tomado a atitude
certa, pois minha dignidade, meu auto-respeito continuavam inalterados”.
CONCLUSÃO:
O personagem José (filho de Jacó) ilustra em sua própria experiência a capacidade de fugir da tentação sexual e os bons resultados obtidos em função de não tomar atalhos em busca dos seus
sonhos. Conforme David Seamands2 , três fatores impediram José
de cair no pecado da imoralidade:
Seu santo ideal de vida – Em seu elevado projeto de vida estava
incluída a meta da pureza sexual.
Seu senso de lealdade e responsabilidade – Princípio moral na
conduta sexual: Nossa lealdade e responsabilidade para com as
pessoas que Deus confiou aos nossos cuidados.
Sua determinação de não pecar contra Deus – “Como, pois, cometeria eu tamanha maldade, e pecaria contra Deus?”Gn 39.9
Sou admirador desses rapazes e moças valentes e firmes! Eles
não se dobram, eles amam a Jesus, eles tem ideais nobres e permanecem convictos na obediência Vocês são heróis nessa época de
culto ao corpo e ao erotismo. Permaneçam firmes! Vai valer a pena!
1KEMP, Jayme, Sexo Aqui e Agora, Editora Sepal, São Paulo, p. 33.
2 SEAMANDS, Davi, Realize seus Sonhos, São Paulo, Editora Betânia, p. 55-57.
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ia 23 de maio último, o Pr Roberto Castilho de Brito que está implantando uma igreja em
Ribeirão Preto, realizou o primeiro batismo utilizando o batistério da Igreja Batista Inde
pendente em Nova Ribeirão liderada pelo Pr Mário Baio. A igreja já está funcionando em
seu novo endereço desde o dia 24 de maio, quando o primeiro culto foi realizado com a presença de 11 visitantes de primeira vez. O Pr Roberto, que é missionário da JUBBESP – Junta Batista
Bíblica do Estado de São Paulo, agradece o apoio recebido de algumas igrejas para a compra
das cadeiras.

Papa Pio XII: O Papa de Hitler

S

ó escrevo algo sobre a
assim-chamada Igreja
Católica Romana, quando o assunto se faz extremamente necessário, pois falar desta instituição é lhe fazer propaganda, e
não tenho nem um interesse de
promovê-la em nosso meio. Mas,
quando circula que novamente na
mídia que a Cúria Romana, volta à
tona sobre a ‘beatificação’ de Eugenio Maria Giuseppe Giovanni
Pacelli – o papa Pio XII (18761958) - somos forçados a fazer
alguns comentários importantes
sobre quem foi o chamado de o
“Papa de Hitler”.
Quando da celebração da
missa comemorativa aos 50 anos
de morte de seu antecessor,
Joseph Ratzinger, o papa Bento
XVI, que se encontra sentado atualmente no suposto trono de
Pedro, lança oficialmente a retomada do processo canônico de
‘beatificação’. Quer de qualquer
maneira ‘santificar’ aquele que foi
filhote do nazi-fascismo, o qual é
até hoje, acerbamente criticado
pela maioria dos estudiosos devido à sua clara omissão durante o
extermínio de mais de 6 milhões
de judeus pelas tropas do san-

guinário ditador Adolf Hitler, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Por conveniência, como é do feitio da Igreja
de Roma, seu líder máximo fechou
os olhos para o sofrimento do
povo mais perseguido de toda a
História mundial, os filhos de Israel. Muito pelo contrário, apoiou a
política e o diabólico e insano programa de extermínio da raça judaica pelo governo do Terceiro
Reich alemão.
De todas as formas a Igreja
de Roma tenta esconder as provas contundentes e irrefutáveis,
mas elas são abundantes nos arquivos históricos da diplomacia do
Vaticano, envolvendo autoridades
seculares e religiosas de vários
países simpatizantes. Mas a Cúria
Romana, para esconder mais esta
façanha da “Santa Madre” assegura que Pio XII, que assumiu o
seu pontificado há 70 anos, a 02
de março de 1939, atuou em silêncio para evitar o pior. Será? Vejamos.
O poder papal vinha perdendo força desde a Revolução Francesa, em 1789. Naquela época a
razão começou a reinar sobre a
fé, daí a ânsia dos estados mo-

dernos, desejosos de separar a
religião da política. As propriedades da Igreja de Roma foram
saqueadas e seus territórios viviam sob severas ameaças.
Napoleão Bonaparte (1769-1821)
chegou a ter a ousadia de sitiar o
Vaticano e prender o Papa Pio VII
(1742-1823). No intuito de diminuir
o poder do Catolicismo na França,
confinando aquele pontífice durante mais 4 anos.
Nesta quebra de braço, o rei
Vitório Emanuel II chegou a controlar quase todos os domínios papais do centro da Itália. Neste ínterim, surgem duas correntes dentro da “Santa Sé”: uma que insistia
no poder papal absolutista; a outra, queria repartir esse poder com
igrejas nacionais independentes de
Roma. Mas, através do Concílio
Vaticano I, a primeira alternativa
levou a melhor. Sem pestanejar, a
Igreja de Roma, proclama a infalibilidade papal, através do papa Pio
IX, em 1870. Este papa usou do
exercício de “ex-cathedra”, duas
vezes: a primeira para decretar o
dogma da “imaculada conceição”
em 1854 e a segunda, a sua própria infalibilidade, no ano acima já
mencionado. Foi um alvoroço. Na

Alemanha, na Bélgica e na Suíça, ordens religiosas foram expulsas pelos governos locais e o
ensino passou ao controle do
estado. Na Itália, a situação foi
bem mais vexatória. Durante o
cortejo fúnebre de Pio IX, manifestantes queriam jogar o caixão
deste papa extinto no rio Tibre, e
isto só não ocorreu porque seguranças agiram com rapidez
evitando este vexame.
A “Santa Sé” a partir daí investiu pesado na formação de
seus diplomatas. O Cardeal Eugenio Pacelli recebeu atenção
especial, um romano nascido
numa família de juristas, todos a
serviço do Vaticano. Pacelli ajudou a formular leis específicas,
chamadas de concordatas, em
favor da legislação católica, no
intuito de conceder aos pontífices uma autoridade indiscutível.
O Tratado de Latrão é uma dessas manobras, que reconhecia
o Vaticano como Estado soberano e o Catolicismo como a única
religião da Itália, para regular suas
relações com os estados, para
garantir o direito da Igreja de
Roma controlar escolas religiosas e celebrar casamentos. Re-

centemente um acordo vergonhoso desses foi assinado, em surdina, pelo papa Bento XVI e o governo brasileiro.
“Para o jornalista católico britânico John Cornwell, autor de “O
Papa de Hitler” – A História Secreta de Pio XII”, com edição em português à disposição nas melhores livrarias brasileiras para os
pesquisadores, o italiano Eugenio
Pacelli não foi apenas omisso, mas
ajudou, foi cúmplice do Führer. E
ele afirma: “Como disse Hitler,
numa reunião ministerial de 14 de
julho de 1933, a garantia de nãointerferência de Pacelli deixava o
regime livre para resolver a questão judaica”. Verdade seja dita: Pio
XII tinha motivos para temer por
sua própria vida, pois caso ele
protestasse contra a invasão, poderia receber uma represália violenta já que os nazistas planejavam seqüestrá-lo. Os nazistas deram duas opções a Pio XII: selar
os lábios ou o seu destino. Foi
mais cômodo e vantajoso optar
pelo primeiro, claro!
O silêncio de Pio XII foi pago
a preço de ouro que os nazistas roubaram dos judeus, tendo
o pontífice colaborado com Hitler

na transferência do ouro derretido e transformado em barras.
Recentemente foram descobertas, quatro barras de ouro, depositadas que foram pelo “Santuário de Fátima” em Portugal,
no Banco Pinto Magalhães, na
cidade do Porto, quando o próprio banco solicitou, por empréstimo, à Igreja de Roma em 1970.
O plano era dividir tudo que fosse confiscado dos judeus entre
o Reich nazista e o Vaticano,
caso a Alemanha ganhasse a
guerra. Felizmente, isso não
aconteceu!
Se existisse um documentos
mostrando de maneira clara a participação de Pio XII em favor dos
judeus, com certeza o Vaticano já
o teria mostrado para evitar dúvidas, e as portas estariam
desobstruídas para o processo de
‘santificação’ de o “Papa de Hitler”.
Mas, de Joseph Ratzinger, o atual papa Bento XVI, pode-se esperar qualquer coisa, até mesmo a
‘santificação’ do cúmplice da morte de mais de 6 milhões de judeus,
no Holocausto. Voltaremos ao assunto.

Ex-Padre Barbosa

N

o período entre o dia 21 de maio e 15 de junho o ex-padre, Pr José Barbosa da Sena Neto,
realizou conferências em diversas igrejas tanto na capital quanto no interior de S. Paulo. Na
capital, esteve no Templo Batista Independente em V. S. José (Pr Ricardo de Brito), I.B.R. do
Calvário (Pr Manoel Fernandes), I.B.I. Boas Novas (Pr Romilton Carvalho) e Primeira Igreja Batista Independente de V. Espanhola (Pr Carmo Rosa). No interior, Igreja Batista em Auriflama (Pr Edson R. de Lima) e
P.I.B. de Araçatuba (Pr Marcelo Toschi). Pr Barbosa deverá voltar ao Estado de São Paulo em outubro. Para
contatos e agendamento use o e-mail: pastorbarbosaneto@yahoo.com.br, telefone (85) 3236-3391.
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Morre Dr. Silas Aguiar Munguba
29-09-1923 a 15-06-2009

O

s brasileiros do Ceará,
de todo o Nordeste e do
Norte do País, perdem
e lamentam o desaparecimento físico do inesquecível Dr. Silas Aguiar
Munguba. Dr. Silas Munguba, como
era mais conhecido, era filho do
saudoso Pr. José Munguba Sobrinho e de Dª. Amazonila de Aguiar
Munguba. Dessa união nasceram
12 filhos, sendo que Silas e Paulo
os segundos da prole, gêmeos,
nasceram em Manaus-AM no dia
29 de setembro de 1923, quando
seus pais ali serviam na obra do
Senhor. Esta é a ordem de seus
irmãos: Nilze, Samuel, Aristóbulo,
Maria Rosa, Carmem (falecida),
Maria Luiza (falecida), Denise,
Eline (falecida), Mirtes (falecida) e
Tomaz. Os vivos, todos servindo ao
Senhor!
Falar dos Munguba é falar dos
marcos
dos
Batistas
de
Pernambuco e do Ceará. Uma família de pastores: Pr. José
Munguba Sobrinho (o patriarca), Pr.
Samuel Aguiar Munguba (irmão), Pr.
Tomaz Aguiar Munguba (irmão), Pr.
Samuel Aguiar Munguba Jr (sobrinho), Pr.Ebenézer Munguba (sobrinho), Pr. Marcelo Munguba (sobrinho), Pr. Nelson Pinto Jr (genro) e
Pr. Hermany Rosa Vieira (genro).
Família tradicional que enriquece,
dignifica e enaltece a história dos
Batistas fiéis aos seus princípios
históricos.
Dr. Silas Munguba era casado
com Dª. Nicéia Henrique Munguba,
desde 02 de julho de 1926. Silas a
conheceu quando ainda tinha 10
anos de idade. Amor inabalável!
Desta união matrimonial nasceram
4 filhos: Tereza Cristina, Nila Maria, Marta Mara e Paulo e onze são
os netos: Jacqueline, Cristiane,
Danyel, Lia Carolina, Paulo André,
João Marcos, Hermany, Ana Maria,
Náthalie, Silas e Carolina. E um
bisneto: o Arthur, o pequeno cantor!

Herói de guerra foi combatente
na Segunda Guerra Mundial, tendo
lutado na Itália na Tomada de Monte Castelo, servindo ali como terceiro sargento do Regimento
Sampaio, da Força Expedicionária
Brasileira - FEB. Completou seus
21 anos a bordo de navio quando
ia para a Itália. De sua experiência
na guerra, Silas Munguba trouxe
para o Brasil a vontade de resgatar
vidas jovens, como as que foram
perdidas no “terrível contato com o
desperdício da vida e a
banalização da morte de tantos jovens sacrificados à besta da violência, do ódio e da barbárie, como
subproduto da injustiça e do desamor”, conforme as palavras do Editorial de o jornal “O Povo”.
Filho de família pobre ingressou na Faculdade de Medicina da
Universidade
Federal
de
Pernambuco, formando-se médico
ginecologista e obstetra no ano de
1950. Foi professor catedrático de
anatomia, de ginecologia e obstetrícia da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Ceará.
Primeiro médico e catedrático de
medicina evangélico do Estado do
Ceará. Fundador e Diretor Geral do
Hospital Batista Memorial de Fortaleza. Fundador e Diretor de o “Desafio Jovem do Ceará”, inspirado
no idealizador do movimento de
combate às drogas, Pr. David
Wilkerson, a qual é uma instituição
filantrópica, dedicada a prevenção
de uso de drogas e a recuperação
de dependentes químicos. Sem
distinção de denominação religiosa, a entidade foi fundada há 34
anos, no dia 16 de junho de 1975,
dia de seu sepultamento no Cemitério Paz da Paz.
Aquela casa foi por muito tempo, da Bahia ao Acre, a única casa
de recuperação com a qual os dependentes químicos podiam contar. Era a ‘menina dos olhos’ do Dr.
Silas Munguba. Acamado há mais

de um mês, no primeiro momento
no Hospital Cura D’Ars e, posteriormente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São
Carlos, quando ainda podia falar,
perguntava: “Como é que vai o Desafio Jovem?”. A vida dele era cuidar das pessoas.
No início da tarde do dia 15 de
junho de 2009, com os seus fartos
86 anos de idade, passa da morte
para a vida, Dr. Silas Aguiar
Munguba. Vítima de falência múltipla de órgãos, sua morte deixou
saudades e muitas lágrimas! O
Senhor recolheu assim ao Seu
convívio um dos “homens mais valentes e valorosos” (I Crônicas
28.1), do Exército de Deus aqui na
Terra! Para os filhos e os netos,
disse
querer
deixar
dois
ensinamentos principais: “Honestidade e amor”.
Às 14 horas da tarde do dia 16
de junho, toda a Família Munguba
presente, fez celebrar no amplo
templo da Igreja Batista Alvorada,
da qual ele era membro e diácono,
um
emocionante
culto “in
memorian” , presidido pelo Pr.
Daniel Alamino Ledesma, com a
presença de inúmeros pastores
batistas e de diversas denominações evangélicas sediadas em
Fortaleza. O culto contou ainda com
a presença das mais expressivas
autoridades estaduais e municipais do Estado do Ceará, e de seus
amigos e admiradores, que
lotaram aquele templo, situado à
Avenida Padre Antônio Tomás,
2083 – Aldeota, defronte ao Hospital Batista Memorial de Fortaleza.
Seu corpo seguiu para o Cemitério Parque da Paz por volta das
17 horas e foi sepultado ao cair da
tarde. À Família Munguba enlutada, os nossos mais sinceros pesares.
Matéria publicada com a
colaboração do
Pr. José Barbosa de Sena Neto

Kit - Ferramentas
Para o Ministério Infantil

A

dquira este KIT da APEC, numa promoção imperdível, e equipe com materiais de excelente
conteúdo o Ministério Infantil da sua Igreja. Com este material não haverá repetições do tipo que
o escritor George Barna menciona, na frase do mês ao lado.
Estabeleça um Programa de Educação para que as suas crianças sejam efetivamente orientadas no
conhecimento das Escrituras Sagradas e venham a comprometer-se, ainda sendo crianças, com o Senhor Jesus Cristo.
Este material que equilibra conteúdo com criatividade, pode ser utilizado em todas as reuniões de
crianças:
· Abertura e/ou Encerramento da Escola Bíblica Dominical,
· Culto Infantil,
· Conferência Missionária,
· Escola Bíblica de Férias,
· Aula de religião caso a igreja mantenha escola ou creche,
· Programa especial para as crianças quando seus pais estão em reuniões de pequenos
Grupos,
· Classes de Escola Dominical: estas lições preenchem até três anos de ensino.
Contato por E-mail: vendas@apec.com.br

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

A Teologia Bíblica do Salmo 32
Teologia Própria
ste salmo compõe com o salmo 51 a confissão de Davi por reconhecer
o terrível pecado de adultério que ele cometeu com Bate-Seba diante do
Deus Santo.
O salmo 51 é mais de lamento individual, ao passo que o salmo 32 descreve o
louvor daquele que tem sido objeto do amor gracioso de Deus em perdoar o pecador arrependido. Um estudo da teologia deste salmo revela que:
Deus é perdoador. Os versos de abertura do salmo descrevem a exclamação de
gozo de Davi baseada na sua experiência pessoal de ter sido perdoado sem, contudo
revelar o sujeito deste ato do perdão. O ato gracioso de Deus em perdoá-lo é contrastado na descrição da sua conivência com o pecado e as conseqüências do castigo
divino, quando então, ele reconhecendo o castigo justo, faz sua confissão, declarando
que é Yahweh quem levanta de sobre ele o seu pecado e a culpa dele resultante (v. 5).
Deus é justo. Davi ao dizer que “Tu pesavas sobre mim a Tua mão” (v. 4), não
está assumindo que Deus foi injusto para com Ele, castigando-o severamente além
do que ele merecia, pelo contrário, Davi, mostra seu reconhecimento da justa medida do castigo, por compreender que seu pecado foi hediondo e que este ato
afrontou diretamente a santidade de Deus e que o seu acobertamento só o levou ao
enfraquecimento espiritual.
Deus é longânimo. A experiência de Saul de ter sido abandonado por Deus
por causa da sua desobediência, parece conduzir Davi a reconhecer que a benção
do perdão é um ato da longanimidade de Deus, concedendo tempo ao pecador de
poder achá-Lo quando ele diz: “Por isso todo homem piedoso orará a ti em tempo de
poder achar-te” (v. 6).
Deus é fiel. Davi usa o termo dysihí, (v. 6), para descrever o homem que busca
o Senhor em tempo de poder achar. O salmista usa sua experiência pessoal para
encorajar os homens a buscarem a Deus em tempo oportuno testemunhando da
fidelidade de Deus para com aqueles que o buscam verdadeiramente.
A confiança renovada pela fidelidade de Deus leva o salmista a exortar os
outros a se submeterem e confiarem no Senhor, porque o amor leal de Deus que o
cercou cercará os outros também (v. 10).
Hamartiologia
O conceito de pecado dentro do contexto hebraico é bem destacado neste
salmo pelo uso de três principais vocábulos que compõem o dicionário teológico do
pecado no Antigo Testamento.
A primeira é [cíp,, traduzida por “transgressão”. Esta palavra tem a idéia de
“uma revolta contra o padrão”, ou ainda,” a quebra de relacionamentos... de lealdade”, ou “ o ato de ir além dos limites da lei de Deus”.
No seu louvor de ter sido perdoado, Davi, reconhece que houve uma violação
dos limites impostos por Deus, quando ele transpôs os limites ao possuir a propriedade que pertencia a Urias.
A segunda palavra é ha;f;j}, traduzida por pecado. O BDB define verbo af;j;,
como “errar o alvo ou o caminho”. O texto de Juízes 20:16, diz que; “...os homens
escolhidos eram canhotos os quais atiravam com uma funda uma pedra num cabelo, e não erravam” (do verbo af;j;).
O erro de Davi foi não acertar o alvo divino estabelecido, a santidade do casamento. O desviar-se do padrão divino levou-o a acertar em cheio o padrão puramente egoísta da sua pessoa, provocando adultério e morte.
A terceira palavra é @wO[;, traduzido por “iniqüidade”. O verbo hw:[;, que é um
cognato árabe, fornece luz a este vocábulo ao apresentar o sentido de “dobrar,
torcer” (BDB 730c).
A santidade do casamento e o exemplo de retidão que Davi deveria ser para o
seu povo são torcidos por Davi no seu relacionamento pecaminoso com Bate-Seba
Davi declara no verso 5, que Deus tratara não somente com o seu pecado, mas
também com os efeitos dele ao dizer “tu perdoaste a iniqüidade do meu pecado”, ou seja,
também a culpa resultante dele. Esta é a razão para ele louvar e encorajar os homens a
reconhecerem Yahweh, como Deus gracioso digno de toda confiança e submissão.
Antropologia
O conceito da natureza pecaminosa do homem está declarado no verso 3, quando Davi reconhece o castigo oriundo do seu pecado. Davi compara o seu pecado
como uma corrosão que vai consumindo o seu íntimo. O secar dos seus ossos ilustra
bem a situação de deterioração do homem sob pecado. O Homem arrependido e
ainda sob pecado só pode sentir gozo e alegria quando se submete incondicionalmente diante de Yahweh por confiar nEle obedientemente. Davi convida todos aqueles que são retos de coração a alegrar, regozijar e exultar no Senhor (v. 11).
Soteriologia
Três conceitos são destacados neste salmo que envolvendo aqueles que são
alcançados pelo perdão divino.
O primeiro conceito está relacionado com o verbo ac;n:, que significa levantar,
ou carregar a transgressão, no verso 1, e culpa, no verso 5. Este mesmo verbo é
usado em Isaias 53:4, referindo-se ao servo que “tomou sobre si todas as nossas
enfermidades”. Davi podia louvar a Yahweh porque já não pesava mais sobre ele
a transgressão e culpa do seu pecado.
O segundo conceito vem do verbo hs;K;, sugere que é o cobrir de alguma coisa
que ofende aos olhos. O reconhecimento de Davi que seu pecado havia afrontado
a santidade de Deus levou-o a confessar o seu pecado e obteve a garantia de que
este pecado não mais ofendia os olhos divinos.
O terceiro conceito vem do verbo bvíj;, que o BDB define como “não imputar
iniqüidade” (p. 363b), implica considerar não mais pecador aquele que se arrepende. Davi louvou porque sua transgressão tinha sido tirada, o pecado havia sido
coberto e a iniqüidade não mais reconhecida diante de Deus.
O requisito básico para o homem estar diante de Deus em plena comunhão com ele
é que todas as exigências concernentes ao pecado sejam satisfeitas, somente pelo
ato gracioso de Deus é que o pecador pode ser declarado justo diante do Deus Santo.

E

m

m
y

c
k

m
y

c

y

c

k

k

Julho de 2009
Edição 200

Ano XXV
Página 8

A Obra Missionária Batista Regular na Colômbia
O

Pr Geraldo Fonseca e sua famí
lia foram enviados pela Igreja Batista Regular Elim, Fortaleza, com a
MAB - Missão Auxiliadora
Batista para a cidade de
Letícia, na Amazônia Colombiana, no início do ano de
1999. Enquanto completavam o aprendizado do
castelhano, se adaptavam à
cultura e providenciavam a
documentação legal, ajudaram em uma congregação
que fora fundada por missionários da ABWE.
Em seguida partiram

para Mocágua, comunidade
ribeirinha onde trabalharam
cinco anos e ajudaram na
fundação da Iglesia Bautista
La Hermosa (Igreja Batista
Formosa), Nome escolhido
pelos irmãos e que faz alusão a Atos 3:2. Hoje a igreja
Hermosa
está
sendo
pastoreada pelo pastor
Nixon Cubicaje, graduado no
Centro Teológico Bautista de
Aisana, Peru. A igreja conta
com 38 membros e 27 congregados, assistência media de 70 pessoas.
Em outubro de 2003, a
família Fonseca juntamente

Sonho Realizado

A

o estabelecer a
Igreja Batista Re
gular em Mongaguá em 2001, o Pr Josué D.
Muniz percebeu a necessidade de ensinar as doutrinas
fundamentais da fé cristã a

um grupo de novos convertidos. Assim, juntamente com
o discipulado, foi dado início
ao Estudo Bíblico para Líderes.
Em 2007 o Pr Josué propôs à Igreja a criação de

um curso Teológico para Líderes que incluirá 14
módulos de Teologia Sistemática com duas noites por
semana (terça e sexta-feira). Assim, no dia 16 de
maio de 2009, foi realizada
a formatura de 6 irmãos: Pr
Márcio, Aldo, Andréa, Izilda,
Maria e Nicodemos (na foto
com os pastores Josué e
Lourival).
No início era apenas um
sonho do Pr Josué, mas
agora, depois do trabalho e
com o auxílio do Pr Lorival, a
realização do sonho. É sempre estimulante contribuir
com o propósito de treinar
obreiros para o manejo da
Palavra de Deus (II Timóteo
2:15).

com a missionária Irany
Dias, hoje casada com o
pastor César Triana e trabalhando no distrito de La
Pedrera, iniciaram nova obra
na cidade de Letícia no bairro La Sarita, que recebeu o

ministrando os cursos do
Centro de Capacitação Bíblica para Pastores e Líderes.
Consta com uma média de
doze alunos (dependendo do
módulo) e funciona segunda, terça, quinta e sexta de
7h a 9h PM. Em 2008 foi adquirido um terreno fora da
cidade de Letícia onde está
sendo iniciado um ponto de
pregação e a construção de
uma área para acampamentos.
A familia Fonseca é grata
a Deus pela fidelidade e misericórdia e aos irmãos das
igrejas batistas regulares,
independentes, bíblicas e
fundamentalistas que têm
investido em oração e economicamente na Obra
Missionária Colombiana.
Contatos podem ser feitos pelo correio eletrônico:
prgeraldo2000@yahoo.com.br.

nome de Iglesia Bautista
Hébron (Igreja Batista
Hebrom).
A congregação conta com
22 membros e 19 congregados, já em processo de organização aguarda que Deus
envie um pastor colombiano
para continuar o trabalho. A
congregação Hebrom participa do sustento de dois missionários e do seu seminarista John Alexander que estuda em um seminário com
Mid-Missions em Trujillo,
Peru.
Além desses trabalhos,
em 2007, a Família Fonseca
iniciou um Centro de Treinamento para Líderes – CTB
Letícia, em conjunto com a
Igreja Batista de Letícia,
pastoreada pelo pastor Justo Pastor Aldana. O CTB usa
o método de ensino por
módulos e atualmente está

Projeto Mococa
HISTÓRICO DA CIDADE

P

or volta de 1840, as terras do
município de Mococa, perten
ciam a Sesmaria do espanhol
D. Tomás, e faziam parte da comarca de
Mogi - Mirim. Nessa época lavradores
de Minas Gerais, atraídos pela topografia favorável do solo e suas riquezas naturais começaram migrar, formando ali
uma nova povoação.
Conta a história que, em 1839, o
abastado lavrador Antônio José Gomes
e sua mulher, doaram a São Sebastião
16 alqueires de terra. Quatro anos depois, o povoado transferiu-se para as
margens do Ribeirão do Meio, nas terras de José Gomes de Lima. Em 1814,
erigia-se no local a Capela Curada, com o
nome de São Sebastião da Boa Vista.
Segundo a tradição, o topônico Mococa
apareceu em 1844, quando o capitão – mor
Custódio José Dias, que fora até ali para caçar - empregou a frase: “Olhem aí para as
mocoquinhas” (Mu – significa pequeno; Co quer dizer esteio; Oca - casa). Portanto referia-se as casas de pequeno esteio do lugar.
No ano de 1846, começou a ser praticada a
lavoura do café, que mais tarde tornara-se a
principal fonte de riquezas do município.

Vista parcial de Mococa

Desmembrado do município de Casa Branca, criou-se o município de São Sebastião da
Boa Vista, com sede na vila de mesmo nome,
por Lei Provincial n.º. 29, de 24 de Março de
1871. A comarca Mococa foi criada pela Lei
Estadual n.º. 80 de 25 de Agosto de 1892.Das
“mocoquinhas” (casas de pequeno esteio),
brotou essa “terra mea paulista generosa” que,
alicerçada na lavoura do café, fez florescer este
canto do Nordeste de São Paulo. O dia 5 de
abril foi o dia convencionado para marcar-lhe
o aniversário.

DEMOGRAFIA - CENSO DE 2000
População Total: ------------------------------------------------------ 69.165 habitantes no município.
Urbana: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70%
Rural: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30%
Homens: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46%
Mulheres: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54%
Densidade demográfica (hab./km²): ------------------------------------------------------------------ 76,78
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): -------------------------------------------------------------- 11,20
Expectativa de vida (anos): ------------------------------------------------------------------------------- 73,93
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): ------------------------------------------------------------- 2,21
Taxa de Alfabetização: ----------------------------------------------------------------------------------- 91,40%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): ---------------------------------------------------- 0,809
IDH-M Renda: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,728
IDH-M Longevidade: ---------------------------------------------------------------------------------------- 0,815
IDH-M Educação: -------------------------------------------------------------------------------------------- 0,885
(Fonte: IPEADATA)

O PROJETO MOCOCA
O projeto Mococa nasceu da necessidade
que aquela cidade tem do Senhor Jesus. Há
na igreja de Cajuru muitos membros que tem
familiares em Mococa. Quando o Pr. Mário
Donizeti Baio pastoreou em Cajuru ele queria
que a igreja praticasse missões também na
sua Judéia (região).
O impulso para implantação de uma igreja em Mococa nasceu de uma tragédia. Uma
irmã, membro da igreja em Cajuru perdeu uma
irmã de sangue, o cunhado e duas sobrinhas
em um trágico acidente de carro na estrada
que liga Cajuru a Mococa. O velório em Mococa
comoveu toda a cidade, e confirmou ainda
mais em nosso coração a necessidade que
aquela cidade tem de Cristo e desde então
m
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temos orado e esperado em Deus que surja
alguém interessado em ser enviado para implantar uma igreja batista fundamentalista em
Mococa. Algumas igrejas estão orando sobre
essa necessidade e se surgir um candidato
já terá o apoio dos pastores destas igrejas.
A AMI – Associação Missionária Independente, através do seu Diretor de Missões, Pr.
Carlos Alberto Moraes está pronta para ajudar
quando surgir um candidato para ser enviado
para Mococa SP.
Os contatos poderão ser feitos com ele
pelo telefone (16) 3761-0749 ou pelo e-mail:
jornaldeapoio@yahoo.com.br. O endereço
postal é Caixa Postal 125 – CEP 14.300-000
Batatais SP.
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