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Faz Alguma Diferença Ser Ateu ou Agnóstico?
O

ator Brad Pitt é
rico, bonito e, ao
que parece uma
pessoa de bom caráter e
que tem se dedicado a muitas boas causas neste mundo. Sua carreira e vida profissional têm sido cada vez
mais levadas a sério pela
crítica especializada.
Também a sua vida pessoal parece estar indo bem. Depois dos dois relacionamentos
com as atrizes Gwyneth Paltrow
e Jeniffer Aniston, Brad mantém uma relação estável com
Angelina Jolie há mais de cinco anos, o que é um bom tempo para os padrões hollywodianos.
Juntos, constituem uma
família que já conta com seis
filhos, sendo três naturais e
três adotivos. Ele e Angelina
se mostram amorosos com
os filhos e, pelos padrões
atuais, pode-se dizer que
são bons pais.
Acontece que na semana
passada, ao dar uma entrevista para um telejornal norte-americano, Brad fez uma

declaração que mexeu com
a opinião pública. Quando
perguntado sobre se acreditava em Deus a sua resposta foi mais ou menos assim:
“Não, não… Eu acho que sou
20% ateu e 80% agnóstico;
mas ninguém pode saber ao
certo. Acho que todos só vamos descobrir quando chegar a hora, e até lá não faz
diferença mesmo”.
Aproveitando essa resposta de tão conhecida celebridade que deve ter sido
ouvida por milhões de pessoas, e terá repercussão em
debates pela mídia mundo
afora, quero dizer que o problema é que esse negócio
de ser “20% ateu” não existe. Ou se é 100% ou não se
é. Não tem meio termo em
questão de fé. Desse jeito
fica parecendo aquela história do ateu que ao final de
um discurso inflamado contra a fé cristã estragou tudo
ao dizer: “E eu dou graças a
Deus por ser ateu!”.
Brad Pitt na verdade é
muito mais agnóstico do que

Você vai ler nesta edição:

ateu, pois o agnosticismo é
a mais cômoda das filosofias. É a crença de que a existência de Deus é impossível
de ser provada. O termo
agnóstico significa “sem conhecimento”.
Portanto,
agnosticismo é a forma
mais intelectualmente honesta de ateísmo. O ateísmo
afirma que Deus não existe.
O agnosticismo argumenta
que a existência de Deus
não pode ser provada ou
deixar de ser provada. Neste
conceito, o agnosticismo
está certo. A existência de
Deus não pode ser provada
ou deixar de ser provada
empiricamente.
A Bíblia ensina que nós
devemos aceitar pela fé que
Deus existe. Hebreus 11:6 diz:
“De fato, sem fé é impossível
agradar a Deus, porquanto é
necessário que aquele que se
aproxima de Deus creia que
ele existe e que se torna
galardoador dos que o buscam”. Deus é espírito (João
4:24) e não pode ser visto ou
tocado. Ele é essencialmente invisível aos nossos sentidos (Romanos 1:20). Por outro lado a Bíblia declara que
a existência de Deus pode
ser claramente vista no uni-

verso (Salmos 19:1-4), percebida na natureza (Romanos
1:18-22) e confirmada nos
nossos próprios corações
(Eclesiastes 3:11).
Ser agnóstico é o mesmo
que “ficar em cima do muro”
evitando tomar uma decisão
a favor ou contra a existência de Deus. Ateus acreditam
que Deus não existe.
Agnósticos acreditam que
nós não deveríamos acreditar ou desacreditar na existência de Deus.
Assim, quem se declara
agnóstico, pensa que mantém uma porta aberta para
Deus, mas na verdade talvez
esteja ainda mais distante
dele do que o próprio ateu.
O que Brad Pitt precisa
saber é que depois que
adentrar os portões da eternidade será tarde demais para
tomar qualquer decisão sobre
a existência ou não de Deus.
É no espaço entre o nascimento e a morte que cada um
de nós terá que decidir. A Bíblia ensina que depois da
morte haverá apenas o juízo
e nenhuma chance mais.
As religiões sempre estão dando a idéia de que depois da morte pode haver alguma chance, mas isso é

Brad Pitt e Angelina Jolie
diabólico, pois não há. Não pessoa se declara ateu. Mas
devemos criticar o ator por não devemos nos ofender,
sua declaração. Aliás, deve- pois não muda nada a nosmos admirar a sua franque- sa crença o fato de uma pesza. Mas será muito importan- soa tão importante dizer que
te que alguém mostre a ele não acredita em Deus. O
o que a Bíblia diz.
ateísmo deve levar-nos a ter
Alguns cristãos se sen- compaixão e impulsionartem ofendidos quando uma nos a pregar o Evangelho.

Uma Vida aos Pés do Senhor
Salmo 46: 1 – 4

N

o dia 05 de Janeiro de 1935 nasce em
Espinosa, Minas Gerais, uma pequena cri
ança, a sexta filha de um casal, seu nome
Gercina Rosa da Silva. Tem uma infância nas matas como
sempre contava ela. Não teve condições de estudar, mas
sempre aprendeu a lidar com a vida de uma maneira muito
simples e eficaz. Alguns anos se passaram e aquela pequena menina se torna uma mocinha, que vê suas amiguinhas e também suas irmãs falando em casamento e também sonha em ter uma família, constituída de marido e
filhos. Até que então, ao lado de um riacho perto de um
lugar chamado Pedra Branca, vê passar um rapaz que chamou sua atenção. Soube por amigas e parentes ser um
rapaz de São Paulo. Poucos dias depois houve uma festa
e os dois se encontraram novamente. Aquele rapaz resolve
então conversar sobre casamento com o pai daquela jovem, um dos mais poderosos e temidos fazendeiros daquela região. E dois anos depois, ou seja, em 19 de junho
de 1955 os dois se casam. Continua na Página 7.

A

consagração pastoral do irmão Juarez Araújo Pei
xoto que é casado com a missionária Musa de
Carvalho Terra Peixoto. Ele é membro da Igreja
Batista Independente em Pontal SP, sob a liderança do Pr
César Aparecido Rosa e seu novo ministério será desenvolvido entre os quilombolas no Quilombo Moça Santa, Vale do
Jequitinhonha, Norte de Minas Gerais. Página 4

Os resultados da Conferência sobre “Adminstração na
Igreja Local” realizada em São Paulo nos dias 14 a 16 de
julho. Página 3

D

a Bahia você
verá que a
conferência
para as famílias que teve
como preletor o Pr Edgar
Donato da Igreja Batista
do Horto do Ypê de São
Paulo SP no Templo Batista Jerusalém em
Camaçari sob a liderança do missionário Tomé
Lopes dos Santos teve
excelentes resultados
para a glória do Senhor.
Página 5
m
c

m
y

c

m
y

c

y

Agosto de 2009
Ano XXV
nº 201
Página 02

“Nossa oração e a misericórdia de Deus são como dois
baldes em um poço. Enquanto um sobe, outro desce”.
(Mark Hopkins).

“A mudança de meu estado de espírito encontra-se apenas
à distancia de uma oração” (Lloyd John Ogilvie).

“Não há nada que nos faça amar tão profundamente o nosso semelhante como orar por ele” (William F. Wills).

“Vivo em espírito de oração. Oro enquanto ando, quando me deito e
quando me levanto. E as respostas estão sempre chegando”.
(George Muller).

“Devemos colocar diante de Deus o que está em nós e não o que
deveria estar em nós” (C. S. Lewis).

“Satanás treme quando vê o mais débil dos crentes de joelhos”
(Gelkie & Cowper).

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

As Influências
ao Meu Redor

A Um Passo do Governo Mundial
”Se você dá ao governo poder suficiente para criar a ‘justiça social’,
você deu a ele poder suficiente para criar o despotismo.” (Thomas Sowell)

A

nova encíclica papal que
acaba de ser publicada
por Joseph Ratzinger
(Papa Bento XVI), “ Caritas in
Veritate” (“Caridade na Verdade”)
dá uma guinada em direção ao socialismo de Estado. Enaltece a
encíclica “ Populorum Progressio” ,
(O desenvolvimento dos povos)
escrita por Giovanni Battista Enrico
Antonio Maria Montini (Papa Paulo
VI) em 1967 e abre diálogo para um
governo mundial mais humano que
seja capaz de fundir religião, governo e economia diante de uma
globalização irreversível.
O Papa que é religioso prega
claramente a simbiose entre economia e governo ao escrever: “A
atividade econômica não pode resolver todos os problemas sociais
através da simples extensão da lógica mercantil. Esta há de ter como
finalidade a continuação do bem
comum, do qual se deve ocupar
também e, sobretudo a comunidade política. Por isso, tenha-se presente que é causa de graves
desequilíbrios separar o agir econômico — ao qual competiria apenas produzir riqueza — do agir político, cuja função seria buscar a
justiça através da redistribuição.”
Em tese, sua pregação defende a instalação de um “governo
mundial” com a religião exercendo
um papel decisivo. Preste atenção
no que ele escreveu: “Perante o
crescimento
incessante
da

interdependência mundial, sentese imenso - mesmo no meio de
uma recessão igualmente mundial - a urgência de uma reforma quer
da Organização das Nações Unidas quer da arquitetura econômica e financeira internacional, para
que seja possível uma real
concretização do conceito de família de nações. De igual modo sente-se a urgência de encontrar formas inovadoras para atuar o princípio da responsabilidade de proteger e para atribuir também às
nações mais pobres uma voz eficaz nas decisões comuns. Isto se
revela necessário precisamente no
âmbito de um ordenamento político, jurídico e econômico que
incremente e guie a colaboração
internacional para o desenvolvimento solidário de todos os povos.
Para o governo da economia mundial, para sanar as economias atingidas pela crise de modo a prevenir o agravamento da mesma e, em
conseqüência,
maiores
desequilíbrios, para realizar um
oportuno e integral desarmamento, a segurança alimentar e a paz,
para garantir a salvaguarda do
ambiente e para regulamentar os
fluxos migratórios urge a presença de uma verdadeira Autoridade
política mundial, delineada já pelo
meu predecessor, o Beato João
XXIII.”
Desde o seu surgimento nos
dias do Constantino no ano 313, o

VENDE-SE UM PIANO

S

e você ou sua igreja está procurando um
piano usado para comprar, pode ser o momento. O irmão Jonatas Barbosa Canato está vendendo por motivo de mudança, um piano da marca BRASIL com 88 teclas e da cor imbuia com 3
pedais. Está em bom estado e se for necessário
ele pode enviar-lhe uma foto por e-mail e dar maiores detalhes. O valor pedido é de R$ 3.000,00.
Os telefones de contato são: (19) 3411-4028 –
Residencial ou (19) 8172-3731 Jonatas Barbosa
Canato e (12) 78134679 Pr. Fernando Canato. Emails são:
Jonatas: jotabcanato@yahoo.com.br - Pr.
Fernando: fernando_canato@terra.com.br

DOENÇA OU PECADO?

U

EXPEDIENTE

ma psicóloga carioca que oferecia terapia
de conversão a gays pode ter seu registro
cassado. O Conselho Federal de Psicologia está
estudando se cassa ou não o registro profissional

catolicismo tem sido marcado por
relacionamentos sombrios com
governos, mesmo os mais autoritários (Veja os textos que estão
sendo publicados na coluna Canto
de um Cearense nas edições 200
e 201 do J.A.). Certa simbiose sempre existiu entre Estado e Catolicismo, com o clero defendendo o direito divino dos reis, e recebendo
em troca inúmeros privilégios (Veja
o Acordo Brasil e Santa Sé que está
agora na Câmara dos Deputados
em Brasília aguardando votação).
Ratzinger apenas segue uma
milenar tradição católica ao defender parceria com os governos. O
que não podemos esquecer é o fato
que o quinto império profético revelado no livro de Daniel será o Império Romano Reavivado.
Paulo VI e João Paulo II (Karol
Wojtyla) pavimentaram o caminho
para o ecumenismo e, pelo que
parece Bento XVI pavimentará o
caminho para a entronização do
Anticristo se conseguir fundir economia, governo e religião. O Antigo Império Romano conseguia fazer tal combinação ao divinizar
seus Césares. O Império Romano reavivado entronizará o
Anticristo.
O importante é que ao estudarmos as profecias relativas aos últimos dias, vemos o quebra-cabeça
sendo montado peça por peça e a
vista do quadro todo fica clara a
cada peça colocada. Maranata!

de Rozângela Alves Justino, psicóloga que encara
a homossexualidade como doença e oferece terapias de conversão a clientes que buscam esse tipo
de tratamento. A decisão do Conselho Federal de
Psicologia será dada no dia 31 deste mês. Se o
registro da psicóloga for cassado, será a primeira
decisão do tipo no Brasil. O Conselho proíbe há 10
anos que psicólogos tratem a homossexualidade
como doença passível de cura. A referida psicóloga
que agora será julgada afirma que ter atendido e
curado centenas de pacientes gays em 21 anos de
atividades. Para ela, a homossexualidade é doença e causada “porque (os homossexuais) foram
abusados na infância e na adolescência e sentiram prazer nisso”. Rozângela é evangélica e orienta seus pacientes a buscarem ajuda na igreja. A
cassação de Rozângela foi pedida por associações
gays e endossada por 71 psicólogos. Enquanto
isso nós ficaremos aguardando o dia em que as
leis irão cassar a Bíblia por declarar que
homossexualismo é pecado. E você, de que lado
irá ficar?
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COMPROMISSO
Este períodico é BATISTA
em governo e doutrina;
é INDEPENDENTE
em operação;
é FUNDAMENTALISTA
em posição e
SEPARADO
por convicção.

A

igreja tem pouca influ
ência sobre as nossas
vidas. Os crentes mais
dedicados estão na igreja apenas
três cultos por semana. Em geral,
nós e nossos filhos estamos recebendo mais influência da escola,
do trabalho, dos meios de comunicação e do próprio lar do que da
igreja. Se o crente não estiver orando e lendo a Bíblia todos os dias, o
seu contato com Deus é ínfimo. A
igreja, por si só, não consegue manter a chama do amor acessa nos corações de seus membros. Cada
crente precisa fazer a sua parte para
se manter avivado e consciente sobre os perigos do pecado.
Infelizmente, o mundo tem tido
mais influência sobre alguns crentes que a própria igreja. Nossos
jovens, por exemplo, estão fazendo amizades, lá fora, que são mais
fortes que a dedicação dos pais
dentro de casa e a comunhão dentro da igreja. O mundo promete
fama, riquezas, prazeres que os
nossos filhos não encontram no
caminho de Deus e, por esta razão, reclamam da igreja quando,
na verdade, estão apaixonados por
este mundo. Os pais, por outro lado,
não amam Jesus o suficiente para

contagiar seus filhos com este
amor, mas conseguem contaminálos com o espírito da crítica, da reclamação e do desânimo.
Sinceramente, quais são as
maiores influências ao nosso redor? Primeiramente é o próprio lar.
Cada um de nós é reflexo de nosso ambiente familiar. Egoísmo,
amargura, orgulho e sensualismo
se aprendem dentro de casa. Por
outro lado, altruísmo, amor, humildade e pureza também se aprendem com a família. Que tipo de influência o seu lar tem sido? Depois
da família, somos influenciados
pela escola, pelo trabalho e, por
último, pela igreja. A igreja não é
responsável pelo nosso sucesso
social e espiritual e muito menos
pelos nossos pecados. Quando
chegamos na igreja, nós já somos
o que somos. A igreja apenas oferece ferramentas que podem transformar nossas vidas.
“Bem-aventurado o homem que
não anda segundo o conselho dos
ímpios, nem se detém no caminho
dos pecadores, nem se assenta na
roda dos escarnecedores. Antes
tem o seu prazer na lei do SENHOR, e na sua lei medita de dia e
de noite” (Salmo 1:1-2).

PROJETO MOCOCA
“Li na edição 200 do JA sobre o Projeto Mococa e vou orar para
que o Senhor levante uma pessoa para esse trabalho missionário”
(PRM – São Paulo SP).
MISSÕES
“Sempre me delicio com a leitura do JA devido à ênfase sobre a
obra missionária. Na edição 200, além do anúncio do congresso missionário, pude contar um total de onze matérias e noticias sobre o
tema. Continuem com essa ênfase!”
(SMM – Porto Alegre RS).
CONGRESSO
“Se eu fizer a minha inscrição para o congresso da AMI no ato de
chegado no dia primeiro de setembro, é possível?”
(RS – Salvador BA).
RESPOSTA DA REDAÇÃO
Sim, é possível, pois há vagas no hotel. Apenas não será possível
fazer qualquer parcelamento no pagamento, pois ao sairmos do hotel teremos que efetuar todo o pagamento. Esta resposta foi colocada
aqui na coluna de cartas a pedido da Diretoria da AMI, pois muitas
pessoas estão com a mesma dúvida.
MINHA RUA
“Adorei, orei e vou tentar colocar em prática o projeto ‘Crianças da
minha rua’, conforme li no testemunho da irmã Conceição no J.A. de
julho”.
(MRS – Manaus AM).

“Ética Pastoral”

N

o dia de 20 de Junho foi realizado em Ponta Porã MS, sob a
coordenação do Pr. Ricardo de Oliveira Leite, uma Reunião de
Pastores e Obreiros com Igrejas de Campo Grande, Dourados, Fátima do Sul, e Ponta Porã. O Pregador foi o Pr. Geraldo Majela
Pupin, de Fátima do Sul e o tema abordado foi “Ética Pastoral”. Após a
pregação houve um debate em torno do tema com a participação e opinião da maioria dos presentes. Foi um momento abençoador e a idéia é
consolidar esta reunião e fortalecer a comunhão entre as Igrejas Batistas Fundamentalistas no Estado do Mato Grosso do Sul.

Conferência

N

os dias 14 a 16 de julho último aconteceu na Igreja Batista Regular em Rio Pequeno,
São Paulo, capital a conferencia para Pastores “Administração da Igreja Local”. Os
dois preletores, Dr. Charles Phelps e Dr. Daniel Sweatt falaram para 36 pastores,
além de seminaristas e irmãos das igrejas batistas regulares e independentes que participaram do evento. O coordenador foi o Pr Will Foran. Além do curso, a cada noite foram realizados
cultos nas igrejas Batista Vida Nova em Barueri SP, Batista Bíblica de Carapicuíba SP e Batista
Regular do Rio Pequeno São Paulo SP. Na foto, participantes do curso.
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Confiança na Bíblia
Pr. José Nogueira

O

s escritores bíbli
cos não gravaram
as suas palavras
em pedra; nem escreveram
em duráveis plaquetas de argila. Evidentemente, eles a
registraram em materiais perecíveis: papiro e pergaminho
(um de uma planta egípcia e
outro de pele de animal).
O que aconteceu com os
escritos originais? Provavelmente se desintegraram muito tempo atrás, a maioria deles no Israel antigo. Estavam
eles sujeitos aos danos causados pela umidade, pelo
mofo e por várias espécies de
traças. A experiência diária
nos ensina com que facilidade o papel, ou até mesmo o
couro resistente, se estraga
ao ar livre ou mesmo em um
recinto úmido.
Se os originais não existem mais, como foi que as
palavras dos escritores bíblicos sobreviveram até hoje?
Eles foram preservados
por copistas meticulosos que,
pouco depois da escrita dos
originais, começaram a produção de cópias à mão. Na
verdade, copiar as Escrituras
virou uma profissão no Israel
antigo (Esdras 7:6; Salmos
45:1). Mas, as cópias também
eram feitas em materiais perecíveis. Com o tempo, elas
tinham de ser substituídas
por novas cópias “à mão”.
Quando os pergaminhos originais saíram de cena, essas
cópias tornaram-se a base
para manuscritos futuros. O
processo de recopiar continuou por muitos séculos. Será
que erros dos copistas no
decurso dos séculos mudaram drasticamente o texto da
Bíblia? Vamos checar?
Os massoretas (Senhores da Tradição) eram
copistas dedicados que viveram entre os séculos IV ao X
d.C. Seus textos copiados
eram chamados Textos
Massoréticos.
Os copistas (massarotes
e depois escribas) profissionais eram muito dedicados.
Eles reverenciavam profundamente as palavras que copia-

vam. Eram meticulosos e zelosos. A palavra hebraica para
“copista” é sofér, que
tem a haver com contagem e registro. Para
ilustrar a exatidão dos
copistas: “Eles calculavam a letra central
do Pentateuco [os cinco primeiros Livros da Bíblia,
a frase central de cada livro e
quantas vezes cada letra do
alfabeto hebraico ocorre nas
Escrituras.”
Assim, copistas peritos
utilizavam vários métodos de
checagem cruzada. Para não
omitir nem uma letra do texto
bíblico, eles checavam a contar não só as palavras mas
também as letras copiadas.
Imagine o enorme trabalho
que isso representava: segundo consta, eles contavam
mais 815 mil letras nas Escrituras. Tal esforço garantia
um alto grau de exatidão.
Apesar de tudo, os
copistas não eram infalíveis.
Existe evidência de que, depois de séculos de recopiar,
o texto bíblico sobreviveu em
forma confiável?
Há bons motivos para se
crer que a Bíblia foi transmitida com exatidão até os nossos dias. A evidência consiste na existência de manuscritos (em média seis mil das
Escrituras Hebraicas na íntegra ou em partes e cinco mil
das Escrituras Cristãs, em
grego). Entre esses há um
manuscrito das escrituras
hebraicas descoberto em
1947, que exemplifica a exatidão do processo de recopiar
as Escrituras. Este tem sido
chamado “a mais importante
descoberta de manuscritos
nos tempos modernos”.
Ao cuidar de seu rebanho,
no começo daquele ano, um
jovem pastor beduíno descobriu uma caverna perto do mar
Morto. Dentro da caverna, ele
encontrou vários jarros de cerâmica. Mas, em um deles,
que estava bem fechado, ele
encontrou um rolo de couro,
jeitosamente envolto em linho, contendo a edição com-

pleta do Livro de
Isaías. Esse rolo,
bem preservado, porém desgastado pelo
uso, apresentava sinais de ter sido consertado. O jovem pastor nem podia imaginar que o velho rolo
que tinha nas mãos
acabaria atraindo a atenção de
todo o mundo.
O que havia de tão especial com esse manuscrito? Em
1947, os mais antigos conjuntos completos de manuscritos hebraicos datavam em
média 900 anos d.C. Porém,
esse rolo de Isaías, encontrado na caverna de Cunrã, era
do ano 150 a.C. Os religiosos,
pesquisadores, arqueólogos,
lingüistas e cientistas estavam interessadíssimos em
saber se havia diferenças entre esse rolo e os manuscritos copiados bem mais tarde.
Num estudo rigoroso, eruditos de todo o mundo compararam o 53º capítulo do rolo
achado no mar Morto com o
do texto massorético (copiado mil anos depois). Eis os resultados: “Dentre as 166 palavras deste capítulo, há apenas 17 palavras em dúvida.
Dez simplesmente são uma
questão de grafia, ou seja, não
alteram o sentido; quatro são
mudanças estilísticas menores, tais como conjunções,
isto é, só para enriquecer a
leitura; as demais três letras
diz respeito a palavra “luz”,
que é acrescentada ao
versículo 11 e não afeta muito o significado. Assim, em um
capítulo de 166 palavras, há
apenas uma palavra [três letras] em dúvida, depois de mil
anos de transmissão. E esta
palavra não altera significativamente o sentido da passagem.”*
Os peritos concluíram:
“Muitas das diferenças entre
o rolo de Isaías achado e o
texto massorético podem ser
explicadas como erros de cópia. Fora disso, há uma notável concordância com o testo
encontrado nos manuscritos
medievais. Tal concordância

num manuscrito bem mais
antigo fornece um testemunho que renova a confiança
na exatidão dos textos atuais.”
Vale também para as cópias das escrituras Gregas
Cristãs. Por exemplo, no século XIX, um fragmento em
papiro do Evangelho de João,
descoberto no distrito de
Faim, no Egito, datando da
primeira metade do Segundo
Século, menos de 50 anos
depois da escrita original.
Fora preservado por séculos
na areia seca. O texto harmoniza-se com o que se encontra com manuscritos bem
posteriores. Portanto, a evidência confirma que os
copistas eram, de fato, bem
exatos. A história de como a
Bíblia sobreviveu a milhares
de anos de recopiar à mão é
realmente fantástica!
Dados e adaptações de
Textos Reformados, de
Márcio Melânia.
Na Conferência sobre “A
IMPORTÂNCIA DA TRADUÇÃO FIEL DAS ESCRITURAS”,
estaremos nos dedicando
para estudar com mais profundidade a preservação dos
textos bíblicos e sobre as
questões da chamada Crítica
Textual (área da ciência bíblica que estuda as cópias existentes dos manuscritos da
Bíblia).
Estudar com mais exatidão este assunto e levar tais
conhecimentos e informações para as ovelhas e para
a igreja do Senhor devem ser
alvos e desejos do coração
de um pastor zeloso com doutrina bíblica. Participe e divulgue essa importante
A Importância da Tradução
Fiel das Escrituras
Dias 19 e 20 de setembro
de 2009
Hotel Don’Ana – Praia do
Presídio – Iguape - CE
Informações
Fones: (85) 3286-3330 –
3214-1412 – 8841-3710
Endereço Eletrônico:
cristoevida@cristoevida.com
www.cristoevida.com

A Importância da Tradução Fiel dos Escritores

N

o aprazível Hotel
Don’Ana, na Praia
do Presídio –
Iguape, nos dias 19 e 20 de
setembro (sábado e domingo), haverá um estudo sério
sobre a Doutrina da Preservação da Bíblia, com
renomados tradutores e revisores da Sociedade Bíblica
Trinitariana do Brasil.
Será uma excelente oportunidade para atualizar os conhecimentos sobre bibliologia
(A Doutrina da Bíblia), Preservação das Escrituras, Traduções e versões e crítica textual.
O evento está sendo organizado pelo Pr. José Nogueira da Igreja Batista
Fundamentalista Cristo é
Vida (www.cristoevida.com)

Pr. Walter

Pr. Harold

de Fortaleza – CE.
Os preletores serão: Pr
Harold Gilmer – Missionário e
pastor Batista Independente
integrante da equipe ministerial da Igreja Batista Nova Vida
em Jardim Ingá, São Paulo
SP. Membro da Diretoria da

Sociedade Bíblica Trinitariana
do Brasil e da Associação
Amigos de Sião. Na área acadêmica tem o seu Mestrado
em Exposição Bíblica no
Pensacola
Theological
Seminary, EUA.
Pr. Walter Campelo – Pas-

tor da Congregação Batista
em Brodowski SP, professor
do Seminário Batista do Nordeste Paulista e Estudioso de
Manuscritologia, Codicologia
e da Crítica Genética e Textual. É Bacharel em Teologia.
Os custos para cada participante são os seguintes: Apartamento Duplo: R$ 100,00; Apartamento Triplo R$ 90,00; Apartamento Quádruplo R$ 80,00.
Sem a hospedagem, apenas
para os estudos, o custo será
de R$ 20,00 por pessoa.
Contatos pelos telefones
(85) 3286-3330, 3214-1412 e
8841-3710. Visite o site da
sociedade Bíblica Trinitariana
do Brasil: www.biblias.com.br,
telefones (11) 2693-5663 e
0800-12-4008.

Caminhando Com Deus

C

aminhar é algo muito importante como ficamos
encantados quando nossos filhos que estavam
engatinhando de repente firmam os pezinhos e
caminham, no inicio é claro com dificuldade, sem ter muita direção e muitos tombos acontecem e em algumas circunstâncias eles nem choram se levantam e correm, percebemos que eles não sabem caminhar, não tem muito
equilíbrio mas querem logo correr, subir escadas e se
tentamos segura-los eles ficam nervosos, pois querem
andar, ir cada vez mais longe, pois se sentem livres.
Na vida cristã quando não conhecemos Jesus como
Salvador, estamos presos, os outros nos levam para onde
querem, o nosso inimigo tem o poder em nossas vidas,
pensamos que somos livres, mas na verdade somos levados de um lado para o outro, até reclamamos mas somos prisioneiros do pecado e dos costumes do mundo.
Mas nós sabemos que Jesus veio ao mundo, morreu
em nosso lugar para assim nos libertar do pecado, e nos
fazer caminhar, para isto precisamos nascer de novo.
Nova criatura, nascer de novo é assim que a vida cristã
começa e como bebezinhos precisamos da ajuda e do
alimento da Palavra para darmos assim os nossos primeiros passos, mas o novo convertido como o bebe que
começa a andar quer ir longe, fica nervoso se não puder ir,
ele conta a todos, testemunha de Jesus, quer levar seus
amigos e parentes ao Senhor está cheio de energia, consegue sentir a liberdade de poder levantar e caminhar ao
lado do Senhor.
Quando iniciamos a caminhada cristã vamos rápido
queremos conhecer mais da Palavra, mas com o tempo
vamos perdendo este entusiasmo e começamos a caminhar devagar e em muitos momentos queremos escolher
o nosso próprio caminho, e não damos mais valor a algo
tão importante que é a caminhada cristã.
Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho;
nem do homem que caminha o dirigir os seus passos.
Jeremias 10:23
Deus nos alerta neste versículo que não somos donos
do nosso caminhar, que salvos precisamos caminhar lado
a lado com Jesus.
Estamos no mundo, o nosso caminhar diário deve falar
de Jesus, deve mostrar aos que nos cercam como é maravilhoso ter a certeza do caminho, e o principal que o nosso
caminhar está firme em Deus.
Caminhar com Deus é saber que quando nossos pés
estiverem cansados podemos estender os braços e Deus
nos colocará sob seus pés e nos levará em segurança e
logo que estivermos fortes Ele nos deixa caminhar.
Os passos de um homem bom são confirmados pelo
Senhor, e deleita-se no seu caminho. Salmos 37:23
Como crentes precisamos firmar nossos passos tendo a cada dia a certeza que temos o nosso caminho e os
nossos passos firmados no Senhor.
Não precisamos nos preocupar pois quando caminhamos lado a lado com o Senhor sempre teremos a sua
ajuda e sua presença , viveremos vidas vitoriosas, mesmo
quando caminhamos por lugares e momentos onde todos
olham com medo ou desprezo pois estamos caminhando
ao lado do Senhor.
Confiando no Senhor poderemos caminhar neste mundo, desde os primeiros passos da vida cristã até o glorioso dia em que seremos chamados para caminhar nas
ruas de ouro e por toda a eternidade.
Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se
cansarão, caminharão, e não se fatigarão. Isaias 40:31
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O

Pr Roberto Castilho de Brito que está iniciando uma nova igreja em Ribeirão Preto
SP teve o privilégio de realizar a primeira EBF – Escola Bíblica de Férias nos dias 24
a 26 de julho no quintal de sua casa onde a igreja está se reunindo. Sob a liderança
da irmã Solange Brito, esposa do pastor, trinta crianças participaram da programação e a
semente do Evangelho foi plantada naquelas vidas. Na foto, parte das crianças presentes à
EBF que teve o apoio de diversos irmãos da nova igreja que está nascendo. Agora é orar pelas
crianças e seus familiares.

JARDIM GUARUJÁ

A Gripe ‘A’ e o ‘IA’

C

omeçou no México e já é global. Pandemia. É gen
te com máscara pelas ruas fugindo de espirros e
tossidelas. Há um constrangimento de espirrar
ou tossir em público. Fobia total.
É óbvio de que todo cuidado deve ser tomado. As orientações são fartamente divulgadas pela mídia. E o salvo, vivendo num mundo sob os danos da rebelião contra Deus, não
está isento da pandemia do Influenza Suína (Gripe A), apesar das profetadas de um evangelho emergente apregoando que crente não adoece. Não sei como eles explicam a
doença de Paulo, Timóteo, Epafrodito e outros mais. Ficaram doentes por quê? Faltou fé aos tais?
Bem, o que quero tratar é sobre o vírus pior do que o
Influenza. Com ele a maioria não se preocupa. Pelo contrário, se expõe. É o vírus que contaminou Adão e vem contaminando a humanidade até hoje. É o vírus da Desobediência.
O Pecado. D.Martin Lloyd Jones disse: “O pecado é o maior
poder no mundo, com somente uma exceção, o poder de
Deus”. Uma pandemia “aceitável” aos filhos da desobediência, por desconhecerem o poder do Eterno. Até mesmo
entre nós salvos, acontece uma acomodação com muitos
sintomas do Influenza Adâmico (IA), sem nos darmos conta
de que o Espírito Santo é entristecido.
Não é preciso falar dos estragos do IA ao mundo. Os
noticiários o fazem diariamente. É um festival de desgraça
sobre desgraça. E há quem diga que tudo é normal, ou,
como maioria já acostumou dizer: o mundo é assim mesmo, não tem jeito não!
Ora, jeito tem, mas quem o quer? Deixar manjares e prazeres da natureza caída pelo peso de uma cruz.... Jamais!
Assim diz o néscio corroído pelo vírus da pandemia adâmica.
Mas como enfrentar o IA entre nós? O vírus tem causado
estrago na vida espiritual de muitos crentes. E como! A visão
pastoral que tenho sobre a gravidade da situação é a necessidade urgente, urgentíssima, de erguer um clamor por
um Avivamento bíblico. Contrição. Confissão de pecados.
Um ressuscitamento para uma vida de mais poder sobre as
paixões humanas. Sem emocionalismo, misticismo e gritaria. Avivamento começa com oração e leva a uma visão maior do nosso pecado. Ora, quando nos vemos como pecadores imundos, é aí que temos a visão grandiosa da santidade de Deus. Tal visão levou Davi a clamar: Restitui-me a
alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário (Sl 51: 12). Não há Influenza resistente num “templo do Espírito” que se quebra diante do Senhor. Surge o
salutar e santo suspiro pelos preceitos do Alto.
O que está acontecendo é uma perca total da visão da
santidade de Deus. Veja isso: Dois antropólogos interpretaram uma pesquisa feita mediante notícia veiculada pela revista Época. Diz a revista que, conforme pesquisa de uma
entidade evangélica internacional, metade dos brasileiros
será evangélica em 2020.
Pois bem, os antropólogos saíram a campo e constataram o seguinte: A igreja evangélica caminha para uma
flexibilização. Esta flexibilidade é justamente o fator de crescimento deles (...) Adotaram regras menos rígidas e passaram a buscar a religião não só como forma de subir aos
céus, mas também alcançar a prosperidade.
É fácil de entender a interpretação dos antropólogos. A
igreja passou a usar coisas mundanas na liturgia para atrair o povão. Como disse o Pr. Isaltino C. Filho num dos seus
abençoados escritos: Muitos cultos estão mais para programas de Silvio Santos do que momentos diante do Deus
Santo (...) Sacrifica-se a verdade teológica em favor do que é
capaz de ajuntar pessoas e produzir números.
É o culto da mensagem agradável. Nada de confrontar o
homem com o pecado. Sem essa de inferno. Sem essa de
“negar a si mesmo e tomar uma cruz para seguir Jesus”.
Comentando sobre o assunto levantado por Época, o Dr.
Almir Gonçalves Jr. escreveu em o J.Batista : Estamos nos
amoldando ao mundo, perdendo a nossa identidade diferenciada. Tal como nos tempos de Ezequiel, o mundo não mais
vê em nós a diferença entre o “santo e o profano” (Ez 22.26).
É óbvio que até 2020, com tal pregação, metade dos
brasileiros será “evangélica”. Urge, e muito, um mover do
Espírito. A começar em mim. A epidemia da Gripe A somada
a outras, é claro sinal da volta de Cristo (Lc 21:11). A busca
pelo Avivamento é um poderoso remédio para combater o IA
e colocar nossa mente na volta de Jesus Cristo. Avivamento
já! Avivamento, portanto, não é desvio, é volta; não é sair da
rota, é retomar o caminho; não é inovação, é restauração;
não é fuga da Bíblia, é volta à Bíblia; não é anacronismo
histórico, mas sintonia com o que Deus tem feito na História
(Pr. Hernandes D. Lopes - Avivamento Urgente – Pág. 36 –
Ed. Betânia).
Combatamos o “IA” na força do Senhor e... O Avivamento
acontecerá. Que assim seja!

JAPONESES
O missionário Josafá Serra, trabalhando em Arapongas
PR, já está residindo em sua nova casa mesmo sem estar
totalmente pronta. Sua esposa Shirley que passou por uma
cirurgia já se recuperou. As filhas, Giovanna e Laura estão
felizes com o retorno às aulas. Pr Josafá está animado com
o trabalho na igreja e os crentes que o Senhor salvou em
Arapongas estão envolvidos nos trabalhos. Agora estão em
oração para alcançar os japoneses que vivem em Arapongas
e há muito trabalho para ser feito.
PARAGUAÇU PAULISTA

Num sábado muito frio e chuvoso, nos preparamos para
participar do culto em ações de graças pelos 25 anos da
União Feminina Heroínas de Cristo da Igreja Batista Regular em Jardim Guarujá, São Paulo SP, aonde mais de 60
irmãs também chegaram para agradecer. O tempo de comunhão foi muito abençoador, 5 igrejas da região participaram desta reunião, que contou com louvores e dinâmicas
muito animadas, todas participaram com alegria. O tema da
tarde foi “Caminhando com Deus” falamos sobre a necessidade de firmar nossos passos em Deus e caminhar a cada
dia levando a mensagem de salvação. Depois dos louvores
nos reunimos para saborear um delicioso bolo, e nos alegrar com estas irmãs que tem caminhado e trabalhado para
o Senhor em sua igreja local, agradeço a Deus por ter conhecido esta união feminina e ver o trabalho e o carinho
destas verdadeiras heroínas cristãs. Matéria enviada por:
Nancy Felix Fragoso.
MUDANÇA
O Pr. Cleuson Rodrigues está de mudança no dia 10 de
agosto de São Simão SP para Uberaba MG. Ele atendeu à
direção de Deus para sua vida ministerial depois de um
período de oração entendendo a necessidade dessa mudança. Ele estará assumindo o pastorado na Igreja batista
Maranata em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Seu endereço
a partir do dia 10 de agosto será este: e-mail
cleusonr2@hotmail.com, telefone (34) 3314-7372 e para
correspondência, Rua Minas Gerais, 930 – Bairro Santa
Maria, CEP 38.050-070 Uberaba MG. Em São Simão, o endereço da igreja para correspondência volta a ser: Rua Rui
Barbosa, 112 – Centro CEP 14.200-000 - São Simão, SP.
CONSAGRAÇÃO PASTORAL

No dia 18 de julho, a Congregação Batista Bíblica em
Paraguaçu Paulista, sob a liderança do Pr Lourival Piano
realizou um culto de louvor que teve como pegador o Pr Ciro
Dutra, da Terceira Igreja Batista de Presidente Prudente SP.
O tema da mensagem que abençoou todos os presentes foi
baseado no texto de II Samuel 9:4 “Haverá vida em LoDebar?”. Também esteve presente um grupo de homens da
IBB em Valparaiso, Santo André SP que é a igreja mãe da
congregação. Na foto, Pr Lourival e familia:
Para contatos: (18) 3361-4292 e 9718-9640 - e-mail:
pianos4@hotmail.com.
PASTORES E OBREIROS
Dia 25 de julho a Igreja Batista do Calvário em Morro
Agudo SP, sob a liderança do Pr Edílson J P Araújo hospedou mais uma reunião de pastores e obreiros da região
Nordeste do Estado de São Paulo. Os pregadores foram os
pastores Carlos A Moraes, de Batatais SP e Roberto C Brito,
de Ribeirão Preto SP. A próxima reunião, decidida na reunião anterior em Porto Ferreira, será realizada no dia 26 de
setembro de 2009 na IBB em Bebedouro SP, sob a liderança
do irmão Luciano Martins que até lá já deverá estar ordenado ao ministério pastoral, pois o seu exame e ordenação
deverão ocorrer no dia 15 de agosto na IBB em Barretos SP.
Para contatos com o Pr Luciano (17) 3343-3002 e 97940733.
CEM VOZES
No dia 6 de agosto tem início os ensaios do Coral de 100
vozes na Primeira Igreja Batista de Juazeiro, em Juazeiro do
Norte CE. Os regentes deste ano serão o Pr Marcos da Silva
Perin (PIB de Juazeiro - baixos), Petinha (IBR de Novo
Juazeiro – contraltos), Isaura Rute (IBR de Novo Juazeiro –
Sopranos e piano), Elsie Georgeto (IBR Novo Juazeiro – regente do coro infantil), Carlos Renato de Lima Brito (IBR de
Novo Juazeiro – tenores e geral). Este ano o Coral de 100
vozes em sua IV apresentará a Cantata “Milhares de
Aleluias!”.
Para contatos use o e-mail: violabrito@hotmail.com, telefone (88) 9927-6199.

A Igreja Batista Independente em Pontal SP, sob a liderança do Pr César Aparecido Rosa fez o exame e consagração pastoral do irmão Juarez Araújo Peixoto que é casado
com a missionária Musa de Carvalho Terra Peixoto. O exame e a ordenação aconteceram no dia 18 de julho com o
concílio tendo início às 16h45.
Foram convidados além do Pr Cézar, os pastores, Alexandre F. de Oliveira, da IBI em Serrana SP, Agenor de S.
Almeida, da IBI em Pitangueiras SP e Paulo Sérgio Nievas,
da IBI de Cravinhos SP. O pregador do culto de consagração
foi o Pr Alexandre F de Oliveira. O Pr Juarez e a irmã Musa
são missionários da MNTB – Missão Novas Tribos do Brasil
e estão de partida para implantar uma igreja entre os
Quilombos, no Quilombo Moça Santa, Vale do Jequitinhonha,
Norte de Minas Gerais. O Quilombo, que tem cerca de 300
habitantes e 61 famílias, pertence ao povoado de Boa Vista
MG.

APOIANDO IGREJAS

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

Ampliando

O

missionário Geraldo Majela Pupin juntamente com a esposa Vilani,
implantando uma igreja em Fátima do Sul – MS estão gratos a
Deus pelas bênçãos do trabalho. No dia primeiro de junho teve início
os trabalhos de ampliação do Salão de cultos e outras reformas no prédio da
igreja, o que dará novo fôlego até que seja possível a construção do templo. Há
necessidade de suprir os recursos financeiros para a construção e pelo complemento do sustento do missionário. Em maio último o trabalho em Fátima do
Sul comemorou o sétimo aniversário realizando conferencias nos dias 23 e 24.
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24 ANOS
Dias 18 e 19 de julho o Pr Walace S Juliare do Templo
Batista Bíblico de São José dos Campos SP esteve pregando nas conferências do 24° aniversário da Primeira Igreja
Batista de São Sebastião do Paraíso MG. O pastor da igreja
é Jader Saraiva e a obra está em crescimento para a glória
do Senhor.

MOÇAMBIQUE

Viva Melhor! Viva Mais!

O

que é necessário para você resolver os seus pro
blemas? Um milhão de reais resolveria? Você tem
ficado satisfeito com os resultados das suas de-

CABO VERDE
No dia 13 de julho de 2009 o Pr Manoel Messias Jr. com
sua esposa Mônica e os filhos Rebeca e Isabella partiram
do Brasil para Cabo Verde. Foram recebidos em seu novo
campo de trabalho pelo Pr Izaias Arruda, seu parceiro no
campo. Agora é alugar a casa, mobiliar e dar início ao trabalho. Para contatos www.projetocaboverde.blogspot.com ou
pelo site da missão: missaomaranata.com.br.
NOVO PASTOR
A Igreja Batista Regular
do Aviário empossou no dia
18 de julho de 2009 o seu
novo pastor, Valdenilson
Correia Valdez. Ele é casado com Maria Socorro
Vitorino Valdez e tem uma
filha, Ana Sofia. Salvo por
Cristo
em
1992,
Valdenilson estudou no Seminário Batista Regular
Acreano de 1998 a 2001 formando-se no curso teológico e depois cursou mais 4 anos no
Cariri entre 2004 e 2007 formando-se Bacharel em Teologia.
Casou-se no dia 30 de dezembro de 2005. Antes de chegar à
IBR do Aviário, pastoreou a IBR de Iço, CE. No culto de posse,
participaram os pastores Manoel Carneiro, Elias Tiago e o pregador foi o Pr Marcos Trimble, além do Pr Clemildo Brilhante
que, como vice-moderador da Igreja, coordenou o evento.
MUITAS BENÇÃOS

O ministério do missionário Tomé Lopes dos Santos em
Camaçari – BA tem sido ricamente abençoado por Deus. Há
lágrimas pelas lutas, mas as alegrias compensam, disse ele
em uma carta. No mês de junho último aconteceu a conferência voltada para a familia com a participação do Pr Edgar Donato
da Igreja Batista do Horto do Ypê de São Paulo, capital e três
pessoas se converteram a Cristo. No dia 25 de julho, o concilio de examinação e ordenação do irmão Candido Mendes que
passa a integrar a equipe ministerial do Templo Batista Jerusalém ampliando as possibilidades para desenvolver o trabalho de implantação do Templo Batista Peniel que já está em
fase de construção do segundo pavimento onde funcionará o
salão de cultos. Realmente são muitas bênçãos.

Pr Odenilson de Sousa Figueiredo, missionário da MBFB
trabalhando em Maputo, Moçambique, continua com a campanha do metro quadrado para a construção. O preço para
adquirir um imóvel no centro de Maputo varia entre 50 e 100
mil dólares. Divididos em metros quadrados, cada um custará 100 reais e facilita para os apoiadores participarem da
construção. O missionário Odenilson relembrou em uma
de suas cartas que tem visto grandes empreendimentos
religiosos chegarem ao centro de Maputo: mesquitas dos
muçulmanos e catedrais das mais diversas religiões e seitas. A pergunta fica no ar: E nós, o que vamos fazer?
Para contribuir, entre em contato pelo e-mail:
pr.odenilson@hotmail.com.
NOVA IGREJA
No dia 14 de março último a PIBB em Vitória da Conquista BA organizou mais uma igreja. Trata-se da Igreja Batista
Bíblica Emaús localizada no bairro Lagoa das Flores em
Vitória da Conquista BA. Na mesma data aconteceu a ordenação pastoral do irmão Aelson Santana da Hora, que está
na liderança do trabalho. No ato de organização a nova igreja conta com 44 membros, além de outros congregados.
CAMPINAS E REGIÃO
Dois excelentes acontecimentos em Campinas e região.
Como acontece todos os anos, a Igreja Batista Bíblica do
Centro realizou no mês de julho os cultos de férias toas as
segundas-feiras. O tema deste ano foi “Seu coração está
em Deus?” baseado em Mateus 6:21. Os preletores foram:
Pr José Cibério, Pr Marcelo Silva, Pr. Eduardo Guimarães e
irmão Maurício Mori. Em todos os cultos foi apresentada a
peça: “Seu coração esta em Deus?”. O segundo acontecimento foi a disponibilização para todos, o blog da
COMBACICRE – Comunhão Batista Bíblica de Campinas e
Região: www.combabicreblogspot.com. Faça uma visita.

cisões?
O que você estaria disposto a fazer para evitar certas “dores
de cabeça,” encrencas nos negócios e nos relacionamentos?
Alguns buscam em livros de auto-ajuda. Há uma busca
de misticismo... Há pessoas querendo descobrir em qualquer lugar, um segredo, uma fórmula de se dar bem na vida.
Cresce cada vez mais o número de interessados em livros
de auto-ajuda. Dê uma olhada nas exposições das livrarias:
Paulo Coelho, Roberto Shinyashiki, (Tudo ou Nada), Rhonda
Byrne (O Segredo), James Hunter (O Monte e o Executivo),
Mark Baker (Jesus, O Maior Psicólogo que já Existiu)... Há
uma busca célere de misticismo... Tem gente querendo descobrir um segredo, uma fórmula de se dar bem na vida.
Alguns talvez achem que Deus é manipulável. Como se
pudessem descobrir um jeito de agradá-lo para conseguir
os seus favores. Raciocinam assim: “Precisamos aprender
uma maneira de fazer o jogo dele e se conseguirmos, beleza, o céu vai se abrir, vamos ter o corpo fechado, sorte na
loteria, sorte no amor e muita prosperidade...”
Quanto engano! A vontade de Deus necessária para a
sua vida já foi revelada! Essa é a razão de existir a Bíblia, um
documento altamente confiável. Busque a vontade de Deus!
Ele está interessado nos mínimos detalhes das suas atividades. A Bíblia fala mais sobre a vida durante os dias da
semana (de segunda a sábado), do que aos domingos.
Existe um livro, escrito há mais de 3000 anos que traz a
seguinte recomendação1 :
“Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes
no teu próprio entendimento. Em outras palavras, o autor diz
que temos uma opção melhor a considerar do que nossas
próprias opiniões. Ele parte do pressuposto de que somos
obra de Deus, e que, na condição de criaturas, só temos a
ganhar se considerarmos as opiniões do Criador. como se
considera bom senso atender à orientação de qualquer fabricante, seja ele de um automóvel ou de um eletrodoméstico,
assim é com todo ser humano. Quem nos fez sabe, melhor
do que ninguém, como funcionamos e como nos consertar.”
O livro de Provérbios tem a proposta de nos dar a verdadeira
ajuda do alto e não auto-ajuda para vivermos bem. Encontramos,
nessa literatura (da sabedoria divina) princípios para vivermos
bem melhor. É preciso saber viver, já dizia o rei Roberto Carlos. E
nessa filosofia, o rei Salomão, autor do livro de Provérbios, é muito
mais completo. Como diz o nordestino: “Fala meu rei!”
Sobre a autoria, o primeiro versículo já o identifica: “Provérbios de Salomão.” Ele tinha um intelecto extraordinário e
uma mente extremamente versátil, evidentemente foi mais
coerente como escritor do que como rei. Compôs 3.000 provérbios e 1005 cânticos, conforme I Rs 4.29-34. O filho de
Davi estava plenamente apto para escrever máximas de
sabedoria: “Deus também deu a Salomão sabedoria,
grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia
que está na praia do mar.” Além de filósofo e cientista, foi
engenheiro, arquiteto e administrador da construção de um
Templo que marcou um tempo de esplendor sem igual na
história judaica. Conforme David J. Merkh2 , “Provérbios foi
escrito para encorajar todos nós a vivermos na presença de
Deus (o temor do Senhor) em todos os momentos da nossa
vida. Em outras palavras, visa partilhar a perspectiva divina
sobre todos os eventos no mundo real. Esta é a verdadeira
sabedoria ou ‘jeitão para viver’, pois o homem que vive em
conformidade com os princípios de Deus será um homem
bem-sucedido, se não pelos padrões do mundo, certamente perante Deus o será. E o pai que realmente ama seu filho
preocupa-se em ensinar-lhe esta perspectiva sábia e, assim poupá-lo de muitas dores desnecessárias”.
DEUS AMA VOCÊ e providenciou orientações muito práticas em
situações básicas da vida: consumismo x contentamento; aparência x essência; palavras graciosas x palavras duras; eficiência x
preguiça; economia x desperdício; mulher virtuosa x mulher vulgar;
domínio próprio x ira; orgulho x humildade e outros temas.
Convido você para mergulharmos nessa aventura, irmos
em busca de sabedoria a fim de evitarmos “cabeçadas” na
vida. Se temos orientações seguras, porque dar murros em
pontas de facas? Existe um jeito melhor. Além da sua leitura
bíblica normal, leia um capitulo do livro de Provérbios, correspondente ao dia do calendário, visto que há 31 capítulos. Há
mais de 20 anos leio Provérbios, tenho sido incrivelmente abençoado. Junte-se a mim nessa busca, vamos viver a grande
aventura de sermos “Caçadores de Sabedoria”. Seja sábio,
seja prudente... Ande com Jesus (a Sabedoria personificada).
1 Fernando LEITE, Estudos no Livro de Provérbios, introdução.
2 Apostila Provérbios, Andando em Sabedoria - SBPV, p. 2.
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foto mostra a fachada do prédio do SIBIMA – Seminário e Instituto Bíblico Maranata em
Fortaleza CE, que já tem as suas aulas iniciadas neste segundo semestre de 2009.
Aula inaugural no dia 3 de agosto, dia 13 de agosto treinamento de professores: as 7
leis do aprendizado. Dia 15 de agosto o mesmo curso para instrutores. Ainda há muito trabalho e
investimentos de R&20.000,00 para deixar tudo em ordem. Os que quiserem visitar o SIBIMA
entrem no site: www.sibima.org.br.

Rogai ao Senhor que
Mande Trabalhadores...!
Papa Pio XII: o Papa de Hitler
(Parte II)

A

ntes de mais nada,
queremos retificar
que, no artigo anterior, cometemos um grave e
crasso erro histórico, ao declararmos que Pio XII decretou “o dogma da ‘imaculada
conceição’ em 1854”, quando
a verdade sobre o fato é a seguinte: As duas vezes que decretos “ex-catedra” foram usados, partiram da autoria do
Papa Pio IX, nome adotado por
Giovanni Maria Mastai Ferretti,
que nasceu em Senigaglia a
13 de março de 1792 e morreu em Roma a 7 de fevereiro
de 1827.
A primeira, quando em sua
bula “Ineffabilis Deus”, decretou o dogma da ‘imaculada
conceição’, em 08 de dezembro de 1854, na presença de
apenas 54 cardeais e 140 bispos. A segunda vez, após 16
anos, pelo mesmo papa que
decretou no Concílio Vaticano
I, convocado em 08 de dezembro de 1869, no qual foi decretado o famigerado dogma
da ‘infabilidade papal’ (1870)
e uma vez pelo Papa Pio XII,
quando, em 01 de dezembro
de 1950, na assim-chamada
“Constituição Apostólica
‘Munificentissimus Deus’”. Decretou o fantasioso dogma da
‘Assunção de Maria’, sem nenhuma sustentação bíblica e
histórica, para tentar desviar
as atenções do mundo, com
relação ao suposto ‘milagre
de Fátima’, e, acima de tudo,
na tentativa de apagar da memória, seu envolvimento com
Adolfo Hitler no vergonhoso
episódio do Holocausto, que
a história tão bem registrou.
Inúmeras, inúmeras tem
sido as obras que foram
publicadas e continuam sendo, por escritores incontestáveis, sobre o polêmico e
famigerado ‘Papa de Hitler’.
Todos eles testemunham que
Pio XII fechou seus olhos para
o sofrimento do povo mais
perseguido de toda a História: os filhos de Israel. Este
assim-chamado ‘vigário de
Cristo’ assistiu ao massacre
dos 6 milhões e meio de irmãos semitas diante do
Moloch hitlerista, de braços
cruzados, apoiando a política
e ao programa de extermínio
da raça judaica, massacrada
pela ação do III Reich alemão.
Dizem os historiadores
que abundantes são as provas guardadas a sete chaves
nos arquivos históricos da diplomacia do Vaticano nas últimas seis décadas do século XX, entre 1939 ao ano 2000,
com comprovações documentais, envolvendo autoridades seculares e religiosas de
vários países simpatizantes,
tanto quanto a “Santa Madre”,
todos favoráveis à ideologia
nazi-fascista. Há provas do-

cumentais que Pio XII frequentou o circulo íntimo de
amizades de Adolfo Hitler, tomando parte quase diariamente
das
decisões
macabras do ditador alemão,
por força de suas atribuições
diplomáticas como núncio de
Pio XI, seu antecessor, durante a ascensão do III Reich, de
1933 a 1945. Há fotos históricas de Pio XI recebendo no
Vaticano o ditador Adolfo Hitler,
para consolidar o pacto entre
a “Santa Madre” e o III Reich.
Há fotos históricas de Pio XII
nos altos círculos do nazismo
em 1938, quando exercia a
nunciatura apostólica. Sua
omissão foi criminosa e imperdoável. A história registrou
isso e não há como apagar!
Recentemente,
foi
publicada na imprensa –
ISTOÉ nº. 2068 de 01/07/2009
– a informação documentada,
quando traz a lume a vergonhosa “Operação Convento”,
que “ajudou na fuga de criminosos de guerra nazistas,
entre eles o general da SS
Hans Fischbock, o tenentecoronel da SS Adolf Eichman
e o médico de Auschwitz Josef
Mengele. O padre Karlo
Petronovic e o bispo Gregori
Rozman, notório anti-semita,
foram bastante ativos nessa
época”, durante o pontificado
de Pio XII!
Há registros no Vaticano
de Ildefonso Schuster, então
arcebispo de Milão e colaborador fidelíssimo de Pio XII,
repassando, entre 1929 a
19445, milhões de dólares
para o governo do Adolfo
Hitler, através do agente secreto Guido Zimmer. Este dinheiro enviado para a Alemanha serviu para acelerar o
processo de dominação da
Europa pelos exércitos do
Füher. A ideologia nazista
adotou um ‘cristianismo positivo’, que juntou todas as
religiões na igreja do Novo
Reich. Poucos lhe opuseram
resistência. Há fotos e documentos de bispos católicos
e protestantes, fazendo a
saudação hitlerista a figurões da alta hierarquia governamental da Alemanha. Lamentavelmente, tanto católicos como protestantes apoiaram o nazi-fascismo!
Pio XII colaborou com
Adolfo Hitler na transferência do ouro roubado dos
judeus para os cofres da
Suíça – preço do seu silêncio obsequioso – que permaneceu oculto nos bancos daquele país até bem
pouco tempo, sendo atualmente reclamado judicialmente pelos parentes das
vítimas do nazismo.
Agora, pela primeira vez,
são provadas denúncias,

publicadas na revista Visão, de
Portugal, de que parte do ouro
que os nazistas alemães acumularam, não apenas em
seus saques aos países dominados durante a II Grande
Guerra Mundial, mas também
do roubo nos campos de concentração, fazia parte dos depósitos bancários mantidos
pelo “santuário de Fátima”,
também em Portugal, na sede
do antigo Banco Pinto Magalhães, na cidade do Porto. Só
agora, há bem pouco tempo, a
notícia veio à tona, mas, desde 1976 é que se sabia que
foram encontradas quatro barras de ouro, totalizando 50 quilos, com a identificação
“Preuss Staats Meunze –
Berlim – 1942”.
Aquela revista diz que “a
data e a origem desse ouro
não oferece dúvidas. Tinha
sido roubado pelos nazistas e
fundidos no auge do III Reich,
na Casa da Moeda Prussiana.
A todas as quatro barras de
ouro, o “santuário de Fátima”
chamou-lhes suas. Sem nunca contestar a providência”.
Segundo a revista Visão, “as
barras de ouro nazistas foram
parar na conta do ‘santuário’,
como parte do pagamento de
um empréstimo que o próprio
BPM havia solicitado à ‘Santa
Madre’ em 1970, quando atravessava um período de dificuldades financeiras. Então as
barras de ouro saíram dos cofres do Banco do Vaticano!
Com dificuldades para repor o
ouro emprestado, o banco só
conseguiu devolver 106 quilos
dois 258 que chegou a dever.
O ‘santuário’ cobrou o restante e foi quando apareceu o ouro
nazista em carta do banco que
relacionava todas as barras
devolvidas, entre elas as quatro de origem nazista. Eis o
quarto ‘segredo de Fátima’!”
A revista Visão, de Portugal,
ouviu o historiador António
Louçã, o qual investiga a questão do ouro nazista, que afirmou o seguinte: “As barras
derretidas em 1942 pela Casa
da Moeda Prussiana só podiam ser de ouro roubado pelos
nazistas. Nesse, ano, segundo os serviços de informação
dos aliados ocidentais, o
Reichsbank, banco alemão, já
tinha esgotado as reservas de
ouro legal, ou seja, ouro préguerra. No período a que se
referem às barras, tinha-se iniciado a fundição do ouro roubado”. Através de serviços de
informação britânicos, do início de 1943 afirmam que o
Bando de Portugal (banco central) estaria se desfazendo de
uma parte do seu ouro comprometedor que foi parar em
bancos comerciais, como o
BPM. Tudo isso sob os olhos
e a bênção do futuro “Santo Pio
XII”! Esta é a “Sandra Madre”!...

Maria Genaina de Almeida Ribeiro Reder

D

esde há muito
tempo
temos
ouvido falar o
quanto à obra de Deus é
carente de pessoas dispostas a trabalhar. O próprio
Jesus “desabafou” com
seus discípulos: “...: — A colheita é grande mesmo,
mas os trabalhadores são
poucos. Peçam ao dono da
plantação que mande mais
trabalhadores para fazerem
a colheita” – Mateus 9:3738.(Bíblia na linguagem de
hoje). Mesmo assim não
consigo deixar de ficar indignada quando vejo pessoas que poderiam ser
benção na obra do Senhor
e deliberadamente preferem não o ser.
Fico pensando que faltam
nessas pessoas algumas
qualidades que deveriam ser
inerentes ao novo caráter
daquele que nasceu de novo
em Jesus Cristo, a saber:
1.Voluntariedade
–
Neemias foi voluntário para
a obra de recuperação dos
muros de Jerusalém. Ninguém precisou procura-lo e
pedir quase que em tom de
súplica: “Neemias, por favor, será que você poderia
ajudar na recuperação dos
muros de Jerusalém?”.
Não! Bastou ele ouvir que o
seu povo tava em dificuldade, sendo desprezado e
que os muros da cidade
haviam sido derrubados e
queimados para ele se colocar a disposição de Deus
para fazer aquela obra. E
Deus
honrou
sua
voluntariedade dando-lhe

recursos materiais e espirituais para fazer algo que humanamente falando era praticamente impossível. Oxalá
levantem-se outros Neemias
em nossos dias!
2.Abnegação – capacidade de renunciar aos próprios interesses. Apesar de
ter experimentado o maior
ato de abnegação que foi a
renúncia e sacrifício do Senhor Jesus na Cruz do
Calvário, parece que isso
nada significa para alguns
cristãos. Não é motivo suficiente para tirar alguns da
indiferença, do apego exacerbado aos próprios interesses, da comodidade.
Éster colocou a própria vida
em risco quando foi ao rei
interceder por seu povo, os
Judeus. Ela renunciou seu
bem estar de rainha, sua
vida tranqüila no reino, colocou em jogo seu status real
por uma causa que considerou maior e mais importante. Muitos não têm considerado a causa do Reino de
Deus mais importante que
seu status, sua tranqüilidade, comodidade....
3.Humildade – para fazer
com alegria toda e qualquer
tarefa que vá resultar em glória para o nome de Deus, e
não apenas aquelas que julgar ser de maior importância, maior relevância. Temos
poucos trabalhadores e alguns dos que se colocam a
disposição o fazem com a
motivação errada. Esperam
reconhecimento humano,
aplausos e holofotes do
mundo.

Como trabalhadores do
Reino dos céus precisamos
diminuir para que o Senhor
Jesus apareça. A Ele pertence à honra e a glória!
Sei que não deveria
me indignar com a falta de
boa vontade de alguns para
com a obra de Deus, mas
rogar ao Pai que envie trabalhadores, e Ele sempre
envia - Glória a Deus! Mas,
como liderança, sofremos
quando vemos a obra a ser
feita e muitos que poderiam
colaborar não o fazem. Lembre-se: cada um dará conta
de si a Deus. Talvez quando
você chegar diante do Pai
tente esboçar uma boa justificativa, daquelas que você
deu ao líder da EBD quando
ele lhe convidou para ser
professor(a) em uma classe
e você disse que não poderia... Quando foi convidado
para tocar o piano ou o violão durante os cultos e não
se predispôs. Quando você
viu uma área da igreja sofrendo com a falta de liderança em um ministério que
você tinha dom e talento para
abençoar e não o fez... Lamento informar, mas creio
que não haverá espaço nem
tempo para argumentos ou
justificativas. Talvez reste um
nó em sua garganta e um
terrível sentimento de vergonha diante DAQUELE que
TUDO fez por você e por
quem você fez TÃO POUCO,
ou quase NADA!
A autora é membro da Igreja
Batista Bíblica de Vila São
Jorge em Guarulhos.

A EPISTOLA DE JUDAS
NORBERT LIETH
Actual Edições
Tel (51) 3241-5050
www.chamada.com.br
A epístola de Judas descreve o último capitulo da igreja antes do arrebatamento e trata-se de um apelo urgente de Deus a nós para que sejamos fiéis.
A BESTA DO APOCALIPSE
DR. ANÍBAL P REIS
Edições Cristãs
Tel (14) 3322-3930
www.edicoescristas.com.br
As épocas ou fases da História não se reduzem a compartimentos
estanques e isolados entre si. Este livro trata da ligação que há entre
as épocas.
EIS QUE VENHO SEM DEMORA
DIVERSOS AUTORES
Estudos em Apocalipse
Tel (12) 3937-1710
www.editoracristaevangelica.com.br
O apocalipse revela o caráter e o plano de Deus e sua mensagem serve
de encorajamento para aqueles que aguardam a volta de Cristo.
A VIDA INTERIOR
ANDREW MURRAY
Editora Vida
Tel (11) 2618-7000
www.editoravida.com.br
A vida interior é um livro que ajudará a alma sedenta a fartar-se dos bens
espirituais, levando-a a um profundo relacionamento com o Pai.

Timor Leste

D

omingo, dia 5 de julho o missionário Lourinaldo Araújo batizou o primeiro converti
do timorense do seu ministério em Behale. O seu nome é Marcelo Caetano. Aos
poucos a construção do salão para os cultos vai ficando pronto, conforme chegam
os recursos. No primeiro culto no salão depois que foi feito o piso, 41 pessoas participaram
sentados no chão, pois só há três bancos na igreja para quinze pessoas. Foi o recorde de
presença em um culto no domingo do batismo: 56 pessoas presentes. Na foto, Marcelo
acaba de ser batizado.

Até Aqui Nos Ajudou o Senhor.

Q

ueridos irmãos sou grato
a Deus por ter me chama
do há 25 anos atrás para
a obra missionária e me levado a obedecer
este
chamado. Após
ter concluído o Seminário Teológico
Batista Bíblico em Recife, Deus me
levou para o Estado do Piauí e me deu
o privilégio de serví-lo por seis anos
naquele campo entre os anos de 1984
a 1990 auxiliando pastores e
obreiros a iniciar congregações e pontos de pregação naquela área.
Foi um tempo muito abençoado
para o meu ministério e para a minha
família, pois tivemos um grande aprendizado. Depois, Deus me trouxe para
o Estado de Goiás onde estamos trabalhando até hoje. São 19 anos no
Planalto Central realizando a Obra de

Deus especialmente na Cidade de
Novo Gama - GO, onde temos a Primeira Igreja Batista Bíblica.
Além da PIBB em Novo Gama, temos a Congregação Batista Bíblica
em Lunabel com seu obreiro, missionário Alexsandro; a nova Congregação
Batista Bíblica no bairro de Mont.
Serrat, Novo Gama - GO.
Neste mês de julho de 2009 realizamos vários trabalhos voltados para
a edificação da igreja, tais como: Semana de Oração, Encontro de Homens, Escola Bíblica de Férias, e um
mutirão com os homens na área onde
realizamos o nosso Acampamento
Batista Bíblico do Centro Oeste.
Houve bastante crescimento na
igreja e salvação de almas nas congregações. São dois novos converti-

dos, sendo um em Lunabel, o Renato. Trata-se de um jovem casado que
há
tres
anos
estávamos
evangelizando e se converteu, naquela congregação. O outro convertido foi
na congregação de Mont. Serrat, o irmão Divino Albino.
Pedimos orações por estes novos
irmãos e por todos os nossos obreiros e igrejas e sou grato a Deus por
ter me chamado para a obra
missionária. Tenho muita alegria em
serví-lo. Continuem orando e participando deste ministério. Na milícia da
fidelidade Batista.

Pr. Geovan B. Santos e Família.
Missionários da CBBN em Novo
Gama - GO

Uma Vida aos Pés do Senhor
Continuação da página 1

F

azem uma viagem longa
de 48 horas de trem, rumo
a São Paulo, viagem cansativa, mas cheia de esperança num
futuro melhor. Iniciam suas vidas residindo em São Caetano do Sul. Lá
através de um casal de amigos fazem visita a uma igreja e resolvem
tomar a melhor atitude que as pessoas podem tomar. Juntos reconhecem e aceitam Jesus Cristo como
Salvador e Senhor de suas vidas,
mudando totalmente o rumo daquela história que já começou bonita,
mas ficou muito mais bonita com a
presença maravilhosa de Cristo.
Desta união. Três filhos nasceram: o primeiro, José Carlos, a segunda, Raquel e a terceira Ester.
Dois destes o Senhor Deus recolheu ainda pequenos, bebês. Apenas Raquel ficou e se tornou a grande companheira do casal, filha presente de todas as horas.
Gercina passou por momentos
difíceis nesta vida, mas sempre contou com a presença maravilhosa do
Senhor Jesus e através do versículo
POSSO TODAS AS COISAS NAQUELE QUE ME FORTALECE, encontrava forças para continuar. Em meados de 1965 compraram um terreno
e construíram uma casa em São
Bernardo do Campo. Tão logo vieram para Vila Rosa já começaram a
congregar em nossa igreja. Moraram em Vila Rosa por muitos anos,
todos a conheciam como a esposa
do pastor, muitos nem seu nome
sabia, mas percebiam a sua presença, pois estava sempre à espera do
Pastor com comidinha quente, sua
roupa lavada e sua casa limpa. A
qualidade de hospitaleira sempre se
fez presente na vida desta pessoa,
quem não se lembra do biscoitinho
e também do suco na casa da irmã
Gercina? Muitas pessoas reclamavam de seu “bico”, quando às vezes,
estava brava, mas ela costumava
dizer que o bico era feio, mas seu

coração bonito e cheio de amor para
dar. Mulher de poucas palavras, mas
muita sabedoria. Mulher de coragem, zêlo e servidão.
Agora, no dia 19 de Junho comemorou, já num leito de hospital, 54
anos de casamento ao lado, daquele que um dia firmou um compromisso de só se separar após a morte.
Sua vida foi repleta de lutas, tristezas, muitas perdas (de parentes queridos, pai, mãe, amigos, irmãos em
Cristo), mas acima de tudo sua vida
foi regada de vitórias, pois sabia que
independentemente da situação, do
momento, o melhor estava por vir.
Quarenta e três anos vivendo na
igreja, aqui em Vila Rosa, São
Bernardo do Campo. Gostava de sentar-se no último ou penúltimo banco
do lado esquerdo de quem da frente
olha. Estava sempre de olho no “véio”,
(Pastor Pedro Pereira da Silva) como
carinhosamente chamava seu marido. A Igreja, o seu melhor passeio.
Há vinte e um dias atrás tem inesperadamente tres paradas cardíacas,
fica internada no hospital, mas mesmo sim, mantém a esperança maravilhosa em Cristo.
E mesmo lá estava preocupada
com os trabalhos da igreja, da entrega do cajado, dos diáconos, dos
novos bebês, da conferência, da
Sociedade Feminina, lembrou inclusive que não participou da reunião
mensal das senhoras no segundo

domingo deste mês e que na próxima reunião pagaria duas mensalidades, pois o seu compromisso
com Deus era maior que a sua doença. Quantas saudades esta irmã
nos deixará!
E em 27 de Junho de 2009, às
10h50, pela manhã os céus se abriram e a alma de irmã Gercina foi recolhida. O céu ficou mais bonito com
a chegada dela. E muitos dos que
servem ao mesmo Deus lhe disseram: Até breve! Uma mulher, na sua
simplicidade, soube levantar a bandeira do evangelho neste mundo,
pois como ela mesma dizia: “Não é
o muito falar de palavras, mas que a
sua vida fale mais alto. Fazer a diferença não é para todos, mas para
aqueles que são verdadeiramente
chamados”.
Seu amado marido e também
sua filha Raquel dizem hoje com todas as letras: Levantam-se seus filhos e chamam-na bem aventurada.
Nossa palavra hoje dando voz à igreja
toda é esta: Pr. Pedro e Raquel contem conosco. Estaremos juntos
nesta nova etapa que acreditamos
ser a mais difícil de suas vidas, crendo que Deus sempre cuidará de
vocês de um modo especial.
A Igreja Batista Bíblica em Vila
Rosa está triste, mas se alegra por
mais de quarenta anos ter a companhia da irmã Gercina. Um dos seus
hinos prediletos era “Deus cuidará
de ti”. Esta mensagem mantém-se
acesa em nossos corações - de que
realmente o Senhor Deus cuida de
nós em qualquer situação. Ele está
no comando e no controle de nossas vidas. Ele é o Senhor Supremo.
Pedimos a todos que orem por
nós, (Igreja, Pastor Pedro, irmã Raquel - seu esposo e sua filha) com
quem dividimos nossos sentimentos.
Igreja Batista Bíblica em Vila
Rosa, São Bernardo do Campo SP
- Diretoria/2009
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O Último Folheto

T

odos os domingos à tarde, depois do culto da manhã na igreja,
o pastor e seu filho de 11 anos saíam pela cidade e entrega
vam folhetos evangelísticos. Numa tarde de domingo, quando
chegou à hora do pastor e seu filho saírem pelas ruas com os folhetos,
fazia muito frio e também chovia muito. O menino se agasalhou e disse:
-“Ok, papai, estou pronto.” E seu pai perguntou:
-“Pronto para quê?”
-“Pai, está na hora de juntarmos os nossos folhetos e sairmos.” Seu
pai respondeu:
-“Filho, está muito frio lá fora e também está chovendo muito.” O menino olhou para o pai surpreso e perguntou:
-“Mas, pai, as pessoas não precisam de belas palavras de conforto
até mesmo em dias de chuva?” Seu pai respondeu:
-“Filho, eu não vou sair nesse frio.” Triste, o menino perguntou:
-“Pai, eu posso ir? Por favor!” Seu pai hesitou por um momento e
depois disse:
-“Filho, você pode ir. Aqui estão os folhetos. Tome cuidado, filho.”
-“Obrigado, pai!”
Então ele saiu no meio daquela chuva. Este menino de onze anos caminhou pelas ruas da cidade de porta em porta entregando folhetos evangelísticos
a todos que via. Depois de caminhar por duas horas na chuva, ele estava todo
molhado, mas faltava o último folheto. Parou na esquina e procurou por alguém para entregar o folheto, mas as ruas estavam totalmente desertas.
Então ele se virou em direção à primeira casa que viu e caminhou pela calçada até a porta e tocou a campainha, mas ninguém respondeu. Tocou de novo,
mas ninguém abriu a porta. Esperou, mas não houve resposta.
Finalmente, este soldadinho de onze anos se virou para ir embora,
mas algo o deteve. Mais uma vez, ele se virou para a porta, tocou a campainha e bateu na porta bem forte e esperou. Alguma coisa o fazia ficar ali
na varanda. Ele tocou de novo e desta vez a porta se abriu bem devagar.
De pé na porta estava uma senhora idosa com um olhar muito triste. Ela
perguntou gentilmente:
-“O que eu posso fazer por você, meu filho?” Com olhos radiantes e
um sorriso que iluminou o mundo daquela anciã, este pequeno menino
disse:
-“Senhora, me perdoe se eu estou perturbando, mas eu só gostaria de
dizer que JESUS A AMA MUITO e eu vim aqui para lhe entregar o meu último
folheto que lhe dirá tudo sobre JESUS e seu grande AMOR.” Então ele entregou o seu último folheto e se virou para ir embora. Ela o chamou e disse:
-“Obrigada, meu filho!!! E que Deus te abençoe!”
Bem, na manhã do domingo seguinte na igreja, o Pastor, pai do garoto estava no púlpito. Antes da pregação ele perguntou:
- “Alguém tem um testemunho ou algo a dizer?”
Lentamente, na última fila da igreja, uma senhora idosa se pôs de pé.
Conforme ela começou a falar. Um olhar glorioso transparecia em seu rosto.
- “Ninguém me conhece nesta igreja. Eu nunca estive aqui. Antes do
domingo passado eu não era cristã. Meu marido faleceu a algum tempo
deixando-me totalmente sozinha neste mundo. No domingo passado, sendo um dia particularmente frio e chuvoso, eu tinha decidido no meu coração
que eu chegaria ao fim da linha, eu não tinha mais esperança ou vontade de
viver. Então eu peguei uma corda e uma cadeira e subi as escadas para o
sótão da minha casa. Eu amarrei a corda numa madeira no telhado, subi na
cadeira e coloquei a outra ponta da corda em volta do meu pescoço. De pé
naquela cadeira, tão só e de coração partido, eu estava a ponto de saltar,
quando, de repente, o toque da campainha me assustou. Eu pensei:
-“Vou esperar um minuto e quem quer que seja irá embora. Eu esperei e esperei, mas a campainha era insistente; depois a pessoa que
estava tocando também começou a bater bem forte. Eu pensei”:
-“Quem neste mundo pode ser? Ninguém toca a campainha da minha
casa ou vem me visitar. Eu afrouxei a corda do meu pescoço e segui em
direção à porta, enquanto a campainha soava cada vez mais alta. Quando
eu abri a porta e vi quem era, eu mal pude acreditar, pois na minha varanda
estava o menino mais radiante e angelical que já vi em minha vida. O seu
SORRISO, ah, eu nunca poderia descrevê-lo a vocês! As palavras que
saíam da sua boca fizeram com que o meu coração que estava morto há
muito tempo SALTASSE PARA A VIDA quando ele exclamou com voz de
querubim: - “Senhora, eu só vim aqui para dizer QUE JESUS A AMA MUITO.”
Então ele me entregou este folheto que eu agora tenho em minhas mãos.
Conforme aquele anjinho desaparecia no frio e na chuva, eu fechei a porta
e atenciosamente li cada palavra deste folheto. Então eu subi para o sótão
para pegar a minha corda e a cadeira. Eu não iria precisar mais delas.
Vocês vêem - eu agora sou uma FILHA FELIZ DO REI!”
“Já que o endereço da sua igreja estava no verso deste folheto, eu vim
aqui pessoalmente para dizer OBRIGADO ao anjinho de Deus que no
momento certo me livrou de fazer uma grande besteira”.
Não havia quem não tivesse lágrimas nos olhos na igreja. E quando gritos
de louvor e honra ao REI ecoaram por todo o edifício, o Papai Pastor desceu do púlpito e foi em direção a primeira fila onde o seu anjinho estava
sentado. Ele tomou o seu filho nos braços e chorou copiosamente.
Provavelmente nenhuma igreja teve um momento tão glorioso como
este e provavelmente este universo nunca viu um pai tão transbordante
de amor e honra por causa do seu filho... Exceto um. Este Pai também
permitiu que o Seu Filho viesse a um mundo frio e tenebroso. Ele recebeu o Seu Filho de volta com gozo indescritível, todo o céu gritou louvores
e honra ao Rei, o Pai assentou o Seu Filho num trono acima de todo
principado e potestade e lhe deu um nome que é acima de todo nome.
Lembre-se: a mensagem de Deus pode fazer a diferença na vida de
alguém próximo a você. Por isso... Às vezes os nossos pequenos atos
podem resultar em grandes consequências!
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Batistas Regulares
Debatem Sobre o Divórcio

N

o dia primeiro de
agosto a Ordem
dos Pastores batistas Regulares de São
Paulo realiza um debate sobre o tema: “Casamento, divórcio e novo casamento:
uma aplicação ao ministério
pastoral”.
O alvo é discutir assuntos relevantes como: “Pode
alguém exercer o ministério
pastoral sendo divorciado ou
recasado”? “Pode alguém
ser um pastor casado com

uma mulher divorciada”?
O evento acontece na
Igreja Batista Esperança em
São Paulo, capital com início às 9 horas e término às
13 horas.
A atual diretoria da Ordem
é composta pelos pastores:
Presidente: Sergio Moura,
Vice Presidente: Edimilson
Lima Santos, Secretários:
Carlos
Bacoccina
e
Fernando F. Sousa, Tesoureiros: Francisco Luciano e
Paulo Moisés.

Haverá Paz em Israel?

M

uitas vezes so
mos questiona
dos ou até
mesmo criticados por buscarmos evangelizar também
o povo judeu. A oposição surge independente da crença
religiosa da pessoa. Algumas vezes a pessoa nem
mesmo crê em Deus. Mas o
meu maior espanto, (apesar
de estar envolvido com o
evangelismo de meu povo
há quase 20 anos) ainda é
que muitas vezes esta oposição surja do meio evangélico, mesmo que de uma pe-

quena parte.
Um exemplo disso foi no
ano passado, com nossa
participação em certo congresso de alcance nacional,
aliás, muito bem organizado.
E justamente por ser um espaço democrático, havia manifestações das mais distintas.
Durante uma das oficinas, uma das participantes
colocou sua posição bem
maniqueísta, apontando os
israelenses como os vilões,
e os palestinos como os coitados do atual conflito no Oriente Médio. Afirmou que em
vez de sermos pró-Israel,
deveríamos ser pró-palestinos.
Sou um judeu crente em
Jesus, dirijo uma organização missionária judaica no
Brasil, e não pude deixar de
me manifestar. Mesmo como
judeu, sociólogo e teólogo,
afirmei que nossa principal
posição não é a de defensor
político de quem quer que
seja. Somos embaixadores
do Reino de Deus. Somente
a Ele representamos.
Sei que o governo israelense não está inocente em
toda esta situação, que tem
sua participação de culpa,
seus erros. Assim como também sei que os palestinos
não são os coitadinhos, que
não estão meramente reagindo a uma situação na qual
foram forçosamente inseridos, como simples resultado de uma sociedade que
não os apóia.
Gostaria que você entendesse que não sou contra o
envolvimento cristão na política. Minha única preocupação é em sermos tendenciosos
ou
mesmo
manipuladores para que as
pessoas creiam naquilo que
defendemos politicamente.
Não foi para isso que fomos
chamados.
Esse conflito somente
nos reafirma premente e
real necessidade de anunci-

ar a paz que conhecemos a
todos os povos. Meu encontro pessoal com Deus aconteceu quando conheci essa
paz. Estava servindo ao Exército no Rio de Janeiro e vivia
em uma constante busca
pela paz. Deus me colocou
no pelotão exatamente de um
cristão, que vivia tal paz. Seu
modelo de vida me desafiou
a ler a Bíblica e desse modo
pude reconhecer através da
pessoa de Jesus o Messias
tão esperado pelo meu povo.
Somente através do Messias Jesus haverá a paz verdadeira e definitiva. Seja entre judeus e palestinos, ou
entre quaisquer etnias, mas
principalmente entre cada
um de nós e Deus. Devemos
estar batalhando em prol do
Reino de Deus, sendo próCristo.
“Porque ele é a nossa paz,
o qual de ambos os povos dez
um; (...) e pela cruz reconciliar
ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades” (Efésios 2:14-16).
Como se deu isso? No
versículo seguinte vemos: “E
vindo, ele evangelizou a paz,
a vós que estáveis longe, e aos
que estavam perto” (v. 17).
Lutemos e oremos para
que, mesmo em meio à diversidade de opiniões, não percamos o foco principal de nosso chamado e propósito.
Sérgio Danon
(Judeus por Jesus).

“O Que Eles Disseram
Sobre Oração”
das de obras de autores
nacionais e estrangeiros.
Trata-se de um verdadeiro tesouro reunido em
180 páginas e organizado em 39 capítulos.
O autor compilou
esse conteúdo de mais
de 160 diferentes personalidades para que se
transformasse em um
guia prático e de fácil consulta. O livro constitui-se
em uma ferramenta eficiente que pode auxiliar o
ministério da pregação,
do ensino e da escrita,
além de ser um tônico
para o fortalecimento espiritual.
No formato 14x21 o livro pode ser encontrado nas
livrarias ou pelo e-mail:
agclopes@ig.com.br e pelo
telefone (11) 2011-9699. O
investimento será de R$
22,00.

O

Pr Antonio Gentil
lançou o livro “O
que eles disseram sobre oração”. São oitocentas máximas (pensamentos e reflexões) extraím
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