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AMI Elege Diretoria Durante o Congresso
O
IV Congresso Missionário Batista
Fundamentalista
realizado pela AMI – Associação Missionária Independente desenvolveu-se em um ambiente de harmonia. Apesar da
ausência de um dos preletores,
Dr. Roger Dale Green que não
pode comparecer devido a problemas relacionados com o
visto de entrada no Brasil, o Pr
Rômulo Weden Ribeiro o substituiu de última hora.
Todas as mensagens,
tanto do Pr Rômulo, quanto do
Pr Ebenézer Rodrigues, alcançaram seus objetivos de
despertar, entregar e agir dentro do tema geral: “Teus planos, meus planos, Senhor”.
A mudança no formato da
programação no período da
manhã favoreceu a apresentação dos missionários que
prepararam vídeos com imagens e fotos referentes aos
seus ministérios. Cada um
teve seu próprio espaço para
apresentar banner e fotos,
além de tempo para conversas proveitosas com os pastores presente. A tradicional

Diretores e missionários da AMI

reunião da Diretoria com os
missionários foi bastante
aberta e produtiva.
O conselho, que se reúne
para eleger a Diretoria, reelegeu os mesmos pastores:
Presidente, Pr Severino
Monteiro, Diretor Administrativo,
Pr Roberto Castilho Brito. O Pr
Carlos Moraes que é missionário, permanece nas suas
funções de Diretor de Missões.
Dois novos projetos foram
apresentados à missão e estão no processo de aprovação. O Projeto Chile foi apresentado pelo Pr Jomar, que é
casado com Regiane e tem
um filho, Davi. Eles são membros da Igreja Batista em D.
Pedro, Manaus AM, liderada
pelo Pr João Azevedo Saraiva
Júnior que já foi missionário
pela AMI, tendo fundado a Igreja Batista Boas Novas em
Sales Oliveira SP.
O outro é o Projeto
Farroupilhas RS, apresentado pelo irmão Marcus Vinicius,
casado com Ana Carolina.
Eles são membros da Igreja
Batista Esperança em Salvador BA. O Marcus está aguar-

dando a sua ordenação pastoral um dos requisitos para
aprovação dos projetos para
implantação de igrejas através da AMI.
Na última manhã do congresso, foi concedida a palavra
ao Pr Esteban Ricker da
Guatemala para falar sobre a
ALADIC – Aliança Latino-Americana de Igrejas Cristãs. Ele veio
ao Brasil para manter contatos
com pastores interessados em
fazer ressurgir a CIEF – Confederação de Igrejas Evangélicas
Fundamentalistas.
Na ocasião ele convidou a
todos os interessados no
movimento para participar de
uma concentração que será
realizada no dia 31 de outubro de 2009 (Dia da Reforma)
das 15 às 20h30 na Igreja Bíblica Congregacional de
Itaquera liderada pelo Pr
Jonas Elias de Oliveira.
Para contatos com a AMI:
www.missaoami.com.br,
e-mail:
missaoami@uol.com.br,
Telefone/fax (16) 3969-2758
Caixa Postal 309 – CEP
14001-970 Ribeirão Preto SP.

Pr. Ebenézer Rodrigues

Pr. Rômulo Ribeiro

Retiro de Casais
Marcus e Ana

Pr. Jomar e Regiane

“Produzindo Frutos”
Auditório do Encontro

A

Igreja Batista Bíblica em Vila São
Jorge, Guarulhos
SP liderada pelo Pr Renato
Sá Barreto Neto realizou
mais um encontro de casais

ministrar sobre
aulas
para
EBD, saúde feminina e até
um pouco de
estética pessoal.
Segundo
ela nos disse,
os irmãos de
campo Grande
estão aguardando
com
grande expectativa a realização do Congresso batista Bíblico que ali
será realizado em 2010. Se
depender da hospitalidade
do povo, o congresso será
um sucesso.

Equipe organizadora

nos dias 18 a 20 de setembro. O evento teve lugar no
Hotel Litoral Norte em
Caraguatatuba SP. Além da
IBBUSJ participaram representantes de outras igrejas

de Guarulhos, São Paulo e
do Litoral Sul totalizando 46
casais. O preletor foi o Pr
Carlos Alberto Moraes de
Batatais SP. O tema do Retiro foi: “Perdão na Família”.
Mulheres participantes do encontro

O Seminário Emaús Está Voltando

D

epois de permanecer este ano inativo, o
Seminário Batista Emaus estará voltan
do às atividades acadê-micas a partir do
período letivo de 2010.
A sede será na cidade de Morro Agudo SP com
bases espalhadas pelo Brasil em diversas cidades.
A coordenação acadêmica será do Pr. Edilson J.
P. Araújo e a área de implantação, divulgação e expansão com o Pr. Carlos Alberto Moraes.
Na edição de novembro do Jornal de Apoio haverá maiores detalhes, mas antes disso os cartazes e folder’s já estarão sendo distribuídos.
Os endereços para contatos com a sede são estes:
E-mail: seminarioemaus@gmail.com
Skype: seminarioemaus
Telefones Pr. Edilson: (16) 3851-1471 e 9104-6533.
Telefones Pr. Carlos: (16) 3761-0749 e 9192-1440.
Correspondência: Seminário Batista Emaus - Caixa Postal 46 - 14.640-000 Morro Agudo SP

A

s igrejas batistas
fundamentalistas
de Campo Grande
MS realizaram o Encontro de
Mulheres Batistas no dia 26
de agosto último sob o tema
“Produzindo Frutos”. A
preletora foi a irmã Nancy
Félix Fragoso, colunista do
Jornal de Apoio.
O evento que contou com
a participação de senhoras
e moças de diversas igrejas
foi muito abençoador, segundo informações que recebemos da preletora e, com
certeza, outras edições
iguais a esta serão repetidas no futuro.
Depois do Encontro de
Mulheres, Nancy Fragoso

m
c

permaneceu por mais alguns dias na capital sul
mato-grossense visitando e
lecionando em diversas igrejas e teve oportunidade de

Lideranças de Campo Grande - MS
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“A oração pode traçar e mudar o curso da história humana e,
ao mesmo tempo, acalmar o coração” (A.D.).

“O cristão encontrará sempre um parêntese para a oração, mesmo
nas horas mais atribuladas se sua vida” (Tyron Edwards).

“Unidades de oração reunidas, como gotas de água, formam um
oceano que desafia qualquer resistência” (E.M. Bounds).

“A maior coisa que podemos fazer para Deus ou para os homens é orar” (A.D.).

“Aquele que foge de Deus de manhã dificilmente
irá encontrá-lo no restante do dia” (John Bunnyan).

“A oração não é um dever legal para com um Deus absolutista, e sim
um gracioso relacionamento com o Deus da aliança” (William
Romaine).

Ponto de Vista

P

or força de lei, as nossas
igrejas são associações
religiosas com CNPJ e
tudo. Assim, é obrigatório que haja
um ról de membros associados
que formam a assembléia geral.
De acordo com a definição da língua portuguesa, “membro é o que
faz parte de uma corporação, sociedade ou família”.
No caso específico de uma igreja local não há garantia de que todos os membros arrolados na associação sejam salvos ou crentes,
para sermos mais específicos. Os
verdadeiros membros do Corpo de
Cristo estão arrolados no céu em
um registro denominado “Livro da
Vida”. Assim, cada igreja local tem
dois tipos de membros: regenerados e perdidos.
A associação existe apenas
porque temos propriedades e lidamos com finanças. A igreja ter CNPJ
não significa envolvimento com o
Estado. Significa que os bens materiais estão legalizados na associação e nada mais. Isso não envolve interferência na doutrina, na
pregação. Qualquer igreja que é
Corpo de Cristo continua existindo
mesmo sem o CNPJ ou qualquer
propriedade registrada.
O Estatuto de uma igreja trata
mais da legalidade da associação
do que da doutrina. Claro que nos
critérios para ser “membro” deve
aparecer alguns parágrafos relacionados aos procedimentos cristãos do “associado”, mas isso não
garante que ele realmente será um
discípulo.
É exatamente aqui que residem
os maiores conflitos contemporâneos relacionados à membresia de
igrejas locais. A questão da exclusão do membro é a mais complicada, pois sempre será necessário que se coloque em uma ata o

motivo do desligamento do “sócio”.
Tem havido até casos de processos judiciais devido à exclusão de
membros. Talvez seja exatamente
por isso que algumas igrejas criaram uma aberração denominada
“membros inativos”. Evita-se excluir para não criar caso com a justiça humana.
Biblicamente falando não vemos de modo explícito a idéia de
“membro” de uma igreja local. Predominava a informalidade. Dezenas de textos como o de Colossenses 4.15 que diz: “Saudai aos
irmãos de Laodicéia, bem como a
Ninfa e à igreja que se reúne em
casa dela” mostram essa informalidade. O sentido da ecclesia no NT
é primariamente o de estar reunido com outros com um mesmo
propósito. Os cristãos primitivos
mantinham em comum a fé em
Jesus Cristo e a disciplina bíblica
sem interferência das legislações
humanas, pois a Igreja de Cristo é
de caráter espiritual. O que ligamos
na terra será ligado no céu, o mesmo ocorrendo com o que desligarmos.
A exclusão nas igrejas neotestamentárias significava não
comer com o tal, ou seja, ele não
participava mais da ceia do Senhor com o grupo. Biblicamente
não existe o conceito de membro inativo, mas apenas de excluído. O membro era colocado
fora da comunhão da Igreja para
que o corpo fosse entregue a
Satanás (I Co.5:1-5).
O ensino bíblico para as igrejas locais é que os seus membros
devem obedecer aos seus guias
(pastores) sendo submissos a
eles (Hb 13:17) no que diz respeito ao ensino das Escrituras. Eles
são responsáveis perante Deus
pelas almas que lhes foram confi-

ADRIANA PROCURA RAQUEL
Adriana Salomão (Nena) procura por Raquel (Não
se lembra do nome completo) com quem estudou na
Escola Estadual Dr. Vi tal Fogaça de Almeida
(Malacacheta) de 1991 à 1993 no curso de Magistério.
Esta escola estadual fica na Penha, Zona Leste de
São Paulo - Capital.
Contato pelo e-mail: magtbm@hotmail.com e telefone: (43) 3343-4007. Raquel pregou o evangelho para
Adriana naquele período que só mais tarde veio a se
converter e procura reencontrar a amiga. Atualmente
Adriana está casada e seu marido é pastor da Templo
Batista Maranata em Londrina-PR.
BRASILEIROS NA REDE
Uma pesquisa acaba de constatar que, em média,
os internautas brasileiros ficaram 20 horas e 39 minutos em casa navegando na internet. O Japão, segundo
colocado, chegou a 18 horas e 11 minutos, seguido
pelos Estados Unidos, que tiveram 17 horas e 19 minutos registrados.Em todo o mundo, os dados foram
aferidos pelo instituto Nielsen/NetRatings. No Brasil, a
pesquisa foi realizada em parceria com o Ibope. Os
resultados finais apontaram um forte crescimento do
acesso a sites de vídeos e filmes entre junho e julho
deste ano. Houve um aumento de 21%, passando de
3,4 milhões de visitantes para 4,2 milhões. Já o núme-

adas. Ao expor a Palavra o pregador tem a autoridade dada por
Deus. Os membros têm a responsabilidade de ouvir e avaliar tudo
que é dito à luz da verdade revelada de Deus como faziam os
bereanos. Por isso não há, também, esse negócio de crente sem
igreja. Quem pensa que esse negócio de crente sem igreja é um
fenômeno contemporâneo é porque
desconhece o que a Bíblia diz. Já
no primeiro século da era cristã alguns queriam viver por conta própria, principalmente entre os
hebreus que não aceitavam se
misturar com os gentios. Por isso,
o escritor aos Hebreus diz claramente: “Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns” (Hb 10:25).
Ser membro de uma igreja é bíblico e mesmo diante desse
impasse entre membresia jurídica
e membresia orgânica, precisamos
definir em nossas congregações
locais como vamos lidar com a
questão. Como crentes somos
membros uns dos outros e isso
não depende de nós, mas de Deus.
Quem não se submete à autoridade de uma igreja local provavelmente não é um cristão genuinamente convertido.
Precisamos tomar cuidado para
não supervalorizar a organização
jurídica da igreja e perder a consistência orgânica que ela deve ter.
Temos criado tantas estruturas que
ficou difícil vislumbrarmos a
eclesiologia do N.T. Para complicar ainda mais, a nossa época é
de crescente individualismo,
egocentrismo. Flutuamos nas
águas perigosas do relativismo e
a verdade bíblica está cada vez
mais diluída nos conceitos humanos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós!

ro de internautas e o tempo de navegação na
web, no Brasil, mantiveram-se estável em 13,4
milhões de pessoas. Vale a pena montar estratégias evangelísticas pela Internet, principalmente para alcançar jovens e solitários.
MARINA SILVA
A senadora e ex-ministra do Meio Ambiente,
recém-filiada ao PV, Marina Silva (AC), disse que
estranha o fato da questão religiosa estar sendo colocada neste momento como “impedimento
a qualquer coisa política”. Antes de trocar o PT
pelo PV, Marina deixou converteu-se a Cristo e
pertence a uma igreja evangélica. Ela fez essa
queixa aos jornalistas, antes de proferir palestra para 800 estudantes. A senadora disse que
as pessoas que confessam acreditar em Deus
no Brasil são mais de 90%. E completou: “O Brasil, graças a Deus, é um Estado laico; tem uma
Constituição que assegura o direito das pessoas
de acreditar e defender aquilo que acham ser
melhor para as suas vidas e, obviamente, qualquer pessoa que disputa a Presidência da República ou qualquer cargo público vai estar orientada pela Constituição, pela legislação do País”,
dando a entender que ela separa sua religião das
questões político partidárias.

A Culpa é Minha

A

té mesmo os crentes mais espirituais
passam a sua culpa para outras pessoas. A psicologia moderna, que procura passar a responsabilidade do paciente para
outras pessoas, na verdade, foi invenção de Adão e Eva após a queda. Ao
invés de reconhecerem a culpa, o primeiro casal do mundo transferiu o
pecado para quem estava mais próximo. Desde então, o ser humano está
sempre reclamando de seu ambiente e das pessoas que estão ao seu
redor. Este método de transposição emocional causa um alívio imediato,
mas passageiro. Não adianta dizer que a culpa é de outra pessoa quando
Deus conhece toda a verdade. Mais uma vez, a solução bíblica é a nossa
única esperança. Paulo disse: “E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens” (Atos
24:16). “Sem ofensa” significa “sem culpa”. Como obter uma consciência
limpa diante de todos?
Primeiramente, precisamos abandonar as queixas. A vontade de reclamar não pode ser maior que a virtude de aceitar a nossa sina. Geralmente,
a última pessoa, em linha, que acaba sendo responsabilizada por nossos
problemas é Deus. Ninguém admite verbal ou publicamente, mas há crentes com amargura no coração contra as provisões de Deus. Esta amargura
é refletida sobre o cônjuge, os filhos ou irmãos da igreja, mas no íntimo, a
decepção é com Deus que permitiu a situação. Paulo e Silas, ao invés de
se queixarem da prisão e dos açoites, cantavam hinos de louvores à meia
noite. Às vezes, a vontade é a de culpar o nosso Deus e as pessoas que nos
cercam pelos problemas que estamos enfrentando; porém, a lamúria só
aumentará a nossa dor, mas os sacrifícios de louvores podem diminuir e,
muitas vezes, acabar com o sofrimento. Paulo e Silas foram milagrosamente libertados à meia noite.
Além de aceitar a nossa situação com uma boa atitude, precisamos admitir os nossos erros e isentar outras pessoas da culpa, principalmente
Deus. Jó foi um homem quase perfeito. Parece-nos que o seu maior erro
durante a crise foi ter culpado a Deus por sua situação. Na verdade, a culpa
foi exclusiva de Satanás e o Único Ser que pode desfazer as obras do Maligno
é Deus. Jó aprendeu a lição e disse: “Eis que sou vil; que te responderia eu?
A minha mão ponho à boca” (Jó 40:4). Culpar a Deus e ao próximo por nossas dificuldades, além de não resolver a questão, viola o maior de todos os
mandamentos que é amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Assim
como Jó, a partir de hoje, vamos reconhecer a nossa própria impiedade e
colocar a nossa mão à boca antes de culpar alguém por nossos problemas.

POPULAÇÃO
“Ao ler a matéria sobre os quase duzentos milhões de habitantes do
Brasil (JA 202), percebi o quanto temos que trabalhar para ganhar o nosso
povo para Cristo!” (D.V.D. – São Paulo SP).
SANTIDADE
“Gostei de duas matérias em especial na edição 202 do J.A.: O editorial
que pergunta sobre a Santidade e o artigo ‘Onde estão os Santos? ’ Levoume a refletir sobre a minha própria vida e questionar-me em algumas
áreas que já comecei a trabalhar” (R.C.E. – Campina Grande P.B).
CASAR CEDO
“Concordo com a sugestão da matéria ‘Jovens Cristãos não deveriam
adiar o casamento’, pois o mundo está vendendo a preço muito baixo a
sexualidade e nossos jovens, casando cedo, estarão se protegendo um
pouco mais” (M.A.S. – Manaus AM).
EXPOSIÇÃO BÍBLICA
“Tem me ajudado bastante as matérias da coluna do Pr Walace sobre
‘Exposição Bíblica’. Sou pregador (não pastor) e estou melhorando minhas
mensagens depois que comecei a ler seus artigos” (R.N.D. – Goiânia GO).
CIEF
“Ao ler a noticia sobre o possível ressurgimento da CIEF aqui no Brasil
tive boas recordações de tempos idos. Mas acredito que se ela renascer
nos moldes em que morreu depois da era William R Leroy não sobreviverá. Os tempos são outros” (M.S.S. Campinas SP).

BATISTAS INDEPENDENTES, BÍBLICOS E REGULARES

EXPEDIENTE

“Membros Inativos e
Crentes Sem Igreja”

Pr. Rômulo Weden Ribeiro
rom@rombrazil.brtdata.com.br
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IBM – 47 anos

N

este ano de 2009 o IBM – Instituto Bíblico Maranata de Marilândia do Sul PR está
comemorando 47 anos de existências. Fundado em 1962, esse centro acadêmico
evangélico formou centenas de obreiros que estão servindo a Deus no Brasil e em
diversos países como missionários. De posição fundamentalista e dispensacionalista, o IBM
serve às igrejas independentes e denominacionais oferecendo três cursos: Básico em Teologia, Médio em Teologia e Bacharel em Teologia. Na foto, o Pr Artêmio Langue Pauluci, Diretor do
IBM. Mais informações: www.ibmaranata.com.br, Telefone (43) 3428-1375.
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Vamos Escrever Um Livro?
Ramón Jané Amill - Edições Cristãs

V

ocê já pensou em
escrever um livro?
Talvez você nunca
tenha pensado nisso, mas eu
quero que você considere
esta possibilidade. Ou talvez
já tenha imaginado escrevêlo um dia, mas eu quero que
você comece já. Ou talvez o livro já esteja pronto, mas não
sabe como torná-lo uma realidade, quer por não entender
de editoração, ou por falta de
estímulo, ou por medo do que
os outros possam pensar ao
lerem suas páginas, mas eu
quero animá-lo a prosseguir,
pois, o mais difícil (escrever),
você já fez.
Você é um servo de Deus,
conhece a Palavra, tem experiência de alimentar o rebanho
do Senhor e de conclamar
pessoas à fé para a salvação
em Cristo? Você está baseado na Rocha dos Séculos
(Cristo) e deseja que muitos
outros também o façam? Você
tem experiência na vida cristã
e no ministério e muito gostaria que outros aproveitassem
de sua experiência?
Costuma-se dizer que um
homem se completa quando
teve um filho, plantou uma árvore e escreveu um livro. Se é
verdade ou não este ditado,
não vamos discutir, mas uma
coisa lhe garantimos e é que
a satisfação íntima resultante
de termos um livro nosso em
nossas mãos é imensa e certamente completará sua autoestima. Que lhe falta, pois?
Escrever um livro?
As vantagens da palavra
escrita sobre a palavra oral
são muitas! A palavra escrita:
1) Não tem limites geográficos. Um livro ultrapassa os limites territoriais de uma cidade, estado ou país. Um livro
seu poderá ir aonde você tal-

vez nunca vá! 2) Não tem limites de tempo. Um livro seu
continuará beneficiando muitas pessoas, mesmo que
você já tenha sido recolhido
ao descanso eterno! 3) Será
um motivo de recordação e de
admiração que você poderá
deixar aos seus filhos, netos
e pessoas de suas relações.
4) Produz uma grande satisfação íntima ao autor das linhas o manusear, reler e apreciar a obra de suas mãos.
Você não terá um horário
fixo para escrever. E nem um
lugar determinado para fazêlo. Também, qualquer que seja
o tempo, se chuvoso, quente
ou frio, você poderá escrever.
E poderá fazê-lo paralelamente com sua atividade atual.
Escrever será uma distração,
um relax, um prazer.
Seja você homem ou mulher, o papel aceitará suas palavras; seja qual for a sua idade, se jovem, de meia idade,
ou maduro, o papel ainda está
em branco para nele você escrever suas idéias. Independentemente de sua formação,
se universitária ou não, seu livro encontrará sempre um público que se interessará pelo

que você escreveu.
Quando, quarenta anos
atrás, iniciamos nossa atividade literária, os livros evangélicos eram poucos, mal
apresentados e os escritores
eram quase que em sua totalidade estrangeiros. A média
de livros lidos era de um por
ano por pessoa entre os evangélicos. Uma verdadeira crise
literária entre o povo de Deus!
Felizmente, e graças a
Deus, os crentes hodiernos
gostam mais de ler. Atualmente, a média de livros lidos por

ano por pessoa já chega a
seis, variando muito, porém.
Uns lêem apenas dois ou
três por ano, enquanto que
outros são verdadeiros
devoradores das páginas escritas, chegando, e até mesmo ultrapassando, à casa de
um livro por mês.
Infelizmente, há livros e LIVROS! E certamente você poderá melhorar o nível da literatura evangélica brasileira.
Não cremos que Deus tenha
sido mesquinho na distribuição de Seus dons entre Seu
povo no Brasil. Precisamos é
arregaçar as mangas e pôr
mãos à obra. Precisamos aumentar o número de escritores brasileiros que visam a
edificação do povo de Deus
no Brasil, daqueles que escrevem LIVROS.
E como podemos ajudar
você?
Somos uma Editora e Livraria, com Gráfica própria.
Por isso podemos fazer o trabalho gráfico por um preço
mais acessível, pois não existimos para ganhar dinheiro.
Edições Cristãs – Editora
Ltda. é um ministério cristão!

Em primeiro lugar, abra nosso site:
www.edicoescristas.com
A seguir, procure o item Doutrinas.
Se o que você prega, ensina e escreve está em concordância com nossas convicções, então vamos em frente.
Sim, podemos e queremos ajudar você! Como?
1) Queremos ter acesso ao seu trabalho. Queremos
examiná-lo. Ele é seu e lhe será devolvido.
2) Podemos fazer a editoração e a impressão para você.
Serão 250, 500 ou 1.000 exemplares, ou quantos você
quiser, de acordo com suas possibilidades financeiras.
3) Mais detalhes lhe serão dados através de
um contato seu, que esperamos poder receber.
Escreva-nos: Caixa Postal 250
19900-970 – OURINHOS – SP ou
edicoescristas@uol.com.br ou ligue para (14) 3322-3930.
Aguardamos seu contato, futuro escritor!

Conferências em Uberlândia MG

N

os dias 19 e 20 de setembro a Igreja Batista Emanuel em Uberlândia MG liderada pelo Pr. Sílvio realizou uma
série de conferências missionárias. O preletor foi o Pr. Marcos Gesiel da Igreja Batista Fundamental de Araguari
MG. Os cultos foram uma grande benção para a igreja e muitos irmãos confirmaram suas decisões ao lado de Cristo.

A Primavera
Chegou

A

primavera chegou no Brasil esta semana, nesta estação a chuva vem e com ela as flores e a
beleza da natureza que saindo do inverno encanta nossos olhos com suas cores e beleza, mas esta
mudança de estação aqui não é tão clara principalmente
aqui em São Paulo, as estações se misturam e em um dia
temos chuva, sol, e frio.
Mas em outros países as estações são bem marcadas,
e podem ser vistas nas folhas das arvores, tive o privilégio
de ver esta mudança nas arvores viajando de Chicago para
Memphis, como o outono está começando no hemisfério
norte podemos notar que as folhas das arvores começam
a mudar de cor, é lindo ver esta mudança na natureza, logo
todas as folhas estarão de tons diferentes de marrom e
quando o inverno chegar elas vão cair, e quando a neve for
embora o verde volta a natureza.
Estas mudanças tão claras na natureza são feitas por
Deus, as arvores não podem simplesmente decidir derrubar as folhas, ou mesmo pegar um pincel e mudar a cor de
sua folhagem, elas estão nas mãos de Deus e a beleza de
cada estação é feita pela vontade do nosso Criador.
Olhando isto fiquei pensando, na grandeza e na bondade de Deus, dando ao homem o direito de escolher, de
tomar as suas decisões, podemos mudar a direção de
nossas vidas, podemos escolher o tom de nossos dias, e
muitas vezes escolhemos o inverno, a chuva os dias frios.
Mas é maravilhoso quando aceitamos Jesus como
nosso Salvador e Senhor, pois a partir deste momento
colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus e dependemos de seus cuidados para todas as estações de nossas vidas.
“Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele o
fará” Salmos 37:05
Entregar nossas vidas nas mãos de Deus é descobrir
a cada dia que Ele sempre nos reserva o melhor, muitas
vezes queremos fazer a nossa vontade e forçamos mudanças e acontecimentos, mas descobrimos com tristeza
que não foi o melhor que certamente nossas decisões
erradas terão um preço a ser pago.
A Bíblia registra a historia de muitos servos de Deus
que tomaram suas próprias decisões, e viveram as conseqüências de não esperar as mudanças que Deus faria,
Jacó teve que fugir da ira de seu irmão, Saul perdeu o seu
reinado, Pedro chorou arrependido de ter negado Jesus.
Deus está pronto para mudar a nossa vida, acrescentar bênçãos, alegrias, encher de cores nosso dia a dia,
mas para isto é preciso conhecer Jesus como Salvador e
Senhor de nossas vidas, entregar a folha da nossa vida
em branco para que Deus possa escrever a sua vontade.
As mudanças podem acontecer se deixarmos Deus trabalhar, as promessas serão compridas em nossas vidas
se Deus em seu poder e amor puder mudar as estações,
pintar as nossas folhas, pois Ele estará conosco durante
as noites frias do inverno, nos dias chuvosos e também
nas manhãs cheias de sol.
“Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de
águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo; as suas folhas
não cairão, e tudo quanto fizer prosperará”. Salmos 1: 3
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N

os dias 18 a 20 de setembro último a Segunda Igreja Batista Regular em Porto Velho - RO
liderada pelo Pr. Marcos Glayson A. Ferreira realizou a Conferência de Edificação sob o
tema “Vida Cristã Abundante”. O preletor foi o Pr. Samuel Sostenis da IBR Ebenézer de
Jucá – CE. Foram mensagens impactantes e desafiadoras que abençoaram os membros da igreja.
Também nos dias 13 a 15 do mesmo mês de setembro, o Pr. Samuel realizou conferências na
Igreja Batista Regular Maranata em Rio Branco – AC liderada pelo Pr. Rondineli. O motivo das
conferências foi a celebração do sexto aniversário de organização da igreja.

edgardonato@terra.com.br

SABEDORIA – O Temor
do Senhor é a Senha.

DO SUL DO BRASIL

MISSÕES
No período de 29 de outubro a 01 de novembro de 2009,
o Templo Batista Jerusalém em Camaçari BA, liderado pelo
missionário Pr Tomé Lopes dos Santos estará realizando
sua conferência missionária anual. O tema deste ano é “Expandindo o Evangelho para o Mundo Árabe” (Atos 4:20) e o
preletor será o Pr Ricardo Marques Brito, do Templo Batista
em Vila São José, São Paulo SP. Os temas abordados serão: “Conhecendo o Mundo Árabe”, “Testemunhando aos
Povos Árabes”, “Por que testemunhar aos Povos Árabes”.
Na sexta-feira haverá apresentação do filme: “A Guerra do
Islam Radical Contra o Ocidente”.

“O temor do Senhor é o principio da sabedoria” - Provérbios 1.7

P

ois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende
mais do que o ouro” - Provérbios 3.14.
Já que a sabedoria é mais importante do que o ouro, mais valiosa do
que pedras preciosas; mais importante do que tesouros, imóveis e todo
tipo de bens, como obtê-la? Resposta: Através do temor do Senhor.
O temor do Senhor é o principio. A palavra traduzida por principio, não tem sentido temporal, mas significa um principio controlador,
uma diretriz, um estilo de vida que torna alguém sábio. A pergunta
não é quando eu começo a me tornar sábio? A pergunta é como eu
me torno sábio?
Para entender o livro de Provérbios, a chave, a senha, a habilidade para viver sabiamente, baseia-se no temor do Senhor. O termo
tem um sentido “bipolar,” traz a idéia de “voltar para trás, com medo”
e ao mesmo tempo “aproximar-se para contemplar, adorar, maravilhar-se” (atração e medo). Nesse termo está a idéia de submissão
reverente à Sua vontade em atitude de adorador verdadeiro.
“O temor do Senhor é aceitar, pela fé, a revelação objetiva de
Deus porque alguém crê que Deus pretende cumprir suas ameaças,
tanto quanto as suas promessas.” (Bruce Waltke1 ).
“É reverência que se expressa em submissão à Sua vontade por
meio de um relacionamento correto com Deus.” (Charles Ryrie 2 )
Deus é majestoso, Supremo Criador. Há um abismo que nos
separa do Senhor. Em termos de dignidade, santidade somos criaturas e, a esse respeito, essa reverência não se trata de rebaixar o
homem, mas de exaltar a Deus. Essa percepção impele-nos para
levar Deus realmente a serio, e não simplesmente manter uma Bíblia
aberta na sala, um crucifixo na parede, pegar um versículo na caixa
de promessas, ouvir música sacra, freqüentar assiduamente uma
igreja ou atuar em algum ministério.
O mesmo escritor que nos diz para chegar com intrepidez no
Santo dos Santos, na sala do trono de Deus, também nos diz: “Portanto, já que estamos recebendo um Reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverencia e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor” – Hb 12.28.
Já percebeu que exaltamos tanto o amor de Deus que não percebemos como facilmente excluímos o temor do Senhor? O temor do
Senhor é a instalação no coração humano do senso de respeito, de
submissão para com a pessoa de Deus. É quando fugimos das
situações pecaminosas, quando toda a dureza do nosso coração,
teimosia e rebeldia se quebram, se dobram diante da vontade do Pai.
Esse temor do Senhor, tem nuances de medo? Tem. Afinal não
estamos diante de qualquer um, do cara lá de cima; estamos diante
do Deus das Escrituras, isso envolve respeito. Não podemos tratar,
considerar o Senhor do Universo, o Soberano, o Senhor de toda a
Terra com pronomes de tratamento inadequados e irreverentes.
ATENÇÃO: O Temor do Senhor3 “é a chave que destranca alguns ‘segredos’ do universo, que abre a porta de uma vida bem
sucedida, justamente porque o adorador está em relacionamento
com Aquele que fez todas as regras (leis) do universo”.
Existem situações, nas quais, “os da fé”, devido à familiaridade
com as coisas de Deus, têm grandes possibilidades de se tornarem
insensíveis. Os cultos começam a ser vistos com um olhar de
mesmice, perde-se o olhar da transcendência; nossos comentários
acabam sendo muito humanos, muito particulares; vamos perdendo
o gosto pela oração. Se alguém ora, abrimos os olhos e achamos
que é a coisa mais natural do mundo... Temos pressa, queremos ir
logo para casa. Não apreciamos com a mesma admiração de outrora, os testemunhos; tornamo-nos críticos, ácidos; acostumados com
as idas à igreja e a leitura da Palavra. A instrução já não nos impacta
mais. Outros sintomas:
Perda de entusiasmo com as verdades bíblicas – Novos convertidos
chegam à igreja sedentos e entusiasmados. Infelizmente, “velhos crentes” jogam balde de água fria, reagem apáticos. Não celebram a alegria
dos outros, não se deixam contagiar, não querem novos desafios.
Perda do entusiasmo para com o serviço na comunidade. Pessoas começam a reclamar e se tem valido a pena servir em trabalho
voluntário. Começam a não ver aspectos positivos, concentram-se
nos defeitos. “Vale a pena? São esses os resultados? Tudo parece
tão sem graça!” Caso você tenha observações a fazer, fale com a
pessoa responsável. Disponha a ser parte da solução.
Perda do entusiasmo com a evangelização dos perdidos. Perdese o interesse pelas pessoas carentes. Assim como os coveiros
acham a coisa mais natural do mundo enterrar corpos, os cristãos
consideram os “mortos espiritualmente” destituídos de qualquer valor.
Perda do interesse em estar presente, envolver-se na comunidade. Já não se tem vínculos, as pessoas não querem participar,
não querem atuar e os ministérios vão perdendo o brilho, a Ceia do
Senhor começa a ficar maçante e a liturgia sem vida.
Você quer ter sabedoria? O temor do Senhor é o segredo. É o
divisor de água na nossa vida. Somente com essa atitude, com o
coração transformado, o leitor de Provérbios irá assimilar a riqueza
desse livro em prepará-lo para enfrentar a vida.
1 David J. MERKH, Apostila PROVERBIOS, SBPV p. 52.
2 Bíblia Anotada, p. 793.
3 Op cit David J. MERKH, p.53

sário de sua organização. O preletor será o Pr Fernando
César Martins, missionário que trabalha na implantação de
uma igreja em São Carlos SP.

A Primeira Igreja Batista Bíblica de Canoas no Rio Grande do Sul tem adotado o trabalho dos Clubes OANSE e os
resultados são excelentes. Deus tem derramado muitas
bênçãos sobre as vidas dos que atuam através do Clube
OANSE, onde crianças e adultos têm ouvido da Palavra de
Deus. Almas têm se rendido aos pés de Cristo e isso tudo
para a Glória do Senhor Jesus. Nos meses passados, a
igreja realizou a premiação para as crianças, e no dia das
premiações quase 100 pessoas estiveram presentes para
a Glória de Deus. As informações são do nosso correspondente no Rio Grande do Sul, irmão Thiago Nunes, e-mail:
thiagoanunes7@yahoo.com.br.
BARBOSA NETO
O trabalho de implantação de uma Igreja Batista Bíblica
no Crato CE, pelo pastor missionário José Barbosa de Sena
Neto tem sido sob grande oposição. Além das dificuldades
rotineiras do trabalho de evangelização, vieram enfermidades, perseguições e até infiltrações dentro da igreja. Mas a
batalha tem sido vencida para a glória do senhor Jesus Cristo. No final deste ano deverá acontecer o batismo de alguns
irmãos e irmãs que estão em preparação. Este será segundo batismo da nova igreja que está nascendo. Os novos
convertidos estão sendo preparados através dos “Estudos
Sobre a Confissão de Fé das Igrejas Batistas Bíblicas” de
Lawrence Albert Rohr. No momento, novas oportunidades
estão surgindo para pregação da fiel Palavra de Deus. Devemos orar pela saúde física do Pr. Barbosa, principalmente pela faringite crônica que tem o impedido de usar a voz e
pela catarata que atinge os dois olhos. Para contatos: Fones: (0xx88) 3523-3354 (recados) - Rua Rocildo Alves de
Lima, nº. 30 – Bairro Independência - Crato-CE. Correspondência: Rua Carolino de Aquino, n.º 8 - Bairro de Fátima –
CEP 60.050-140 – FORTALEZA – CE – Fone: (0xx85)
3226.3391. Por e-mail: pastorbarbosaneto@yahoo.com.br.
Ofertas para a Conta no Bradesco – Agência 2194-6 C/C
12.168-1.
PROMESSA DE FÉ

PASTORES E OBREIROS
A Igreja Batista Bíblica em Bebedouro SP liderada pelo
Pr Luciano Martins hospedou a reunião bimestral de pastores e obreiros da região nordeste do Estado de São Paulo
no dia 26 de setembro de 2009. Os pregadores foram os
pastores Cacildo Martins de Franca SP e Paulo Ismael de
Barretos SP. A próxima reunião está marcada para o dia 28
de novembro no Templo Batista Ebenézer em Barretos SP.
10° ANIVERSÁRIO

A Igreja Batista Regular em Carapicuíba – SP liderada
pelo Pr Gasparino Alves comemorou o décimo aniversário
de organização. O preletor foi o Pr Márcio Trindade, da Igreja
Batista Boas Novas em Sales Oliveira SP. A IBR em
Carapicuíba dá apoio espiritual a ACRER - mantenedora do
Desafio Jovem Jardim das Oliveiras, que trabalha com a
recuperação de dependentes químicos. No aniversário da
igreja estiveram presentes diversos ex-internos já recuperados, alguns em recuperação, irmãos e pastores de diversas igrejas daquela região e autoridades locais.
40° ANIVERSÁRIO
A Igreja Batista Regular em Jardim Ângela, São Paulo SP
liderada pelo Pr Milton Calazans comemorou 40 anos de
organização. O evento ficou marcado por uma série de eventos durante o mês de setembro. Nos dias 5 a 7, conferencias bíblicas com o Pr Almir Marcolino Tavares. Dias 12 e 13,
os trabalhos ficaram a cargo de uma equipe da Missão Rocha Eterna. Dia 20, o Pr Manoel Alves.
UHBREF
A UHBREF – União de Homens Batistas Regulares
Fundamentalistas realiza no dia 3 de outubro na Igreja Batista Fundamentalista em Parque Cocaia o Encontro de
Corais.A mensagem será proferida pelo Pr Sidnei da Igreja
Batista Nova Vida em Sorocaba SP. O atual presidente da
UHBREF é o irmão Juvenildo de Oliveira Souza e os contatos podem ser feitos pelo telefone: (11) 3592-6216.

Nos dia 10 a 13 de setembro último a Igreja Batista Fundamental em Araguari MG sob a liderança do Pr. Marcos
Gesiel realizou uma série de conferências para renovação
da Promessa de Fé para Missões com o Pastor Paulo
Castelan (foto) da Igreja Batista Independente de Franca,
SP. No sábado estiveram quatro pastores com suas Igrejas
representadas! São eles: Pr. Silvio, Pr. Anderson, Pr. Moisés,
Pr. Marcos (todos de Igrejas Batistas Regulares) e mais de
90 pessoas presentes ao culto. O valor da Promessa de Fé
aumentou mais do que o dobro para honra e glória de Deus
11° ANIVERSÁRIO
Nos dias 10 e 11 de outubro, a Igreja Batista Boa Novas
em Sales Oliveira SP liderada pelo Pr Márcio Trindade realizará conferências bíblicas em comemoração ao 11° aniver-

CABO VERDE
Aos poucos o missionário Pr Manoel Messias da Silva
Junior juntamente com sua esposa Mônica e as filhas
Isabella e Receba vão se adaptando ao clima da Ilha de
Santiago no Cabo Verde. A casa está sendo montada na
Cidade da Praia e os principais pedidos de oração são estes: Pelo suprimento de água que é uma raridade na ilha,
pelos vistos de permanência no Cabo Verde, para internet e
telefone, pela segurança e saúde, pois há perigos e riscos
de enfermidades.
O alvo é ganhar almas e, portanto as orações
intercessórias pelo povo é fundamental. Para maiores informações sobre o projeto: www.projetocaboverde.glospot.com. A
conta para depósito de ofertas é BRADESCO Ag. 0564-9. Conta
108015-6 em nome de Ministérios Multiculturais Maranata.

Café com Pastores e Líderes

D

urante o mês de setembro de 2009 o missionário OANSE Diogo Henrique (Na foto com a
esposa Patrícia e a filha Nathália) realizou dois cafés com pastores e líderes do departamento infantil das igrejas para divulgar o ministério OANSE. Participaram mais de 50 pessoas de 18 igrejas da Grande São Paulo. Os preletores dos encontros foram os pastores Valdo
Romão, Gilberto Bruno e Daniel Swedberg e as igrejas hospedeiras foram: I.B. do Horto do Ipê na
capital e I.B. D’Água Viva em Santo André. Orem pelo missionário Diogo e suas viagens a Belém PA e
Manaus AM neste mês de outubro. Contatos pelo e-mail: diogo@oanse.org.br e telefones (11) 59246797 e 8117-6607.
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walacejuliare@yahoo.com.br
RETIROS DE JANEIRO DE 2010
A Estância Maranata de Catalão GO já programou as atividades para janeiro de 2010. Nos dias 4 a 9 acontecerá o
Retiro para Treinar Conselheiros. Serão 5 dias de treinamento na filosofia de acampamento e aconselhamento. Idade mínima de 17 anos. Nos dias 11 a 16 de janeiro o Retiro
dos Jovens e Adolescentes sob o tema: “Praticando a Presença de Deus”. O preletor será o Pr Agenor de Souza
Almeida da IBI de Pitangueiras SP. Para contatos: Pr William
Charles Kieffer pelo e-mail: wkieffer@gfmissions.org, telefone (64) 3471-8169 e celular (64) 8129-8389.
FAMÍLIA MESSIAS
O missionário Pr Ruy Messias que está trabalhando na
implantação de igrejas em Rio Branco AC continua se recuperando de uma cirurgia ocorrida no dia 26 de maio. A cirurgia foi um sucesso, e mesmo sendo muito delicada a recuperação tem sido satisfatória. As dores intensas que eram
sentidas já diminuíram e agora é manter o uso do colete
cervical antes de iniciar os trabalhos de fisioterapia.
AMIGOS DE SIÃO
Toda sexta-feira no TBI - Templo Batista de Indianópolis
em São Paulo SP, liderado pelo Pr Severino Monteiro, acontece a reunião dos Amigos de Sião. No primeiro semestre
de 2009 estudaram-se as Festas Bíblicas e Históricas, Páscoa, Primícias, Pentecostes, Purim, Dia de Jerusalém e
Holocausto. Outro estudo que foi ministrado foi o Ciclo da
Vida começando com o Nascimento e a Brit Milá (circuncisão), o Bar Mitzvá (Maior idade religiosa), o Casamento, a
Morte e o Luto. Tudo isso com devida aplicação espiritual. A
liderança de Amigos de Sião é do Pr. Alexandre B. Dutra.
CONVOCAÇÃO
O Presidente da Junta Batista Bíblica do Estado de São
Paulo, Pr Nilton Osmar Malves, usando das suas atribuições, convoca todas as igrejas filiadas à JUBBESP, a se
fazerem representar na Assembléia Geral Ordinária, que será
realizada no dia sete de novembro de dois mil e nove, nas
dependências do Templo Batista em Indianópolis, Alameda
dos Jurupis 1270, São Paulo SP, para tratar da eleição da
Diretoria para o biênio 2010-2011, como também outros
assunto que se fizerem necessários.
PROMESSA DE FÉ
O Templo Batista Ebenézer em Goiânia GO, liderado pelo
missionário Pr Robson Marcelo da Silva realizou a renovação da Promessa de Fé para Missões durante suas conferências missionárias nos dias 12 e 13 de setembro. Mais
uma vez o alvo foi alcançado e a igreja prossegue com os
seus projetos de apoio à obra missionária. Pr. Marcelo já
está iniciando a implantação de uma nova igreja dentro do
seu projeto e o TBE está trabalhando para ter o seu pastor
de tempo integral.
III CONGRESO DE FAMÍLIA

O ministério Verdade Bíblica de Mogi das Cruzes SP realizou o III Congresso de Família nos dias 25 a 27 de setembro último. O evento foi realizado no Hotel Panorama em
Águas de Lindóia SP. O preletor foi o Pr Leandro Tarrataca
(foto), Diretor Executivo do Ministério Verdade Bíblica. Ele é
autor do livro: “Família – Projeto de Deus”, entre outros. O
Congresso é realizado anualmente em diferentes lugares.

RETIRO DA JUBBESP 2010

O Que Esperar
da Oração?

Q

Dias 18 a 22 de janeiro de 2010 a JUBBESP – Junta
Batista Bíblica do Estado de São Paulo realizará o Retiro
Anual de Pastores e Obreiros. O encontro será realizado no
Hotel Del Verde (www.delverdehotel.com.br) na Estrada Prefeito Bento Rotger Domingues, 500 – Itapecerica da Serra
SP. O investimento por participante será de R$ 280,00. Para
maiores informações, Pr. Marco Antonio Silva pelo e-mail:
marcosigreja@uol.com.br, telefone (11) 5062-7735.
25° CONFERÊNCIA FIEL
Dias 5 a 9 de outubro acontece a 25° Conferencias Fiel
para Pastores e Lideres no Hotel Monte Real Resort em
Águas de Lindóia SP. Devido à grande participação de pessoas de todo o Brasil, o evento utiliza também outros hotéis
para hospedagem: Hotel Glória, Hotel Panorama, Hotel Fredy
e Hotel Majestic. Para conhecer as publicações da Editora
Fiel visite o site: www.editorafiel.com.br ou entre em contato
pela Caixa Postal 1601-CEP 12.239-990 – São José dos
Campos SP.
CONGRESSO INTERNACIONAL
A missão Chamada da Meia Noite realiza neste mês de
outubro nos dias 21 a 24 o 11° Congresso Internacional
sobre a Palavra Profética. O tema é “O Acelerado Cumprimento das Profecias” e os preletores são: Meno Kalisher
(Israel), Norbert Lieth (Suíça), Arno Froese (EUA), Eros
Pasquini Jr. E Reinhold Federolf (Brasil). O evento acontece
em Águas de Lindóia SP. Maiores informações:
www.chamada.com.br ou telefone 0300 789 5152.
ALICERCES DO SUCESSO
Alicerces do Sucesso são seminários que respondem
algumas perguntas chaves: Como posso descobrir o propósito de Deus na minha vida? Como posso obter a maturidade espiritual? Como posso extinguir ou evitar a rebelião
na juventude? Como posso ter relacionamentos que perduram? Como posso resolver e impedir conflitos familiares e
conjugais?
Alicerces do Sucesso oferece maiores informações:
www.alicerces.com.br, e-mail: cursos@alicerces.com.br, telefone (11) 5673-4521, Fax (11) 4043-5204. Rua Alta, 5 Sete
Praias CEP 04.477-520 São Paulo SP.
CIEF
No dia 31 deste mês de outubro de 2009, quando se
comemora o Dia da Reforma Protestante, acontecerá na Igreja Bíblica Congregacional de Itaquera SP, na Rua Almino
Afonso, 20 Itaquera São Paulo SP uma Concentração da
CIEF. A Igreja hospedeira, liderada pelo Pr Jonas Elias de
Oliveira oferecerá um lanche aos participantes. O evento,
que terá inicio às 15 horas, estendendo-se até as 20h30
terá dois pregadores: a tarde, Josias Baraúna do Rio de
Janeiro, e a noite o Pr Rômulo Weden Ribeiro de Goiás.
Todos são convidados.

uando você ora, espera o que? Ou pelo que?
Quan-do aquilo que você espera não aconte
ce, o que faz, como reage?
Na Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, o apóstolo defende seu apostolado e ministério. Do capítulo 10
em diante ele intensifica esta defesa, combatendo os
obreiros fraudulentos, e falsos apóstolos (11.13). Então,
no cap. 12.7-10, após descrever a visão que teve dos céus,
ele abre seu coração mencionando algo que o afligia. Esta
experiência e testemunho nos ajuda a entender o que
devemos esperar da oração
O texto nos mostra Paulo reconhecendo que aquilo
que o incomodava tinha um propósito maior (12.7) –
“Mantê-lo humilde”. Ele, ainda, reconhece que aquele espinho na carne (uma possível enfermidade) (conf.Gl 4.1215), o incomodava demais. E por fim, ele reconhecia que
aquela situação era agravada pela permissão de Deus
em deixar um mensageiro de Satanás agredi-lo com a
enfermidade.
Diante dessa situação, o apóstolo ora: a) Ele Repete o
mesmo pedido 3 vezes; b) ele expressa sua dor e frustração com aquela situação; c) ele ouve um NÃO “garrafal”
de Deus.
Pense por um momento: Se você estivesse no lugar
dele, como agiria? O que pensaria de Deus? Afinal de
contas, você é um servo fiel!
Sabe como Paulo reagiu ao “não” do Senhor? Ele aceitou a resposta de Deus com alegria; ele aceitou viver numa
condição humanamente desfavorável, em favor de um benefício maior; ou seja, ele se regozijou em Cristo.
Sabe como é possível aceitar a resposta de Deus
com alegria?
a) Entendendo que o que Deus está fazendo em sua
vida é o melhor
b ) Aceitando humildemente a resposta de Deus
c) Distinguindo entre o poder da graça e o alívio da
dor
Por isso, gostaria de propor que: QUANDO NOSSO
CONTENTAMENTO ESTÁ NOSENHOR, ORAMOS ESPERANDO POR ELE E NÃO PELO ALÍVIO DA DOR!
Matthew Henry (1662-1714), um teólogo inglês, escreveu sobre “O efeito didático dessa oração na vida de Paulo”, e quero citá-lo como aplicação dessa nossa reflexão:
1. O método que Deus usou para mantê-lo humilde, e
para evitar que se exaltasse de modo desmedido pelas
visões e revelações que recebia, foi negar seu pedido.
Mesmo sem este tipo de visão, Deus quer nos manter
humildes, e pode negar-nos um pedido de oração.
2. Deus costuma tirar bem do mal, para que as desaprovações de nossos inimigos nos protejam do orgulho.
3. Se Deus nos ama, evitará que nos exaltemos de
modo desmedido; as cargas espirituais estão ordenadas
para curar o orgulho espiritual.
4. A oração é um ungüento para toda a chaga, remédio para toda a enfermidade, e quando somos afligidos
por espinhos na carne, devemos nos entregar à oração.
5. Se a primeira oração não é respondida, nem a segunda, devemos continuar orando. Os problemas nos são
enviados para nos ensinar a orar; e continuam para ensinar-nos a insistir em oração.
6. Mesmo que Deus aceite a oração de fé, ainda assim nem sempre dá o que lhe é pedido; porque, como às
vezes concede com ira, também nega com amor.
7. Quando Deus não acaba com os nossos problemas e tentações, mas nos dá graça suficiente, não temos
razão para nos queixar.
8. A graça significa a boa vontade de Deus para
conosco, e isso é suficiente para nos iluminar e vivificar,
fortalecer e consolar em todas as aflições e angústias.
Seu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas, e sua graça se manifesta e magnífica.
9. Quando somos fracos em nós mesmos, então somos fortes na graça de nosso Senhor Jesus Cristo.
O que esperar da oração? QUANDO NOSSO CONTENTAMENTO ESTÁ NO SENHOR, ORAMOS ESPERANDO POR
ELE E NÃO PELO ALÍVIO DA DOR!
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Editora Batista Regular de São Paulo, Capital estará realizando nos dias 7 a 11 de junho de 2010 a Conferência
sobre Pregação e Pregadores sob o tema “A suficiência da Palavra”. O preletor será o Pr Bryan Augsburger da
Primeira Igreja Batista de Arlington Heights, EUA. Ele é doutor em homilética pela Trinity Evangelical Divinity
School e escreveu sua tese sob o título “Alcançando Equilíbrio no Sermão”. As informações podem ser solicitadas através
do site: www.editorabatistaregular.com.br, skype: ebr-vendas, telefones (11) 5533-6843 e 5561-3239, Rua Kansas, 770 Brooklin. CEP 04.558-002 São Paulo SP.

Puxaram o Meu Tapete
Antônio Carlos de Carvalho

Como Caminhamos Nós: Fortes ou Enfraquecidos?

V

ivemos dias difíceis e
confusos e de situações
inusitadas nunca antes
visto, e que vem se acentuando cada
vez mais a partir dos anos 60. O
paradigma da secularização toma
contas das igrejas, principalmente
de seus púlpitos. E essas anomalias se exteriorizam pela presença
dos novos movimentos religiosos
que se alastram diuturnamente tal e
qual a sanha de uma erva daninha e
isso vem invadindo até mesmo ambientes tidos outrora como tradicionais. A sã doutrina foi empacotada e
lançada no lixo mais próximo, sem
que vozes se levantem em seu socorro. Não temos tido ação nenhuma eficaz.
Analisando este fenômeno,
Leonildo Silveira Campos, em seu
“Teatro, Templo e Mercado”, resultante de pesquisa de campo e de intensa observação, pontifica que “o advento dessas novas opções de misticismo e de religiosidade... acabou
por beneficiar os novos movimentos
religiosos de origem cristã, entre
eles os movimentos carismático na
Igreja
Católica
e
o
neopentecostalismo protestante”.
Paulo, orientando a Timóteo, a
quem ele chamou de “meu verdadeiro filho na fé”, escreveu: “prega a
Palavra, insta, quer seja oportuno,
quer não, corrige, repreende, exorta
com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não
suportarão a sã doutrina; pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças,
como que sentindo coceira nos ouvidos; e se recusarão a dar ouvidos
à verdade, entregando-se às fábulas”. Estamos vendo o cumprimento
de tudo isto, ali, bem ali, na próxima
esquina, próximo a igreja local da
qual fazemos parte e contemplamos
a tudo isso de braços cruzados, inertes ou ficamos como baratas tontas.
A grande verdade, conforme nos
aponta Antônio Gouvêa Mendonça, é
que “o protestantismo histórico está
perdendo a batalha para as novas
formas de cristianismo por duas vias:
por evasão direta para as novas igrejas ou por perda simbólica no interior
dos seus próprios templos”. Nossos
pastores, de linha fundamentalista,
esbravejam de seus púlpitos seus
desabafos, arrotam indignação, mas
não fazem o necessário que precisa
ser feito. Não pregam a Palavra com
profundidade.
Muitos de nós, a partir de mim,
não temos tido tempo para dobramos nossos joelhos em terra, em
busca do trono da graça para que
sejamos capacitados pelo próprio
Deus, através da instrumenta-lidade

do Espírito Santo. Não temos nos
debruçado sobre as Sagradas Escrituras, para aquele encontro diário e
extremamente necessário com o Senhor, para que possamos extrair o alimento necessário para alimentar o
povo que o Senhor nos tem confiado,
mas o que vemos e ouvimos, são
mensagens escolhidas de última
hora, fora da realidade e da necessidade daquele povo sob nossa responsabilidade e pastoreio. Proferimos mensagens sem conteúdo nenhum e, acima de tudo, de vivência
cristã, o que é bem mais grave. Falo
em tese.
Muitos de nós, por nossa livre recreação infantil, dizemos: não queremos quantidade, mas qualidade. Mas
qualidade de quê? De membros
depauperados, esquálidos, quase
prontos a morrer de inanição, porque
não temos tido bom alimento para
lhes alimentar? O que teremos a dizer sobre isso? Manifeste-se você,
caro colega e comente isso, mas com
seriedade e isenção de ânimos.
O Brasil é um grande celeiro para
o misticismo, isso faz parte do sangue verde-e-amarelo e da cultura do
nosso povo, a partir do nosso
famigerado descobrimento. A estreiteza dogmática de alguns que se dizem fundamentalistas, mas que não
conhecem profundamente os verdadeiros fundamentos da fé cristã,
fundamentalismo este que dele fazemos parte quase sem nenhum
conhecimento histórico, nossos líderes – temos líderes, onde eles estão?
– tem se ocupado bem mais em fazer
barulhos em seus ajuntamentos. E
tentamos analisar isso e daquilo, com
a lente dos outros, esmerando-nos
em falar do quintal do vizinho, e muitos de nós até mesmo pontificamos
em nossas catedrais de fundo de quintal, sem expressão nenhuma, numa
atitude muitas das vezes de autodefesa e temos – todos nós – nos esquecido de pregar a Palavra tal qual ela é,
para alimentarmos o nosso povo com
a inerrante Palavra de Deus. Falo em
tese, repito.
Poucos, pouquíssimos somos
os pregadores da Palavra de forma
expositiva. Não temos nos dado ao
trabalho de expô-la assim desta forma. Muitos de nós não temos nos
debruçado para lermos e meditarmos na Palavra para levarmos alimento sólido para o nosso povo tão
sofrido e desassistido espiritualmente falando. Somos pelo exercício do mesmíssimo, achamos que
nossos cultos aos domingos, pela
manhã e, mormente o da noite, precisam ser única e exclusivamente
para o ‘incrédulo’ e estamos perdendo uma excelente oportunidade de

alimentarmos toda a igreja local ali
reunida, como se a exposição da
Palavra não atingisse todos os homens, crentes e descrentes. Precisamos mudar este modelo
ineficiente de agir.
Estamos perdendo a grande
oportunidade de alimentar o nosso
povo com alimento de primeira qualidade. O nosso povo está faminto, e
saem de nossos templos vazios,
esquálidos, depauperados, correndo o risco de inanição espiritual.
Saem dominicalmente de nossos
templos da mesma forma como ali
entraram, porque ouviram mensagens mal-elaboradas, ‘estudadas
’ali mesmo no púlpito, de última hora,
sem conteúdo bíblico-teológico,
muitas das vezes sem vivência nenhuma por parte do pregador. E o
nosso povo percebe, ele não é mais
tão menos observador que outrora o
era... E estas pessoas retornam para
as suas casas enfraquecidas, desanimadas, por falta de uma
clarinada correta, para enfrentarem
mais uma semana de vida. Esta é a
nossa realidade.
Sei que muitos que me lêem
neste momento irão ficar revoltados,
nervosos com tudo isso que trazemos à lume, dizendo como digo a
queima roupa, mas quero dizer, de
antemão, que não estou preocupado com o que pensam ou deixam de
pensar acerca do teor das minhas
palavras, pois não há a mínima intenção de minha parte de agradar a
quem quer que seja, pois o meu
compromisso, acima de tudo e de
todos, é com o meu Deus, a quem
eu tenho procurado servi-Lo ao longo de todos estes anos de experiência verdadeiramente cristã bíblica.
Mas ali, na esquina mais próxima, ou quase defronte ao nosso templo, está um grupo de aparência forte, cujos espaços todos estão tomados, pouco importa se o ambiente
está ou não climatizado (a coqueluche do momento), bem acomodados
ou não em bancos de madeira, cadeiras de plástico. Muitas dessas
pessoas até mesmo já os fizeram
despencaram ao chão, pela fragilidade de cada uma delas, ou confortavelmente sentados em poltrona
acolchoadas. Mas que ouviram uma
mensagem, até mesmo distorcida
das Sagradas Escrituras, mas que
aparentemente satisfazem aos seus
anseios e os fortalecem para uma
nova semana que se inicia. Nós temos o melhor e não estamos sabendo usar. E isto precisa ser mudado.
Já. Agora. Imediatamente. Sem perda de mais tempo. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Para
a maior glória do Nome do Senhor.

E

ste termo puxaram o meu tapete é comum na linguagem popular.
Na verdade é empregado quando alguém esta bem situado, loca
lizado ou mesmo bem sucedido politica e financeiramente,quando
derrepente alguém puxa o tapete e tudo aquilo que estava firmado, cai por
terra e por consequencia fica sem lenço e documento. Mas como pode
alguém puxar o tapete de outro? É muito fácil. O ciúme e a inveja são na
verdade os precursores da motivação para alguém querer puxar o tapete do
outro. No Trabalho, na escola e principalmente na política, constatamos
diariamente um querendo puxar o tapete do outro. Dentre a classe dos
médicos, advogados, magistrados, professores, contadores, e muitos
outros embora se tenha uma aparência de normalidade, a verdade é que
tem sempre alguém querendo puchar tapete do outro. Muitos puxando e
escondendo a mão, para não se identificar. Incrível é acreditar que entre
aqueles que professam a mesma fé, dentro do próprio clero, o que se
percebe é o tapete sendo puxado. O problema é não quando estou puxando o tapete de alguém, mas quando estou em cima do tapete. Quando o
orgulho toma conta do nosso ser, sentimos mais importante do que os
outros, e voamos na nossa imaginação em cima do tapete. Talvez pelo
cargo que ocupamos ou mesmo pela função que exercemos, o ego fala
mais alto e o sujeito acaba por endurecer a cerviz, pizando, menosprezando, humilhando e o que é pior desafiando até mesmo Deus. Além dos
homens, quem pode mais puchar nosso tapete? Lembra-se do Titanic,
seu idealizador chegou afirmar que sua fortaleza era tamanha, que nem
mesmo Deus poderia dete-lo. O Fim todos conhecem, foi com toda tripulação para o fundo do mar. Também o último episódio do AR france, quando a
segurança da nave, era orgulho dos franceses, mas derrepente foi também
puxado seu tapete, vindo por terra, ou seja vindo para o mar toda a sua
tecnologia. O pior tapete que é puxado não é a decepção com as pessoas,
nem decepção na politica ou mesmo com os mais chegados. O maior
tapete puxado que o Homem enfrentará na vida é a morte e aí, não tem
desculpas por que chegara um dia que deverá prestar contas a Deus. A
sociedade e a própria religião preciona para que o individuo negue a Cristo
como único mediador entre Deus e os homens, buscando muitas vezes
satisfazer seu próprio entendimento, mas afastando a vontade de Deus.
Chegará um dia, porém, que encontrarás pessoamente o Deus dos ceús e
poderá ser que exclame diante Suprumo criador: “puxaram o meu tapete”,
pois tudo que aprendi na vida foi confiar em mim mesmo e não no presente
que Ele teria dado ao Mundo, ou seja a fé em seu filho unigenito. Para
muitos é vergonhoso confessar a Jesus Cristo diante do homens, como
seu salvador pessoal, mas preste atenção é muito mais precioso adora-Lo
e confessa-Lo em quando vivo, do que exclamar diante de Deus na hora da
morte “puxaram o meu tapete”, pois sempre preferiu viver embaixo do tapete da religião, sem meditar no que realmente representou a Cruz como
sentido da vida. A religião cega o entendimento, afastando o homem de
Deus e em muitas vezes puxa o tapete da fé no Salvador, para preferir ficar
em cima do tapete da religião.
O autor é Advogado em Marilândia do Sul.
E-mail: accristal@zipmail.com.br

A GUERRA PELA VERDADE
JOHN MACARTHUR
Editora Fiel
www.editorafiel.com.br
Tel. (12) 3936-2529.
A verdade está sempre sob ataque. A chamada era
pós moderna é um período da história sem nenhuma verdade. Por essa razão você precisa ler este
livro.
666
DR. ANÍBAL PEREIRA DOS REIS
Edições Cristãs
www.edicoescristas.com.br
Tel. (14) 3322-3930
Este e diversos outros livros do falecido ex-padre
católico Dr Aníbal Pereira Reis pode ser encontrado
em reedições no catálogo de Edições Cristãs.
PROFETAS E PROFECIAS
Diversos Autores
Editora Cristã Evangélica
www.editoracristaevangelica.com.br
Tel. (12) 3202-1700
Esta revista para jovens tem 16 lições sobre a Profecia Bíblica. Estuda todas as profecias desde Isaias
até Malaquias e avança para Paulo e Pedro no NT
sem deixar de fora o Apocalipse.
PALAVRA SAGRADA POESIA ENCANTADA
Paulo Debs
Editora Vida
www.editoravida.com.br
Tel. (11) 2618-7000
Este livro para crianças apresenta as histórias
bíblicas de todos os tempos. São 30 composições
que irão marcar a vida das crianças e dos adultos.

Campanha do Metro Quadrado

O

missionário Pr. Odenilson de Sousa Figueiredo (na foto com a esposa) que está implantando
igrejas em Maputo, Moçambique, lançou a Campanha do Metro Quadrado visando arrecadar
fundos para a compra de um terreno para construção do prédio da igreja. A última informação
recebida mostrou que já foram arrecadados 20 metros. Cada metro quadrado vale R$ 100,00 (Cem reais)
e as ofertas podem ser depositadas na conta Bradesco Ag. 929 – Conta Poupança 33585-1. Os
depositantes deverão avisar sobre a oferta através do e-mail: pr.odenilson@hotmail.com. Orem pelos
novos convertidos em Maputo e pelas eleições gerais que acontecerão em Moçambique para que tudo
transcorra em clima pacífico.
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Princípios Para
Construir Pontes

A

partir desta edição estarei compartilhando com
os irmãos os princípios bíblicos que o Pr. Bill
Goode ensinou quando esteve no Brasil em

1988.
No final ano de 1953, veio
morar em Pedra Branca, Ceará a família do senhor João
Morais, e posteriormente a do
senhor Pedro Alves, provenientes da Vila Gravatá no município de Antenor Navarro,
hoje São João do Rio do Peixe, no estado da Paraíba. Essas famílias participavam da
Igreja Batista daquela localidade. Quando chegaram a
Pedra Branca foram residir
no Sítio Boa Esperança, vizinho a cidade, de propriedade o senhor Armando Lins,
conhecido dono de uma farmácia na cidade. Hoje nós
temos a avenida que leva o
seu nome na saída para Boa
Viagem.
A família do senhor João
chegou no dia 27 de Dezembro de 1953, pouco depois
veio o senhor Pedro, logo no
ano 1954, começaram a fazer reuniões na casa do senhor João Morais. Eles se
reuniam para a escola dominical pela manhã e culto à
noite. Depois pediram autorização às autoridades para
fazer cultos na cidade em
frente das casas, daqueles
que aceitavam, com o intuito
de evangelizar o povo
pedrabranquense.
Naquela época era muito
difícil, havia muita perseguição, em cada reunião tinha
xingamentos como também
agressões a pedradas. Mas
mesmo assim eles não se
abateram. As duas famílias,
cada uma composta do casal mais doze filhos formavam por si só uma congregação de 28 pessoas. Um
dos filhos do senhor João
Morais fazia as pregações,
José Pires Morais que hoje
é pastor de uma Igreja Batista na Paraíba, e as meninas cantavam, uma delas é
a nossa amada irmã Maria
Lins que ainda hoje está
conosco. Na época tinha 15

anos.
Muitas pessoas eram atraídas para os cultos, devido
aos cânticos. No início vieram
alguns pastores e seminaristas Batistas Regulares de
Juazeiro do Norte ajudar no
trabalho. Eram eles: Jaime,
José Marques, Diassis e
Raimundo Teixeira. Na década de 60 veio ajudar na
evangelização o missionário
Vernard Stuck então pastor
da
Igreja
Bíblica
de
Mombaça. Na ocasião se
converteram o irmão Assis
Arlindo e sua esposa dona
Ernestina que ainda hoje
permanecem conosco.
Naquele tempo os cultos
eram realizados nas casas.
Além das famílias já citadas
proveniente da Paraíba, existia na cidade uma pessoa
que professava o nome de
Cristo. Uma senhora chamada Maria de Jesus e faziam
cultos em frente à sua casa
perto do atual Bradesco. No
início foram alugados alguns
prédios onde funcionou a
congregação. Os irmãos
congregaram por algum
tempo na parte de cima da
cadeia pública da época, na
Rua Augusto Vieira, onde
hoje é uma Loja Maçônica..
Também estiveram numa
casa que fica no início da Avenida Sabino Vieira Cavalcante. Congregaram-se também
na Rua Dr. Hermógenes.
Durante muito tempo era
somente um trabalho missionário e a igreja só foi organizada em 25 de junho de 1970,
pelo o missionário Leslys
Davis que hoje não faz mais
parte a BGFMISSION. O prédio onde funciona atualmente a Igreja Bíblica só foi
construído entre os anos de
1971 e 1972 e dedicado a
Deus no mês de outubro de
1972.
Além dos irmãos de
Juazeiro do Norte e missio-

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

nários da Bgfmission já citados, vários outros preciosos
irmãos serviram a Deus e
semearam o Evangelho nesta cidade. Missionário Wendel
ministrou na ausência do Pr.
Vernard. O missionário Davi
Eldert dedicou mais de 10
anos de sua vida nesta igreja nos anos 70 até o início
dos anos 80. Naquela época esteve também aqui a
missionária Janete Carey.
Depois veio o missionário
Ronald Johnson, evangelizou muito esta cidade. Davi
Kruse também deu sua contribuição com a mensagem
de Boas Novas para nosso
povo.
Finalmente chegou o
momento de transição. Em
1991, o missionário Ronald
Johnson voltou novamente e
trouxe em sua companhia o
P r. Manoel de Deus. Em
1993 Pr. Ronaldo foi para
outro trabalho e ficou o Pr.
Manoel até os dias de hoje.
Deus tem abençoado a sua
obra em Pedra Branca.
Como o Pr. Manoel certa vez
disse: “os amados irmãos
missionários vieram, plantaram a semente e Deus me
mandou na hora colheita”.
A nossa gratidão ao Se-

nhor pela vida de cada um
desses irmãos que Ele usou
para que conhecêssemos o
evangelho da graça. Atualmente a Igreja contribui com
alguns projetos missionários: Cabo Verde (Pr. Izaias
Arruda), Israel (Roberto
Kedoshim), Planalto Airton
Sena em Fortaleza (Pr.
George Hércules), Pacatuba
(Pr. Luiz Amorim), Mombaça,
Mineirolândia, distrito de Pedra Branca, Três Irmãos no
município de Novo Oriente e
o programa radiofônico.
As Boas Novas que pode
ser ouvido através do
www.amtrapia1510.com.br,
de segunda a sexta, das
6h00 as 6h30 horas.
Nas dependências da
igreja funciona o Instituto Educacional Elim, do maternal ao
5º. Ano, onde os alunos diariamente ouvem da Palavra de
Deus. A Deus toda honra.
Maiores Informações:
Igreja Bíblica Independente
de Pedra Branca, Rua
Francisco Calíope de Olinda,
63, Centro - Pedra Branca CE, CEP - 63.630-000.
E-mail:
ibpedrabranca@bol.com.br.
Informações enviadas
pelos membros da Igreja.

INTRODUÇÃO
Quando Cristo esteve aqui na terra, Ele sempre estava
estendendo as mãos aos outros, interessado nas necessidades deles. Ele atravessou todas as barreiras, barreiras econômicas, barreiras raciais, sociais ou sexuais. Ele
era amigo do salvo e do perdido, mas nunca comprometeu a pureza nem a verdade.
Se você quer ser como Cristo, você tem que amar aos
outros, ficar interessado nas necessidades deles e atravessar todas as barreiras que o pecado colocou entre
você e eles. Deus declarou no início da criação do homem: “não é bom que o homem esteja só”, o homem é
um ser social. Um provérbio antigo diz: “Aquele que quer
ter amigos deve mostrar-se amigável.”
Quase todos os problemas na vida envolvem os seres
humanos. É importante à família, aos amigos, nos relacionamentos no trabalho e ao darmos testemunho do Senhor, construirmos “pontes” em obediência à Palavra de
Deus. Vamos aprender alguns princípios bíblicos de como
construir pontes aos outros.
I. “CONSIDERE CADA UM OS OUTROS SUPERIORES
A SI MESMO (Fp. 2: 3).
A. Filipenses 2: 3 não quer dizer:
1. Cobiçar a aparência, habilidades ou bens dos outros.
2. Pensar que a outra pessoa é superior a mim.
Isto é proibido (2 Co. 10: 12). Quando eu penso isto,
estou querendo dizer que Deus não me deu o que é justo
(Ex. 4: 10-14; Is 45: 9). O mesmo Paulo que escreveu 1
Co. 15: 9 também escreveu 2 Co. 11: 5.
B. Filipenses 2: 3 quer dizer:
Procurar o bem estar dos outros antes do seu.
1. Isto é essencial para ser um bom conversador e
amigo.
2. Desenvolva interesse genuíno, não dê para receber.
3. Descubra as coisas em que a outra pessoa está
interessada.
II. APRENDA A AMAR COMO DEUS AMOU; AME AOS
OUTROS APESAR DAS FRAQUEZAS DELES.
A. Deus nos ama: não porque somos maravilhosos,
mas por causa da Sua graça. Aqueles que nos amam nos
amam pelas mesmas razões às vezes.
B. Paulo diz que tudo que é bom em nós, foi nos dado
(1 Co. 4: 7).
C. Deus nos manda que amemos como Ele ama (1
Jo. 4: 11).
D. Deus nos manda a vencer o mal com o bem (Rm.
12: 21). Nós temos que amar e fazer o bem apesar das
faltas dos outros.
III. ENCORAJE OS PONTOS FORTES NOS OUTROS
(MAS NÃO BAJULE).
A. Dê honra a quem é devido (Rm. 13: 7).
B. Use as palavras que edificam e transmitam graça
aos ouvintes (Ef. 4: 29).
C. Reconheça que Deus cria todas as pessoas e no
momento da salvação Ele dá a cada pessoa habilidades
que precisam ser desenvolvidas e usadas.
D. Cristo não somente enfrentava problemas com
amor, Ele também elogiava os pontos fortes (Mt. 16: 16 –
23).
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Bodas de Ouro

O

casal, Pr
Amadeu
Juliare e
Benedicta Antonia
Juliari, ambos nascidos na cidade de São
João da Boa Vista –
SP comemorou 50
anos de casamento
(Bodas de Ouro) no
dia 25 de julho de
2009.
A cerimônia realizouse no Templo Batista Bíblico de Jardim Gisele
em Guarulhos SP.
O enlace do casal
aconteceu no dia 25
de julho de 1959 no
Templo Batista Bíblico
em Guarulhos pelo Pr
Manoel do Nascimento.
Ao casal, como herança, o Senhor entregou três filhos
maravilhosos que também andam nos caminhos do Senhor:
Léia, Leila e Amadeu Cláudio. Os netos são seis: Felipe,
Juliana, Joira, Mateus, Kauê, Giovanni.
Pr Amadeu tem sido um servo fiel do Senhor ao longo de
sua vida e tem dito que o seu propósito é confiar sempre, de
acordo com o Salmo 128.

Projeto “Gaúchos Para Cristo”

A

lgumas situações
inusitadas acontecem em nossas vidas que não compreendemos num primeiro momento,
mas que estão dentro do plano de Deus e que depois vemos o porquê delas haverem
acontecido.
E foi uma destas ocasiões que Deus usou para trabalhar o coração do Pr
Michael Ring. Missionário em
Porto Alegre RS. Desde 1992
o Pr Michael e família têm trabalhado na implantação de
Igrejas nesta região. Porem,
Deus quis que ele tirasse
umas “férias forçadas”. Durante a participação numa
EBF, ele tentou ajudar o time
feminino que estava perdendo no cabo-de-guerra e acabou torcendo o seu tornozelo
ficando assim impossibilitado de fazer as suas atividades corriqueiras. Então, neste tempo, o Pr Michael come-

çou a ler dois volumes de um
livro sobre Hudson Taylor que
tocou no seu coração sobre a
necessidade de evangelizar o
Estado do Rio Grande do Sul.
O Rio Grande do Sul é conhecido nacionalmente como
um Estado em que o povo é
frio e de coração duro, onde
as obras são difíceis e que
por isso é um desperdício investir neste local. Porem, o
projeto está querendo mostrar que Deus é poderoso para
essa obra. O “Gaúchos para
Cristo” é um projeto que tem
por objetivo alcançar os povos
que vivem nos rincões, como
se diz no RS. Para a propagação das boas novas, onde,
por consequência, será possível entrar em contato com
muitas pessoas num curto espaço de tempo.
O primeiro local visitado foi
a cidade de Rio Grande, município onde está localizado o
maior ponto do Estado do RS
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e um dos maiores do país.
Sendo uma cidade costeira, a
cada ano é organizada uma
festa chamada “Festa do
mar”. Mais que 100 mil pessoas participaram deste evento e onde foram distribuídos
centenas de folhetos. Geimes
Goulart e mais três jovens tomaram decisões ao lado de
Cristo.
O segundo e mais recente evento foi a participação na
Expointer, uma feira de agro
negócios. No total, mais de
420.000 mil pessoas passaram pelos portões da
Expointer durante os 9 dias de
feira. Foram distribuídos mais
de 93 mil folhetos e três pessoas foram salvas. Um rapaz,
Luis Henrique de Frederico
Westphalen, aceitou a Cristo
depois de passar pelo stand
procurando se informar de um
livro sobre a Nova Era. Foram
outras duas decisões por Cristo durante a Expointer. Foi uma
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benção contar com mais de 100
irmãos de 13 congregações que
participaram do projeto.
O projeto já esta vislumbrando novos locais para trabalhar. No dia 19 de Setembro fez-se a distribuição de folhetos dentro do Acampamento Farroupilha, local onde os
gaúchos se reúnem para as
comemorações da Semana
Farroupilha, comemorando o
dia 20 de Setembro, data da
Revolução Farroupilha. No
dia 28 de setembro a dia 4 de
outubro está sendo feita a distribuição na cidade de Santa
Maria e no inicio do mês de
outubro estarão participando
de um evento na cidade de
São Sepé.
Para maiores detalhes
sobre o projeto, evento e
contato com os pastores das
igrejas que compõem o
projeto acessem o site
www.gauchosparacristo.com.br.
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