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Distribuição Interna

Nesta Edição

Ações de Graças

A

N

o Rio Grande do Sul, o missionário Zenildo da
Silva dos Santos recebeu o pastor de sua igreja
enviadora em São Paulo, capital, Mário José da
Silva para a comemoração de mais um ano de benções.
Leia mais na Página 4.

Ainda no Sul

E

m Novo Hamburgo RS, a Igreja Batista Maranata
liderada pelo Pr. Marcelo Martins realizou conferências pelos 33 anos de organização do trabalho. Página 4.

Família Magiezi

E

jornaldeapoio@yahoo.com.br
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m 1989, nasceu no
coração, do então
jovem casal, Pr.
Valmir Leonardo dos Santos
e Márcia V. Trevisan dos Santos, a visão da criação de uma
escola. No ano de 1992, quando sua esposa concluiu o
Curso de Pedagogia, deu-se
início na Igreja Batista Regular de Contagem – MG, um
pequeno Colégio de Educação Infantil.
Motivados por possibilidades ainda maiores e no interesse de preparar jovens num
ambiente acadêmico, o casal
mudou-se para Araçatuba, no
interior de São Paulo. Por seis
anos tentaram implementar o

Projeto no Instituto Bíblico de
Evangelização (IBE).
Naquela época, Deus
aproximou deles o missionário norte-americano, Pr. John
Peterson, que foi instrumento
primordial na expansão da visão para uma Universidade
Cristã.
Inspirados pelas informações, fotos e histórias das grandes Universidades Americanas, como: Bob Jones e outras,
a direção do casal se voltou
para este objetivo. Em setembro do ano de 2005, em uma
área adquirida de 5.000 m2, o
Pr. Valmir deu início à construção do primeiro bloco, com
duas salas de aulas, banhei-

ros e secretaria, já observando
as exigências do Ministério da
Educação. Um ano depois adquiriu uma área junto à primeira, aumentando o espaço do
terreno para 18.000 m².
As dificuldades, a falta de
recursos financeiros levou o
casa a paralisar o projeto por
mais de um ano e até pensaram em desistir. Foi quando
novamente, amigos que também amam a idéia de uma Faculdade Cristã, os recompõe.
Hoje Deus está sendo glorificado porque o trabalho de
tantos anos tem sido recompensado de modo maravilhoso! Em ato solene, o Pr. Valmir
assinou recentemente os do-

Foi-se a Flor, Mas Ficou o Seu Perfume...

N

o decorrer da minha
vida cristã ouvi uma
história que me faz
muito bem ao coração. Em um
reino havia um rei que apreciava muito de flores. Este tinha
à sua disposição muitos servos para cuidar dos seus jardins; dentre eles havia um que
mais que seu servo era seu
amigo.
Diariamente o rei e este
amigo (que tinha uma filha)
conversavam e meditavam
sobre a bondade de Deus revelados na beleza da criação.
O amigo do rei pessoalmente
cuidava de uma flor de inestimável valor uma vez que era
rara na região. E assim iam

vivendo até que um dia uma
doença repentina ceifou a
vida da filha daquele jardineiro-chefe que a partir de então

foi tendo sua alegria nublada e amargurando foi
ficando seu coração ao
ponto que não queria
mais passear nem conversar com o rei. Não via
mais beleza quando contemplava aqueles jardins.
Vendo o rei a tristeza
do amigo decidiu fazer
uma festa para apresentar a todos os seus jardins. A estrela da festa
seria
aquela
flor
rara cuidada pelo jardineiro-chefe. Diante de tantos
preparativos, certa manhã o
jardineiro ficou chocado quando foi cuidar de sua flor e per-

cebeu que ela havia sumido.
Fez uma convocação geral
para saber o que havia acontecido, mas ninguém sabia de
nada...
Então com muito constrangimento comunicou ao rei
o acontecido. Apos o relato o
rei respondeu: “Fui eu que tirei a flor; não sou eu o dono
dos jardins? Quis eu que a
sua beleza e o seu perfume
estivessem em meus átrios
de descanso”. Naquele dia
aquele servo entendeu que
sua filhinha esteve por um
tempo enfeitando seu jardim
mas Deus como dono daquela flor para seu deleite a colheu. Continua na página 6.

Em 2010 Poderá ter um Pólo do Seminário Emaús Perto de Você
epois de um ano de
recesso para alterações na forma de
trabalhar, o Seminário Batista
Emaús estará de volta a partir
de 2010. Tendo iniciado suas
atividades em 1991 em
Orlândia SP onde permaneceu até 2002 indo posteriormente para Guarulhos até
2005 e depois São Bernardo
do campo até 2008, agora a
sede passa a ser em Morro
Agudo SP.
A diferença de agora é que
o Emaús está espalhado pelo
Brasil no sistema de pólos regionais instalado em igrejas
locais com dois cursos: Bási-

co (3 semestres) e Formação
Pastoral e Missionária (6 semestres).
Alguns pólos já estão definidos e no mês de janeiro a
escola terá todos os endereços disponíveis. A diretoria
está trabalhando para possibilitar o maior número de pólos neste primeiro ano da
nova fase do Emaús.
Para montar um pólo é necessário ter certo número de
professores e alguns requisitos básicos. O Pr. Edilson J. P.
Araújo, coordenador acadêmico está com a responsabilidade de receber os contatos.
Os idealizadores do

m

Emaús crêem que o ensino
teológico fundamentalista
deve produzir firmeza no correto manejo das Escrituras e
o ensino bíblico aliado à prática ministerial habilita aqueles que são chamados por
Deus para trabalhar na Sua
seara.
As aulas no Emaús continuarão no sistema modular
com material apostilado e
baixo investimento financeiro
apenas para cobrir despesas.
Caso haja interesse em
saber mais os pastores deverão entrar em contato com
o Pr. Edilson nos seguintes
endereços:

m
y

cumentos formais da União
Educacional Cultural e das
Faculdades Integradas de
Araçatuba,
devidamente
credenciadas no MEC – Ministério da Educação, recebendo o Curso de Pedagogia e o
Curso de Administração.
O compromisso é ter uma
Faculdade comprometida
com os valores bíblicos
fundamentalistas. Desafiando
irmãos de todo Brasil a estudarem num ambiente cristão
saudável, com excelente padrão acadêmico.
No período da manhã estarão sendo disponibilizadas
vagas para crentes que desejam servir a Deus no Ministério. Pois além de cursar Administração ou Pedagogia, o
aluno também cursará Teologia. Estão sendo preparados
alojamentos para receber alunos internos já em 2010.
Ainda há muito para ser
feito, em relação à estrutura
do campus. Porém, o mais importante de tudo neste momento é ocupar as 210 vagas
disponíveis com jovens fiéis
a Deus. Já se deu início às
inscrições para o Processo
Seletivo 2010. Este projeto é
um ministério de fé. Entre no
site www.mestre-edu.org e
veja como participar! Leia
mais na página 7.

A esquerda, Marcia e
Pr. Valmir. A direita,
assinando o contrato.

D

m Belo Horizonte MG, o pastor Izaias Magiezi e
sua família trabalham com a Igreja Batista Bíblica Fundamentalista Betânia. Página 5.
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O Projeto de Uma Universidade
Cristã se Torna Realidade

Igreja Batista da Fé sob a liderança do Pr. Joel
Azer em São Paulo realizou culto de ações de
graças pelo término do acabamento interno do
templo e o pregador foi o fundador da igreja, missionário
Robert Walsh. Na foto os pastores Joel, Erenilton, Edgar
e Robert. Leia mais na Página 4.

Em Guaíba RS
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“Quem se abriga em Deus não necessita da palavra. Basta um
suspiro dirigido a Deus, e Deus o ouvirá” (Wladmir Lindenberg).

“Um homem nunca te diz algo até que você o contradiga.”
(George Bernard Shaw)

“No meio de qualquer dificuldade encontra-se a oportunidade. “
(Albert Einstein)

“Os sonhos são os parâmetros do nosso caráter.”
(Henry Thoreau)

”O que ganhamos em autoridade, perdemos em liberdade.”
(Marquês de Maricá)

“Se você escolhe não decidir, você já tomou uma decisão.”
(Neil Peart)

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

2012 ou 2010?
perança do cristão que é o arrebatamento da Igreja. Tenho crido que
serei arrebatado. Farei parte do
“segundo grupo” na ordem dos
acontecimentos naquela fração de
segundo do abrir e fechar de olhos
do arrebatamento. A Bíblia ensina
que ao soar da última trombeta os
mortos em Cristo ressuscitarão
PRIMEIRO. Depois nós, os VIVOS,
seremos arrebatados juntamente
com eles em glória. Espero estar
entre os vivos naquele glorioso
momento e, portanto, no segundo
grupo. Se morrer antes, o meu epitáfio será este: “Promovido ao primeiro grupo” e a referência bíblica
de I Tessalonicenses 4: 13-18.
Sem querer valorizar as ficções
acerca do fim, creio que as evidências são fortes a favor da proximidade da volta de Cristo. Não
estamos olhando para sinais e
nem somos ensinados a olhar
para eles. Mas um fato permanece: O mundo está cambaleando!
Essa curiosidade das pessoas
acerca do fim do mundo é natural.
Certa feita os próprios discípulos de
Jesus também interrogaram ao Senhor em particular: “Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal
haverá da tua vinda e do fim do mundo?”.
Em resposta a eles, o Senhor
Jesus fez uma explanação profética acerca dos eventos que iriam
suceder no fim, mas concluiu dizendo: “Porém daquele Dia e hora
ninguém sabe, nem os anjos dos
céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai” (Mateus 24.4-36). De
igual modo, aqueles que presenciaram a ascensão de Jesus interrogaram-no dizendo: “Senhor,

restaurarás tu neste tempo o reino
a Israel?”, mas Jesus lhes respondeu: “Não vos pertence saber os
tempos ou as estações que o Pai
estabeleceu pelo seu próprio poder” (Atos 1.6-7).
Enquanto o mundo olha para os
maias, os celtas, Nostradamus e
todos os falsos profetas de ontem
e de hoje, nós olharemos para o
Senhor, autor e consumador da fé.
Sobre o “fim do mundo” a Bíblia
menciona em suas profecias a seguinte ordem: O arrebatamento de
todos os salvos, o período de sete
anos da tribulação (Boa parte do livro de Apocalípse), a revelação de
Cristo, o estabelecimento do reino
milenar, o julgamento final (Trono
Branco), novos Céus e nova Terra.
Jesus foi incisivo ao dizer que
“aquele dia e hora” ninguém sabe,
senão o Pai. Portanto, os olhos do
povo de Deus não devem estar nos
sinais, mas nas oportunidades
para pregar a salvação pela graça.
Não resta dúvida de que nestes
surtos catastróficos acerca das diversas teorias sobre o fim do mundo, temos uma tremenda oportunidade para evangelizar. Como a volta de Cristo é iminente, não temos
que olhar para datas, mas para tendências.
Pessoalmente acredito que os
crentes que estiverem bem sintonizados com as Escrituras e com o
nosso tempo terão condições de
saber da proximidade do arrebatamento. Portanto, ao chegarmos em
mais um final de ano, nossos olhos
devem estar em 2010 e não em
2012. Aliás, nem podemos ter certeza de que sairemos de 2009.
Maranata!

A UM PASSO DO ANTICRISTO
No dia 19 de novembro próximo
passado, em Bruxelas, os chefes
de Estado e de Governo dos 27
paises da U.E. escolheram o seu
primeiro presidente fixo: o primeiro-ministro belga, Herman Van
Rompuy, Além de Van Rompuy,
confirmaram ainda o nome da atual comissária de Comércio, a britânica Catherine Ashton, como Alto Representante para Política Exterior do
bloco. Ambos tomaram posse no
dia primeiro deste mês de dezembro e terão mandatos de dois anos
e meio, renováveis apenas uma vez.

Para nós que sabemos que o
Anticristo governará o mundo através do Império Romano reavivado
na Europa, esse é um passo decisivo em direção ao fim. Data para a
volta de Cristo não temos, mas que
está próximo não há quem duvide.

Igreja Mundial do Poder de Deus. A
lei, que é de 1962, diz que no máximo 25% da programação pode ser
ocupada por “publicidade comercial”, sem deixar claro o que isso quer
dizer. A venda de espaço para igrejas entra na cota de 25%, visto que
o canal tem um lucro? O governo vai
regulamentar a comercialização do
tempo de programação. A proposta,
da Secretaria de Comunicação
(Secom) da Presidência, será apresentada agora em dezembro na
Conferência Nacional de Comunicação, convocada pelo Presidente
Lula.

TELEVANGELISMO
Bandeirantes, Gazeta, Rede TV!
e Record ocupam quase 30% da
grade semanal da programação
com programas de igrejas. A Rede
21, do grupo Bandeirantes, tem só
30 minutos diários de programação
própria e o restante é tomado pela

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

Ceia de Natal

O

primeiro Natal foi um
evento sem importância
para a humanidade.
Prestes a dar à luz, Maria não encontrou lugar decente e confortável
para receber Jesus, o Cristo, o Salvador do mundo. As hospedarias da
cidade estavam lotadas com viajantes mais ricos e importantes. Maria
e José, além de estranhos em
Belém de Judá, eram inconfundivelmente pobres através de suas roupas e meio de transporte. Infelizmente, a frase que mais se destaca no
primeiro Natal é esta: “... porque não
havia lugar para eles na estalagem”
(Lucas 2:7).
Mais um Natal se aproxima e a
triste realidade é que Jesus Cristo
continua sem lugar no coração da
maioria dos homens, até mesmo
daqueles chamados de cristãos.
Assim como nas estalagens em
Belém de Judá, os corações humanos estão lotados com alvos e desejos mais importantes que o Filho

de Deus. Mais um Natal será celebrado sem a presença e a devida
homenagem ao Aniversariante.
Porém, Deus nunca ficou sem
verdadeiras testemunhas neste
mundo. Havia pastores no deserto
que foram privilegiados com o convite dos seres angelicais: “... Não
temais, porque eis aqui vos trago
novas de grande alegria, que será
para todo o povo: Pois, na cidade de
Davi, vos nasceu hoje o Salvador,
que é Cristo, o Senhor” (Lucas 2:10).
Os pastores eram homens pobres
e sem expressão na sociedade,
mas foram os primeiros convidados
de Natal, revelando que o Reino de
Deus pertence realmente aos humildes.
Como podemos dar lugar para
Jesus Cristo neste próximo Natal?
Dando lugar para os Seus filhos e
transformando esta data em uma
oportunidade para demonstrar amor
e união. Convide irmãos em Cristo
para cear em sua casa no dia 24 de
dezembro e leiam a história de Natal em Lucas 2, agradecendo a Deus
por todas as bênçãos recebidas através deste evento.

VOLTA DO EMAÚS
“Foi muito bom saber da volta do Emaús para 2010. Eu gostaria de
saber onde é que ele vai ser estabelecido, pois não ficou muito claro
na propaganda que saiu na edição 204 do JA” (M.M. Cuiabá-MT)
RESPOSTA DA REDAÇÃO
O Emaús, em sua nova fase, funcionária em diversos pólos espalhados pelo Brasil. A idéia é levá-lo a diversas igrejas visando facilitar o
preparo de obreiros. A propaganda que saiu no JA visa a divulgação
para implantação dos pólos para 2010. Alguns deles já estão definidos
e de acordo com o Pr. Edilson que é o coordenador, na edição de janeiro de 2010 deverá sair a lista dos pólos que estarão funcionando. Por
enquanto, os pastores interessados em saber mais sobre a montagem de pólos deverão entrar em contato com o Pr. Edilson pelo e-mail:
saminarioemaus@gmail.com, telefones (16) 3851-1471 e 9104-6533.
BOAS NOTÍCIAS
“Sinto-me estimulado a cada mês quando recebo o J.A. As boas
notícias vindas de diversas partes do nosso grande Brasil me fazem
sentir que faço parte de algo maior do que o que vejo. Por favor, não
parem de divulgar as boas notícias das nossas igrejas, pois elas dão
tempero aos excelentes artigos vinculados no nosso querido JÁ”(H. O
.R. Fortaleza-CE)
OBAMA E ISRAEL
“Li apreensivo o artigo ‘Governo Obama Prestes a abandonar Israel’ na edição de novembro do J.A. Mas além da apreensão, também me
senti confortável por vislumbrar que tais acontecimentos mostram que
o quebra-cabeça do fim dos tempos vai sendo montado”(E.P.N.S. –
São Paulo-SP).
FIEL – 25 ANOS
“Muito oportuna a matéria sobre os 25 anos da Conferência de Pastores da Editora Fiel. Não concordo com alguns pontos defendidos
pelo Ricardo Denham, mas ninguém pode negar que ele seja um servo nas mãos do Senhor”(J.M.M.-Belo Horizonte - MG).

EXPEDIENTE

A

o decidir escrever este
editorial, o último deste
ano, optei pela escatologia por uma razão especial: o filme 2012 e a teoria do fim do mundo
que mexeu com a cabeça de muita
gente. Eu mesmo já fui abordado por
dezenas de pessoas que queriam
conversar sobre 2012, os maias e
tantas coisas que nada tem a ver
com a profecia bíblica.
De vez em quando surgem esses burburinhos sobre o fim do
mundo. Aliás, atualmente tem sido
mais amiúde. Talvez pela insistência dos filmes sobre o Anticristo e
os
catastróficos
como
Independence Day, O Dia Depois
de Amanhã e o agora 2012. Claro
que o pessoal que produz está interessado em ganhar dinheiro,
mas não deixa de ser uma tendência.
No caso de 2012, até a NASA
se intrometeu no assunto apimentando ainda mais essa salada
mística contemporânea que sempre procura envolver egípcios,
celtas, chineses e agora os incríveis maias.
O interessante em tudo isso é
que a maioria das pessoas prefere dar crédito às mais absurdas teorias do que aceitar o ensino bíblico acerca do fim. Aliás, em outras
áreas também tem sido assim. É
só dar uma olhada na questão do
criacionismo e evolucionismo para
perceber que a verdade revelada
sempre perde para as crenças humanas.
Particularmente tenho crido que
estamos às portas da volta de Jesus. Desde a minha conversão
aprendi a aguardar a bendita es-
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De Partida

O

missionário, Pr André Moreira, com a esposa Marlete e as filhas Ester e Eduarda estarão de
partida no início de 2010 para o Acre. Eles são missionários enviados pela Igreja Batista
Independente de Serrana SP, através da Missão Novas Tribos do Brasil e estarão trabalhando na evangelização do povo Kaxinawá. Para contatos use o e-mail, andremar01@hotmail.com.
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“Gaúchos Para Cristo” em
Ação no Rio Grande do Sul
Luz do Mundo
“O povo que andava em trevas viu uma grande luz,
e os que viviam na região da sombra da morte,
resplandeceu-lhes a luz”. (Isaias 9:2)

A

O

projeto “Gaúchos
para Cristo” este
ve envolvido em
vários eventos nos últimos
meses. No mês de Setembro
estivemos fazendo a distribuição de folhetos na Expofeira,
realizada na cidade de Santa
Maria. No total, mais de 250
mil pessoas passaram pelos
portões deste evento e tiveram a oportunidade de ouvir
do Evangelho.
No mês de Outubro, o
projeto esteve participando
em três eventos. No início do
mês estivemos em São
Sepé, durante a realização
da 14ª FEICOM, entre os dias

2 a 4 deste mês. Alguns irmãos que estiveram no evento em Santa Maria, também
participaram deste evento.
No meio do mês os irmãos
da Igreja Batista Fundamental de São Sepé estiveram
participando da 5ª FEICOM,
mas esta agora realizada na
cidade de Caçapava do Sul.
Foi uma ótima oportunidade,
visto que ainda não temos
Igreja nesta cidade. E no final do mês de outubro, mais
uma feira em Santa Maria
teve a participação dos irmãos na propagação das
boas-novas.
A Feisma foi o evento no

qual os irmãos estiveram
envolvidos. Uma das coisas
que mais nos motivam é que
este é um projeto que tem
envolvidos igrejas espalhadas por todo o Estado.
Temos recebido notícias
de pastores relatando que
têm recebido visitantes portando o folheto em mãos.
Pessoas de cidades onde
temos igreja e que eventualmente estavam visitando
uma destas feiras, mesmo
quando a feira foi realizada
fora da sua cidade, receberam o folheto e no retorno
aos seus lares foram visitar
nossas igrejas.

E não somente os homens e mulheres das Igrejas estão participando, mas
vemos um forte envolvimento
dos jovens, o que muito nos
deixa feliz por vermos que
este projeto, que tem por
objetivo dar glória a Deus,
está tocando as próximas
gerações no envolvimento
com a causa de Cristo.
Por favor, não deixem de
orar por este projeto. Para
maiores informações, fotos
e vídeos acessem o site:
www.gauchosparacristo.com.br
Ou nos sigam no twitter:
www.twitter.com/
gauchopracristo

Projeto Resgate

P

eço oração pelo
novo ministério
que iniciarei em
nossa Igreja. Não será fácil,
pois nosso inimigo não está
contente por mais um projeto com vistas ao resgate de
vidas que estão no fundo do
poço. Será um grande desafio e por isso peço que orem
por nós e por este ministério. No final deste ano até o
início de 2010 estarei terminando o curso de especialização em Dependência Química, capacitando-me para
este ministério.
Estamos na elaboração
das nossas metas e projetos: como funcionará, qual
será a nossa estratégia e
método. Creio que até o início do próximo ano estarei
com tudo pronto (o projeto
montado) para receber as
pessoas.
Estaremos trabalhando
em parceria com a ACRER Associação Cristã de Reabilitação Recreativa (Comunidade Terapêutica) - onde o
diretor é o Pr Gasparino Alves
- Teólogo e Psicanalista Clínico, com o propósito de, a

principio, ser um lugar para
aqueles que querem se recuperar do vício, mas não
têm forças para se recuperarem. O PROJETO RESGATE oferecerá um tratamento
mais profundo.
Também é nosso projeto
uma extensão da ACRER em
nossa Região. Uma comunidade terapêutica, Batista
Fundamentalista onde pes-

soas possam se recuperar
da dependência. Atualmente,
quase que a totalidade das
comunidades terapêuticas é
de doutrina pentecostal e
sem métodos bíblicos adequados
nos
seus
projetos. Isto demonstra que
há uma grande necessidade em nossa região de um
lugar sério que tenha a Bíblia como centro.

Por isto peço aos irmãos
que OREM POR NÓS E POR
ESTE PROJETO que envolverá, além do tratamento,
aconselhamentos e palestras sobre dependência química.
Pr. Márcio B.S. Trindade
E-mail e MSN pr.marcio.teo@gmail.com
Web. www.teologando.com
Sales Oliveira - SP.

s ruas já estão iluminadas, são luzes pequenas colocadas nas lojas, nas casas, iluminan
do todos os lugares para festejar o natal, mas
no meio de tanta luz encontramos um povo que não se
lembra do verdadeiro sentido desta data, e que nem fala
do nascimento de Jesus este sim a verdadeira luz do
mundo.
Estas luzes só servem para lembrar as pessoas das
compras, dos presentes, das mesas fartas, das festas,
pois é assim que o Natal tem sido lembrando pela maioria das pessoas, e quando estas luzes forem retiradas as
pessoas voltarão para suas vidas tristes e escuras.
E viu Deus que a luz era boa; e fez separação entre a
luz e as trevas. Gênesis 1:4
Estamos vivendo tempo de luzes artificiais, mas junto
com esta iluminação nas cidades vemos os jovens procurando nas trevas a sua alegria, em filmes, roupas e
atitudes, devemos estar atentos com estes modismos,
pois sabemos que na escuridão muitas coisas ruins e
erradas acontecem.
Desde que Adão e Eva pecaram e foram separados da
comunhão plena que tinham com Deus eles em muitos
momentos se sentiram no escuro, em suas decisões , na
dor com a morte de Abel e da fuga de Caim, eles precisavam de luz para caminharem , para tomarem suas
decisões,e Deus que sabia desta nossa necessidade
prometeu uma luz especial que nos mostraria como voltar
pra perto de Deus.
E nos profetas podemos ler sobre as promessas do
Messias, que nasceria de uma virgem na cidade de Belém,
seria uma estrela, uma luz para o mundo e na noite que
Jesus nasceu o céu ficou iluminado pelos anjos que cantavam e celebravam aquele momento.
Os anos se passaram e os homens foram se esquecendo do verdadeiro sentido do Natal, ele substituído por
personagens, enfeites, festas, compras, e o verdadeiro
motivo de celebração está cada dia mais esquecido.
Jesus é a luz do mundo, e como salvos recebemos um
grande privilégio, mencionado por Jesus a seus discípulos.
Vois sois a luz do mundo, não se pode esconder uma
cidade edificada sobre um monte. Mateus 5:14
Devemos ser para os que nos cercam uma luz, algo
que possam ver, precisamos vivier de maneira que sejamos um farol para outras vidas encontrarem Jesus, não
podemos nos esconder nossas vidas foram edificadas
sobre a rocha que é Cristo.
No meio as luzes do Natal devemos brilhar como luzes verdadeiras, precisamos contar as pessoas que Jesus é o motivo e sentido desta festa, que seu nascimento
foi o maior dos presentes pois Deus assim nos dava a
oportunidade de viver na luz.
Finalizando mais um ano, devemos agradecer a Deus
por tantas bênçãos recebidas, pelos momentos em que a
luz de Jesus brilhou forte em nossas vidas, mas é tempo
também de refletir, estamos sendo este farol que Jesus
deseja que sejamos, temos levado pessoas a Jesus, nosso testemunho tem iluminado vidas ou vivemos na escuridão dos pecados não confessados, ou mesmo de uma
vida espiritual fria e distante.
Devemos e podemos comemorar o Natal de Jesus iluminando nossas casas, mas o mais importante é lembrar aos nossos filhos que a verdadeira luz nunca se apaga, que ela brilha mesmo em uma mesa simples, mesmo em meio as lutas , mesmo quando as lágrimas chegam.
Brilhar por Jesus esta deve ser a nossa maior meta
para 2010, iluminar vidas que vivem na escuridão, sendo
o farol para levar a Jesus almas que ainda caminham na
escuridão do pecado.
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O

irmão Omar de Carvalho, que atua no Ministério de Apoio Calebe e agora está desenvolvendo o Projeto Arnald COMER de construção de Templos e Evangelismo Pessoal está
visitando igrejas para completar o seu sustento pessoal. O projeto Arnold COMER significa Construindo Onde Muitos Evangelizados Renascerão.
Para convidar o irmão Omar, use o e-mail: omarjcdecarvalho@hotmail.com, telefone (16) 36297024, Rua Pedro Barbieri, 254, Parque São Sebastião – CEP 14.193-210 Ribeirão Preto SP.

walacejuliare@yahoo.com.br

Oração em
Favor da Igreja

BATISMO

B

ill Hybels escrevendo sobre oração disse: “A comunhão mais íntima com Deus só se obtém
por intermédio da oração... Através da oração
Deus nos concede paz e este é um dos motivos pelos
quais até as pessoas auto-suficientes caem de joelhos
e derramam seus corações diante dele. No entanto, as
pessoas são levadas a orar porque sabem que o poder
de Deus flui, em primeiro lugar, para aqueles que oram”.
O apóstolo Paulo em Colossenses 1.9-12 fez a seguinte oração em favor da igreja: “Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos
de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual; a fim de viverdes de modo digno
do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda
boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus;
sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da
sua glória, em toda a perseverança e longanimidade; com
alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte
que vos cabe da herança dos santos na luz”.
Motivado por este desejo de Paulo em favor da igreja,
somado à época do ano, em que avaliamos o que fizemos, e planejamos o que almejamos fazer, quero propor
10 motivos para intercedermos pela igreja, baseados neste texto da Palavra de Deus, e em alguns outros: Ore...
1. Para que cada membro conheça a Deus e seus
planos (Cl 1.9)
2. Para que a igreja viva de maneira digna do Senhor
e em tudo possa agradá-Lo (Cl 1.10)
3. Para que a igreja frutifique em toda boa obra (Cl
1.10b)
4. Para que a igreja seja fortalecida na força do poder de Deus (Cl 1.11; Ef 6.10)
5. Para que Deus levante obreiros para sua seara
(Mt 9.38)
6. Para que a igreja envie obreiros para os campos
(At 13.1-3)
7. Para que cada membro aprenda a amar as almas
perdidas e dar sua vida por elas (Jo 15.12-13)
8. Para que cada membro ame seu próximo com dedicação e respeito (Rm 12.10; Fp 2.3-4)
9. Para que Deus nos dê vitória sobre as tentações
(Mt 26.41)
10.Para que os pastores, missionários e líderes, juntamente com suas famílias, sejam modelos dos fiéis (1
Tm 4.12); apascentem o rebanho de Deus com amor e
sabedoria (1Pe 5.2-3); e manejem bem a Palavra de Deus
(2 Tm 21.5).
Um autor desconhecido disse, certa vez: “Se não esperamos nada, então nunca teremos nada”. Aplicado aos
anseios que temos para a igreja, podemos nos comprometer a orarmos mais por ela, lembrando das palavras
do autor de Hebreus que disse: “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”. (11.6)
Querido leitor, Jesus disse: “...e tudo quanto pedirdes
em meu nome recebereis...” (Jo 15). Então, decida gastar tempo intercedendo em favor de sua igreja. Além, de
mover os céus em favor dela, não te sobrará tempo, para
murmurações, ou qualquer outra ação ou pensamento
que não contribuirão para o avanço da obra de Deus.

No dia 11 de outubro de 2009 a IBR da Fé no Capão
Redondo, São Paulo SP sob a liderança do Pr Joel Azer,
realizou o batismo de cinco novas irmãs: Vera, Natália,
Amanda, Juliana e Patrícia (foto). Também no dia 21 de novembro aconteceu o culto de ações de graças pelo término
do acabamento interno do templo. Na ocasião, o pregador
foi o fundador da Igreja, missionário Robert Walsh. Também se fizeram presentes no culto mais dois ex-pastores
da igreja: Edgar Donato e Pr. Erenilton. Para contatos com
Pr Joel use o e-mail: joelazer@hotmail.com, telefone (11)
4783-4315. Correspondência Rua Josefina Barbosa Calixto,
77 Jd. Estela – Embu São Paulo. CEP 06.810-215.
AUTOCONFRONTAÇÃO
Não termine o ano sem participar deste curso intensivo
de autoconfrontação. De 14 a 19 de Dezembro de 2009 – de
segunda a sexta das 18h45 às 22 h e no sábado das 8h às
17 h. Local: SEBARSP – Avenida Ipiranga, 877 – 4º Andar –
Centro – São Paulo – SP. Professores: Equipe da ABCB –
Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Investimento: R$100,00 (incluindo apostila). Maiores informações: (11)
3331-5463 (a partir das 13 h). VAGAS LIMITADAS! Este curso tem transformado a vida de muitas pessoas. Visite nosso site: www.abcb.org.br
INAUGURAÇÃO
Dias 13 a 16 de dezembro acontecerá a inauguração do
templo da Igreja Batista em Nuporanga SP sob a liderança
do obreiro Edson Roberto Venâncio. Dia 13 às 9 horas e
19h30 e nos dias 14 a 16 às 20 horas. O endereço é Rua
José Antonio Neto, 151 – Nuporanga SP. O ponto de referência é Conjunto Habitacional Amaro Gera. Os telefones para
contato (16) 3851-5232 e 9168-5143. O endereço para correspondência: Edson Roberto Venâncio Rua Agenor José
Ribeiro, 385 – Jardim Califórnia – CEP 14.640-000 – Morro
Agudo SP.
MUITAS BENÇÃOS!

nos dias 5 a 7 de junho de 2009. O preletor foi o irmão Joel
Barbosa da IBB em Embu Guaçu SP e o Pr Odair Bianchi da
IBB em Cidade Tiradentes, São Paulo SP. Em junho, no dia
11 foi realizado o Encontro de casais em um sítio tendo como
preletores o casal, Pr Paulo Apolo Pinheiro e sua esposa
Izabel. Para 2010 a igreja terá mais dois formandos em teologia: Ademário Júnior e André Santana. Para contatos com
o Pr Reginaldo use o e-mail: gjoserreginaldo@yahoo.com.br.
COMJOBB 2009
Foi uma benção a realização do Congresso da COMJOBB
deste ano realizado no período de 31 de outubro a 2 de
novembro em Itapecerica da Serra SP. Sob o tema “Novos
Caminhos”, o Senhor usou os pastores Ebenézer Rodrigues
da PIBB em Cidade Ademar São Paulo SP, Renato Sá Barreto
da IBB em Vila S. Jorge, Guarulhos SP e Robson Marcelo da
Silva do Templo Batista Ebenézer em Goiânia – GO.
33 ANOS

A Igreja Batista Maranata em Novo Hamburgo RS sob a
liderança do Pr Marcelo Martins, realizou uma série de conferências nos dias 13 a 15 de novembro em comemoração
aos 33 anos de organização. O primeiro missionário que ali
chegou foi Robert Clemfel. Depois chegaram George Wells,
Donald Bennett e Dan Wower Bennett. Donaldo Bennett, que
trabalhou durante 25 anos é considerado o fundador da igreja. Três pastores brasileiros já lideraram a IBM: Sérvulo
Moraes, Demerval Reis e Humberto Medeiros. Pr Daniel
Bennett, filho do fundador, liderou a igreja durante o período
de transição pastoral até à chegada do atual Pastor, Marcelo Martins, em maio de 2009. Na foto, Donald Bennett e a
esposa.
MAIS UM ANO
A Igreja Batista Memorial de Araraquara SP sob a liderança do Pr Francisco Gomes Sobrinho comemorou nos dias
28 e 29 de novembro mais um ano de existência. O preletor
foi o Pr Émerson da Igreja Batista Castelo Forte, de Itaquera.
Também participou o coral da igreja e o cantor Ailton Magalhães, de Campinas SP. Contatos com Pr Francisco:
www.memorialararaquara.blogspot.com, Avenida Raul
Tobias Monteiro, 954 – Jardim Paulistano, CEP 14.810-240
– Araraquara SP.
CAMPANHA

Dias 6 a 8 de novembro de 2009 a Igreja Batista de Guaíba
RS sob a liderança do missionário Pr Zenildo da Silva dos
Santos comemorou mais uma aniversário. O evento foi marcado por uma série de conferências que teve como pregador o Pr Mário José da Silva da Primeira Igreja Batista Bíblica de Vila Natal, São Paulo SP. Esta é a igreja enviadora do
Pr Zenildo e sua esposa Edinéia. Depois de três anos e dez
meses em Guaíba RS, Pr Zenildo está colhendo frutos preciosos e muitas bênçãos no trabalho. Na foto, mais um grupo de irmãos que foram batizados no dia 25 de outubro de
2009. Também este ano de 2009 foi construído um salão de
onze metros para ser usado como sala de aula e também
para confraternização. Para contatos com o Pr Zenildo, email: zenildo-90@hotmail.com, telefone (51) 9874-2165 e
3402-3587. Correspondência Rua Adão Rabello César, 225
– Vila Iolanda – CEP 925000-000 Guaíba RS.
ANIVERSÁRIO
A PIBB em Jardim São Pedro, Itapecerica da Serra, São
Paulo SP sob a liderança do Pr José Reginaldo comemorou
mais um aniversário realizando uma série de conferências

O missionário Pr Odenilson de Sousa Figueiredo, em
Maputo, Moçambique, continua realizando a Campanha do
Metro Quadrado para aquisição do terreno para a construção de prédio da igreja. Os que quiserem participar deverão
depositar sua contribuição na conta BRADESCO Agência 929
– C P 33585-1. O valor do metro quadrado é R$100,00 (cem
reais). Para contato com o Pr Odenilson use o e-mail:
pr.odenilson@hotmail.com, telefones (00xx) 25821401597
e 258825559896.

17 Anos

N

os dias 7 e 8 de novembro último, a Igreja Batista da Fé, na região de Interlagos,
São Paulo, capital, sob a liderança do Pr Moisés Henriques realizou conferências
comemorativas do 17° aniversário. O preletor foi o Pr Leonilson Pereira Leite, missionário em Igarapava SP. As mensagens, voltadas para a obra missionária, desafiaram a
igreja. Na foto, da esquerda para a direita, Pr Moisés, Pr Leonilson e o irmão Hiroshi Mitsunaka
Jr.
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edgardonato@terra.com.br

AMIGOS DE SIÃO
Dia 27 de novembro próximo passado foi realizado o último encontro do ano dos Amigos de Sião no Templo Batista
de Indianópolis, São Paulo SP. A direção do trabalho é do Pr
Alexandre Bezerra Dutra que conta com o apoio de sua esposa Jane, o missionário Roberto, a Verônica e a Maria Isabel. Na última reunião, a irmã Flávia Volcov testemunhou
sobre seu encontro pessoal com o Messias de Israel. Flávia
é judia, Bacharel em Física e Mestre em Ciências pelo Instituto de Física da USP. Contatos com Amigos de Sião pelo
e-mail: pr.alexandredutra@ig.com.br.

HORTO DO YPÊ

V

RETIROS

A Estância Esperança em Catalão – GO, sob a coordenação do missionário Bill Kieffer estará realizando diversos eventos no início de 2010. De 4 a 9 de janeiro o Retiro dos Conselheiros. De 11 a 16 de janeiro o Retiro dos Jovens e Adolescentes. De 13 a 17 de fevereiro o Retiro da Família. De 1 a 3 de
abril o Retiro dos Casais. Para receber maiores informações
entre em contato pelo e-mail: wkieffer@gfamissions.org, telefones (64) 3471-8169 / 8129-8389. Correspondência para
Caixa Postal 111 – CEP 75701-970-Catalão GO.
CONGRESSO
Às portas do início de 2010, a CBBN – Comunhão Batista
Bíblica Nacional já definiu o tema geral e os temas para as
mensagens de cada preletor, faltando apenas a confirmação
de alguns dos convidados. O tema geral para o XX Congresso
que será realizado nos dias 19 a 23 de julho de 2010 em Campo Grande MS é “Ampliando a Visão para o Século 21”. Para as
mensagens, a visão deverá ser ampliada sobre o evangelismo,
o exercício do amor ao próximo, a intercessão, a mordomia, a
liderança e o ministério pastoral. O custo por congressista já
está definido: R$300,00. Quem pretende parcelar o pagamento
deve entrar em contato desde já com o Pr Marcelo Silva pelo email: prm.silva@ibest.com.brm telefone (19) 3228-3576, Caixa
Postal 3093- CEP 13033-990 Campinas SP.
PROJETO BOTICÃO

A Igreja Batista do Horto do Ypê em São Paulo, capital, sob
a liderança do Pr. Edgar Rodrigues Donato, com 26 anos de
existência tem outros dois pastores em sua equipe pastoral:
Gilberto Bruno e Gerson Berthault. Ao longo de sua história, A
Igreja do Horto fundou outras quatro igrejas: Vargem Grande
SP (Pr Pacheco) e Piraporinha, Diadema (Pr. Valdecir Paizan),
ambas iniciadas na década de 90; Taboão da Serra, Monte
das Oliveiras (Pr. Paulo Ortis) em 2002 e Itapecerica da Serra
(Obreiro Dalvino Azevedo) em 2007. No momento, o trabalho
em Itapecerica da Serra, que ainda é congregação, está em
vias de comprar um terreno. Na foto, da esquerda para a direita: Paulo César, Dalvino, Pr. José Arthur e Pr. Edgar.
BELO HORIZONTE - MG

Em fevereiro de 2007 o Pr. Izaias Magiezi aceitou o convite
para pastorear a igreja Batista Bíblica Fundamentalista Betânia
em Belo Horizonte MG. A igreja foi fundada pelo missionário
Lawrence Albert Rohr que já retornou aos EUA. Antes de ir para
Belo Horizonte, Pr. Izaias e sua esposa Gerúcia e os filhos Izaias
Júnior e Thamiris trabalharam juntamente com o missionário
Jacob Coon (Batista Independente) na implantação da Igreja
Batista Messias em Leopoldina-MG. No momento, Pr. Izaias está
em vistas de abrir um novo trabalho (congregação) em Teófilo
Otoni - MG. A família Magiezi é originária do Templo Batista em
Vila das Mercês, São Paulo, capital. Para contatos use o e-mail:
prizaiasmagiezi@oi.com.br, telefone (31) 3383-8605.

LANÇAMENTO EM JANEIRO!
O Pr. Anderson Dantas com a esposa Marianne e o filho
Alexandre estão trabalhando na implantação de uma igreja
em Boticão - MG. Neste ano eles terminaram a visitação em
todas as casas, primeira fase do trabalho. O alvo é alcançar
outros vilarejos ao redor: Barro Preto, Maias, Pimentas e
Mata. Em agosto foi realizado um trabalho com 12 casais
com direito a assistir o filme “Prova de Fogo” e a degustação de saboroso churrasco acompanhado de pão, queijo e
refrigerantes. Em outubro foram realizadas as conferências
missionárias em Boticão tendo o Pr. Cleber Rodarte Neves,
de Campo Belo-MG como conferencista. Em termos de construção, está na reta final a construção do templo e foi dado
início à edificação da casa pastoral.
43 ANOS
Dias 28 e 29 de novembro de 2009 a Igreja Batista Bíblica em Vila S. Jorge SP sob a liderança do Pr. Renato Sá
Barreto em Guarulhos SP comemorou com cultos de ações
de graças os 43 anos de existência da igreja. O preletor foi
o Pr. Josué Amaral, missionário em Presidente Prudente
SP. A data de aniversário da igreja é 17 de dezembro, mas a
antecipação da comemoração deveu-se à proximidade das
comemorações natalinas.

A insaciável
insatisfação do
SER e do TER.

CONEXÕES - ENSAIOS SOBRE A VIDA CRISTÃ
Pr. Edgar Rodrigues Donato
Textos inspirativos!
Textos inéditos!
Reflexões para estudos e mensagens bíblicas!
Não deixe de se empolgar com as conexões
entre o mundo real e o mundo bíblico!
O lançamento do livro pela Editora Batista Regular com a
presença do autor será nos dias 25 a 29 de janeiro de 2010
em Itapecerica da Serra SP durante o Retiro da AIBRECES.
Para comprar: www.editorabatistaregular.com.br

ivemos na insaciável era do consumismo, do
egoísmo, do hedonismo. Bem que as Escritu
ras profetizaram que viriam pessoas “mais
amigas dos prazeres do que [amigas] de Deus” (2 Timóteo 3:4).
De um modo geral, muitos não querem viver uma vida
normal:
Não se contentam com a simples leitura da Palavra.
Inventam desculpas, lêem caixa de promessas,
devocionais superficiais, praticam orações rasas.
Não se contentam com uma igreja bíblica. Inventam
modismos, shows gospel, pirataria gospel, astros evangélicos e muita bugiganga.
Não se contentam com um namoro sadio, caracterizado por respeito mútuo, obediência aos pais e planejamento ordenado. Querem atalhos, intimidade demais, liberdade sem limites.
Não se contentam com a vivência familiar. Viciam no
trabalho, na internet, nas novelas, nas academias.
Não se contentam com o horário normal do trabalho.
Querem mais dinheiro, algumas não têm coragem de tomar decisões; algumas não têm coragem de ganhar menos, para priorizar a família...
Não se contentam com o orçamento. Tornam-se vitimas de um consumismo devorador, gastam mais do que
ganham e trazem dores de cabeça para quem mora com
eles.
Não se contentam com a prática normal da sexualidade no casamento. A cobiça leva ao assédio, ao adultério
real, virtual, fantasias e pornografias.
Não se contentam com a saudável monogamia. Maridos e esposas querem aventuras, novas conquistas, “liberdade” para fazerem o que querem sem prestação de
contas.
Não se contentam com a dieta normal. A gula, a vontade de comer desenfreada, a ansiedade, o acesso aos
alimentos e a falta de disciplina deixam muita gente obesa e doente.
Não se contentam com a beleza natural. Não há cosmético que satisfaça, nunca se acha o creme anti-rugas perfeito; fora as intermináveis cirurgias plásticas e os traumas
provocados pelo exagero do botox, da lipo e do feeling.
Não se contentam com o natural envelhecimento. Crianças são precocemente estimuladas para serem jovens
e idosos tentam manter a juventude a todo custo.
Não se contentam com a vida simples ensinada por
Jesus de Nazaré. Gente viciada em Shopping, em carros,
em moda, em som alto, em cerveja, em reality shows, futilidades, superficialidades e bizarrices.
A existência está muito artificial, muito carregada, muito inquieta. Infelizmente estamos perdendo o encanto
pelas essências. Já disse Salomão: “E descobri também
que embora Deus tenha criado o homem perfeito, cada
um preferiu cuidar da vida a seu modo e todos acabaram
se desviando.” Eclesiastes 7.29 (Bíblia Viva).
Diferentemente, há outra perspectiva de vida: “...porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Tanto sei estar humilhado como também ser honrado; de
tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência,
tanto de fartura como de fome; assim de abundância como
de escassez; tudo posso naquele que me fortalece.” Fp
4.12-13.
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A

nossa colunista Nancy Félix Fragoso viajou para os EUA no mês de setembro de 2009
com seu esposo e filhos. Tiveram a oportunidade de conhecer diversas cidades e
igrejas, entre elas, First Evangelical Church e Belleuve Baptist Church em Memphis.
Nancy pôde palestrar para famílias na Igreja Batista em Kearny, New Jersey, uma igreja de
brasileiros. Na foto, Nancy e seu esposo, Luis.

Foi-se a Flor, Mas
Ficou o Seu Perfume...
N

Comemorar o “Natal” ou
Relembrar o Nascimento de Jesus?

O

período mais aguardado pela maioria das pessoas chegou
novamente – o Natal – época onde podemos verificar como
funciona o consumismo em um país capitalista como o nosso, embora cheio de contrastes sociais alarmantes. O tempo do Natal
acelera a vida nas ruas e aquece o comércio. Não pode faltar o glamour
das peças publicitárias e o brilho nas decorações nas lojas, nas praças
e até mesmo em muitas de nossas igrejas locais, transformando o ambiente ao nosso redor, misturando-se com desejos de paz, harmonia,
felicidade. Especialistas afirmam que o vazio existencial do ser humano
na sociedade contemporânea é acelerado pela pressão do consumismo,
que valoriza e reconhece a pessoa pelo que ela tem, parece ter ou parece
ser. Passa-se então a forjar uma aparência de sucesso, fama, beleza,
não importando o seu alto custo. E isso vem afetando profundamente as
relações sociais e cotidianas da sociedade, das famílias e até mesmo
das nossas igrejas tidas como tão severas na sã doutrina, mas não há
quem se levante e pregue contra a este despautério que invade nossas
comunidades neste período festivo de final de ano!
A dita comemoração do Natal deveria ser a celebração do nascimento
de Jesus, que deveria ter o único significado, que é a expressão máxima
do amor de Deus, o qual motivado por um incomensurável amor pelo
homem nada merecedor deste grande amor, o qual “esvaziou-se a si
mesmo”, e que de maneira voluntária limitou seu poder, aceitando tomar
forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens”, o qual foi “achado
na forma de homem”, aceitando as tremendas dificuldades por que passou os maus-tratos, o desprezo dos homens e, finalmente, “sendo obediente até à morte, e morte de cruz”. (Filipenses 2.7-8). Mas o Natal,
como hoje é festejado, nem fala do aniversariante e nem da obra que Ele
veio realizar em favor do homem! O que vemos é um “natal” espúrio,
sacrílego, pagão, desprovido de qualquer espírito cristão, e as nossas
igrejas, por desconhecerem ou procurarem não conhecerem a sua origem, ainda de quebra, até mesmo estimulam tal festa pagã, trazendo
para dentro de seus templos, adornos que lembram esta festa extremamente pagã. Um absurdo! Ridículo!
Jesus, o Unigênito Filho de Deus, não nasceu no dia 25 de dezembro!
Historiadores sérios provam que, durante os primeiros três séculos de
nossa era, os cristãos não comemoravam o Natal como ele é hoje conhecido. Esta festa genuinamente pagã foi introduzida no século IV pela
organização religiosa que hoje nós a conhecemos como “Igreja Católica
Romana”, inserida pela primeira vez no calendário de Philocalus em 324,
uma das ‘cristianizações’ feita pelo papa Júlio I, para ‘santificar’ as grandes festas pagãs realizadas neste dia, em honra ao nascimento do deus
Sol, já que não se conhecia a data exata no nascimento de Jesus!
Cremos que, se fosse da vontade soberana de Deus que nós os cristãos guardássemos e celebrássemos o aniversário do nascimento de
Jesus Cristo, Ele não teria ocultado esta data, assim como também não
teria deixado oculta esta comemoração na Bíblia Sagrada. Jesus, o verdadeiro Messias, o Filho Unigênito de Deus, não nasceu em 25 de dezembro.
Dezembro é tempo de inverso rigoroso naquela região. Costuma chover e nevar na região da Palestina. A Bíblia mesmo prova em Cantares de
Salomão 2.11 e em Esdras 10.9,13, que o inverso era época das grandes
chuvas, impossibilitando os pastores permanecerem ao ar livre nos campos durante as vigílias da noite. Naquela região, as primeiras chuvas
costumam chegar nos meses de outubro e novembro. Durante o inverno
os pastores recolhem e guardam as ovelhas no aprisco. Eles só permanecem guardando as ovelhas no verão! Com certeza, o Senhor Jesus
não nasceu em 25 de dezembro, quando nenhum rebanho estava no
campo! Portanto, a data é totalmente desconhecida. O mais plausível é
que tenha sido no começo do outono, provavelmente em setembro, aproximadamente seis meses depois da Páscoa.
Os apóstolos e a Igreja Primitiva, jamais em época nem uma, celebraram o natalício de Jesus. Não existe na Bíblia Sagrada nenhuma instrução
para assim fazê-lo. Sabemos que muitas das nossas igrejas locais que
dizem zelosas pela sã doutrina, comemoram esta festa pagã, quando nós
somos orientados apenas e tão-somente a lembrarmo-nos da Sua morte,
“até que Ele venha” (I Coríntios 11.26). Pensemos seriamente sobre isso!
O que devemos ter em mente, é que naquele dia para nós desconhecido, os anjos cantaram: “Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa
vontade para com os homens” (Lucas 2.14). Os anjos anunciaram que
aquela criança iria glorificar a Deus, pelo fato de ela ter vindo ao mundo
para cumprir a justiça deste Deus de amor, mas também de justiça. Ele
glorificou a Deus porque a justiça de Deus não foi ultrajada, nem desrespeitada e nem toda humanidade pecadora não foi condenada, pois este
Deus justo e amoroso foi revelado aos nossos olhos com o nascimento
de Jesus! A criança que estava chegando iria proporcionar a paz que o ser
humano precisava. Isto sim é motivo de festa, sabermos que não somos
mais inimigos de Deus e que podemos ter paz com Ele! “Glória a Deus
nas alturas” porque Ele é justo para sempre e “paz na terra, boa vontade
para com os homens” porque Ele os salva em Cristo por meio da fé!
Somente desta forma, relembre o nascimento de Jesus, solte a sua voz e
cante com os anjos! Feliz nascimento de Jesus para você!

ossa família; agora em
outubro precisamente
dia 13 perto do meio dia recebeu uma notícia que não esperava ouvir tão cedo... “A Shirley
faleceu”!
Falar da Shirley no momento é tão difícil porque sua ausência nos é muito dolorosa;
mas ao mesmo tempo é tão fácil devido à jóia preciosa que
era no nosso meio e no trabalho missionário do Senhor.
O que muito tenho ouvido a
respeito de sua vida é que tudo
foi PRECOCE. No dicionário,
precoce significa “mais cedo do
que o esperado”; “adiantado em
relação a alguma coisa”. “Que
amadurece antes do tempo,
temporão”.
Tudo foi precoce na vida da
Shirley porque com 12 anos, em
lágrimas, queria saber a respeito
do céu e ouvindo o evangelho pela
boca dos seus irmãos de sangue
Luciano Martins (Pastor na PIBR
em Campinas) e Marcelo Martins
(Pastor na IBM em Novo Hamburgo RS), recebeu a Cristo como seu
Salvador.
Quando completou 14 anos já
estava estudando no Instituto Bíblico Maranata em Marilândia do
Sul PR se preparando para melhor
servir ao Senhor. Com 18 anos incompletos em 1996 casou-se com
o Pr. Josafá, união que tem como
frutos Giovanna (11) e Laura (7).
Por onde andou, Shirley exalou
o bom perfume de Cristo deixando
muitas vidas marcadas com os
seus ensinos, carisma e amor.

Familiares da Shirley no casamento do Luciano e Guaianaí.

Também deixou muitos filhos na fé,
credenciais de seu chamado e ministério. Deus usou a vida do Pr.
Josafá e Shirley em Cotia SP,
Apucarana PR e Jardim Alegre SP.
Nos últimos 9 anos estavam em
Arapongas PR onde chegaram
como missionários e fundaram a
Igreja batista Moriá.
De novo, aos olhos humanos,
muito prematuramente com apenas 32 anos de idade, Shirley foi
chamada para os átrios do Senhor.
Nossa família chora de saudades
do seu sorriso, da sua alegria e
disposição para o trabalho, mas
entende que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que
são chamados...
Lembramos dela como uma fi-

lha, uma esposa e uma mãe exemplar. No trabalho missionário como
vaso útil e dócil. Hoje Shirley não
faz mais parte do nosso jardim,
mas do jardim de Deus. E como
dizia nosso saudoso professor
Paulo Guilley la do Maranata:
“Onde Shirley está agora, as rosas
não murcham...”.
Somos gratos a Deus pelo tempo que tivemos a Shirley conosco.
Foi-se a flor, mas ficou o seu perfume, o bom perfume de Cristo. O
Senhor a deu e o Senhor a tomou.
Bendito seja o nome do Senhor!
Obrigada amados pelo apoio,
carinho e orações dispensados a
nós. Deus os abençoe!
Pela família: Guaianaí Martins.

“Aperfeiçoamento”

A

AIBRECES estará realizando a sua 52ª Assem
bléia e Retiro de Família
nos dias 25 a 29 de janeiro de 2010
no Hotel Del Verde em Itapecerica
da Serra – SP, no meio da mata
atlântica.
O tema de 2010 deverá conduzir à reflexão: “Aperfeiçoamento:
refletindo o passado para melhorar o futuro”. Os três preletores são

missionários que muito representam para os Batistas Regulares
aqui no Brasil: Marvin L Fray, Robert
Walsh e David Smith.
Marvin Fray, casado com Diana
está no Brasil por 40 anos e tem 4
filhos e doze netos. Foram enviados ao Brasil pela Mid-Mission.
Robert Walsh, casado com
Lois, tem 4 filhos e uma neta. Estão no Brasil a 29 anos e foram

enviados pela ABWE.
David Smith, é casado com
Geri, tem 3 filhos e está no Brasil a
21 anos. São missionários da MidMission.
Para efetuar sua inscrição entre
em contato pelo telefone (11) 32227057, Rua 24 de Maio, 116-Sala 43CEP 01.041-000 – São Paulo – SP.
O custo por pessoa com estadia
completa é de R$ 300,00.

Relatório do Diretor de Missões da AMI
O

Pr Carlos Alberto Moraes, missionário e Diretor de Missões da AMI – Associação Missionária Independente trabalhando na divulgação dos projetos em 2009 esteve nas seguintes cidades:

Janeiro
18 – Ribeirão Preto – SP
22-23 – Guarulhos – SP
31 – Barretos – SP
Fevereiro
01 – Barretos – SP
6-9 – Porto Velho – RO
14-15 – São Paulo – SP
20-24 – Barretos – SP
27-28 – São Paulo – SP
Março
01 – São Paulo – SP
13-15 – Pouso Alegre – SP
21 – Guairá – SP
22 – São Sebastião do Paraíso –
MG
27-29 – São Paulo – SP
Abril
11 – Orlândia – SP
25-26 – Ribeirão Preto – SP
Maio
2-3 – Barretos – SP
9-10 – Campinas – SP

20-26 – Benevides – PA
29-31 – Cornélio Procópio – PR
Junho
13-14 – Ribeirão Preto – SP
18-19 – São Paulo – SP
21 – Orlândia – SP
22 – Franca – SP
24 – Orlândia – SP
28 – Orlândia – SP
Julho
5 – Orlândia – SP
10-12 – Orlândia – SP
19 – Orlândia – SP
24-26 – Morro Agudo – SP
Agosto
6-11 – Manaus – AM
15 – Barretos – SP
16 – Orlândia – SP
Setembro
1-4 – Águas de Lindóia – SP
6 – Orlândia – SP
11-13 – Goiânia – GO
18-20 – Caraguatatuba – SP

25-27 – Águas de Lindóia – SP
Outubro
4 – São Carlos – SP
5-9 – Águas de Lindóia – SP
11 – Orlândia – SP
18 – Ribeirão Preto – SP
25 – Campinas – SP
31 – Embu Guaçu – SP
Novembro
01-02 – Embu Guaçu – SP
7-8 – Pindamonhangaba – SP
12-16 – Novo Hamburgo – RS
21-23 – São Paulo – SP
29 – Orlândia – SP
Dezembro
5 – Morro Agudo – SP
6 – Igarapava – SP
18-20 – Guaíra – SP
Em Batatais, onde reside, o missionário está auxiliando o trabalho do
Missionário Almir Nunes na implantação da Igreja Batista da Vitória.

Missões

A

Primeira Igreja Batista em Cipó, Embu Guaçu SP sob a liderança do Pr Eliel Barbosa de Sousa
realizou conferências Missionárias nos dias 31 de outubro e primeiro de novembro com o
Diretor de Missões da AMI, Pr Carlos A. Moraes. A igreja está a cada ano se envolvendo mais
com missões e adotando novos projetos. A partir de 2010 deverá ser uma das igrejas que estará recebendo um pólo do Seminário Batista Emaús.
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O Projeto de Uma Universidade Cristã se Torna Realidade

O

forno semi-industrial, fogão
industrial, freezer.
4. Precisamos de móveis
escolares: Carteiras universitárias e estantes de aço.

que somos. A
União Educacional
Cultural
Evangélica é uma obra sem
fins lucrativos e que vive pela
fé. Cremos na separação da
Igreja e do Estado, nunca recebemos dinheiro do governo. Pensamos que este é
um privilégio do povo de
Deus.
O que já temos:
1. Temos o Campus em
uma área superior a
22.000m2 num eixo de três
rodovias: Marechal Rondon,
Eliezer M. Magalhães e Rodovia. Caran Rezek onde
estamos a 02 km da cidade.
2. Já construímos o primeiro pavilhão acadêmico:
serão 04 pavilhões acadêmicos no total
3. Temos um dos mais
completos e modernos laboratórios bioquímico da região O laboratório atenderá aos cursos de Bioenergia e Química.
4. Conquistamos o
Credenciamento no, MEC Ministério da Educação: A FIA Faculdades Integradas de
Araçatuba é uma realidade.
Temos cursos autorizados e

reconhecidos pelo MEC.
5. Construímos o prédio da
Biblioteca - Já temos a biblioteca com 5.200 livros 6. Estamos ampliando o
prédio da administração geral
- e a estrutura administrativa ficará pronta nas próximas semanas.
7. Começamos a construção da Vila Universitária Estamos preparando a vila
com alojamentos masculino e
feminino, refeitório e sala de
convivência.
O que precisamos:

DIVULGUE SUA IGREJA NA INTERNET
Fazemos registro de domínio.
Hospedagem.
Desenvolvemos sites.
e-commerce, blogs, etc
Valores especiais para igrejas.
Solicite já um orçamento
sem compromisso
E-mail: contato@mixsites.com.br
(19) 3326-9049 e (19) 9201-6741 Falar com: Heron.

A

partir desta edição do J.A. nós estamos abrindo
espaço para divulgação dos sites e blogs de igrejas Batistas fundamentalistas. As igrejas que têm
um endereço na internet poderão enviar-nos para divulgação através o e-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br

1. Precisamos de material de construção para a
edificação
da
Vila
Universitária: Temos 210 vagas disponíveis, porém se
completarmos a primeira
fase dos alojamentos até fevereiro de 2010 já poderemos
receber e hospedar 105 alunos internos.
2. Precisamos de utensílios para os alojamentos: Colchões novos e beliches.
3. Precisamos de equipamentos para a cozinha: Panelas, talheres, bandejão,
liquidificadores, batedeiras,

O mais importante de tudo:
Precisamos de professores com formação universitária (brasileiros e também
missionários norte-americanos) para compor o quadro de
professores.
Precisamos para 2010 de
105 alunos fiéis a Deus que
queiram fazer parte da história deste projeto de universidade que, sem dúvida, é uma
das maiores conquistas do
nosso
movimento
fundamentalista no Brasil.
Precisamos muito da sua
ajuda. Ore ao Senhor. Se em
seu coração se sentir tocado,
então participe.
Mantenedores de Amor
Neste momento enfrentamos grandes desafios pela
fé. O investimento nos cursos
e na estrutura universitária é
muito alto. Precisamos de
novos cooperadores. Você
pode participar desta obra de
amor, doando a quantia que
quiser aquilo que Deus colocar em seu coração.

Primeira igreja Batista Regular
Campinas - SP
Pr.Luciano Martins
www.ibvilateixeira.com,br
Templo Batista Maranata
Goiânia - GO
Pr.Rômulo W. Ribeiro
www.tbm.org.br
Igreja Batista Esperança
São Paulo - SP
Pr.Sérgio Moura
www.ibe.org
Igreja Batista Sião
Goianésia - GO
Pr.Vanderley Borges
http://batistasiao.org
Templo Batista Maranata
Londrina – PR
Pr Manoel A. Souza
http://www.tbm.org.br/londrina

Sugerimos, por exemplo,
apenas R$ 10,00 ou R$ 20,00
por mês por período de 12

meses. Depois se quiser
continuar poderá renovar este
apoio.

Se houver interesse entre em contato pelo
telefone (18) 3622-6654 ou pelo nosso e-mail:
mantenedordeamor@mestre-edu.org .
Visite o site: www.visao.mestre-edu.org
e preencha o Formulário de Mantenedor.
Oremos pelo projeto e pela família do:
Pr. Valmir Leonardo dos Santos
43 anos de idade, ordenado a 24 anos e casado a 23.
Esposa: Márcia V. Trevisan (43), Psicopedagoga.
Filhos: Sarah (16), André (15), Rebeka (13), Ana (12) e Raquel (11).

CLÁSSICOS DEVOCIONAIS
RICHARD FOSTER
Editora Vida
www.editoravida.com.br
Uma seleção de 52 leituras dos principais
autores devocionais. Os leitores receberão
orientações para uma via mais próxima de
Deus.
MILAGRES E CURA DIVINA
DR.ANÍBAL P.DOS REIS
Edições Cristãs
www.edicoescristas.com.br
Tel. (14) 3322-3930
Este livro do ex-padre Dr.Aníbal P. Reis define O que é um milagre, mostrando três tipos
de milagres, separando os milagres de Deus
e os de Satanás e a verdadeira cura divina.
ORTODOXIA
G.K. CHESTERTON
Editora Mundo Cristão
www.mundocristao.com.br
Tel. (11) 2127-4147
Até mesmo a imprensa secular aqui no Brasil destacou o lançamento desta brilhante
obra centenária de G.K.Chesterton. Vale a
pena você também saber o que Ortodoxia tem a dizer.
QUEM É JESUS?
Gerald Bray
Shedd Publicações
www.sheddpublicacoes.com.br
Tel. (11) 5666-1911
Pequeno no formato, este livro tem grande
conteúdo
acerca
da
preexistência,
encarnação, ressurreição, segunda vinda de
Cristo e muito mais.
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Jubileu de Prata
salão localizado na Praça de
São Benedito
sob a coordenação Batista
Regular
de
Curitiba-PR.
Em agosto
de 1984, a irmã
Maria do Carmo
ficou sabendo
que a Congregação Cristã do
Fachada do templo
Brasil estava
udo começou em vendendo o seu prédio situa1980 quando o do à Rua do Cardoso, 21. O
casal, Jônatas e Pr Guilherme entrou em conMaria Ferreira abriram a por- tato com sua missão nos
ta do seu lar no bairro do EUA, a Baptist Mid-Mission e
Jardim Campos Maia, para conseguiu uma doação que,
que tivesse início um ponto somada às ofertas dos memde pregação e estudo da Bí- bros fundadores da igreja em
blia. Assim, entre 1980 e Pindamonhangaba, deu para
1984, com a abertura propor- adquirir o prédio.
Assim, em agosto de 1984
cionada pelo casal, o Pr
William Preston Griffin (Pr a igreja passou a reunir-se em
Guilherme como era chama- seu novo endereço onde perdo) iniciou a implantação da manece até hoje. No dia 15 de
novembro de 1984 aconteceu
Igreja Batista da Fé.
Na ocasião o Pr Guilher- o culto de consagração do tem-

T

me atuava na Igreja Batista
Central em Taubaté SP, depois de ter realizado diversos
trabalhos na região Nordeste do país. Através de visitas
domiciliares, evangelismo,
distribuição de folhetos, pregações ao ar livre e
discipulado, nasceu a I.B.R.
da Fé que inicialmente teve
a denominação de Congregação Batista Ebenézer.
Depois que saiu da residência do casal Jônatas e
Maria, a nova igreja passou
a reunir-se em um pequeno

plo e a nova igreja passou a
denominar-se Igreja Batista
Regular da Fé.
Neste ano, nos dias 7 e 8
de novembro a I.B.R. da Fé
comemorou o seu Jubileu
de Prata realizando conferências bíblicas sob o tema
“Permanecendo na Fé”. O
preletor foi o Pr Carlos A.
Moraes, de Batatais-SP. O
Jubileu de Prata (25 anos)
refere-se ao início, à fundação do trabalho. De organização jurídica são 20 anos.
Por ocasião das comemorações do Jubileu, a igreja
homenageou com gratidão o
seu fundador, Pr Griffin e todos os pastores que já atuaram na Igreja desde o início:
Pr Plínio Kremer (1982-1984);
Pr Francisco de Assis Pereira
das Neves (1990-2002); Pr
Maurício Antonio da Cruz
(2003); Diáconos (20032005) e o atual pastor, Sitri
Lobato de Siqueira que assumiu a liderança em 2005 (na
foto abaixo com a família).

Pedregulho para Cristo

E

mancipada administrativamente no
dia 21 de dezembro de 1921, a cidade de Pedregulho - SP comemora 88
anos em 2009. Neste ano, o
missionário Pr Armando
Castelan Jr., juntamente com
sua esposa Ana Lúcia e os
filhos, Armando Neto, Alana
Cristina e Arthur (foto), contam muitas bênçãos no trabalho de implantação da
igreja na cidade.
Nos últimos anos, desde
2007, a família Castelan tem
passado por lutas difíceis
devido à enfermidade da Ana
Lúcia, que agora está bem
melhor, mas nada impediu
que o Senhor continuasse
abençoando o trabalho realizado.
Ana Lúcia iniciou este
ano um trabalho especial de
evangelização de crianças.
O primeiro evento contou com

m
c

a presença de 47
crianças, algumas
acompanhadas
dos seus pais. A
grande benção foi
que o trabalho teve
início justamente
nos dias em que o
casal, Pr Jomar e
Regiane com o filho Davi, estavam
passando por Pedregulho. Eles são
membros da Igreja
Batista em D.
Pedro, Manaus –
AM e estão se preparando para o trabalho missionário
no Chile. Na ocasião visitavam igrejas na região antes
de uma viagem de sondagem àquele país. Jomar e
Regiane já fizeram cursos da
APEC e acabaram sendo de
grande ajuda para Ana Lúcia.
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O grande desafio que
está proposto para o Pr Armando em 2010 é a compra
de um terreno para a construção do prédio próprio para
a igreja que está sendo implantada. O terreno possibilitará deixar o aluguel.
Com o esforço dos novos
convertidos e a ajuda de algumas igrejas, já há um fundo de R$10.000,00 (dez mil
reais) guardados para a
compra do terreno. Este valor é aproximadamente 20%
do necessário para a compra do terreno em Pedregulho. Continuem orando pelo
trabalho da família Castelan
e especialmente pelo tratamento de saúde da Ana Lúcia. Deus seja louvado, pois
Pedregulho está sendo
abençoada por Cristo através da pregação do Evangelho!
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