m

m
y

c
k

m
y

c
k

Ano XXV - nº 208

y

c
k

Distribuição Interna

jornaldeapoio@yahoo.com.br

Março 2010

O Mito da Igreja Perfeita

Veja onde
estão os polos
do EMAUS
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Tem Alguma Coisa Fora do Lugar. Vocês Não Acham?
Este material está circulando na Internet como um alerta às
famílias e nós aqui do Jornal de Apoio endossamos. Página 6.
NESTA EDIÇÃO

Projeto Boquim

IBI de Franca Comemora
Bodas de Prata

N

o próximo mês de
abril está previsto
a partida do missionário Guaraci A. de Jesus
para o campo missionário
em Boquim, Sergipe. Ele
precisa do apoio de mais
igrejas para completar o
seu sustento. Leia mais na
página 4.
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Mais Um Pastor

E

T

emos visto a cada ano novos pastores sendo ordenados ao ministério, mas mesmo assim há falta de
pastores e missionários na seára do Senhor que
continua sendo grande. Em janeiro aconteceu a ordenação do
Pr. Marcos Gesiel de Araguari MG. Na foto os pastores que
participaram da ordenação. Página 5

Novo
Pastor

A

Igreja Batista
Regular de São
Simão SP está de
pastor novo. Desde a saída
do Pr. Cleuson no ano passado a igreja orava por um
novo pastor. Em breve será
empossado o Pr. Márcio dos
Santos Rodrigues. Leia mais
na página 5.

m 1984 chegava ao Brasil o
missionário estadunidense, Robert Lee Smith com sua esposa
Kátia. Enviado pela igreja Pleasant View
Baptista Church of Taylor South Caroline
através da Missão Batista Macedônia,
escolheu a cidade de Franca SP para implantação de igrejas.
A primeira igreja fundada pelo Pr. Roberto foi a Igreja Batista Independente de
Franca atualmente liderada pelo Pr. Paulo
Castelan. Em seguida vieram as demais:
Igreja Batista Macedônia, liderada pelo
Pr. Everton, Igreja Batista Independente
em Jardim Luiza, liderada pelo Pr. Cacildo
e a Igreja Batista Fundamental que está
sendo implantada através do Pr. Wanderlei
Borges de Faria. Fora de Franca, mas com
obreiros que dali saíram nasceram as igrejas em Igarapava SP (Pr. Leonilson Leite),
Pedregulho SP (Pr. Armando Castelan Jr.)
e Ibiraci MG. Antes de sair do Brasil de
volta aos EUA, o missionário Roberto Smith
trabalhou em Araraquara SP.
Depois da saída do Pr. Roberto Smith da
primeira igreja organizada, a Igreja Batista

Independente da Avenida Santa Cruz,
o Pr Paulo Castelan deu início a um
projeto de implantação de novas igrejas
na cidade. Nos últimos quinze anos
esse trabalho tem produzido excelentes
resultados através do SEIBIM – Seminário e Instituto Batista Independente
Macedônia, do Acampamento Areté e
novas igrejas sendo implantadas.
As comemorações dos 25 anos foram muito abençoadas e abençoadoras.
No dia 30 de janeiro foi dado abertura às
comemorações tendo como pregador o
Pr. Everton da Igreja Batista Macedônia
de Franca. O culto contou ainda com
a presença de irmãos de Araguari MG
que é liderada pelo Pr. Marcos Gesiel e
que foi ordenado naquele mesmo dia,
também fruto da IBI de Franca. Participou ainda corais das igrejas de Franca,
mais representantes das igrejas de São
Joaquim da Barra (Pr. José Mauro Teles)
e Batatais (Pr. Mauro Regis). No dia 31
de janeiro no período da EBD pregou o
Pr. Bill Kieffer de Catalão GO e à noite
o Pr. Paulo Castelan.

Para conhecer mais os ministérios da IBI de Franca visite o seu Blog na Internet:
http://igrejabatistaindependentedefranca@blogspot.com. Para contatos com o
Pr. Paulo Castelan: Caixa Postal 344 CEP 14.400-970 Franca SP. Por e-mail:
paulocastelan@terra.com.br, Telefones (16) 3017-5334 e 3012-3619.
m
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De Novo o
Articulista
Paulo Santos
ecentemente tivemos aqui no Jornal de Apoio uma série de artigos
escritos pelo Pr. Paulo Santos.
Ele escreveu durante alguns meses a série
“Pontes”. Foram textos muito práticos que
incentivavam os pastores e líderes das igrejas
a construírem pontes entre a igreja local e a
comunidade.
Pois é, o Pr. Paulo Santos está de volta ao
Jornal de Apoio para compartilhar “Os 11 Princípios de Liderança Indispensáveis ao Líder da
Pós-modernidade”. Essa nova série oferecerá,
em cada artigo, uma síntese do treinamento de
liderança oferecido pelo Centro de Treinamento de Liderança Cristã, fundado pelo próprio
autor. Na presente edição estamos publicando
o artigo “O Princípio da visão”.
Paulo Santos (39) é pastor, casado com a
Rosana. Formou-se em Teologia pelo Seminário Batista Esperança, fez o curso de Liderança
Avançada pelo Haggai Institute, Hawai-USA.
Atualmente está cursando o Mestrado em
Ministérios pelo Seminário Bíblico Palavra da
Vida e lecionando Teologia Contemporânea
no SBE, onde também coordena o Projeto de
expansão do seminário.
É o fundador do -CTLC, onde ministra
cursos de treinamento e aperfeiçoamento de
liderança. Também, investe tempo em material
para ministérios de Hombridade pela internet.
Leia “O princípio da visão” na página 7.

Rádio Voz de Melodia

O

Pr. Márcio Trindade, da Igreja
Batista Boas Novas em Sales
Oliveira SP acaba de lançar a
sua Rádio Web: http://www.hospedy.com/
radios/Voz-de-Melodia/ que está no ar 24
horas por dia com música, leitura bíblica e
mensagens. A emissora não tem comerciais
e em breve estará transmitindo os cultos de
domingo à noite.
Para contatos com o Pr. Márcio use o email: pr.marcio.teo@gmail.com ou visite o seu
Blog: www.teologando.com, ou telefonando
para: (16) 3852-2742.
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“A ambição do homem é tão grande que para satisfazer a uma vontade
presente, ele não pensa no mal que dentro em breve daí pode resultar.”
( Henry Ford )
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Ponto de Vista
Pr. Rômulo Weden Ribeiro
rom@rombrazil.brtdata.com.br

Jesus
Pediu Oração

Basta a Cada Dia o Seu Mal

M

uitas pessoas têm a
tendência de esperar
sempre o pior. Entram
em pânico ao receberem uma carta da
Receita Federal ou quando ouvem
sobre terremotos como este do Chile.
Não é apenas uma preocupação momentânea, mas aquela que leva ao
pânico e a pessoa fica três, quatro ou
mais dias sem comer e sem dormir.
Há também aqueles que se preocupam até mesmo quando não há
motivo algum para se preocupar.
Uma espécie de ansiedade doentia.
São pessoas que sem qualquer sinal
acabam ficando convencidas de que
algo ruim vai acontecer a qualquer
momento.
Jesus alertou-nos para que não
andássemos ansiosos de coisa alguma. Insistiu que não devemos nos
preocupar com os possíveis males do
amanhã, pois basta a cada dia o seu
mal. Ele conhece a estrutura do ser
humano e sabe que a preocupação
sufoca e destrói a pessoa. Pessoas
preocupadas estão se auto-destruindo.
Quando eu nada posso fazer
para mudar uma situação é que sou
vitimado pela preocupação. Essa é
uma atitude irracional, pois se nada
poso fazer por que me preocupar?
É inútil!
Se você já esteve profundamente
preocupado com alguma coisa sabe
que a cada vez que repassa a preocupação (racionalizando) ela cresce

ainda mais. É como uma bola de
neve. Estive assim em certa ocasião e
posso me lembrar que a preocupação
era tanta que até mesmo as pessoas
que me olhavam sem que soubessem
de nada servia para agravar meu
sofrimento. Cada vez que alguém me
olhava eu imaginava que sabiam de
algo e não queriam me contar.
O alerta de Jesus para que não
andássemos preocupados e ansiosos
é exatamente por isso. No Sermão
do Monte (Mateus 6) ele trata até das
coisas mais simples que tantas vezes
nos causam ansiedade.
A preocupação resulta do fato de
sermos pecadores. É uma forma de
respondermos a Deus e às situações
que surgem no dia-a-dia. Para o crente, a preocupação é sinal evidente
de que deixou de confiar em Deus.
No referido Sermão do Monte Jesus
mandou-nos olhar para as aves do
campo (Mateus 6:26) que não se preocupam e Deus cuida de cada uma
delas. Nós somos mais importantes
do que aquelas aves. Será que ainda
assim vamos duvidar que Ele cuidará
de nós?
Quando paramos e refletimos
seriamente sobre a preocupação,
descobrimos que a sua utilidade é
zero. Deus prometeu cuidar de nós e o
apóstolo Paulo disse que nada poderá
nos separar do amor de Deus, nem
mesmo a morte!
Quando somos crianças não temos dificuldade para confiar no pai,

Sugiro que você leia os seguintes
textos bíblicos assim que terminar de
ler este texto: Salmos 46.1-3; 118.5-7;
Isaías 26.3; II Timóteo 1.7; 1 Pedro
5.7; 1João 4.18. E lembre-se: “Basta
a cada dia o seu Mal!”.

PORNOGRAFIA
Um estudo divulgado No dia 26 de fevereiro de 2010
afirma que a exposição de crianças e adolescentes
a conteúdo sexual na mídia vem reforçando a idéia
da mulher como objeto de desejo e alvo de violência
doméstica. O relatório Sexualização dos Jovens encomendado pelo Ministério do Interior britânico, diz que
os jovens estão cada vez mais expostos a conteúdo
relacionado à sexualidade por meio de revistas, televisão, internet e aparelhos de celular, sem que os pais
consigam controlar isso. Segundo os coordenadores
do estudo, esse conteúdo está “legitimando a idéia de
que as mulheres existem para serem usadas e de que
os homens existem para usá-las”. Nesse contexto, a
pesquisadora entende que a posição da mulher como
alvo de violência doméstica acaba virando comum e
até aceitável. O estudo diz que as crianças estão sendo
cada vez mais retratadas como adultos, enquanto adultos são infantilizados, o que confunde as noções de
maturidade e imaturidade sexual. “Um tema dominante
em revistas parece ser a necessidade das garotas de
se apresentarem como sexualmente desejáveis para
atrair a atenção masculina”, diz o estudo. Seguindo esse
mesmo raciocínio de subserviência feminina, a violência
contra as mulheres acaba sendo banalizada.

BATISTAS INDEPENDENTES,
BÍBLICOS E REGULARES
Fevereiro 2010 - Nº 207

EXPEDIENTE

ATITUDE 434
O coordenador do projeto ATITUDE 434, uma
Campanha Nacional Contra a Pornografia, Pr. Cláudio
Rufino, disse que “Todos os pedófilos e estupradores
são viciados em pornografia. A ciência comprova que a
pornografia vicia mais do que as drogas entorpecentes”.
O pastor também afirma que, segundo a Psicologia, a
pornografia promove a frustração sexual. “E essa frustração promove atos de violência. Aí entra a violência
urbana, a violência doméstica”, acredita. De acordo
com Cláudio Rufino, a campanha nacional teve início
em 2007 e já realizou eventos em diversas regiões
brasileiras. A campanha ainda milita pela aprovação de
uma proposta de emenda à constituição (PEC) relativa
à taxação da indústria pornográfica no País. “Essa indústria goza de uma imunidade de impostos, isso é um
escândalo”, protesta Rufino. O pastor Cláudio Rufino é
autor dos livros Batalha contra a Pornografia: em defesa
da família e da Igreja e Os Malefícios da Pornografia
para a Sociedade. O nome do movimento ATITUDE 434
é referência ao texto da primeira carta do apóstolo Paulo
aos Tessalonicenses 4:3-4: “Porque esta é a vontade
de Deus, a vossa santificação; que vos abstenhais da
prostituição; que cada um de vós saiba possuir o seu
vaso em santificação e honra”.

na mãe ou até mesmo em alguém que
promete nos dar certa segurança em
determinada circunstância. Os filhos
pequenos quando aprendem a confiar
no pai são capazes de pular nos seus
braços. Quando minha primeira filha
tinha cerca de três anos eu a coloquei
sobre o muro e pedi que pulasse para
o papai pegá-la. Ela relutou um pouco,
mas depois que insisti ela acabou pulando. Depois da primeira vez ela quis
pular muitas outras. Dali em diante,
era só colocá-la em algum lugar alto
que ela se jogava em minha direção
para segurá-la.
Chega a hora quando descobrirmos que a preocupação é totalmente
inútil, pois nunca funciona a nosso
favor. Ela não tem poder para mudar
qualquer coisa do nosso passado e
nem do futuro (Mateus 6:27).
Você quer se libertar da preocupação? Faça o seguinte: entregue
cada área de sua vida nas mãos de
Deus. Não tente controlar aquilo que
é impossível de ser controlado. Não
desperdice energia. Eu sei que não
é fácil confiar em Deus, mas é a melhor solução. Confiar é dar a Deus o
primeiro lugar em sua vida e em suas
decisões (Mateus 6:32-33).
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O

s pedidos de oração mais comuns que existem estão relacionados à saúde, finanças e à salvação de pessoas, mas se Jesus
fizesse um pedido de oração, o que será que Ele pediria? Como
Deus Ele não tem nenhuma preocupação humana. Ele não fica doente e,
certamente, já é dono de todas as coisas. Como Salvador do mundo, Ele
já tem imenso interesse em salvar as pessoas. Então, o que será que Ele
pediria? Mateus 9:38 registra o pedido de oração de Jesus: “Rogai, pois, ao
Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara”. Antes do nascimento da igreja, Jesus previu que a falta de obreiros seria um dos maiores
impedimentos para o crescimento de Seu reino sobre a terra. Deus é autosuficiente, mas devido ao dom do livre arbítrio, Ele não obriga os crentes a
se envolverem nos ministérios de ensino e pregação. Todos os salvos foram
chamados, mas poucos salvos obedecem à ordem.
Jesus disse que os obreiros seriam poucos: “Então, disse aos seus
discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros” (vs. 37).
Há poucos irmãos nos cultos de oração. Há poucos irmãos nas equipes de
visitação. Há poucos irmãos no instituto bíblico. Apesar da magnitude do
trabalho de Deus, alguns de Seus filhos ainda não perceberam a importância
e o privilégio de fazer parte desta obra. Muitas são as desculpas, mas todas
elas poderiam se encaixar com o ensinamento de Jesus em Marcos 4:19:
“Mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as ambições
de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera”. Os obreiros
são poucos porque as seduções deste mundo são muitas: televisão, filmes,
lazer, carreira profissional, amigos e etc. Um dia, todas essas seduções irão
passar e a única obra que permanecerá é a que fizermos para Deus.
Enquanto os ceifeiros são poucos, a seara é realmente grande: “E, vendo
as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e
desgarradas, como ovelhas que não têm pastor” (vs. 36). Jesus acreditava na
existência do céu e do inferno. Ele foi o único que desceu (inferno) e o único
que subiu (céu). Portanto, Ele tinha um amor especial pelos seres humanos
e um grande desejo de salvá-los. Médicos sem fronteiras viajam o mundo
a fora, buscando aliviar o sofrimento físico das pessoas, mas Jesus Cristo
está procurando crentes sem fronteiras para aliviar o sofrimento espiritual
dos seres humanos no presente e, principalmente, na eternidade.
Aceite o chamado de Deus e venha você também para a seara!

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.
Primeira igreja Batista Regular
www.ibvilateixeira.com,br
Templo Batista Maranata
www.tbm.org.br
Igreja Batista Esperança
www.ibe.org

Igreja Batista em D. Pedro
http://ibdpmanaus
Igreja Batista Bíblica
http://ibbiblica.blogspot.com

Igreja Batista Sião
http://batistasiao.org

Igreja Batista
Independente de Franca
www.igrejabatistaindependentedefranca.blogspot.com

Templo Batista Maranata
http://www.tbm.org.br/londrina

Igreja Batista Adonai
www.adonai.org.br

Associação Missionária
Independente
www.missaoami.com.br

Igreja Batista Boas Novas
http://teologando.com

As igrejas que têm um endereço na internet poderão enviar-nos
para divulgação através o e-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br

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

“Uma atitude positiva pode não resolver todos os seus problemas, mas ela
irá incomodar uma quantidade suficiente de pessoas para valer o esforço.”
( Herm Albright )
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O Mito da Igreja Perfeita

F

ui salvo pela graça
de Deus em 1967
quando ainda tinha
apenas quinze anos de idade. Ser crente naqueles dias
em Batatais, tanto quanto em
outras regiões do Brasil era
espinhoso. Havia muita discriminação e perseguição em diversos lugares em nosso país.
Na minha cidade um pastor foi
assassinado, fato que Deus
usou para levar até nós o missionário que me evangelizou.
Um padre católico convertido
em uma cidade da região foi
duramente perseguido. Éramos
afugentados a pedradas nos
cultos realizados em praça
pública. Sentíamos na pele,
literalmente, o que ainda hoje
alguns irmãos nossos sentem
em paises fechados para o
evangelho.
Apesar das dificuldades, tenho saudades daquele tempo.
Nossas pequenas congregações viviam mais intensamente
as experiências de comunidade
assemelhando-se mais com os
relatos do Novo Testamento.
Éramos mais dependentes
uns dos outros e, consequentemente essa interdependência
gerava união e assim era mais
fácil alegrarmo-nos com os que
se alegravam e chorarmos com
os que choravam.
Decorar um versículo da
Bíblia era importante. Nos
concursos bíblicos fazíamos
questão de saber detalhes
aparentemente insignificantes
de passagens um tanto desconhecidas. As pregações eram
todas anotadas em um caderno. Ainda tenho guardado um
deles comigo até hoje.
Os encontros entre as poucas igrejas com as quais mantínhamos contato na região
era sempre motivo de grande
expectativa. Quando tínhamos
encontros de jovens, os acampamentos nas velhas fazendas
abandonadas com a tenda de
lona do Pr. Jaime Rose era uma
festa. Dormíamos em colchões

no chão, jogávamos futebol
no pasto e as gincanas eram
umas atrações e tanto. Fazíamos esquetes, nos divertíamos
com brincadeiras de roda ao
ar livre depois do culto da noite. Os passeios ao luar eram
divertidos e na última noite
era hora da serenata. Quanto
romantismo!
Se alguém olhasse de fora
certamente veria todos os
nossos erros absurdos, nossas
imperfeições, defeitos e pecados. Não é difícil enxergar o
que os outros fazem de errado.
As pessoas não eram tão diferentes de hoje. Reclamavam,
implicavam, brigavam, criticavam, ficavam de mal e faziam
as pazes.
Foi nos acampamentos da
década de sessenta e setenta
que conheci os primeiros missionários: José Pelegrino Amaro, Dimas Batista Pereira e muitos outros. Foi em um dos meus
primeiros acampamentos que
consagrei a minha vida para o
ministério. Estávamos em um
acampamento de jovens na
cidade de Jaboticabal em 1968.
Era uma bela propriedade da
Igreja Batista Livre daquela
cidade. Fui algumas vezes lá
quando adolescente antes de
realizarmos nosso primeiro
acampamento na Fazenda
Amendoim, município de Altinópolis. Na última noite tivemos
o tradicional culto da fogueira.
No final daquela mensagem,
atendendo ao apelo de Deus no
meu coração consagrei a vida
para servi-lo no ministério.
Muitas águas ainda passariam debaixo da ponte até que
Deus me deixasse no ponto
para iniciar seu projeto ministerial em minha vida. Sofrimentos
viriam. Decepções chegariam.
Desânimo pelo pecado. Traições, enganos, e períodos de
provações que seriam capazes
de mostrar que se não fosse o
Senhor...
Mas a minha história de
vida é apenas o contexto. O

que estou propondo aqui é
uma reflexão séria sobre o mito
da igreja perfeita. Os pastores
sempre ficam nos extremos. Ou
acreditam que a igreja por eles
pastoreada é a melhor ou a pior
do mundo. Tendem a acreditar
que ela é a melhor quando
estão vivendo momentos de
bênçãos. Momentos em que
os projetos andam de acordo
com o planejado. Mas quando
se frustram ai tudo se inverte e
alguns passam a acreditar que
sua igreja é a pior do mundo.
Irmãos, nós precisamos
entender que a Igreja de Cristo
aqui no mundo é formada por
pecadores que foram lavados
no sangue do Cordeiro. Cidadãos que estão sendo trabalhados pela Graça de Deus. São
pessoas que continuam sendo
alvos das mesmas tentações
de sempre com a agravante
de vivermos em uma época
de grandes facilidades para o
pecado. Não temos que pensar
de modo extremo, pois não
somos nem a melhor e muito
menos a pior. Somos o povo
de Deus e fazemos parte do
Corpo de Cristo.
Os jovens, nossos filhos
e os filhos dos nossos irmãos
em Cristo não seriam capazes
de viver do jeito que nós vivemos quando éramos da idade
deles. O mundo mudou e eles
têm outra cabeça hoje em dia.
O mundo é mais perigoso atualmente. O inimigo sempre foi
sutil e do jeito que as coisas
são hoje as ciladas são mais
eficientes.
Talvez o que mais esteja
prejudicando as nossas igrejas
hoje em dia seja aqueles pastores com projetos personalistas
e sem vínculo afetivo com as
pessoas. Não podemos abortar a expressão comunitária
sem prejudicar a igreja local.
A falta de solidariedade própria
da comunidade cristã torna
as igrejas locais enfermas.
Muitas vezes Deus usa um
acontecimento para unir uma

congregação. Recentemente
ouvi um irmão compartilhando
que Deus usou a enfermidade
de uma pessoa para unir a
igreja tanto em oração quanto
em ministração.
O melhor caminho é olharmos, cada um de nós, para
os nossos próprios pecados e
buscarmos o perdão de Deus.
Nenhuma igreja local é perfeita
justamente porque não somos
perfeitos. Se condicionarmos
nossas reflexões aos princípios da Palavra de Deus nós
veremos que a ação do Espírito
Santo exige de cada crente
seriedade em perceber que
necessita desesperadamente
da Graça de Deus.
Deus chamou Abrão não
para ficar sozinho, mas para
fazer dele uma grande nação. A Graça de Deus tem a
capacidade de reunir e unir
pessoas imperfeitas e complexas para formar o Seu povo.
Percebemos o mesmo sentido
na chamada dos discípulos de
Jesus durante seu ministério na
formação da Igreja. Eram indivíduos imperfeitos e diferentes
uns dos outros, mas formariam
o alicerce da Igreja.
Estão certos os que acusam
as igrejas de serem imperfeitas
e cheias de problemas. Estão
errados aqueles que acham
que é possível ter uma igreja
perfeita. Deus tem chamado
pessoas complicadas para
serví-lo. Passaremos a vida
toda em nossas congregações
sendo trabalhados por Ele.
O que tenho aprendido é
que não há outro lugar para
aprender de Deus fora do
Corpo de Cristo e das complicações de uma igreja local. Há
muito tempo eu já abri mão do
mito da igreja perfeita. Aceitei
o fato de estarmos em um
processo até que Cristo volte,
pois mesmo salvos e seguros, ainda não temos o corpo
glorificado. Deus só terminará
sua obra no arrebatamento.
Maranata!

Pólos 2010 do Emaús
ara este ano de 2010 já estão definidos os seguintes Pólos para as aulas do Seminário Batista Emaús:

P

Manaus AM
Igreja Batista em Dom Pedro
Avenida Pedro Teixeira, nº. 75.
Bairro Dom Pedro Manaus-AM
Telefone da Igreja: (92) 3656-7274
Telefone do Pr. Paulo Arruda (92) 9984-5626
E-mail: dr_arruda@hotmail.com

Embu Guaçu SP
Primeira Igreja Batista de Cipó
Avenida Benedito Jandiro Soares, 10-A – Cipó.
Contatos: Pr. Eliel Barbosa e Elvis.
Telefones: (11) 4661-3399 – 4661-4263 – 7572-7934.
E-mail: contabec@ig.com.br – contabec@uol.com.br

Morro Agudo SP
Igreja Batista do Calvário
Rua Estados Unidos, 1000.
Contato: Pr. Edílson J. P. Araújo.
Telefones: (16) 3851-1471 e 9104-6533
E-mail: seminarioemaus@gmail.com

Skype: seminarioemaus
seminarioemaus@
gmail.com
Telefone
(16) 3851-1471
e 9104-6533
Caixa Postal 46
CEP 14.640-000
Morro Agudo SP

Mestre
e Senhor
“Ensina-nos a contar os nossos dias...”
Salmos 90:12

F

reqüentemente nos deparamos com a expressão - “O
tempo está voando”. Normalmente só percebemos o
que se passa à nossa volta quando temos de parar
por conta de uma enfermidade, quando ficamos de cama ou
estamos esperando a solução de um problema. Aí o tempo
não passa.
Hoje, notei que já se passaram dois meses de um ano que,
parece, começou ontem. E os nossos dias vãos fugindo por
entre nossas preocupações, nossas dificuldades, nossa necessidade de correr e trabalhar e correr e lutar e correr e correr...
O Salmista roga ao Senhor que o ensine a contar os seus dias
para alcançar um coração sábio.
Ser cristão é ser também um aluno. Há sempre novas
lições a aprender e precisamos nos dedicar com alegria aos
estudos.
A petição é: - Ensina-nos. O Mestre por excelência, Jesus,
é o nosso exemplo e vamos aprender se nos dispusermos
a permitir que o Senhor nos ensine. Que nos ensine a usar
nossas horas, minutos e segundos com sabedoria, tornando
cada momento uma nova experiência , não deixando que as
pessoas passem por nós sem que levem consigo as bênçãos
de conhecer a salvação em Jesus.
Neste mundo de inigualável loucura é preciso aprender a
viver livre da obsessão do Ter em favor da magnitude do Ser.
Ser amigo, irmão, pai, mãe, colega ou patrão. Ser presente na
vida daqueles que dependem de nós ou que examinam nossas
vidas para ver se ,de fato, a vida que vivemos tem tudo a ver
com a mensagem que pregamos.
“A contar os nossos dias...” aguardando a bem aventurada
esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. E nessa espera
continuar a jornada sem desistir de nossas metas e objetivos,
acreditando que se Ele tarda, temos, no entanto, a certeza de
que Ele virá, porque assim a Sua Palavra nos diz. E lembremonos de que “mil anos aos olhos do Senhor é como o dia de
ontem” Salmos 90:4
“Para que alcancemos corações sábios...”, para que aprendamos a viver e valorizar cada dia como o dia “que o Senhor nos
fez”. A fazer de cada dia um precioso momento com o Senhor,
com nossa família, nossos irmãos em Cristo, nossos amigos e
para que, alcançando um coração sábio, possamos agradecer
cada oração respondida, cada misericórdia vivida, cada tempestade enfrentada e cada vitória por Deus concedida.
É alcançando corações sábios que passaremos de aluno
a professor, ensinando a outros a preciosidade da vida que é
vivida com o Senhor.
Se aprendermos a contar os nossos dias, cada milagre pelo
Senhor realizado terá uma nova dimensão. Entre os muitos estragos que o pecado nos causa, “a riqueza da sua graça” – Ef.
2:7 – aparece como a solução e a obra consumada na cruz do
Calvário nos lembra a posição de Filhos de Deus.
A cada dia o Senhor nos permite gozar de sua comunhão,
caminhando com a sabedoria –que é Jesus – e moldando no
Espírito os nossos corações.
Aprender a contar os nossos dias é fazer de cada um deles
um presente de Deus. Você já agradeceu por este presente
hoje?
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“Você ganha força, coragem e confiança através de cada experiência
em que você realmente para e encara o medo de frente.”
( Eleanor Roosevelt )

edgardonato@terra.com.br

Conexões, o Livro

RETIRO DAS FAMÍLIAS

O

meu propósito ao dar esse titulo ao livro (lançado
nesse início de ano), foi fazer CONEXÕES entre
a vida diária e as páginas da Bíblia. Somos muito
pressionados a viver on-line, inclusão digital e outras incursões no
plano virtual. Por que não mergulhar no espiritual? Meu alvo é viver
essa interação nas atividades diárias, nas angústias e alegrias, nos
encontros e desencontros. Compartilho experiências com os filhos,
vivência no trabalho pastoral, relacionamentos, interpretações dos
fatos atuais e como a notícia afeta a rotina. Aliás, um versículo que
me acompanha há muito tempo é Provérbios 24.32: Tendo-o visto,
considerei; vi e recebi a instrução. É exatamente isso que tento
passar para o leitor. Observo, considero e tento interpretar à luz
das Escrituras. E por incrível que pareça, a Bíblia sempre tem algo
a conectar com a experiência. É preciso saber viver... Mais do que
a canção do Roberto Carlos, é preciso saber viver biblicamente e
Viver a Vida (na Palavra) é melhor do que acompanhar novelas,
mídia, multidão, e ser influenciado por elas.
Faz anos que tomei gosto pela escrita, muito antes da era
Microsoft, sempre foi um prazer escrever versos, pensamentos e
pequenos textos para os boletins da igreja. Na faculdade eu tirava
cópias de textos e distribuía aos colegas. Alguns escritos pude
apresentar em eventos especiais para todas as turmas. Nos últimos
anos, tenho sido convocado para participar da Semana de Letras
(Universidade de Santo Amaro) e compartilhar reflexões bíblicas.
Por que o título CONEXÕES? Em um dos seus livros A. W. Tozera fala sobre o Mundo Bíblico e o Mundo Real. Em suas palavras: “O
mundo como o viam os homens e mulheres da Bíblia era um mundo
pessoal, cálido, amigo, povoado. O mundo deles continha primeiramente o Deus que o criara, que ainda habitava nele como num
santuário, e que poderia ser descoberto a passear entre as árvores
do jardim, se o coração humano fosse bastante puro para sentir e
os olhos bastante aptos para verem. Também estavam presentes
lá muitos seres enviados de Deus para ministrarem aqueles que
eram os herdeiros da salvação. Reconheciam também a presença
de forças sinistras às quais era dever deles opor-se, e que podiam
vencer facilmente apelando para Deus em oração”.
Enquanto a secularização tenta apagar as pegadas de Deus
na existência, a busca da santificação desenvolve a nossa
percepção acerca da presença do Senhor e de Suas marcas
indeléveis nas pequenas situações. Não é à toa que Jesus repetidamente falava, “quem tem olhos para ver veja, quem tem
ouvidos para ouvir ouça.”
O tema Conexões (nova embalagem do título anterior: Fatos da
Vida e Fatos da Bíblia) foi a minha sugestão ao Jornal de Apoio. Há
sete anos, esse amado Jornal concedeu-me uma coluna mensal.
Pude escrever dezenas de artigos e tive a oportunidade de me
relacionar com leitores de vários estados. Aos poucos, fui montando
uma coletânea de artigos. Já tenho mais de 100 crônicas escritas.
Cada uma delas vem à luz com muito carinho (e dores de parto
também). Ao escrever, raramente termino um texto numa sentada
só. Às vezes, a gestação é prolongada. Abro, dou uma olhada,
mudo uma palavra, uma frase, acrescento um parágrafo. Um deles
(Quem sou eu), demorou mais de um ano para ficar pronto. Até
porque qualquer texto é infinito, sempre é possível enxugar, aperfeiçoar, lapidar, assim como as nossas vidas, nessa espetacular
boa obra que Deus começou e prometeu completá-la. Cada um
de nós, também é um texto inacabado, na linguagem de Paulo,
“cartas vivas,” nas mãos do habilidoso Escritor Divino.
O livro CONEXÕES tem 50 mensagens. A maioria está no
formato de Crônicas, alguns são esboços desenvolvidos de
mensagens e outros, poesias. Para facilitar a leitura, o livro foi
dividido em blocos: Personagens Bíblicos, Vida Cristã, Sociedade, Finanças, Família e Missões.
A maioria dos artigos, já os inseri em sermões para o povo
da Igreja Horto do YPÊ. Sou devedor a esses queridos que me
“toleram” há 17 anos e temos aprendido mutuamente. Agradeço
também a vocês: parentes, amigos, queridos de longa data.
Obrigado Carlos Moraes pelo belíssimo prefácio e o espaço
no JA. Obrigado também ao Marcos Cunha (coordenador do
Evento SEPAL), Pr. Pedro Evaristo (diretor do SEBARSP) e
Joseph Arthur (coordenador do mestrado - SEBARSP) pelas
recomendações ao texto. Minha gratidão especial a você leitor
que tem me acompanhado ao longo dos últimos anos. Conto
com a sua leitura e divulgação. Entendo que livro é um excelente
presente que toca fundo na vida das pessoas.
Compartilho um pouco da minha vida e convido você para
percebermos o eloqüente amor de Deus nas pequeninas coisas. Convido-o para aguçar o discernimento e a sensibilidade
espiritual. Tento resgatar a esperança bíblica para nossas vidas.
Alguém já disse: “O simples ato da leitura transforma a nossa
forma de pensar e enriquece o nosso conhecimento, gerando
uma capacidade imensurável de criar o inimaginável. b”
O personagem de Machado de Assis foi pessimista na obra:
Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando disse: “Não tive
filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa
miséria.” Quanto a mim, tive filhos e o privilegio de transmitir o
legado que tenho experimentado, a misericórdia do Senhor. Que
essa leitura renove a sua esperança e o inspire na CONEXÃO
com o misericordioso Salvador. Grande abraço,
(Endnotes)
a TOZER, A. W. O Melhor de A. W. Tozer, p. 134
b http://www.pensador.info/frases_sobre_a_importancia_da_leitura/3/

A igreja Batista do Caminho (Pr. John Swedberg) e Batista
Boas Novas (Pr. Lupércio) ambas de S. J. do Rio Preto-SP organizaram o Retiro de Famílias 2010, do dia 12 ao dia 16 de
fevereiro, estendendo o convite para as igrejas Batistas participantes, Ebenézer de Barretos, Boas Novas de Guaíra, Central
de Olímpia, Boas Novas de Sales Oliveira, de Bebedouro e Boas
Novas de Buritama. O evento contou com as mensagens trazidas
pelo preletor Pr. Lúcio Rocha de Boituva - SP sobre o tema “Eu
e a minha casa serviremos ao Senhor”. Foi um tempo importante
de reflexão, decisões e consagração ao Senhor. Os momentos
de comunhão reforçaram os laços de amizade e familiares, isso
foi muito bom! Há quem aproveitou este tempo para recarregar as
baterias para um ano de dedicação ao serviço do Senhor. Muitos
propósitos foram alcançados e firmados ali. Muito obrigado Senhor
pelo teu amor e cuidado com a vida de todos!
ACAMPAMENTO CANAÃ

de abordagem, apresentação do evangelho (Projeto Cinco
Dedos) e treinamento prático de campo. Quer ir para Guarulhos com CTLC? Envie um e-mail para coordpaul@gmail.
com e saiba como. Nos dias 6 a 8 de Março o CTLC estará
na Igreja Batista Regular Boas Novas, em Diadema, com o
pastor Valdecir Paizan e os líderes da igreja. O treinamento
será ministrado pelo pastor Paulo Santos, que facilitará nos
12 Princípios de Liderança Indispensáveis aos Líderes da
Pós-modernidade.
MISSÕES PELA FÉ
A Igreja Batista da Vitória que está sendo implantada em Batatais SP pelo missionário Almir Nunes que ainda está na fase de
levantar seu sustento, realiza sua conferência missionária anual
nos dias 6 e 7 de março. O pregador é o Pr. Jairo Júnior da Igreja
Batista Bíblica de Caçapava SP. A nova igreja já está apoiando
três projetos missionários e pretende adotar mais alguns caso
consiga aumentar o valor da Promessa de Fé para Missões. No
sábado, dia 6 a IBV hospeda a Reunião de Pastores e Obreiros
da região.
AUTOCONFRONTAÇÃO I
A Igreja Batista da Fé em São José dos Campos SP liderada
pelo Pr. Flávio Ezaledo estará oferecendo a todos os interessados o Curso de Autoconfrontação. Os temas abordados serão:
Processo de Santificação; A Suficiência das Escrituras para Nossas Vidas; Lidando com o Eu, Amargura, Medo, Preocupação e
Depressão; Relacionamentos Interpessoais, Conjugais e Pais e
Filhos; Prática do Amor Bíblico e Perdão. O curso será ministrado
a partir do dia 6 de abril de 2010 toda terça-feira das 20h às
22h na sede da igreja: Rua Wladimir Herzog, 32 – Bosque dos
Eucaliptos, São José dos Campos. Telefones para contato: (12)
3936-2066 e 3936-1077. Os instrutores serão os pastores Flávio
Ezaledo e Carlos Antônio.
AUTOCONFRONTAÇÃO II.
Com início no dia 4 de março o SEBARSP – Seminário
Batista Regular de São Paulo está oferecendo a todos os interessados o Curso de Autoconfrontação. Os temas abordados
serão: Processo de Santificação; A Suficiência das Escrituras
para Nossas Vidas; Lidando com o Eu, Amargura, Medo,
Preocupação e Depressão; Relacionamentos Interpessoais,
Conjugais e Pais e Filhos; Prática do Amor Bíblico e Perdão.
O curso terá seqüência todas as quintas-feiras das 20h30 até
22 horas. O instrutor será o Pr. Píer Luigi. O endereço do SEBARSP é Avenida Ipiranga, 877 – 4º Andar – Centro de São
Paulo SP. Maiores informações: www.abcb.org.br, telefones
(11) 3331-5463 e 3223-4928.
PROJETO BOQUIM

O Acampamento da Igreja Batista Canaã, em Rio Branco AC
sob a direção do Pr. Raimundo Damásio foi uma benção. Almas
foram salvas e irmãos que estavam desviados se reconciliaram
com Cristo. Além das bênçãos espirituais, os acampantes tiveram
muitas brincadeiras que colaboraram para estreitar as amizades.
Além da Igreja Batista Canaã, participaram como convidados:
Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém e Igreja Batista da Vitória.
A gratidão de todos primeiro a Deus e depois a todos os irmãos
que de alguma forma ajudaram para que o acampamento fosse
realizado.
APEC EM SUA IGREJA
O curso introdutivo da APEC tem uma carga horária de 10 a 12
horas e pode ser ministrado num final de semana na sua cidade.
Se a sua igreja fizer o convite poderá convidar as demais igrejas da
cidade e assim todos podem ser abençoados com o treinamento
básico dos seus professores de crianças. Para saber mais sobre
este Curso visite o SITE da APEC: www.apec.com.br - E-mail:
educacao@apec.com.br - Telefone: (11) 5089-6633.
VIDA CRISTÃ
A Igreja Batista Boas Novas em Sales Oliveira SP liderada
pelo Pr. Márcio estará realizando uma série de conferências nos
dias 10 e 11 de abril de 2010. O tema será “Vida Cristã” e o preletor o Pr. Luciano Martins da Primeira Igreja batista Regular de
campinas SP. No primeiro dia ele abordará o tema “Vida cristã em
família” e no segundo, “Vida cristã eclesiástica”. Para conhecer
um pouco mais o ministério da Igreja batista Boas Novas e do Pr.
Márcio acesse: www.teologando.com.
CTLC EM GUARULHOS
O Pr. Paulo Santos do CTLC - Centro de Treinamento de
Liderança estará realizando treinamento com a Juventude
da Associação Batista Bíblica de Guarulhos no dia 20 de
Março. Será um Treinamento de Evangelismo para a juventude na Igreja Batista Bíblica de Guarulhos. O treinamento
envolverá as bases teológicas da Grande Comissão, técnicas

O missionário da AMI, Pr. Guaraci A. de Jesus, casado com
Dona Sandra tem duas filhas: Júlia e Juliana. Eles são membros
da Igreja Batista Independente em Arembepe, Camaçari BA,
sob a liderança do Pr. Frank Brim e estão prestes a partir para o
campo, mesmo sem ter ainda completado seu sustento. No mês
de fevereiro e início de março Pr. Guaraci viajou visitando igrejas
nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná com vistas a
envolver mais igrejas no apoio ao seu ministério. A diretoria da
AMI – Associação Missionária Independente lança aqui um apelo
a todas as igrejas que conheceram o pastor Guaraci para que
procurem apóia-lo, pois há um desejo ardente em seu coração
em ver uma igreja Batista Fundamentalista nascendo na cidade
de Boquim, Estado de Sergipe. Para contato com o missionário
use o e-mail: guaraciandrade@yahoo.com.br, Caixa Postal 06
Arembepe, CEP 42835-000 Camaçari BA, telefones (71) 88808486. Para contato com a missão use o e-mail: missaoami@uol.
com.br, Caixa Postal 309 – CEP 14001-970 Ribeirão Preto SP,
telefone (16) 3969-2758.

“Não é conhecer muitas coisas, mas sim pôr muitas coisas em contato
umas com as outras que constitui um primeiro grau de criatividade.”
( Hugo von Hofmannsthal )

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA
A Igreja Batista Bíblica no Jardim Adriana em Guarulhos SP
liderada pelo Pr. João Vasconcelos Filho estará realizando conferências missionárias nos dias 19 a 21 de março. O preletor será
o Pr. Ricardo M. de Brito do Templo Batista Independente em Vila
São José São Paulo SP. Formado pelo IBM, Pr. Ricardo especializou-se em Missões Judaicas pela Missão Brasileira Messiânica
e atualmente dedica-se ao estudo da língua e da cultura árabe
visando a evangelização dos povos árabes. Casado com Daniela
e tem um filho: Ricardo Filho. O tema das conferências será: “Expandindo nossa visão missionária: o Evangelho e o Mundo árabe”.
Para contatos com Pr. João use o e-mail: prjoaovasconcelos@
yahoo.com.br, telefones (11) 2480-5274 e 6327-1470.
MAIS UM PASTOR
No dia 30 de janeiro de 2010 aconteceu
a ordenação pastoral do irmão Marcos
Gesiel Laurentino que está na liderança
da Igreja batista Fundamental de Araguari
MG. Ele é formado pelo SEIBIM – Seminário e Instituto Batista Macedônia de
Franca SP e casado com Dona Tamara.
De origem da IBI de Franca, Marcos já ministrou em Passos MG e
depois foi para Araguari. Na foto o pastor Marcos com os pastores
que participaram de sua ordenação.
ACAMPAMENTO DE CASAIS
A Estância Esperança em Catalão GO, sob a direção do
Pr. Bill Kieffer estará realizando o Acampamento de Casais no
período de 1 a 3 de abril de 2010. Será um tempo para renovar os
laços do casamento e ter um tempo de refrigério. O investimento
para cada casal incluindo todas as despesas de estadia é de R$
65,00. Para participar ou obter maiores informações entre em
contato pelos e-mails: glauco.ee.acampamentos@hotmail.com
ou glauco_esdras@hotmail.com, telefones: (64) 3471-6189 ou
(16) 8169-4296.
FAMÍLIA MOREIRA

comemorativo dos dez anos e diversos pastores serão usados
por Deus para as pregações naqueles quatro dias: Pr. William
Smallman, Vice Presidente e Diretor de Treinamento Global da
Missão Baptist Mid-Missions, preletor oficial e mais os pastores:
Sérgio Moura, pastor da Igreja Batista Esperança em São Paulo
SP; Robert Thompson, gerente de Projetos da Bibles International;
Tomé Cosmos de Faria, pastor da Igreja Batista Boas Novas de
Campinas SP; V. W. Peters Jr., Administrador de Campo para
América Latina e Caribe da Missão Baptist Mid-Missions e Paulo
Bondezan, Presidente da MBBF e pastor da PIBR de Curitiba
PR.
AULAS DA AEPB
As aulas da AEPB terão início no dia 16-03-2010 às 20 horas
com término às 21h30. O curso é ministrado toda terça-feira no
Templo Batista de Indianópolis na Alameda dos Jurupis, 1270,
próximo ao Shopping Ibirapuera em São Paulo SP. O professor é
o irmão David Corrêa, tendo o apoio e a supervisão do Pr. Thomas
L. Gilmer de Amigos de Sião. O custo do curso é de R$20,00 por
mês e a matrícula de R$25,00. Este ano os estudos serão no livro
do Profeta Malaquias, o mensageiro da adoração corrupta. O curso
dá direito ao aluno receber um certificado. Maiores informações:
E-mail: drdcorrea@hotmail.com, telefones (11) 5543-4122 no
horário comercial.
SÃO SIMÃO TEM NOVO PASTOR
A foto mostra o novo pastor da Igreja Batista Regular
de São Simão SP: Pr. Márcio
dos Santos Rodrigues e Ivete.
Eles vieram da Primeira Igreja
Batista Regular de Campinas,
onde estavam colaborando
juntamente com o pastor Luciano Martins. Assumiram o
pastorado da igreja no dia
14 de fevereiro, mas a posse
oficial ainda será marcada. A
igreja estava sem pastor desde
agosto de 2009. Os irmãos da
IBR de São Simão estão louvando a Deus pela vida desses
irmãos que chegaram para
somar forças em prol do crescimento da obra de Deus na cidade.
Neste mês de março nascerá o herdeiro do pastor e esposa e já
tem nome: Natanael.
ACAMPAMENTO DE FAMÍLIAS 2010.

O Pr. André Luis Moreira com sua esposa Marlete e os filhos
Duda e Ester já estão no campo missionário em Manoel Urbano
onde trabalharão na evangelização do povo Kaxinawá. A família
Moreira saiu da Igreja Batista Independente em Serrana SP onde
são membros no dia 12 de janeiro. Foram para Manaus onde
permaneceram três semanas participando do Encontro de missionários da Missão Novas Tribos do Brasil da qual fazem parte.
No dia 4 de fevereiro seguiram para Rio Branco AC onde passaram
seis dias sob os cuidados do missionário da AMI, Ruy Lopes de
Messias. No dia 10 de fevereiro seguiram para Sena Madureira em
uma Toyota fretada e no dia seguinte tomaram o batelão (Barco
para transporte de carga, pessoas e animais) viajando 23 horas
até chegarem a Manoel Urbano. Para contatos usem o e-mail:
andremar01@hotmail.com, Rua Valério Caldas Magalhães, 370
– Centro, CEP 69950-000 Manoel Urbano AC.
OS 10 ANOS DA MBBF
Este mês de março é um tempo importante para a MBBF
– Missão Batista Brasileira Fundamentalista que completará
dez anos de trabalho. Nos dias 23 a 26 acontece o congresso

Quatorze igrejas, sendo as quatro igrejas de Franca SP e as
igrejas de Pontal SP, Sertãozinho SP, Uberlândia MG, Ibiraci MG,
Catutiba MG, Brasília DF, Igarapava SP, São Joaquim da Barra
SP, Barrinha SP e Jardinópolis SP somando 135 pessoas se
reuniram no Recanto Arete em Franca SP para o Acampamento
das Famílias nos dias 13 a 16 de fevereiro último. O próximo
evento no Acampamento será nos dias 2 e 3 de abril, o terceiro
acampamento de casais na barraca. Maiores informações com
o Pr. Paulo Castelan pelo e-mail: paulocastelan@terra.com.br,
telefones (16) 3017-5334 e 3012-3619.

Março de 2010
Página 05

walacejuliare@yahoo.com.br

Como Deus Trata
Nossas Desconfianças

O

s noticiários do dia 02 de Janeiro deste ano foram:
41 mortos em Angra dos Reis; 150 casas são alagadas pelo rio Paraíba em Aparecida; 18 cidades
do Vale do Paraíba são atingidas com as chuvas; Rapaz é
espancado até a morte em MG; 18 presos fogem da delegacia
no PR. As notícias até o início de Março não melhoraram: Terremoto no Haiti; Terremoto no Chile. A coisa ta tão feia que um
australiano foi flagrou um sapo devorando uma cobra.
O que estas notícias geram? DESCONFIANÇA!
No livro de Juízes aprendemos uma grande lição com a
vida de Gideão. Enquanto Deus libertava Israel da mão dos
midianitas, ele não somente escolheu Gideão como líder, como
também, tratou diretamente de sua própria vida, DE SUAS
DESCONFIANÇAS!
Deus deu três provas de seus atributos a Gideão para que
ele aprendesse a confiar somente no Senhor. E lhe ensinou
que: UM HOMEM DESCONFIADO PRECISA APRENDER QUE
EXISTE UM DEUS CONFIÁVEL
A primeira prova que Deus deu a Gideão foi sua MISERICÓRDIA (6.36-40). Por que misericórdia? Porque Deus já
havia provado sua vontade (6.14, 16-18; 22; 25-35). Gideão
nos últimos dias havia tido todas as provas possíveis e impossíveis a respeito da existência, presença, poder e vontade de
Deus. ENTÃO, por que ele pede um novo sinal? Porque estava
confiando mais em si mesmo do que em Deus! Ele achava que
como líder deveria ter os recursos, o poder e a estratégia para
lutar contra os midianitas. Mas, isto não era verdade.
A segunda prova foi Sua SUFICIÊNCIA (7.1-7). Gideão
reuniu uma multidão – eles tinham muito medo dos midianitas;
Deus disse que a quantidade de soldados era muito grande,
e que Israel poderia se orgulhar disso. Então Deus reduziu o
exército a 300 homens. O que Deus estava querendo mostrar
para Gideão e os judeus? Que Ele era suficiente para dar cabo
aos midianitas, e que se isto ainda não havia acontecido, era
porque o povo confiava em tudo e em todos, menos em Deus.
Quando conhecemos quem é Deus de verdade, não temos
coragem de confiar em outro a não ser em Deus.
A terceira prova foi Sua SOBERANIA (7.9-22). Deus começa a
revelar seu plano; os inimigos eram em número de multidão; Gideão
ouve o que Deus estava fazendo no arraial dos inimigos; Gideão
comanda o exercito de Deus; Gideão não precisou usar a espada,
porque Deus deu cabo dos inimigos através deles próprios. Deus
poderia dotar todos os soldados de Israel de uma força extraordinária
para a batalha, mas tinha outros planos. Ele queria que entendessem que Ele Deus está no controle, e é altamente confiável.
O que aprendemos com isto:
Toda vez que desconfiamos de Deus somos envergonhados. As palavras e ações de Gideão durante a narrativa, o
tornaram tolo diante do resultado final.
Toda vez que desconfiamos de Deus deixamos de enxergar
e ouvir o que Ele já está fazendo e dizendo. Deus repetiu sua
vontade para Gideão várias vezes; Ele repete sua Palavra várias
vezes para nós, tanto é que a nos deixou escrita!
Toda vez que desconfiamos de Deus fechamos nossas
mentes para Seus atributos.
E o pior de todos... Toda vez que desconfiamos de Deus
temos que confiar indiscutivelmente em nós mesmos. Jeremias
17.5 - Assim diz o SENHOR: Maldito o homem que confia no
homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração
do SENHOR!
Como você provaria que confia totalmente em Deus? Deixa-me dar algumas provas: Você confia totalmente em Deus
quando...
Ele é quem te protege e não o governo? (Sl 118:8-9).
Ele é quem te satisfaz e não as posses? (Sl 84:12).
Ele é quem dirige suas decisões? (Pv 3:5-8).
Ele é quem controla seu coração? (Pv 28:26).
UM HOMEM DESCONFIADO PRECISA APRENDER QUE
EXISTE UM DEUS CONFIÁVEL

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

Março de 2010
Página 06

“Começar não é apenas um tipo de ação. É também um estado de
espírito, um tipo de trabalho, uma atitude, uma consciência. “
( Edward Said )

Tem Alguma Coisa Fora do Lugar.
Vocês Não Acham?
Este material está circulando na Internet como um alerta
às famílias e nós aqui do Jornal de Apoio endossamos.

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

O Segredo
da Verdadeira
Alegria

O

livro de Jó ilustra nos capítulos iniciais as ações
acontecendo em nível do mundo espiritual e do nível material. Os dois cenários interagem, contudo,
é no cenário terreno onde a maior parte do livro se desenrola
contando os discursos de Jó e de seus amigos, para no final
culminar com o propósito divino de fazer todas as coisas segundo o conselho da Sua vontade (Efésios 1: 11).
Jó é um crente piedoso, abastado, como era qualquer santo
piedoso do Antigo Testamento, pois esta era uma das formas
de se avaliar qualquer crente piedoso que vivesse regido pelo
mandamento interno de amar a Deus acima de tudo.
A prosperidade era uma evidência do grau de convivência
de um crente com Deus no Antigo Testamento, pois as bênçãos
eram terrenas e não celestiais como se tornaram a partir do
Novo Testamento.
O papel de Satanás nesta história é levar Jó a desonrar a
Deus ou mesmo tentá-lo fazer manchar a Glória de Deus por
meio de uma atitude irresponsável através do sofrimento.
Diferentemente do que acontece em nossos dias Jó atribuiu
a Deus, mas sem culpá-Lo como o causador do seu sofrimento.
Logo, Satanás foi apenas o mensageiro usado para entregar o
recado de Deus a ele. Todas as circunstâncias adversas foram
feitas por Satanás sob a permissão de Deus.
Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se
desviava do mal (Jó 1: 1, 8; 2: 3), a sua alegria não estava
baseada nas suas riquezas, nem na sua família, pois ele agiu
brilhantemente quando soube da perda de tudo dizendo: “Nu
saí do ventre de minha mãe e nu voltarei; o Senhor o deu, e o
Senhor o tomou; bendito seja o nome do Senhor!” (Jó 1: 21).
E o texto continua dizendo: “Em tudo isto Jó não pecou, nem
atribuiu a Deus falta alguma” (Jó 1: 22).
Jó, porém, tinha um senso de retidão e justiça, e por isso,
ele se achava imerecedor das provações que ele estava passando. Havia um deusinho na vida de Jó, seu senso de justiça
e retidão, lá no fundo do seu coração ele cultuava este deus,
certo orgulho por ser reto, justo, temente a Deus e desviandose do mal.
Jó foi repreendido por Deus por esta atitude de querer
explicações para os seus problemas. Deus pressionou Jó
com perguntas que o humilharam e O exaltaram aos olhos
de Jó (Jó 38-41).
Nós precisamos investigar as nossas vidas para não
acharmos, que por sermos uma pessoa certinha, cumprindo
com todas as nossas responsabilidades diárias fazendo disto
o foco de nossa alegria e prazer, pensar que Deus não pode
fazer conosco o que ele quiser em Sua soberania. Por isso, o
foco do nosso prazer tem que estar em Deus.
Se a sua alegria estiver baseada naquelas coisas que você
almeja ter satisfação, e não somente em Deus, esta alegria
então, é um deus em sua vida.
O Segredo da verdadeira alegria está em desejar Deus
somente, como salmista disse certa vez “Oh Deus, tu és o meu
Deus, de madrugada te buscarei; a minha alma tem sede de ti;
a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada,
onde não há água... O teu amor é melhor do que a vida! Por
isso meus lábios de exaltarão.” Salmo 63: 1 e 3.

D

ias atrás eu conversava com minha
esposa sobre a
programação da Rede Globo,
do padrão de qualidade, da
audiência, do investimento gigantesco em publicidade e das
inúmeras repetidoras espalhadas no Brasil e no mundo.
Acontece que a Globo, com
todo esse poder de penetração
na sociedade e dentro de nossas casas, vem introduzindo,
silenciosamente, uma cultura
de libertinagem, traição, adultério e rompimento com a célula
familiar de forma sutil.
Com o advento do BBB10
a Globo conseguiu o que ela
vinha tentando há muito tempo,
o beijo gay ao vivo. Em duas
cenas do BBB 10 aconteceram
dois beijos Gays e quando um
deles foi “líder” a produção do
programa teve o cuidado de colocar sobre uma estante a foto
do beijo, com isso a Globo faz
com que seus fiéis telespectadores vejam o beijo gay como
algo comum e engraçado, ou
seja, aceitável.
Agora, nas novelas globais
o beijo gay vai acontecer, induzindo esse comportamento aos
jovens e adolescentes, induzindo legisladores a criarem leis
que abonem tal comportamento.
No mesmo BBB 10 uma das
participantes declarou-se lésbica e com essa declaração
todas as demais mulheres do
programa se aproximaram dela
sendo protagonizado o selinho
lésbico no programa e todos os
demais a apoiaram sob o manto sagrado do não preconceito.

Na novela Viver a Vida o tema
principal mostrado de forma
engraçada e aceitável é a da
traição e do adultério. A Globo
leva o telespectador ao absurdo de torcer para que um
irmão traia o outro ficando com
sua namorada. A traição nessa
novela é a mola mestra da máquina, todos os personagens
se traem, e isso é mostrado
de forma comum, simples,
corriqueiro.
Mas talvez, a investida mais
evidente e absurda esteja na
novela das 6 horas, Cama de
Gato. A Globo superou todos
os limites nessa novela ao colocar como tema uma música
do grupo Titãs. Na música,
nenhuma linha de sua letra se
consegue tirar algo de poético,
de aconselhável pra vida ou
de apoio. A letra da música faz
menção descarada do Inimigo
de nossas almas que deseja
entrar em nossa casa (coração)
e destruir tudo, tirarem tudo do
lugar (destruir a célula familiar

Arapongas 2010

D

epois de outubro
de 2009 quando do
falecimento da irmã
Shirley, esposa do Pr. Josafá
Fernandes Serra, o trabalho
em Arapongas PR sofreu a
perda de sua liderança. Pr.
Josafá teve que mudar-se para
Campinas onde vive parte da
família de sua esposa para que
recebesse ajuda com relação
às suas duas filhas, Giovanna
e Laura.
Por decisão tomada em
conjunto entre a liderança
da igreja enviadora do Pr.
Josafá, Igreja Batista Adonai
em Osasco SP liderada pelo
Pr. Fernando F. de Sousa o
trabalho da Igreja Batista Moriah em Arapongas PR entrou
em uma fase de transição
pastoral. Mesmo residindo em

Campinas, o missionário Josafá continua dando apoio ao
trabalho em Arapongas indo até
lá a cada 15 dias auxiliando e
encorajando os irmãos até que
seja decidido quem assumirá
o trabalho pastoral ou de continuidade missionária da nova
igreja. A responsabilidade está
com a Igreja Batista Adonai.
Ao mesmo tempo, o missionário Pr. Josafá está em
oração para que o senhor
abra as portas para um novo
ministério visando a implantação e novas igrejas. Para
maiores informações sobre
o trabalho em Arapongas os
interessados deverão dirigir-se
ao Pastor Fernando através
do telefone (11) 3448-0960 ou
Pastor Josafá (19) 3242-1481
e 9830-1011.

e nossa fé). A música chega
ao absurdo de dizer que devemos voltar à mesma prisão,
a mesma vida de morte que
vivíamos.
Amados amigos, fica o
alerta, às vezes nem nos damos conta do real propósito de
uma novela, de um programa,
de uma música, e como Jesus está às portas, as coisas do mal estão cada vez
mais evidentes e claras. Até
os incrédulos estão percebendo que algo está errado.
Aproveito para trazer ao conhecimento a letra dessa música,
cuidadosamente escolhida pela
Globo para servir de tema da
dita novela; música de abertura da novela.
“Vamos deixar que entrem,
que invadam o seu lar. Pedir
que quebrem. Que acabem
com seu bem-estar.Vamos
pedir que quebrem O que eu
construí pra mim. Que joguem
lixo Que destruam o meu
jardim. Eu quero o mesmo inferno. A mesma cela de prisão
- a falta de futuro. Eu quero a
mesma humilhação - a falta
de futuro. Vamos deixar que
entrem. Que invadam o meu
quintal. Que sujem a casa e
rasguem as roupas no varal.
Vamos pedir que quebrem
Sua sala de jantar. Que quebrem os móveis e queimem
tudo o que restar. Eu quero o
mesmo inferno A mesma cela

de prisão - a falta de futuro
Eu quero a mesma humilhação
- a falta de futuro. Eu quero o
mesmo inferno A mesma cela
de prisão - a falta de futuro
O mesmo desespero. Vamos
deixar que entrem como uma
interrogação. Até os inocentes aqui já não tem perdão.
Vamos pedir que quebrem.
Destruir qualquer certeza até
o que é mesmo belo aqui já
não tem beleza. Vamos deixar
que entrem e fiquem com o
que você tem até o que é de
todos já não é de ninguém.
Pedir que quebrem. Mendigar
pelas esquinas.Até o que é
novo já está em ruínas. Vamos
deixar que entrem. Nada é
como você pensa. Pedir que
sentem Aos que entraram sem
licença. Pedir que quebrem.
Que derrubem o meu muro.
Atrás de tantas cercas quem
é que pode estar seguro? Eu
quero o mesmo inferno. A
mesma cela de prisão - a falta
de futuro. Eu quero a mesma
humilhação - a falta de futuro.
Eu quero o mesmo inferno
A mesma cela de prisão - a
falta de futuro O mesmo desespero”.
Imaginem nossas crianças cantando isso? Trazendo
isso pra dentro do coração e
da alma delas? Tente imaginar de onde o compositor
dessa pérola tirou inspiração para compor tamanha
afronta?
A palavra de Deus é clara
quando diz; “quem esta de pé,
veja que não caia”. e ainda;
“examinai todas as coisas,
retende o que é bom”. Agora
eu pergunto, parafraseando a
própria Bíblia: “Pode porventura vir alguma coisa boa da
Rede Globo”?
Pense nisso, anuncie isso,
livre alguns dessa humilhação,
dessa falta de futuro, dessa
cela de prisão.
Jesus esta à porta, e você o
que tens preparado para quem
será?

“Não é porque certas coisas são difíceis que nós não ousamos;
é justamente porque não ousamos que tais coisas são difíceis.”
( Sêneca )
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O Princípio da Visão

A

ntes de iniciar, é
necessário entender uma coisa: liderança começa com uma visão.
“Visão é uma clara figura do
que o líder vê seu grupo sendo
ou fazendo”
Uma visão pode ser de trazer satisfação onde há tristeza,
esperança onde há tristeza,
assistência onde há necessidade, educação onde há ignorância... e assim por diante. Um
líder deve ser completamente
comprometido com sua visão,
entendendo sua importância
para seu grupo. “A principal
força motora por detrás de um
líder é a sua visão”
O profundo engajamento a
uma visão é chamado missão.
Para alcançar a totalidade
desta missão, deve haver um
conjunto de ações específicas
e mensuráveis. Estes passos
são chamados alvos – falaremos sobre este tema no
próximo artigo.
“Um líder terá uma visão
e uma missão, mas muitos
alvos”.
1. Reconheça que a visão
vem de Deus. Deus é a fonte
de toda visão digna (Tg.1:17).
Nada pode mudar esta verdade. George Barna (Igrejas
amáveis e acolhedoras, Abba

Press), em sua pesquisa a respeito do que havia de especial
nas igrejas bem sucedidas, faz
um comentário especial: “Em
cada igreja bem sucedida que
pudemos examinar, havia um
claro entendimento a respeito
dos planos de Deus e isso
propiciava àquelas igrejas uma
esperança e uma visão do
futuro... isso ocorreu mediante
considerável dedicação ao
estudo, à oração... uma vez
sintonizados com a visão de
Deus, atividades que coincidissem com essa visão eram
fomentadas... ao mesmo tempo
em que eram rejeitadas as atividades que ficassem fora dos
parâmetros da visão divina”.
Para o líder cristão, uma
visão deve começar com (1)
uma compreensão correta da
pessoa e da vontade de Deus,
(2) a compreensão de si mesmo e (3) as reais necessidades
das pessoas à sua volta: O que
Deus diz de Si mesmo? Como
Ele age com seus filhos? O que
Ele diz ser aceitável ou não? O
que Sua palavra diz a respeito
do homem, seus dias e seu
destino?
Deus criou pessoas únicas,
por isso o líder deve procurar
entender a si próprio. Considerar seu potencial – para o bem
e para o mal. Conhecer em

Luz! Plano! Ação!
Josué CampanhÃ
UP – Hagnos
www.hagnos.com.br
Tel. (11) 5668-5668
Este livro fala de planejamento, mas a
execução é o seu diferencial!.

Na Dinâmica do Espírito
J.I. Packer
Vida Nova
www.vidanova.com.br
Imparcialidade na avaliação das
crenças acerca da obra do Espírito
Santo.

qual nível vive sob influência
do Espírito naquele momento
da vida. O que o faz alegrar ou
entristecer. Quando pode perder o controle. Qual seu limite
na provação.
Deus criou pessoas em
notável variedade. Aprendendo
sobre Deus e conhecendo a si
mesmo, é possível entender
um pouco melhor as pessoas à
volta. Observação e dedicação
de tempo irão resultar em uma
compreensão mais realística de
como relacionar-se com elas.
2. Comunique a visão.
A visão é importante porque
é dada por Deus e por ser o
fundamento de toda verdadeira liderança. Contudo, a
visão deve ser “agarrada” não
somente pelo líder, mas também pelos liderados. “Quando
não se pode contar ao povo
os mandamentos de Deus, a
sociedade vai de mal a pior;
quando o povo obedece a lei
de Deus, o país progride e vive
feliz” Pv. 29:18 (paráfrase).
A maior responsabilidade
de um líder é comunicar a
visão com perfeição ao seu
grupo. Somente assim abraçarão um firme compromisso
com ela – em um real programa de alvos. Desta forma,
todos – juntos - realizarão
a visão. O preparo, o pla-

nejamento e o compromisso
junto com a determinação, a
aptidão e a vontade de vencer
todos os obstáculos trarão
seus resultados, pela graça
de Deus.
3. Ore pela visão. O líder
precisará de tempo periódico e
em solitude para ouvir a voz de
Deus, a fim de discernir claramente a visão. Este tempo de
oração será uma forte base de
apoio e referência nos momentos de decisões difíceis.
Exercitando o coração:
“Visão é a firme fundação de
uma liderança e é uma comunicação miraculosa da vontade
de Deus”.
Você tem uma visão? Escreva-a, em oração, detalhadamente. Depois, comunique-a.
Você sabe o que deve guiar o
seu coração e do seu grupo (a
missão) ao trabalhar por esta
visão? Quais os alvos imediatos, de médio e longo prazo
para alcançar a realização da
visão? Escreva-os.
Pr. Paulo Santos.
Solicite um treinamento
do CTLC:
coordpaul@gmail.com
ctlc09.blogspot.com
ministeriohombridade.
blogspot.com

Sabedoria Nutricional
Elaine Wiezel Bacchin
Socep Editora Ltda.
www.socep.com
Tel./Fax (11) 3464-9000
Qualidade de vida começa com comida. Este livro ensina comer com base
bíblica.

666
Dr. Aníbal P. dos Reis
Edições Cristãs
www.edicoescristas.com.br
Tel. (14) 3322-3930
Ao distinguir as duas feras do Apocalipse, saberemos quem será o dono
do número 666.

O Que
Haveremos
de Ser?

S

im, o que haveremos de ser, digamos, daqui a uns
quinze anos? Caso não aconteça o arrebatamento
nesse tempo, como será o grupo hoje conhecido como
fundamentalista?!
Aproximando-me dos 65 já pensei em parar. Recuei. Quero
parar e não sinto segurança. Quando reflito sobre convicção
doutrinária, temo pelo futuro do fundamentalismo bíblico. Numa
revista de circulação semanal, sobre o crescimento dos evangélicos, foi dito pelos analistas que os chamados conservadores,
a permanecer inflexíveis na doutrina, desaparecerão em pouco
tempo. E quanto aos demais grupos, mais flexíveis, com certeza
ocuparão a metade do país, disseram eles.
Aí está a preocupação. Não em desaparecer à moda da
revista, pois, de fato, vamos desaparecer para o alto, como
ensina a Bíblia. É a tal “flexibilização” que incomoda. Já há em
nosso meio quem a defenda. Certamente já ouviu expressões
como “quebra de paradigmas”, “abertura ampla”, “contexto
contemporâneo” e etc.   
Removido os fundamentos bíblicos defendidos pelo fundamentalismo, o que haveremos de cantar? O Cantor Cristão
(CC) está nos estertores da morte. Agoniza. Os corinhos vão
entrando e tomando conta dos cultos. Na maioria, mantras.
Aquela repetição que não vai nem pra gente e nem pra traz.
Boa parte é de grupos mais preocupados com a mídia.
Tenho divulgado os CD’s do irmão Juarez. É um carpinteiro
que mora em Natal (RN). Conheci seu trabalho através do Pr.
Wellington, quando estive em Manaus na igreja deste valoroso
obreiro. Juarez gravou só hino do CC. Numa cartinha a mim
dirigida, veja o que carpinteiro de Jesus disse:
Desde que me converti ao Senhor Jesus, canto hinos de
louvor ao nosso Deus... Através do hino 344 do CC foi que
cheguei a conhecer o amor de Deus.
Quando eu era do mundo, fui sanfoneiro e tocava em festas de forró e seresta, porém Jesus me libertou de tudo isso.
Fico triste quando vejo alguém tocar hinos em ritmo de forró
na Igreja de Deus, porque tenho experiência de que este ritmo
apela para a carne.
Hoje, canto hinos com minha esposa, porém somos muito
criticados por pessoas que dizem ser os hinos do CC ultrapassados e, portanto, precisam ser substituídos por músicas modernas... Temos sofrido muita discriminação em igrejas levando
até vaias, contudo lembramos que o crente deve sofrer pelo
evangelho como Cristo sofreu... Temos com este ministério
alcançado almas para Deus, pois esse é o objetivo principal...
Sabemos que para o evangelho chegar até nós, muitos foram
torturados, perdendo até suas vidas, contudo não foram covardes e permaneceram firmes até o fim.
Taí o testemunho do Juarez. Foi vaiado por cantar hinos
do CC. Até quando os bons hinos do CC e outros de solene
edificação resistirão às incursões do contemporâneo?
E que tipo de Missões haveremos de fazer se removido
forem os fundamentos? Soube de dois Seminários que encerraram atividades. Onde os vocacionados? Onde os desafios para
livrar os que cambaleiam para o abismo? Aqui, em Conquista,
vejo vários outdoors com atraentes propostas para cursos superiores. Os pais incentivam os filhos à Medicina, Engenharia
e etc. Nada contra. Mas há incentivo à obra ministerial ou missionária? Fala-se de Missões dentro de casa?
Há, e como há necessidade de obreiros. Só no Brasil temos
mais de cem tribos sem saber coisa alguma do Evangelho. Sabia
que das 6.909 línguas faladas no mundo, 2.393 precisam da
tradução da Bíblia?
Para não ir muito longe, veja a situação de Minas Gerais.
Dos 853 municípios mineiros, apenas 464 foram alcançados.
Ainda restam 389 cidades para serem alcançadas (Dados cedidos pelo Pr. Carlos - Rio Pardo de Minas). Sim, preocupante.
O que haveremos de ser?
Sei que muitos podem achar que exagero. Que estou fora
de sintonia com o contexto. Só sei que Jesus não tarda a voltar.
Quero ser achado pregando sobre a sua volta, falando sobre o
Céu e desafiando vidas à obra missionária, pois este é o assunto
de Deus. Avivamento na linguagem espiritual começa com O
de Oração e M de Missões.
Que o Senhor levante obreiros que preservem os fundamentos, falem o que convém à sã doutrina e lutem contra o
dardo inflamado travestido de pós-modernidade. Creio sim, um
avivamento pode acontecer antes da nossa súbita saída deste
mundo. Glória ao Eterno!
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Colunista do Jornal de Apoio Lança Seu Primeiro Livro

C

olunista do Jornal de
Apoio desde 2003,
Pr. Edgar Rodrigues Donato acaba de lançar
pela Editora Batista Regular de
São Paulo o livro “Conexões
– Ensaios para a vida cristã”.
O lançamento aconteceu na
noite do dia 28 de fevereiro na
Igreja Batista Horto do Ypê na
capital paulista.
O preletor do culto de ações
de graças foi o Pr. Pedro Evaristo, Diretor do SEBARSP
– Seminário Batista Regular de
São Paulo. O auditório da igreja
estava lotado e depois do culto
a igreja ofereceu um coquetel
aos presentes. O evento contou
também com a presença do Pr.

José Arthur, um dos conselheiros da Editora Batista Regular. No
momento em que teve a palavra,
Arthur disse que “A editora tem interesse em investir nos escritores
nacionais para levar boa literatura
para o Brasil e o mundo”.
Explicando a razão do título
dado ao livro, Pr. Edgar disse
que o propósito dos textos é
“fazer CONEXÕES entre a
vida diária e as páginas da
Bíblia”. Na sua coluna aqui do
Jornal de Apoio deste mês ele
explica com detalhes o mesmo
que explicou no lançamento
do livro.
O fato é que o livro mostra
a interação entre os dois mundos: o real e o espiritual. Os

acontecimentos de cada dia
inspiram o leitor para refletir,
meditar e agir dentro da esfera
do Reino de Deus. Trata-se de
uma mistura de Bíblia, razão,
sensibilidade e emoção. O leitor, com certeza, se identificará
com algum dos 50 textos das
CONEXÕES.
O Pr. Carlos A. Moraes,
editor do Jornal de Apoio que
prefaciou o livro disse que
o Pr. Edgar “tem se tornado
um escritor que cativa não
apenas pela leveza dos seus
textos, mas também por uma
capacidade ímpar de transmitir
verdades profundas da Palavra de Deus, utilizando uma
linguagem rica, agradável e
contemporânea”. Disse ainda
que se “tivesse que escolher
apenas uma palavra para
descrever este livro, tal palavra
seria: ‘DIFERENTE”.
“Conexões – Ensaios para
a vida cristã” é um livro que
você deve ler e presentear pelo
menos uma pessoa amiga.
Entre em contato com a Editora
Batista Regular através do site:
www.editorabatistaregular.
com.br, telefone (11) 50419137 ou pelo correio: Rua
Kansas, 770 – Brooklin – CEP
04558-002 São Paulo SP.

Pr. Edgar com a esposa Sandra e os
filhos: Lucas, Laís e Henrique

Pr. Edgar com o Pr. Pedro Evaristo, preletor do evento

Coquetel de lançamento do livro

Pr. José Arthur, conselheiro da EBR

BREVES MEDITAÇÕES:

O Que Faz Você Feliz?

E

AGENDA
Pregação e Pregadores
A Editora Batista Regular promove de 7 a 11 de junho de 2010 a Conferência sobre Pregação e Pregadores. O conferencista será o Dr. Bryan
Augsburger, pastor da PIB de Arlington Heights, EUA. O evento será no Hotel
Majestic em Águas de Lindóia SP e as informações podem ser obtidas em
www.editorabatistaregular.com.br, skype: ebr-vendas, e-mail: conferencia@
editorabatistaregular.com.br, telefone/fax (11) 5561-3239.
“Jovens Fortes”
Este será o tema da VIII Conferencia Fiel
para Jovens acima de 18 anos a ser realizada na Estância Palavra da Vida em Atibaia
SP nos dias 3 a 6 de junho (Feriadão). Os
preletores serão: Sillas Campos, John Crotts
e Leonardo Sahium. Maiores informações
em www.editorafiel.com.br, e-mail: conferencia@editorafiel.com.br, telefone (12) 3936-2529.
Viagem a Israel
A Beth-Shalon e a chamada da Meia-Noite promovem de 30/04 a 13/05 de 2010 a viagem
a Israel passando por Roma para participar do 37° Congresso Internacional sobre a Palavra
Profética em Jerusalém. Para maiores informações: www.chamada.com.br, telefones 0300
789-5152 e (51) 3241-5050 fax (51) 3249-7385.

sta é a pergunta
“geradora” de um
comercial que promove uma grande rede de supermercados em São Paulo. O
objetivo do marketing comercial
é convencer o consumidor que
ele, o supermercado, tem os
ingredientes necessários para
fazê-lo feliz. Assim como este
comercial, há muitos outros
sendo veiculados tentando
“vender” aos seus ouvintes a
“receita da felicidade”. Quer
ver? “Tem coisas que o dinheiro
não compra. Para todas as
outras...” O grupo de música
NX zero está com um vídeo no
youtub onde cantam: “Hit do
verão abra a felicidade” (comercial da coca-cola).
O mundo inteiro sabe que
a humanidade anseia pela felicidade, tanto coletiva quanto
individual. Ninguém gosta, em
sã consciência, de ver toda
sorte de desgraças e mazelas
que assolam as nações e as
pessoas. Todo mundo deseja
ser feliz e este é um desejo
legítimo, porque Deus criou o
homem à sua imagem e semelhança e isso incluía felicidade
plena, não fosse um “pequeno” acidente de percurso que
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rtos por Seu sangue remidor,
logo, somos felizes. O Salmo
40:4 diz que feliz é o homem
que põe a sua confiança no
Senhor. Em que temos confiado? Na nossa força física?
Nossa capacidade intelectual.
Nossos recursos materiais? A
Palavra de Deus segue nos
dando uma infinidade de características daquele que é feliz
e em nenhuma delas encontramos respostas fora de Deus,
da pessoa do Senhor Jesus e
da Palavra de Deus. Por isso,
da próxima vez, quando nos
perguntarem “o que faz você
feliz? Ou você é feliz?”, se não
conseguirmos responder “Sim,
eu sou feliz! Deus me faz feliz!
Jesus me faz feliz!” Devemos
parar e repensar nossa vida
cristã, nossos valores e a nossa
fé. Devemos voltar-nos para o
Mestre e fazer o pedido que os
apóstolos fizeram ao Senhor
Jesus em Lucas 17:5 – “...
aumenta-nos a fé”.

causou o maior de todos os
estragos na humanidade: o
pecado. Ele entrou no mundo
e a partir daí, a felicidade deixou de ser possível. O homem
sem Deus (entenda aqui como
a pessoa que não reconhece
Jesus Cristo como O Filho de
Deus, o Deus encarnado, que
viveu entre nós, morreu e ressuscitou para conceder vida
eterna a todos quantos nEle
crer), não concorda com essa
sentença. Ouvimos constantemente pessoas falarem que
estão buscando a felicidade,
na vida profissional, na vida
familiar, e em tantos outros
caminhos. Outros até compartilham que estão num momento
muito bom, muito bacana e não
entendem porque não se sentem pleno, completo, feliz...
A Bíblia nos dá o caminho
da felicidade. Não a felicidade
do bem estar material, mas a felicidade interior, que independe
das circunstâncias. A Palavra
de Deus nos ensina que bemaventuro (feliz) é aquele cujo
pecado foi coberto (Salmos
32:1). No dia que entregamos
nossas vidas a Cristo e o aceitamos como Senhor e Salvador,
nossos pecados foram cobe-
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