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Quebra de Paradigmas, Doce Decadência?
A

quem interessa a
decadência moral
e ética que estamos
testemunhando? O que torna
uma sociedade tão propensa à
degeneração, ao se deixar levar como gado ao matadouro?
Seria liberdade ser manipulado
por veículos formadores de
opinião e jogar no lixo valores
que formaram o caráter e a personalidade de entes queridos
que respeitamos e admiramos?
Numa época em que o relativismo ganha cada vez mais
espaço, falar de valores pode
parecer estar na contramão dos
interesses sociais. Porém não é
possível haver convívio social,
proteção para o direito privado

sem que haja parâmetros sociais definidos. Um bom adágio
afirma: O meu direito termina
onde começa o do outro. Mas
isto não faria sentido num sistema anárquico. A anarquia, que
insinua pregar o “não governo”,
é na verdade uma apologia à
disputa individual pelo poder, ao
ganhar no grito, ao querer fazer
valer a nossa própria filosofia
de vida e consequentemente
leva a uma quebra da ordem,
a uma desordem. Na prática
o “Não Governo” passa a ser
todos querendo ser o governo.
E se cada grupo, cada indivíduo
decidir por legislar em causa
própria, então o sujeito mais
liberal, mais “louco” dos nos-
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sos dias poderá amanhã ser
surpreendido por alguém que
vá além da sua loucura. Desta
forma o louco de ontem irá se
vê na contramão de sua própria
história reivindicando retorno a
certos limites que como ele o
outro quebrou.
E nestes dias, na medida
em que os meios de comunicação são usados para destruir
valores e massificar os povos,
o que se vê é o engrossar das
fileiras dos rebelados, muitos
dos quais não conhecem nem
a razão nem as conseqüências
de sua rebeldia, são alienados
aliciados numa luta por colocar
abaixo os valores da sociedade
que ainda apelam à razão e ao
bom senso. Vivemos, portanto,
o Pós-Cristianismo, o que se
pode chamar de a era maior da
quebra de paradigmas, na qual
se clama por uma Nova ordem
mundial, um clamor por algo
novo que na verdade é antigo,
pois é um clamor pelo caos,
pela desordem, um retrocesso.

Infelizmente a sua vinda é inevitável, contudo cabe lembrar
que quando vier não será sem
conseqüências, pois a filosofia
hedonista que avança, prometendo o prazer e o ócio, sendo
pregada em cabarés, teatros,
igrejas, filmes, novelas..., numa
linguagem arrebatadora, sinestésica, despertando a cobiça,
a libido fora de um contexto
de compromisso mútuo e que
deturpa o que deve ser o verdadeiro amor, esta filosofia já
está cobrando e cobrará ainda
mais a sua conta. Basta olhar
o aumento dos abortos, das
famílias destruídas, da pedofilia, dos filhos abandonados,
mortos pelos próprios pais, sacrificados em rituais macabros,
privados de uma família devido
a egoísta idéia da produção
independente. E ainda assim
há muitos querendo descartar,
varrer da sociedade os princípios judaico-cristãos, que em
grande parte ainda determinam
o que resta da moral e ética, su-

pondo ter algo melhor. Todavia
tal suposto avanço social tem
demonstrado ser o que sempre
foi um passo atrás.
Sim os valores antigos estão em decadência. O sol da
sã consciência, do bom senso
começa a se por, mas será
que a fria noite da desilusão
do liberalismo virá sobre esta
geração sem que se faça ouvir
a voz do sal da terra, a voz de
quem percebe a farsa, o engano, a malícia, o veneno nesta
vermelha e reluzente maçã da
libertinagem? Ainda é tempo
de conhecer Jesus. ”... Sobre
a asa das abominações virá o
assolador, até que a destruição,
que está determinada, se derrame sobre ele.” Daniel. 9:27.
“A ira de Deus se revela do
céu contra toda impiedade e
perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça;...
porquanto, tendo conhecimento
de Deus, não o glorificaram
como Deus, nem lhe deram graças; antes, se tornaram nulos

em seus próprios raciocínios,
obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se
por sábios, tornaram-se loucos... Por isso, Deus entregou
tais homens à imundícia, pelas
concupiscências de seu próprio
coração, para desonrarem o seu
corpo entre si;... Por causa disso, os entregou Deus a paixões
infames; porque até as mulheres mudaram o modo natural
de suas relações íntimas por
outro, contrário à natureza;...
semelhantemente, os homens
também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram
mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo, em si mesmos, a merecida
punição do seu erro.” (Romanos
1:18,21,22,24,26,27).
Pr José Soares Filho –
Igreja Batista Bereiana –
Jaraguá do Sul SC
E-mail: josefilhosoares@
bol.com.br

Acontecimentos
O evento que contou com a participação de diversas igrejas
teve dois preletores: Pr. Osmar Vandete de Freitas da IBB em
Jardim Aeroporto Campinas-SP e Pr. José Vasconcelos da IPB
do Recife-PE. Na música, participaram a Orquestra da IBI de
Batatais-SP, o Quinteto da IBB do Jd. Aeroporto, Campinas-SP.
Luis Carlos Cano da IBB do Centro de Campinas-SP, Pr. Olivar
Alves dos Reis da IP de São Paulo-SP, o Quarteto Marcelino
da IBB Jd. Aeroporto e o Romeu Cano da IBB do Centro de
Campinas-SP. Para maiores informações sobre a CIEF - Caixa
Postal 165-CEP 06900-970 Embu-Guaçu SP ou pelo e-mail:
K430lson@yahoo.com

E

m 2010 o Retiro de Casais promovido pela Igreja Batista
Bíblica em Vila S.Jorge, Guarulhos-SP acontecerá nos
dias 17 a 19 de setembro. O “palco” escolhido é o hotel
Panorama (foto) em “Águas de Lindóia-SP”. O tema será: “Sabores
e Dissabores no Casamento” com o Pr. Edgar Rodrigues Donato da
Igreja Batista do Horto do Ypê em São Paulo-SP. As vagas são limitadas
e os interessados poderão entrar em contato para maiores informações
com o Pr. Renato Sá Barreto pelo telefone (11)2461-0076 (Igreja) e
7670-1152 (residência), ou pelo E-mail: renato.neto@ig.com.br.

Nos dias 20 a 23 de outubro de 2010 acontecerá em Poços
de Caldas – MG Hotel Shelton INN e Hotel Village INN, o 12º
Congresso Internacional sobre a Palavra Profética e o tema será
“Esperança Renovada”. Os preletores serão: Thomas Ice (EUA)
Meno Kalisher (Israel), Norbert Lieth (Suíça), Eros Pasquini Jr e
Reinhold Federolf (Brasil). Para obter maiores informações entre
em contato com a missão chamada da Meia-Noite, Caixa Postal
1688 CEP 90001-970 - Porto Alegre-RS; www.chamada.com.br,
telefone (51) 3241-5050 e Fax (51) 3249-7385.
Formatura no IBM

Projeto Rancagua-Chile
No dia 23 de abril de 2010 a diretoria da AMI aprovou o
Projeto Rancagua-Chile com o Pr. Jomar Pinto de Souza. Desde
o dia 25 de abril Pr. Jomar está visitando igrejas no interior do
estado de São Paulo. Ele continuará esse trabalho indo para a
capital e também para outros estados. Pr. Jomar estará sendo
enviado para a cidade de Rancagua no Chile pela Igreja Batista
em D.Pedro, Manaus-AM liderado pelo Pr. João A Saraiva.
Para fazer contato com Pr.Jomar nesse período de visitação
às igrejas use o telefone (92)8118-4183 ou entre em contato
com o Pr. Carlos Moraes, Diretor de Missões pelo telefone
(16)3761-0749 e 91921440.
Projeto Forroupilha-RS

No dia 20 de março último, nas dependências da Primeira
Igreja Batista Bíblica em Cidade Ademar aconteceu a formatura de teologia da turma de 2009 do IBM - Instituto Batista
Missionário. O IBM foi fundado no dia 5 de março de 1957 e
desde então tem servido ao Senhor preparando obreiros para
a seara do Senhor.
Atualmente o IBM é presidido pelo Pr. Josué Pereira Félix e o
Diretor Acadêmico é o Pr. Ebenézer Rodrigues, ambos pastores
da PIBB em Cidade Ademar em São Paulo, capital.
CIEF
Dia 29 de maio aconteceu a concentração semestral da
CIEF - Confederação das Igrejas Evangélicas Fundamentalistas
aqui do Brasil.A hospedagem do evento foi do Templo Batista
Bíblico no Jardim Garcia em Campinas-SP liderado pelo Pr.
Marcelo Silva.
m
c

Está para acontecer a reunião final para a aprovação do
Projeto Farroupilha com o Pr.Marcus Vinicius Alves dos Santos.
Ele estará sendo enviado pela Igreja Batista Esperança, Vale
dos Lagos-Salvador-BA. Para aprovação do seu Projeto Forroupilha faltava apenas a ordenação pastoral, o que aconteceu
no dia 10 de abril último em sua igreja. Do concílio examinador
participam os pastores: Júlio Rosa, Evaldo de Oliveira, Gilvan
Cerqueira,Odair Teixeira,Luis Carlos Conceição, Leônidas Farias, Mauro Galdino, Ricardo Buck, Laércio Dantas, João Baab,
David Zemmer, Israel de Souza e Marcelo Meireles. Marcos
formou-se pelo Instituto Batista Independente de Salvador, é
casado com Ana Carolina Oliveira Santos e não tem filhos.
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Projeto Boquim - SE

D

esde o dia 18 de maio de 2010 o Pr. Guaraci Andrade de Jesus já está residindo na cidade de Boquim-SE para onde foi enviado pela Igreja Batista
Independente de Arembepe, Camaçari BA liderada pelo Pr. Frank Brim. Pr. Guaraci foi para o campo com apenas 60% do sustento prometido e
será de grande importância para ele, a esposa Sandra Rosa e as filhas Julia e Juliana que mais igrejas façam parceria com esse servo de Deus,
sustentando-o financeiramente. Para contatá-lo, eis os seus novos endereços: Caixa Postal 01 - 49.360-000-Boquim-SE - Telefone (71) 9939-0039 - Skype:
guaraci. andrade.de.jesus - E-Mail: guaraciandrade@yahoo.com.b; pr.guaraci@hostmail.com

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

Você não pode manipular Deus

O

escritor cristão irlandês
C.S. Lewis ficou mundialmente conhecido pela sua
obra “As Crônicas de Nárnia” dividida
em sete livros escritos separadamente,
mas que contam as aventuras e desventuras de crianças e alguns adultos
vividas em um mundo imaginário
conhecido por Nárnia. Aqui no Brasil
fora do meio evangélico a obra escrita
de Lewis foi mais difundida depois do
lançamento do primeiro filme, “O Leão,
A Feiticeira e O Guarda-Roupa”.
Os escritos de Lewis estão repletos
de elementos cristãos e princípios bíblicos, bem diferentes dos ensinamentos ocultistas da escritora britânica J.
K. Rowling com o seu jovem feiticeiro
Harry Potter. Infelizmente Rowling fez
bem mais sucesso do que Lewis, tanto
na literatura quanto no cinema.
Na obra “O Leão, A Feiticeira e
O Guarda-Roupa”, o leão representa
Jesus Cristo, Deus encarnado. Em
dado momento é dito acerca do leão:
“Ele não gosta que o prendam. O importante é não pressioná-lo, porque,
como sabem, ele é selvagem. Não se
trata de um leão domesticado.”
Ao escolher a figura de um leão
para representar Cristo, Lewis certamente tinha em mente o fato que a
Bíblia diz que Ele é o leão da tribo de
Judá, mas também o leão é um animal
que não se deixa dominar nem pressionar pelo homem. Nesse sentido,
ao pensarmos em Cristo como Deus,
percebe-se que boa parte do cristianismo atual não tem a mínima noção
do que seja verdadeiramente o Cristo,
o Leão da Tribo de Judá.
Desde os dias em que Lewis escreveu sua obra, até hoje, muitos cristãos tentam domesticar Deus através
de manifestações religiosas. Nesse

sentido o leão serve também como
alerta aos imprudentes que tentavam
e tentam manipular Deus.
Os anúncios e convites que algumas igrejas que se denominam
evangélicas fazem hoje em dia são
tentadores. Não convidam as pessoas
para fazerem a vontade de Deus e muito menos para se submeterem a Cristo.
Convidam seus possíveis clientes a
buscarem um “deus” que faz todas as
vontades das pessoas.
Há pastores, bispos e apóstolos oferecendo um “deus” que eles
mesmos idealizaram para preencher
todas as necessidades humanas. Para
cada problema da vida esse “deus”
apresenta uma solução. É o “deus”
utilitário moldado pelos problemas
das pessoas.
Vi um cartaz na porta de uma
igreja que dizia: “Para cada problema
que você enfrenta Deus tem uma
solução”. Na mesma semana tomei
conhecimento de um casal que estava indignado com a liderança de sua
igreja. Eles saíram da mesma e agora
estavam revoltadas contra o pastor. O
motivo? Promessas não cumpridas!
Disseram que Deus faria coisas que
Ele não fez.
No velório do pai de um irmão em
Cristo tive a oportunidade de falar de
Jesus a uma senhora. Convidei-a para
estar conosco em um culto, pois ela já
havia anteriormente manifestado interesse em ouvir sobre a salvação em
Cristo. A resposta que ela me deu me
fez refletir sobre esse Jesus que está
sendo “vendido” hoje em dia: “Sabe
pastor, eu já tenho o meu Jesus. No
final das contas é sempre o mesmo.
Todos vão estar com ele”.
Fiquei pensando na expressão “O
meu Jesus”. Essa é a idéia: Cada um

EXPEDIENTE

PASTORES SEM BÍBLIA
Uma pesquisa realizada pelo jornalista e editor da
Abba Press & Sociedade Bíblica Ibero-Americana Oswaldo
Paião demonstrou que 50,68% dos pastores e líderes nunca
leram a Bíblia inteira pelo menos uma vez. A pesquisa entrevistou 1.255 pastores e líderes de diversas denominações. A
maioria dos não leitores apresentou a falta de tempo como
motivo para não ler a Palavra de Deus. Segundo o pesquisador, a maioria dos pastores gastam a maior parte do tempo
correndo atrás dos problemas das ovelhas e dos amigos e
não sobra tempo para a leitura e estudo da Palavra. Talvez
seja por isso que os sermões de hoje parecem mais com
auto-ajuda do que com ajuda do alto. Aos poucos a pregação
vai deixando de ser bíblica e passa a ter elementos da neurolinguística, da motivação coletiva, da força do pensamento
positivo e outras muletas didáticas e psicológicas que não
curam, mas apenas anestesiam a existência. Paião arrisca
dizer que muitos “pastores precisam rever seus conceitos
teológicos e eclesiológicos, sem falar de ética e moral,
simplesmente ao ler com atenção e reflexão os livros de
Romanos, Hebreus e Gálatas. E antes de ficarem tocando
Shofar e criando misticismo, deveriam ler a Torá com toda

idealiza o seu próprio Jesus e se contenta com ele. Se os líderes religiosos
estão apresentando um “deus” que
pode ser forjado de acordo com as
necessidades pessoais de cada um,
então cada um tem o mesmo direito
de criar um Jesus que seja seu.
As ofertas mais tentadoras que as
igrejas oferecem são: cura de enfermidades (Se tiver muita fé), solução
de problemas financeiros (Claro que
com um bom investimento antecipado), solução de problemas amorosos
e sentimentais (Desde que não seja
muito feio), e muito mais. Sobre a
salvação da alma não se fala muito,
pois trata-se de tema muito antiquado
e afasta as pessoas.
É confortador saber que há um
“deus” que vive para resolver todos
os meus problemas. O que temos
no cristianismo atual não é teologia,
mas antropologia. O centro não é
Deus, mas o homem. A tônica é fazer
as pessoas se sentirem bem neste
mundo de pecado.
A pregação do Evangelho precisa resultar na salvação da alma e
na transformação da vida. Precisa
haver arrependimento e abandono
do pecado – verdadeira conversão!
O cristão precisa demonstrar ter o
temor do Senhor e prestar-lhe culto
e reverência.
Esse “deus” domesticado que
algumas igrejas estão te oferecendo
não é o Deus da Bíblia. Esse Jesus que
você diz ser seu certamente nada tem
a ver com o Leão de Judá e nem com
o Cordeiro de Deus que tira o pecado
do mundo. Você precisa reconhecer
sua condição de miséria por causa do
pecado e buscar o verdadeiro Cristo
que quer ser Salvador e Senhor da sua
vida. Você não pode manipular Deus!

a atenção, reverência e senso crítico”. (Creio).
CRESCE A IGREJA DA CHINA
Na 13ª posição da Classificação de países por perseguição, a China é o terceiro maior país do mundo e
possui a maior população do planeta. A Igreja chinesa
é uma das que crescem mais rapidamente no mundo.
Hoje, aproximadamente 80 milhões de protestantes e
católicos formam a Igreja deste país de 1,3 bilhões de habitantes. Enquanto não há dados quanto ao crescimento
das igrejas não-registradas, o número de congregações
de igrejas protestantes registradas aumenta entre 500
a 600 mil a cada ano. O número de reuniões dos fieis
ultrapassa a marca dos 15 milhões, e eles se reúnem
em mais de 50 mil igrejas e outros lugares de culto.
Segundo o governo chinês há 21 milhões de cristãos no
país, sendo 16 milhões de protestantes e cinco milhões
de católicos. O grupo China Aid Association revelou que
o diretor do órgão do governo chinês que supervisiona
todas as religiões no país declarou “em off” que o número
de cristãos na China era de fato 130 milhões no início de
2008. (Fonte: Portas Abertas)
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Eis Que
Vos Tenho
Predito!

H

á pouco mais de dois mil anos, o Filho de Deus veio ao mundo
e nos preparou para os acontecimentos mais catastróficos
da humanidade. Alguns deles já ocorreram e fazem parte da
história, mas os piores ainda estão por vir. Jesus, por exemplo, predisse
a destruição da cidade de Jerusalém bem como do Templo de Salomão.
No ano de 70 d. C., o exército romano, liderado pelo general Tito, invadiu
a cidade, matando milhares de pessoas, derrubando todas as árvores e
incendiando as casas, inclusive o Templo, exatamente como Jesus havia
predito. Os judeus que sobraram desta matança foram espalhados pelo
mundo e ficaram sem terra até o ano de 1948. Em um futuro próximo, Jerusalém e os judeus serão atacados novamente, mas, desta vez, será pelo
exército do anticristo. O Irã já está prestes a construir um arsenal nuclear
para ser usado contra o Estado de Israel, e algumas nações, incluindo o
Brasil e a China comunista, têm se aliado ao Irã na falsa esperança que
o urânio enriquecido será usado apenas para fins pacíficos. A Bíblia ensina que Israel será atacado—não por uma—mas por várias nações. Os
ensaios já começaram.
Jesus também predisse o surgimento de muitos terremotos e doenças
espalhadas pelo mundo: dengue, H1N1, AIDS, SARS e tantas outras
doenças com as quais a tecnologia não consegue lidar. Terremotos estão
cada vez mais freqüentes e a natureza tem se vingado da humanidade
através de enchentes e tsunamis. Jesus disse: “... e haverá fomes, e
pestes, e terremotos, em vários lugares” (Mateus 24:7). Em menos de 50
dias, o mundo assistiu aos terremotos no Haiti, no Chile, no México, na
índia e na China, além de enchentes destruidoras na Turquia e no Brasil.
Não é à toa, então, que o livro de Apocalipse ensina que durante a Grande
Tribulação (período de sete anos) o mundo perderá pelo menos 50% de
seus habitantes.
Jesus também nos alertou sobre a avalanche de pregadores charlatões
que surgiriam nos últimos dias: homens e mulheres espalhando os seus
próprios ensinamentos ao redor do mundo, mas em nome de Deus. É muito
fácil desmascarar um falso profeta: basta examiná-lo de acordo com a
Bíblia Sagrada, mas o povo, em geral, não tem conhecimento bíblico e os
que conhecem um pouquinho da Bíblia são mais perigosos que aqueles
que não conhecem nada: “Porque muitos virão em meu nome, dizendo:
Eu sou o Cristo; e enganarão a muitos” (vs. 5). Outrossim, Jesus vaticinou
que a ênfase sobre milagres e prodígios seria a maior marca dos falsos
profetas e a melhor maneira de distingui-los. Portanto, se você ouvir falar
de um homem ou mulher cujo ministério está baseado em milagres, fuja
deles! “Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes
sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos”
(vs. 24).
Seja um escolhido de Deus! Fique dentro da Bíblia! Aproveite os últimos
acontecimentos que estão chocando o mundo para anunciar a volta iminente
do Senhor Jesus Cristo. Maranata!

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

Associação Missionária
Independente.
www.missaoami.com.br
Igreja Batista em D. Pedro.
http://ibdpmanaus.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

Igreja Batista Bíblica.
http://ibbiblica.blogspot.com

Igreja Batista Macedônia.
http://igrejabatistamacedonia.
blogspot.com

Igreja Batista Regular de Diadema
www. Ibard.com. br
As igrejas que têm um endereço na internet poderão enviar-nos
para divulgação através o e-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br

Projeto Rio Branco AC

N

o mês de abril de 2010 nos dias 22 a 25 pastor Ruy Lopes de Messias, missionário que está implantando igrejas em Rio Branco-AC realizou a
Primeira Conferência Evangelística tendo como preletor o Pr. Michael Martin da Igreja Batista Fundamental de Porto Alegre-RS. Pr. Ruy ainda está
na fase de reabilitação devido à cirurgia que teve que fazer mas continua dando seqüência aos trabalhos de construção das instalações da nova
igreja que está sendo implantado. No momento estão fazendo o acabamento nas três salas de aula para EBD.
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Posse do Pr. Mário Schüling

O

pastor Mário Augusto Schüling
(53), casado com
Iraci Teresinha Schüling (50),
conheceu a Cristo juntamente
com sua esposa em 1978, através de um tio, Lorenço Schüling
(em memória), que lhes pregou
o evangelho. Ele se converteu
em setembro e ela cerca de três
meses após. Em 1981 ambos
foram batizados na Igreja Batista Maranata, de Novo Hamburgo RS onde se tornaram
membros e serviram ao Senhor
por 30 anos. Tiveram três filhos;
Silvano Schüling de 27 anos,
que se formou pastor no Seminário Batista do Cariri no Ceará
e atualmente pastoreia a Igreja
Batista em Russas – CE. É casado com Rebeka Gonsalves,
filha do Pr. Silas Gonsalves de
Fortaleza Ceará. Tiveram dois
filhos; Vithor e Elva Beatriz. A
segunda filha é Ana Paula de
25 anos, e a terceira, Cláudia

de 23 anos, ambas solteiras.
Em 1997 Pr. Mário e toda a
família foram para o Seminário
Batista do Cariri, no Crato Ceará. Na época, os três filhos
eram ainda adolescentes. Ali
se formou para o pastorado
concluindo o curso médio de
teologia em 2000. Em seguida
retornou para a sua igreja,
onde auxiliou como pastor na
Congregação Batista Manancial no bairro Boa Saúde da
Igreja Batista Maranata em
Novo Hamburgo cujo pastor na
época era Humberto Duarte de
Medeiros.
No dia 10 de abril de 2010
Pr. Mário foi empossado no
pastorado da Igreja Batista
Fundamental de Nova Petrópolis - RS, que fica cerca de
60 km de Novo Hamburgo
- RS, seguindo em direção a
Gramado.
O pregador no culto de
posse foi o Pr. Marcelo Mar-
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Pr. Mário e sua esposa Iraci

tins, titular da Igreja Batista
Maranata de onde saiu o
Pr. Mário. Também estiveram presentes os pastores:
Roberto Carlos da Silva e
Fábio Volpe. Vários irmãos
se fizeram presentes repre-

sentando as igrejas Batista
Tabernáculo, Batista Fundamental de Caxias do Sul,
Maranata de Campo Bom,
além de um expressivo grupo
da Igreja Batista Maranata de
Novo Hamburgo.

Ministério Homenageia
Servos de Deus
com ele em uma Campanha
Evangelística em cabo Verde,
África e Portugal. A viagem
será no dia 20 de Janeiro de
2011 a noite saindo de Campinas SP para Lisboa, Portugal.
Na tarde de domingo, dia 23
o grupo sairá de Lisboa para
o Cabo Verde onde ficará até
quarta-feira dia 02 de fevereiro quando regressarão para
Lisboa onde permanecerá até
a manhã de segunda-feira dia
07 de fevereiro voltando para
Guarulhos SP.
O plano é formar um grupo
para viajar junto. Omar está
orando para Deus levantar
habilitadas para realização de
uma EBF em cabo Verde. O
custo da viagem é R$ 2.070,00
(995 dólares, mais taxas) de
passagem mais a alimentação.
O valor pode ser dividido em
5x no master, sendo que as
taxas são inclusas na primeira
parcela.

O

mar José Campos
de Carvalho através do Ministério
de Apoio Calebe homenageia
quatro homens de Deus que
marcaram sua vida espiritual.
Projeto Benny Cox de
apoio e substituição de missionários por até três meses em
igrejas novatas para não caracterizar seu ministério como de

pastor. Através deste ministério
ele está atualmente, desde
maio até o início de agosto,
substituindo o Pastor Terrill N.
Rose em Poços de Caldas - MG
em sua viagem aos EUA.
Projeto José Ênio Darini
de Evangelismo organizando
campanhas de evangelismo.
Através deste ministério Omar
está desafiando pessoas a irem

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

O grupo terá as estadias
no seminário em Cabo Verde
e com irmãos em Portugal. Se
tiver interesse em obter mais
informações e passar o número
dos vôos para ser comprado
nos mesmos dias.
Projeto Jaime W. Rose
de Apoio a Seminários dando
aulas em Cabo Verde uma vez
por ano e desafiando igrejas a
fundarem seus Seminários.
Projeto Arnold Comer
de construção de Templos
e Distribuição de Literatura
Bíblica. Aqui o irmão Omar
inclui o projeto de um hinário
já elaborado com 202 hinos
mais conhecidos do CC e 165
corinhos. Omar está distribuindo nas igrejas missionárias
500 folhetos dos primeiros dez
mil que foram impressos. Para
maiores informações entre em
contato com o irmão Omar de
Carvalho pelo E-mail: omarjcdecarvalho@hotmail.com.

Entidade Educacional para a qual trabalho está
pleiteando a Certificação de Qualidade da ISO 9001.
Temos passado por treinamento para aprender a por
em prática os 5 “S” – termo derivado de cinco palavras japonesas
iniciadas com a letra “S” – Seiri - Senso de Utilização, Seiton
- Senso de Organização, Seisou - Senso de Limpeza, Seiketsu
- Senso de Saúde, Shitsuke – Senso de Disciplina.
É um modelo japonês que nos ensina a armazenar apenas as
coisas utilizáveis, descartar o que é inútil e organizar com praticidade
somente o que é absolutamente necessário. É interessante notar
como guardamos por anos objetos, papéis, caixas que esperamos
um dia usar, mas que acabam ficando obsoletos, amarelados, ou
mesmo sumidos, porque depois de tanto tempo sequer conseguimos
lembrar onde os guardamos. Quando conseguimos colocar em ordem todas as coisas, descartando o que não é mais útil e achando
um lugar para cada coisa fica muito mais fácil encontrá-las.
Em nossa escola há armários pra todos os alunos. Eles
podem deixar os materiais, livros e cadernos guardados ali.
Não precisam carregar esse peso todo dia.
Também quando viajo para congressos ou para fazer palestras, tento levar o mínimo necessário de roupas e calçados. No
avião, o excesso de bagagem custa muito caro. Sempre que vou a
São Paulo participar dos cursos oferecidos pela empresa, carrego
apenas uma malinha com o mínimo necessário. Já sofri bastante
tendo de ficar em pé em ônibus ou metrô segurando a bolsa,
tentando me equilibrar ao lado de uma mala grande e pesada.
Aprendi. O excesso de bagagem causa muitos transtornos.
Em nosso viver diário somos perseguidas por medos, preocupações, angústias, que se tornam um fardo muito pesado para
carregar, que nos fazem arcar os ombros tornando-nos espécimes horríveis do universo feminino. Muitas mulheres demonstram em seu rosto e em sua postura o peso das preocupações
que levam. Pra que carregar esse excesso de bagagem?
Como se livrar disso e viver uma vida tranquila e em paz
com o Senhor? “Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade
porque Ele tem cuidado de vós...” I Pedro 5:7 “Descansa no
Senhor e espera nEle ...” Salmo 37:7.
Antever tragédias, maquinar vingança, imaginar traições,
tudo isso faz nossa mente viver num turbilhão de emoções
negativas, prevendo sempre as piores situações e sofrendo no
corpo também as conseqüências dessa rotina. Como ter paz
se carregamos todo esse peso sobre nossos ombros? Como
viver em alegria, se as tempestades fazem ninho sobre nossas
cabeças? Como usufruir da perfeita vida cristã, se os fardos que
levamos nos arqueiam e nos derrubam?
O medo das coisas ruins que podem vir a acontecer surge quando
desconhecemos ou nos esquecemos do poder de Deus. A ousadia
do inimigo nos assusta porque deixamos de ouvir a voz de Deus. As
mágoas, as dores, as frustrações nos impedem de perceber com
clareza as soluções que o Senhor coloca diante de nossos olhos.
Voltamos para nós mesmos e gastamos toda a nossa
energia tentando manter nossos sentimentos e pensamentos
debaixo de nosso controle. É preciso deixar Deus intervir.
Quando os dois discípulos desanimados caminhavam para Emaús
(Lucas 24) estavam deprimidos e frustrados e não podiam entender o
que estava acontecendo. O verso 16 diz: “mas os olhos deles estavam
como que fechados, de sorte que não o reconheceram”. Jesus falou
com eles, caminhou com eles e eles não viram Jesus.
Assim também as pessoas feridas, magoadas, caminham
na direção contrária aos planos de Deus para suas vidas. Elas
precisam ter seus olhos abertos. Precisam deixar Deus intervir
e as livrar desse excesso de peso, levando na bagagem apenas o necessário pra seguir viagem, ou seja, a insubstituível
Palavra de Deus e a fé inabalável de que Deus é soberano e
poderoso pra intervir em toda e qualquer situação, até mesmo
naquela que existe apenas em nossos pensamentos.
Descarte o que é inútil, minha irmã, livre-se desse peso,
alivie o seu coração.
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Conferência para Casais

Igreja Batista Horto no Ypê de São Paulo sob a liderança do Pr. Edgar R. Donato já abriu as inscrições para a Conferência para Casais de 2010.
O evento acontecerá no Hotel Guarany em Águas de Lindóia-SP no período de 26 a 28 de novembro. Para melhor conhecer o local: www.hotelguaray.com.br. O tema da conferência será “De Volta ao primeiro Amor” Resgatando o encantamento da vida conjugal. Para maiores informações
use o telefone (11) 5816-8189 de segunda a sexta das 12 h às 17 h.

walacejuliare@yahoo.com.br

O Que Torna
Missionária
a Jornada de
Uma Igreja?

E

xistem algumas motivações erradas na obra de Deus,
que podem levar uma pessoa a usar a igreja ou
missões para divulgar seu ministério pessoal; divulgar sua denominação; divulgar o nome de sua igreja; divulgar
determinadas doutrinas; divulgar determinados costumes; fazer
assistência social.
Apesar de não haver, num primeiro momento, nenhum
problema com isto, temos que concordar que este não é o alvo
central da obra de Deus.
Como a primeira das viagens missionárias no livro de Atos,
pode nos ensinar, a definir o que torna a jornada de uma igreja
missionária? Para Paulo e Barnabé, a pregação do Evangelho
é o centro da obra missionária. E no capítulo 13, encontraremos
duas posturas em relação à pregação do Evangelho que tornam
a jornada da igreja missionária.
Primeira, A PREGAÇÃO DO EVANGELHO PROVA O PODER DE CRISTO (6-12). O ensino da Palavra de Deus a Sergio,
governador da província romana, somado ao sinal miraculoso,
fazendo Elimas ficar cego, produziu salvação. O apóstolo Paulo
escreveu: “Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que
se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus”.
(1 Co 1:18-25).
A igreja precisa saber lidar tanto com a oportunidade quanto
com a oposição. Muitas pessoas deixam de evangelizar porque
não sabem aproveitar as oportunidades com medo do que
devem dizer, outras porque não sabem lidar com os opositores
do evangelho.
A igreja precisa ter uma estratégia definida para apresentar
Jesus às pessoas. Para isto, ela deve se perguntar: Como isto
que estou fazendo revela Cristo aos ouvintes? Ou ajuda aquele
ateu a se interessar por Jesus?
A igreja precisa ter fé no poder de Cristo, que faz calar os
opositores. Ela nunca se calou diante de oposição, mas nos
dias de hoje, parece que ela apenas tem se aliado a eles, para
não ser perturbada. (Tt 1.10-11). Martin Luther King Jr. Disse: “O
que me preocupa não é o grito dos violentos, mas o SILÊNCIO
dos BONS”. (M.L. King Jr.).
Segunda, A PREGAÇÃO DO EVANGELHO PROVA O
PODER DA PALAVRA DE DEUS (13-41). A viagem continuou,
e ao chegar a Antioquia da Pisídia, onde foram no sábado à
sinagoga procurar pelos judeus, os apóstolos receberam uma
oportunidade para testemunhar, e pregaram a pura Palavra
de Deus (16-41). O tema central de sua pregação foi: “Jesus,
o Messias foi profetizado pelos antigos até João Batista. Ele
é o Messias”. E seu apelo, então foi: “Reconheçam que Jesus
como Messias pode redimir seus pecados” (32-41)
A igreja precisa entender que Jesus é o tema principal de
sua pregação. Elevar o nome de Jesus é a tarefa da pregação
verdadeiramente cristã! O que pregar Cristo crucificado não
significa? Não significa só evangelismo; não significa só o N.T.;
não significa tipos de Cristo por trás de cada pedra. O que significa, então, uma pregação cristocêntrica? Levar o homem a
entender sua condição caída; levar o homem a experimentar a
provisão de Deus em Cristo; anunciar todo o conselho de Deus.
Atos 20:26-27, diz: “ Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje,
que estou limpo do sangue de todos; porque jamais deixei de
vos anunciar todo o desígnio de Deus”.
A igreja precisa entender que a pregação do Evangelho é
que forma a imagem de Cristo na vida das pessoas. Ela ainda
é o maior instrumento de avivamento espiritual (a fé vem pelo
ouvir da palavra...). John Stott disse que “O segredo essencial
não é dominar certas técnicas, mas ser dominado por determinadas convicções. A teologia é mais importante do que a
metodologia”.
O resultado dessa pregação foi que: aumentou o interesse
por conhecer a Jesus (42-44); aumentou a rejeição ao evangelho (45-47, 50); aumentou o número de convertidos (48-49);
animou os missionários a continuarem pregando o evangelho
(51-52)
Então, queridos leitores, “Pregação que é fiel à Escritura
converte, convence e amolda o espírito de homens e mulheres,
pois ela apresenta o instrumento da compulsão divina, e não
que pregadores tenham em si mesmos qualquer poder transformador” (Bryan Chapell) .
Por isso, as pessoas precisam ser confrontadas com Cristo
e não conosco. Nosso testemunho gerará aceitação e rejeição,
precisamos, portanto, estar preparados para lidarmos com os
dois. Quando isto acontece, poderemos ter certeza de que: A
PREGAÇÃO CENTRALIZADA EM CRISTO TORNA MISSIONÁRIA A JORNADA DA IGREJA!

ANIVERSÁRIO DE PEDREGULHO

Nos dias 20 e 21 de março A Igreja Batista em Pedregulho
SP realizou uma conferência de aniversário. O mensageiro foi
o evangelista Osvaldo da Igreja Batista em Jardim São Jorge,
São Paulo SP liderada pelo Pastor Gláucio. Acompanharam o
pregador, o irmão Antônio da mesma Igreja e o Pastor Joaquim
que está ajudando o Pastor Fernando na Igreja Batista Adonai
em Osasco SP e também auxilia o Pastor Eládio em Cotia-SP.
No culto de sábado estavam presentes pastores e irmãos das
igrejas da região e duas pessoas se converteram. O missionário
Pr. Armando está em oração pela compra de um terreno para a
construção do futuro templo. Contatos com o Pr. Armando: (16)
3171-1825 e 9293-7333; e-mails: pr.armandocastelan@hotmail.
com; prpedregulho@yahoo.com.br. Na foto o evangelista Osvaldo
com o Pr. Armando Castelan.
A CAÇULA DE UBERLÂNDIA

A Igreja Batista Regular Maranata é a mais nova Igreja Batista
Regular de Uberlândia MG. Desde quando nos reunimos pela
primeira vez para o início de um novo trabalho em Abril de 2009
na cidade de Uberlândia, estabelecemos alguns alvos e lançamos
sobre o Nosso Deus tudo aquilo que necessitávamos para esse
início. A princípio, estabelecemos os seguintes alvos: 1) Um lugar
onde pudéssemos chamar de igreja e onde pudéssemos nos
reunir; 2) Um pastor que pudesse assumir o ministério da igreja.
Deus foi maravilhoso e respondeu nossas orações. Depois de
alguns meses orando, conseguimos alugar uma igreja que estava
desativada e hoje congregamos naquele local. Estamos pagando
aluguel da igreja e também da casa pastoral, porém, temos planos
de comprar um terreno para construção da igreja e também da
casa pastoral. Depois de alguns meses, mais uma vez o Nosso
Rei, o Senhor Jesus Cristo respondeu nossa outra oração que era
a de ter um pastor para assumir o ministério da nossa igreja. Deus
enviou o pastor Edson Paiva juntamente com sua família para nos
ministrar. Hoje a igreja tem 24 membros ativos e nossos cultos tem
uma frequência média, contando com as crianças e visitantes, de
40 pessoas. Louvado seja o nome do Nosso Deus por estar “...
aumentando bênçãos mais e mais...” Sl 115:4. (Naldo Carvalho
membro da IGREJA BATISTA REGULAR MARANATA - UBERLANDIA MG). Na foto: Pr. Edson Paiva com a esposa Raimunda e
os filhos Paolo (O mais velho) e Radson (O caçula).
ACAMPAMENTO UMBABICRE
A UMBABICRE - União de Mulheres Batistas Bíblicas de
Campinas e Região vai realizar nos dias 05 e 06 de novembro
deste ano, mais um acampamento com a permissão de Deus.
O tema é “O que ela fez será contado para sua memória” (Lm
3:21). A preletora, por enquanto é surpresa. A diretoria está preparando tudo para que seja uma benção, assim como foi o de
2009. O preço também vai ser acessível ao bolso de cada uma
das irmãs. Reservem estes dias para a nossa comunhão! Orem
para que o Senhor nos oriente em tudo. Aguardem mais detalhes
nos próximos meses. Irany Santos do Departamento de Eventos.
Informações com Denise (19) 3278-1214, Rose (19) 3221-5685
e Maria Alice (19) 3324-2012.
ENCONTRO DE HOMENS
No dia 17 de abril de 2010 ocorreu o encontro de homens da
UHBREF – União de Homens Batistas Regulares Fundamentalistas na Igreja Batista Fundamentalista de Parque Cocaia. O
preletor foi o Pr. Sérgio Ackel que proferiu mensagem sobre a
“Unidade na Dificuldade”. O Pr. Jorge Gameiro disse em seu Blog
que “Os que se fizeram presentes foram ricamente abençoados
pelo desafio da Palavra de Deus de sermos unidos quando estamos passando por lutas”. Houve um bom grupo e agora todos
aguardam o próximo encontro.

CULTO DE POSSE
No dia 10 de abril de 2010
aconteceu o Culto de Posse do Pr.
Ematerson Luiz da Luz Costa (38)
na Primeira Igreja Batista Regular
no Embu SP. O evento que teve
início às 19 horas contou com a
presença dos irmãos da igreja
e de pastores de outras igrejas:
João Rezende - Igreja Batista em
Pirajussara - Taboão da Serra – SP,
Pr. Vivaldo - Igreja Batista Regular
- Jd. Júlia - Embu – SP, Pr. Sérgio
Rodrigues - Igreja Batista Regular
Nova Aliança - Embu – SP e teve
como preletor o Pr. Tomé Cosmo
de Faria, da Igreja Batista Boas Novas em Campinas SP. Na
imposição de mãos na posse participaram: Diácono Humberto;
Diácono Erivaldo; Pr. Tomé Cosmo de Faria; João Rezende, Pr.
Vivaldo, Pr. Sergio Rodrigues e Diácono Salvador. Todos os três
diáconos são membros da igreja. Pr. Ematerson é casado com
Cleoni A. Marques Costa desde o dia 18 de dezembro de 1999
em Curitiba PR. O casal tem duas filhas: Sofia Marques Costa
(7) e Júlia Marques Costa (3). Formado pelo Seminário batista
Regular do Sul em Pinhais PR no ano 2000, Ematerson já exerceu
o ministério como pastor auxiliar na Igreja Batista Boas Novas em
Piraquara PR e como pastor titular em duas igrejas: Igreja Batista
da Paz - Pinhais - PR e Igreja Batista Maranata - Uberaba – MG.
Na foto, o pastor com a família.
MOÇAMBIQUE
Na Congregação Batista no Alto Maé em Moçambique, Angola, os desafios tem sido muitos. Na 4ª feira tem culto de oração
com uma média de 20 pessoas. No sábado a tarde e a noite há
reuniões, principalmente com os jovens e no domingo o culto de
adoração e EBD. O Pr. Odenilson iniciou um trabalho aos sábados,
organizando um jogo de futebol, com o propósito de evangelizar os
rapazes do bairro e tem em média 15 jovens, alguns já receberam
a Jesus Cristo como Salvador e têm frequentado os cultos.
Lola, uma irmã que foi batizada no ano passado assumiu a
classe das crianças na E.B.D. na ausência da irmã Luiza, que
precisou viajar para participar das conferências de 10 anos da
MBBF – Missão Batista Brasileira Fundamentalista em Curitiba
PR no Brasil. Ela também participa de eventos em Salvador e
São Paulo. Contatos com os missionários Odenilson de Sousa
Figueiredo e Maria Luiza das Neves Figueiredo pelos endereços:
Telefones: (00xx)25821401597; 258825559896 e pelos e-mails:
pr.odenilson@hotmail.com odenilson.luiza@gmail.com
TORRES VEDRAS

No final de 2009 o missionário da MBIB, Jovito Donizeti Nunes recebeu pela 1ª vez uma família da sua igreja enviadora em
Altinópolis SP: os irmãos Plínio, Adélia e Giselle Viccari. Além
de pregar na igreja na curta estadia, Plínio fez evangelismo nos
demais países por onde passou. Para contatos com Pr. Jovito,
Cristina, Gabriel e Daniela em Torres Vedras usem o E-mail:
cgdjovitonunes@clix.pt
PRAIA GRANDE SP
De acordo com informações enviadas pelo irmão
Pedro da Igreja Batista Bíblica em Praia Grande SP sob a
liderança do Pastor Raimundo Sá Barreto, o trabalho está
sendo ricamente abençoado
pelo Senhor. Muitas vitórias
têm sido concedidas. Além
das almas salvas, a igreja
terminou a reforma do templo e ainda comprou um Data-Show.
Há também que se destacar o GRUJAC – Grupo de Jovens e
Adolescentes Cristãos que tem crescido dia após dia sob a batuta
do irmão José Amaro, recém formado no Instituto Bíblico. A foto
mostra uma encenação teatral do GRUJAC.

XX Congresso

A

s igrejas batistas bíblicas de Campo Grande MS aguardam a chegada dos congressistas de todo o Brasil para a realização do XX Congresso
Batista Bíblico. A abertura do evento será no dia 19 de julho de 2010 e o tema será “Ampliando a Visão para o século XXI” Para maiores informações visite o site da CBBN; www.cbbn.org.br ou telefone para o Júnior (11)2659-3422; 3484-1089;2972-4297.

SEMANA DE MÚSICA

ESTÂNCIA ESPERANÇA
No período de 13 a 15 de novembro de 2010, a Estância Esperança em Catalão GO sob a liderança do Pr. Bill Kieffer estará
realizando o Acampamento de Jovens. O tema deste ano será:
“Uma Vida que vale a Pena” e o investimento por pessoa será de
apenas R$50,00 (Cinqüenta reais). Para maiores informações,
entre em contato através do e-mail: wkieffer@fga.missions.org
telefone (64) 3471-8169.
ORDENAÇÃO E EXPANSÃO NO RS

De 6 a 11 de julho de 2010 acontecerá a VII Semana de
Música Sacra no Seminário Batista do Cariri. O convite para
participar se estende às Igrejas Batistas Regulares e Igrejas
Fundamentalistas e os interessados devem procurar maiores
informações em http://semanademusicasacra.blogspot.com ou
no site do Seminário Batista do Cariri, que é www.isbc.com.br.
Pergunta podem ser enviadas para o endereço eletrônico rbrito@
isbc.com.br ou violabrito@hotmail.com, ligando para o telefone
do SBC que é (88) 3523-1643 e 99276199 entrando em contato
com o pastor Renato Brito.
FAMÍLIA BORGES
Pr. Vanderley Borges e família trabalhando na implantação de
uma igreja em Goianésia GO acabam de mudar-se para o seu
próprio local de culto deixando de pagar aluguel. As instalações
ainda são precáreas, pois falta acabamento, mas agora tudo
será investimento. Há algumas contas a serem pagas para as
quais toda ajuda será bem vinda. No tempo do Senhor as demais
dependências serão construídas. Uma igreja enviou uma oferta
suficiente para o reboco das paredes. Foi feito um orçamento do
piso e o mesmo ficará em R$ 3.500,00. O missionário está orando
para que Deus levante 35 pessoas ou igrejas que possam doar
R$100,00 cada para colocar o piso. Se Deus tocar no coração
o irmão (ã), poderá fazê-lo entre em contato. Orem pela família
Borges: Pr. Vanderley, Elda, Pedro Augusto, Lais e Esdras. Para
saber mais: http://borges.batistasiao.org
PRESIDENTE PRUDENTE
Pr. Josué Amaral e família louvam a Deus pelas bênçãos
neste início de ano. Trouxe grande alegria à família a conversão
do Cláudio e o ânimo dos irmãos que os apóiam como o caso
do Mauro que está dirigindo os cultos. Foi renovado o contrato
de locação do local onde a igreja se reúne e algumas pequenas
reformas e adaptações no prédio. Outra grande benção para a família foi que a Elisa conseguiu entrar na faculdade pelo PRO-UNI.
Pr Josué e sua família precisam completar o sustento financeiro
e aguardam contato de novas igrejas ao mesmo tempo em que
agradecem àquelas que fielmente os tem apoiado em Presidente
Prudente SP. Para contatos: Caixa Postal 4430 – CEP: 19020970 Presidente Prudente SP . Fone: (16) 3916-3463 - E-mail
pastorjoamaral@gmail.com
VILA DE ABRANTES
No mês de Janeiro o Pr. Tomé Lopes dos Santos esteve em
viagens para um breve período de divulgação e relatório do Projeto
Vila de Abrantes. Quanto ao Projeto Vila de Abrantes II, “Templo
Batista Peniel”, Deus tem a cada dia abençoado com a presença
de novas pessoas que estão chegando, incluindo crianças e
adultos. Com a presença do Pr. Cândido Mendes e sua família
na Igreja Templo Batista Jerusalém, Pr. Tomé tem tido muito mais
liberdade para atuar na congregação. Continuem orando por esta
nova Igreja, por seu crescimento numérico e espiritual, e a construção da parte superior do prédio, onde funcionará o salão para
os cultos. Para contatos com o Pr Tomé, Lucia Helena e Raquel
Arminda: Caixa Posta 456 - CEP 42.840-000 Vila de Abrantes
- Camaçari – BA. E-mails: prtomeylucia@yahoo.com.br.
VINTE E SETE ANOS
Nos dias 17,18 de Abril o Templo Batista em Vila São José
sob a liderança do Pr. Ricardo M. de Brito comemorou seu 27º
aniversário. Para comemorar esta data especial foi realizada
uma conferência tendo como pregador o Pr. João Vasconcelos
da Igreja Batista Bíblica de Jd. Adriana em Guarulhos. O Tema
da Conferência foi “A VIDA DO CRISTAO DEVE EXPRESSAR A
GRANDEZA DA SUA SALVAÇAO” (Ef. 1,2). No domingo a noite
que foi o encerramento, a Igreja recebeu 130 pessoas aproximadamente enchendo o auditório, incluindo membros e visitantes. Na
ocasião os visitantes receberam Novos Testamentos de presente.
A Igreja foi ricamente abençoada e edificada com as mensagens.
Após o culto houve uma recepção para os presentes.

O Seminário Batista Fundamental teve o seu primeiro
aluno consagrado para o ministério. O Pastor André Rehn foi
consagrado no mês de Abril. Ele estava trabalhando como
auxiliar na Igreja Batista Fundamental na cidade de Alvorada,
pastoreada pelo Missionário-Pastor Jeffrey Nordquist. O concílio teve como mediador o Pr Roger Crowder e contou com a
presença dos pastores Antonio Santos, Michael Ring, Michael
Martin, Wesley Ribeiro, Edilson da Rosa, Cirineu Boff, Gary
Trometer, Jeffrey Nordquist, Geremias Cavalcante, Zenildo
dos Santos e Dwayne Spear. Agora consagrado, o Pastor
André Rehn foi aceito como Pastor-titular da IBF Alvorada
e o Pastor Jeffrey Nordquist irá mudar-se para fundar uma
nova igreja no bairro Rubem Berta na cidade de Porto Alegre.
A Deus seja a glória!
ENCONTRO DE MULHERES
No dia 3 de junho a AMBRE realizou encontro regional as
mulheres das Igrejas Batistas Regulares em Uberaba MG sob a
coordenação do Pr. Fábio da Igreja Batista do Calvário. A preletora
foi Jane Kilko, do Estado do Rio de Janeiro e o tema: “Onde você
está assentada?” (Lc 10.39/ Sl 1:1,2). O evento contou com berçário,
e muitas atividades tais como, Oficina de fuxico de retalho – flor;
Oficina de maquiagem e um stand da Editora Batista Regular com
livros a preços promocionais. (Informações enviadas por: Cremilda
Venâncio Bernardes de Oliveira, Secretária da AMBRE, telefone: (34)
3333-7701 (34) 3333-7701; e-mail: fc_brindes@hotmail.com).
NOVA IGREJA

Grande Fortaleza ganha mais uma Congregação Batista Fundamentalista. No dia 17 de abril, foi realizado o culto oficializando
o início de uma congregação da Igreja Batista Fundamentalista
Cristo é Vida, no Parque Genibaú, em Fortaleza. Pr. Joaquim
Vieira é o missionário responsável por pregar a Palavra de Deus,
discipular os convertidos e, com a graça de Deus, implantar uma
igreja que seja fiel e também missionária. Por ocasião do culto, o
Pr. José Nogueira levou a mensagem, encorajando os pastores,
evangelistas e servos do SENHOR a olharem para o futuro com
esperança, a fim de que, assim, encontremos ânimo para que
sejamos fiéis, operosos e perseverantes. Na foto, os pastores
Joaquim e José Nogueira com as respectivas esposas.
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edgardonato@terra.com.br

A Família Exemplar, Segundo
o Livro de Provérbios

O

que é essencial para você? O que é fundamental
na vida? Poderíamos enumerar: saúde, moradia,
trabalho, sabedoria, fé, família e filhos. Nesse
texto, abordarei a importância de edificarmos famílias unidas,
bem estabelecidas a fim de sobreviverem saudáveis nesses
tempos difíceis. “Com a sabedoria edifica-se a casa e com
inteligência ela se firma.” Pv24.3. Não se edifica a casa com
irresponsabilidade, com dívidas, com preguiça, com rivalidades,
com competição, com intrigas, com amargura...
Um dos maiores desafios da nossa época é edificar lares
fortes... As famílias foram feitas para durar até que a morte os
separe... Mas os motivos para a separação ganharam força:
“Quero ser feliz e o outro me atrapalha; casamento é prisão;
temos incompatibilidade; foi bom por algum tempo; a química
não bate...” E por ai vai... Vamos olhar para Provérbios e ver
marcas, pegadas, práticas da família ideal:
A esposa EXEMPLAR
Essa foi uma pergunta extremamente filosófica do autor de
Provérbios: “Mulher virtuosa, quem a achará”? – Pv 31.10. Todo
o capítulo 31 mostra o perfil dessa mulher. Ela é comprometida,
é aliada, não é concorrente, não comete a besteira do “fogo
amigo.” “Fogo amigo” é atirar contra o patrimônio, falar mal do
marido para as amigas, chamar a atenção dele na frente dos
filhos com desrespeito, com pouco caso, com palavras duras,
com rebeldia.
Essa é uma maneira muito sutil de criar uma revolta velada
nos filhos. Eles aprenderão a fazer pouco caso do conselho
do pai, se a própria mãe o destrata. Esse marido perderá também o brilho dos olhos, a motivação, visto que ele vai sendo
neutralizado.
O marido EXEMPLAR
Como o nosso mundo define o homem ideal? Conforme a
nossa cultura, o homem ideal, o “macho”é definido pelo cigarro
que fuma, pelas mulheres que conquista, pelas fanfarronices
que conta. É “o cara” que beija muitas bocas, corpo sarado,
ligadão na cerveja, carrão importado, abdômen bem torneado
e afirma sua “masculinidade” pelo charme irresistível de um
Giannechine ou Brad Pitt. Contudo, o homem ideal segundo
Deus é um líder espiritual: “No temor do Senhor, tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos” – Pv
14.26. Ele é um poderoso guarda chuva para a sua família.
O maior patrimônio que ele tem não é a faculdade, a casa ou
o apartamento que se pagou com sacrifício, ou o curso de
pós-graduação, o doutorado e sim a bênção de Deus sobre
a sua vida.
Esse homem ora pelos seus filhos, chama a esposa para
orar, não tem vergonha de admitir que não é um super-homem
e precisa do Senhor para dar direção à sua família
O filho EXEMPLAR
Filhos ideais nascem prontos? Claro que não! Os pais ideais
querem preparar o filho para a vida. Esses pais (conforme os
itens anteriores) elaboraram um currículo familiar com várias
matérias: temor do Senhor (a senha da sabedoria), cuidado
com o coração, disciplina pessoal, bom uso da fala, bom ouvinte, trabalhador, preparado para o casamento...
Esse jovem traz alegria aos seus pais. Seu pai é um treinador sábio: “Filho meu, se os pecadores querem te seduzir, não
consintas. Seu pai não é autoritário; mesmo quando estabelece
limites, mantém portas abertas à comunicação, explica os motivos da disciplina quando houver e demonstra também o amor
incondicional. Tal filho será bem preparado para o casamento,
pois levará em conta que Deus lhe deu um cérebro acima da
cabeça; primeiro a razão depois a paixão. Seus planos o levarão para os estudos, desenvolvimento profissional e posterior
casamento e edificação da família.
A família EXEMPLAR
Ninguém precisa ser especialista para perceber que se há
crise mundial na economia, também há uma crise na família.
A quantidade de casais separados entre os evangélicos cresce
e assusta cada vez mais. O Espírito Santo de Deus pode quebrantar corações mesquinhos, orgulhosos, endurecidos. Nós
temos também uma Palavra perfeita, providenciada para nos
ajudar a ter famílias bem estruturadas e fortes. Essa família
é edificada na pessoa de Jesus (nossa Rocha), prepara os
filhos para a vida, ampara os idosos, é contente com as suas
conquistas, administra bem os recursos e mais importante,
transmite a herança da fé aos seus filhos.
CONCLUSÃO:
E a sua família, vai bem? O Senhor é o restaurador do lar.
Somos incapazes de reproduzir o padrão ideal como pais e
filhos. Contudo, temos ajuda especial do Espírito Santo para
superarmos os conflitos, restaurar e edificar a nossa casa.
Desejo, de coração, que a sua família viva na plenitude que
Deus idealizou para vocês!

A

Aniversário

União Masculina da Primeira Igreja Batista Bíblica em Vila Natal, São Paulo, capital sob
a liderança do Pr. Mário Jose da Silva comemora 16 anos de organização. Para marcar
essa data tão importante foi realizado um evento no dia 15 de maio sob o tema “Homens
de Valor a Serviço do Senhor”.
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Princípio do Estabelecimento de Metas
Parte 2
Por Paulo Santos
visão é a essência de toda liderança. A visão do líder
FRAQUEZAS
FORÇAS
exige o compromisso com a ação. Esse compromisso
Algo que é feito direito ou que Algo que não se tem ou é mal
é chamado missão. Tanto a visão quanto a missão são
seja bom. Pode ser uma habili- feito. Se comparado, é uma
colocadas em prática através do estabelecimento de um conjunto
dade, uma capacidade ou uma desvantagem.
de passos e ações específicas e mensuráveis. Esse conjunto é
vantagem real.
chamado estratégia e cada passo específico é chamado meta.
Perguntas essenciais:
1. Aprendendo a usar os controles
O que pode ser melhorado?
Perguntas essenciais:
Nas palavras do Dr. Howard Hendrix: [1] “Controle é o ato
O que é malfeito?
Quais as vantagens da visão?
praticado pelo líder para assegurar que o desempenho esteja de
O que deve ser evitado?
O que se faz bem?
acordo com o plano”.
“O controle é provavelmente uma das partes mais documenAMEAÇAS
OPORTUNIDADES
tadas do gerenciamento em toda a Escritura. A Bíblia registra
Uma via realista para o cres- Um fator sobre o qual se pode
inúmeras ocasiões em que Deus, pelo exemplo, ou homens
cimento da visão. Algo a ser não ter controle, e que pode
espirituais, através do seu procedimento, demonstram este
usado para desenvolver uma significar uma queda na avaprocesso enquanto desempenham seus papéis como líderes
vantagem na realização das liação das metas.
e gerentes.”
metas.
Os controles, além de assegurar que o líder está caminhando
Perguntas essenciais:
na direção correta (não permitem que ele se perca no caminho),
Perguntas essenciais:
Quais obstáculos a encarar?
promovem um senso de realização quando cada alvo é alcançaQuais as tendências hoje?
O que os outros estão fazendo. E, isso será muito útil quando o desânimo vindo com o tempo
Como podem ser exploradas?
do?
tentar roubar o entusiasmo da equipe.
Quais as chances reais?
Que efeito a desvantagem trará
Algumas vantagens dos controles ao buscar alcançar metas:
à visão?
Permitem fazer ajustes oportunos e apropriados; Tornam posGráfico extraído e adaptado de
sível administrar por dados reais; Tornam possível padronizar
Plano de Negócios Definitivo
o desempenho; Facilitam a avaliação dos resultados; Facilitam
a tomada de decisões; Tiram do líder a responsabilidade das
Em seu livro A Meta, Eliyahu M.G. e Jeff Cox falam de um
decisões solitárias.
momento difícil na tomada de decisões. Quando o pessoal está
treinado, os recursos disponíveis e as metas não são alcançadas
2. Estratégia FOFA[2]
o líder pode ter um gargalo[3] pela frente.
Uma outra ferramenta muito útil para acurar metas é a FOFA
Gargalo é aquele ponto do processo, aquele sub-ítem da meta
ou FFOA. Esta sigla é um acróstico para forças, fraquezas, opor- que não está funcionando como deveria. E, por causa disso, todo
tunidades e ameaças. Esta ferramenta faz o líder pensar nos o processo pára. Daí a necessidade de descobrir e resolver o
lados positivos e negativos de uma visão ou meta. A idéia é aliar problema o mais rápido possível.
as forças às oportunidades enquanto se supera as fraquezas e
ameaças. As quatro máximas da análise FFOA são: Faça uso das
CENTRO DE TREINAMENTO DE LIDERANÇA CRISTÃ
forças; Elimine as fraquezas; Explore as oportunidades;
Solicite um treinamento: E-mail: coordpaul@gmail.com ou:
Evite as ameaças
ctlc09.blogspot.com. ministeriohombridade.blogspot.com

A

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

“Fatos Marcantes Devem Fazernos Lembrar Sempre, de que Deus
é um Grande Ajudador.”

C

om muita freqüência noto os crentes citando 1 Samuel 7:12: “Até aqui nos ajudou o Senhor” ao darem
testemunho das bênçãos recebidas. A impressão
que se tem é que, a evidência da bênção do crente ancorada
no termo Ebenézer está muito distante da realidade que este
verso enfatiza.
O verso em questão está dentro de um contexto que precisa
ser conhecido para não se fazer uma aplicação desprovida de
convicção quando se quer dar força ao que Deus faz na vida
do crente.
Israel nesta época estava gemendo sob o jugo dos filisteus
como conseqüência da desobediência à Aliança Deuteronômica.
Uma leitura no verso 3 revela que a idolatria tinha tomado conta
do coração dos filhos de Israel, ao ponto deles estarem adorando
os deuses estrangeiros bem como as imagens de Astarote.
Samuel chamou-os a confissão dos seus pecados terríveis,
ao arrependimento, ao jejum e o conseqüente abandono das
práticas pagãs (v.4-6).
Quando os Filisteus souberam que eles estavam reunidos
em Mispa saíram a fim de combatê-los entendendo que a reunião fosse uma rebelião para guerrear contra eles e não uma
reunião de acerto com Deus (7).
O fato é que o expediente serviu como a ação divina imediata em resposta a atitude da nação arrependida. O combater
dos Filisteus a Israel era parte do plano soberano de Deus para
lidar com o inimigo opressor.
Os Filhos de Israel quando souberam que os Filisteus vinham combatê-los ficaram com muito medo (v.8) e pediram para
que Samuel não cessasse de clamar ao Senhor por eles.
Samuel então, ofereceu um sacrifício ao Senhor e clamou
em favor de Israel (v.9). O resultado da atitude conjunta do
arrependimento de Israel e a intercessão de Samuel foi a intervenção divina imediata sobre o exército dos Filisteus, que com
um trovão estrondoso os fez fugir em pânico (v.10).
Com este pano de fundo é que se pode dar significado a
EBENÉZER. A maneira como este termo aparece em nossas versões não é o que o original Hebraico diz. A maneira como está no
Português transmite a idéia  רזע ןבאou seja, a junção das duas
palavras. A primeira  ןבא, que se lê éven, significando Pedra e a
segunda רזע, que se lê, ézer, significando ajuda, auxílio.
No Hebraico quando diz que Samuel pegou uma pedra e
a ergueu entre Mispa e Sem; e deu-lhe o nome de Ebenézer,
dizendo: “Até aqui nos ajudou o Senhor”, informa que Samuel
deu o nome à pedra de: רֶזָעָה ןֶבֶא, cuja transliteração é éven
ha azer, que significa Pedra de Ajuda ou Pedra da Ajuda.
Samuel levantou um monumento no meio do caminho que
ligava as duas cidades de Sem e Mispa para servir de Memorial aos filhos de Israel, afim de que todas as vezes que eles
passassem por ali e vissem a pedra, se lembrassem do grande
livramento que o Senhor fez em ajudá-los.
A ajuda do Senhor veio após: 1) Os Filhos de Israel reconhecerem que eles estavam adorando outros deuses, 2)
Abandonarem as práticas pagãs através de um arrependimento
genuíno e 3) Confiarem plenamente no instrumento da revelação de Deus para suas vidas, que era o profeta Samuel.
Este verso nos ensina que ao darmos testemunhos das
bênçãos recebidas dizendo: “Até aqui nos ajudou o Senhor” o
foco deve ser: O que Deus fez e não o que recebemos.

[1] Stephen B.D., Bruce E. Cook, Howard G. Hendrix. “O Ministério de Administração”.Candeia, 99. Pág.137. Nota: onde lê-se “lider”, no original, é
“gerente”.
[2] Phil Stone.“O plano de Negócios Definitivo” – São Paulo. Market Books, 2001. Pág.13-14
[3] Eliyahu M.G., Jeff Cox. “A Meta” – São Paulo. Educator, 1997

Batistas Fundamentalistas
Podem Ajudar Igreja no Haiti
Pr. João Azevedo Saraiva Júnior e Pr. Paulo Rodrigues de Arruda.

D

iante da trágica situação que passa o
Haiti, não devemos
esquecer que temos irmãos
em Cristo lá também. A Igreja
Batista em D. Pedro, Manaus
AM participa do sustento de um
pastor natural do Haiti. O seu
nome é PR. LEÓPOLE ORESTE e já esteve pregando na
igreja em Manaus. Além disso,
duas irmãs da IBDP foram até
lá conhecer o trabalho: Eziane,
que fala fluentemente o francês
e Cléa.
Segundo o relato dessas
duas irmãs, as condições do
povo são as piores possíveis,
com falta de energia e tudo o
mais que é básico nos dias atu-

ais. Mas há entre os membros
da igreja um forte sentimento
de mutualidade, o que os leva
a se ajudarem uns aos outros.
Quando as irmãs estiveram lá
eles estavam lutando com a
construção do templo.
Diante da tragédia ocorrida
no Haiti, a IBDP decidiu levantar fundos para enviar especialmente para os irmãos e para
o Pr. Leópole que está bem,
mas o templo foi totalmente
destruído. A casa do pastor não
foi destruída, porém não possui
condições de moradia, pois
ficou comprometida. Morreram
diversos irmãos da igreja. A dificuldade em saber informações
precisas é em decorrência das

dificuldades de locomoção.
O que é impressionante é
que a Igreja em D. Pedro imprime mensalmente um Boletim
de Oração, no qual em cada dia
consta o nome dos missionários
apoiados pela igreja para que
naquele dia os irmãos estejam
orando por aquele missionário.
Estes dados são colocados no
calendário de forma aleatória
(?) e, precisamente no DIA
12, O MISSIONÁRIO QUE
TERIAM QUE ORAR ERA O
PR. LEÓPOLE. Isso nos dá
mais convicção de que para o
SENHOR não há “acasos”.
Quem quiser mandar uma
mensagem de conforto para
eles pode mandar em portu-

guês mesmo, pois tem um irmão lá que consegue ler, irmão
Smith, o e-mail é:
leovieenabondance@
yahoo.fr ou leovieenabondance@hotmail.fr.
Quem quiser ajudar financeiramente pode depositar as
ofertas na seguinte conta, ou
fazer transferência bancária:
Igreja Batista em Dom Pedro
(CNPJ 04.443.131/0001-02)
Bradesco - Ag. 2239-0 - C/C
13.356-6. Ao fazer depósito, telefone-nos informando o valor e
o nome do depositante para: (92)
3656-7242 e (92) 3656-7242. Falar com Bruno. Todos os valores
serão direcionados para ajudar
os irmãos desta igreja..

Aniversário em Araguari

A

Igreja batista Fundamental de Araguari
sob a liderança do
Pr. Marcos Gesiel Laurentino
realizou as Conferências de
Aniversário nos dias 27, 28, 29
e 30 de maio.
O pregador foi o Pastor Willian Charles Kieffer (Pr. Bill) da
Igreja Batista Fundamental de
Catalão que foi o missionário
fundador da obra em Araguari,
MG. As mensagens foram todas evangelísticas e os irmãos
foram desafiados a trazerem
visitantes. Em Todos os cultos
tivemos pessoas nos visitando e
ouvindo o evangelho sendo que
cinco delas receberem o Sen-

hor Jesus como Salvador! No
Sábado duas Igrejas de Uberlândia e uma Igreja de Araguari
se fizeram representar no culto

de aniversário e o motorista de
uma van que levou os irmãos
de Uberlândia se converteu! Na
foto, Pr. Bill e Pr. Marcos.

Escola Bíblica Dominical

N

o dia 21 de abril último o Templo Batista Bíblica em Camaçari-BA realizou o Primeiro Seminário da Escola Bíblica
Dominical sob o tema “Uma Visão Geral da EBD” e o preletor foi o Pr. Zacarias Avelino Andrade Neto. O seminário contou com a participação de irmãos do TBB em Camaçari e da Igreja Batista Bíblica Monte Sião de Simões Filho-BA
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A Vida de Ester
INTRODUÇÃO
ster era uma mulher
que se destacou na
sua época, suas atitudes falaram naquela época
e ainda fala para nós nos dias
atuais. Temos muito a aprender
com a vida e o procedimento
dela. Diante de cada atitude
dela vemos que Deus estava
direcionando sua vida e com um
propósito que foi sendo revelado no decorrer da sua história.
Queremos destacar 4 atitudes
importantes da vida de Ester.

E

UM POUCO DA
SUA HISTORIA.
Hadassa antes de ser chamada Ester era uma jovem
judia filha de Abiail (Es. 2.15) tio
de Mordecai, que tendo morrido
seus pais, foi criado por seu primo Mordecai, que a criou como
sendo sua própria filha. Jovem
bela aos olhos de todos.
O rei Assuero era casado
com a rainha Vasti, também,
uma mulher muito bonita, porém perdeu seu lugar de rainha
por não atender ao pedido do
rei. Ester 1.10-12, 16, 18, devido ter desobedecido a ordem
do rei, perdeu o seu lugar ao
seu lado como rainha.
Depois desse acontecimento o rei decidiu que queria
uma nova rainha ao seu lado.
E mandou que trouxesse para
cidadela de Susã (casa das
mulheres) moças virgens e
formosas, e dentre ela também
estava Ester. Es. 2.1-2.
Hegai guarda das mulheres
alcançou graça diante de seus
olhos. Es. 2.8-9.
O rei fez Ester sua nova rainha e a amou como nunca havia
amada outra mulher. Es. 2.17
E em tudo isso observa os
propósitos do Senhor para a
vida de Ester.
E diante de todas as coisas,
observamos as 4 atitudes benéficas na vida de Ester.

1ª ATITUDE – OBEDIENTE
- Ester foi obediente ao seu paiadotivo Mordecai, não revelando sua parentela. Es. 2.10.
Acredito que logo ao ouvir
esse pedido/ordem de Mordecai, talvez Ester não tenha
entendido, porém com sua
chegada ao palácio ela foi compreendendo que o povo judeu
era odiado pelos assírios, que
o Senhor estava no controle
da sua vida, e o melhor seria
obedecer ao seu “pai”.
Enfatizando ainda que Ester não questionou o pedido
de Mordecai – simplesmente
obedeceu.
2ª ATITUDE – CORAGEM
- Ester também foi uma jovem
corajosa, para sua época ela
teve uma coragem espetacular.
Não revelar sua origem, foi um
ato de coragem. Es. 2.10. Falar
para seu rei sobre o plano dos
eunucos em matá-lo. Es. 2.22.
Procurar saber o que estava
acontecendo com Mordecai, o
porquê do uso das vestimentas
de saco. E ainda pedir que seu
povo “orasse” e jejuasse para
que ela pudesse chegar ao rei.
Es. 4.4-5;15-17.
Ester chegar diante dos
olhos do rei sem chamada
também foi um ato de coragem,
pois poderia ser morta. E ainda
fazer um pedido Es. 5.18. Fazer
mais um pedido ao rei e revelar
sua identidade. Es. 7.
3ª ATITUDE – TEMENTE A
DEUS – Pedindo para que Mordecai e o seu povo jejuassem e
“orassem”. Es. 4.16.
4ª ATITUDE – INFLUENTE
– Em todas as coisas vemos
a influencia de Ester. Quando
o rei ouviu seus pedidos, e
fazer conforme ela pedia. Es.
7.2 Quando os eunucos ouviram seus pedido e procurar
Mordecai. Es. 4.4-5;15-17. Re-

No Crepúsculo do Pensamento
Herman Dooyeweerd
Editora Hagnos
www.hagnos.com.br
Tel./Fax (11) 5668-5668
Um articulado desafio à noção moderna popular de que o pensamento teórico em geral e
o pensamento filosófico em particular seriam
“neutros” em relação à religião.
Entendendo o Dispensacionalismo
Thomas Ice
Actual Edições
www.chamada.com.br
Tel. (51) 3241-5050 – Fax (51) 3249-7385
Uma perspectiva dispensacional da Bíblia
capacita-nos ater uma filosofia bíblica da
história. Ter uma perspectiva correta dói
passado, presente e futuro nos capacita a
melhor servir ao senhor.

vogar a lei
de mandar
matar aos
judeus.
Es. 9.25.
Agora o
que essa
historia
tem a nos
ensinar?
Podemos
agir como
Ester agiu:
Obedecer: obedeMiriam e o esposo Pr. Raimundo
cer (submeter) é uma atitude de amor, dia também devemos confiar no
Ester obedeceu ao seu primo Senhor e colocar Ele na direção
sem questionar, nós também de nossas vidas.
podemos obedecer a palavra de
Influente: Ester teve uma
Deus acima de todas as coisas, influencia muito grande sobre
obedecer aos nossos mestres, seu povo, ele se destacou
aos nossos pais, aos pastores. como mulher naquela época.
Tendo sempre em mente que Hoje nos também podemos
eles estão na posição que estão ter influencia sobre a vida das
porque Deus permite, e deve- pessoas, procurando leva-las a
mos fazer isso sem questionar. Cristo, mostrando a verdade da
Levando ainda em considera- Palavra de Deus, demonstranção que nossa obediência deve do que somos pessoas confiáser no Senhor.
veis e que podemos ajudá-las
Coragem: Esta é uma atitu- a conhecer sobre Deus.
de ousada que requer desafio,
A vida de Ester ainda tem muimas, assim como Ester agiu to a nos ensinar, e tomemos como
com coragem para defender seu exemplo as suas atitudes e que
povo, sua crença, nós também elas também se façam verdades
devemos fazer, não devemos ter em nossas vidas, e ainda lembranvergonha de falar de Cristo. Mos- do que assim como Deus teve um
trar que somos de Deus, diante plano para vida de Ester, que foi
das pessoas que nos cercam, libertar o seu povo da morte, Ele
também devemos defender a também tem um plano em nossas
nossa posição diante de Deus vidas. E é do Seu agrado que
como filhos, como responsáveis cumpramos a sua vontade.
de propagar o Evangelho.
Temente a Deus: Ester foi
Maria Mirian Genuíno de
temente a Deus em todo tempo, Andrade, Bacharelada em
mesmo não estando a palavra Educação Cristã, pelo SeDeus no seu livro, ela não dei- minário e Instituto Batista
xou de mostrar que Deus estava Bereiano – Natal/RN, profesdirecionando suas atitudes. E sora, cursando pedagogia
também confiou no Senhor para pela Universidade de Uberachegar diante do rei. Assim deve ba - Uniube/MG, esposa do
ser conosco, devemos confiar pastor Raimundo José de
sempre em Deus para todas Andrade. Servindo a Deus
as coisas, em nada duvidando, na Igreja Batista Esperança
para tomar as decisões do dia a Bendita – Uberaba/MG.

Ética é o Melhor Negócio
John C. Maxwell
Editora Mundo Cristão
www.mundocristao.com.br
Tel. (11) 2127-4147
A regra de ouro é muito mais que um bom
conselho: é uma filosofia de vida e de trabalho
libertadora, que sintetiza a atitude de quem
deseja ser dirigido pela ética.
Romanos
George Howes
Depósito de Literatura Cristã
www.literaturacrista.com.br
E-mail: deposito@literaturacrista.com.br
Estes estudos em Romanos mostram que
realmente que esta erpístola é a exposição
mais completa sobre as verdades centrais
do Cristianismo.

Mais Uma Copa!
Mais Uma Anestesia!

T

a chegando mais uma copa do mundo. É tempo de
um civismo de chuteiras. Um “eu te amo meu Brasil”
que sobe dos pés á cabeça. A nação pára para vibrar
com vinte e dois inúteis que, ganhando ou não, certamente terão
contas bancárias mais “gordinhas”.
Cotas de propaganda, TV, bichos e etc., farão deles os homens mais celebrados na mídia.Eu não sou contra o esporte,
pode crer! Sou contra o fanatismo doido que envolve boa parte
da nação, alimentado principalmente pela Rede Globo que
mais investiu no evento. Faz até contagem regressiva. Maior
a massificação, maior o retorno.
É um “negócio da China” (ou “da África”) travestido de
amor à Pátria. Um apelo ao delírio. De acordo com o horário
dos jogos, comércio e indústria também mudam para vibrar
com o inútil. Sugiro que compre tudo o que precisar antes dos
jogos. Adoeça antes ou depois. Não se podem perturbar os
funcionários de padarias, supermercados, farmácias, quitandas,
lojas e etc. É claro que há as exceções. São os que trabucam
mesmo durante os “sagrados” 90 minutos em que 22 chuteiras
defendem a Pátria. Que poético, não!!??
Pode acontecer urgência de ir a algum comércio à hora
do jogo. Aí pode correr o risco de ser visto como um “mala”,
um “secador”. Melhor ilustrando: um “ermano” que chega assobiando um tango. Era para você estar roendo unhas e não
comprando pão - ou coisa que seja - bem na hora em que a
Nação é defendida pelos heróis de chuteiras. Devia ficar torcendo pelo Brasil. E a cada gol pipocar fogos, pular e agitar o
pavilhão verde amarelo – na calçada ou no carro - celebrando...
É aí que pergunto: Celebrando o quê?
Eu celebraria vendo melhora no salário mínimo, oriundo
do Brasil campeão. Nas aposentadorias que estão na Ré.
Na saúde pública. No ensino. Queda nos preços dos produtos
nossos de cada dia. Queda do desemprego. Moradia digna a
milhares de brasileiros que moram em barracos e lixões. Sem
falar nos moradores de rua e etc.
Sou contra este fanatismo que benefício algum traz à nação.
Apreciar o esporte sem endeusamento do mesmo como faz a
Globo e Cia., é uma coisa; fazer parte desta paixão oca é outra
coisa. É correr atrás do vento. Amo o meu país, mas em se
tratando de Copa de mundo eu torço contra, e pronto.
E acho estranho crente entrar onda cívica das chuteiras.
Há até os que vão aos cultos com a camisa da seleção. E há
quem mais fala de Futebol do que Evangelho.
A nossa peleja é outra. O grande gol (objetivo) da igreja é
Missões. Poucos estão vibrando com isso. É preciso vibrar e
narrar os gols do alto. Veja que golaço – um gol de placa do
céu - narrado pelo Pr. Adilton Campos:
A Igreja Gavião (RO), realizou um conferência inter-tribal,
onde tiveram reunidos mais de 1000 irmãos de várias tribos...
Um dos momentos emocionantes foi o encontro de um irmão
Zoró com um irmão Surui. Este, no passado, além de ferir o índio
Zoró, assassinou os pais e a irmã do mesmo. Pela cultura, agora
o Zoró deveria vingar tanto as mortes como o seu ferimento.
Mas hoje, por terem experimentado o perdão de Deus, estão
juntos na conferência louvando-O e não pensam em vingança,
pois o perdão foi consumado. Isso é poder de Deus na vida do
pecador! (trecho da missiva de Março/2010).
Isso deve ser a nossa vibração. O nosso gol. Não é pecado
ver um jogo de futebol pela TV ou outro esporte que seja. O
pecado está em inverter valores. A empolgação inútil. Colocar
o que está debaixo do sol acima das coisas celestiais, Salomão
definiu como vaidade de vaidades! Tudo é vaidade (efêmero;
inútil e sem solidez).
Quero fazer parte do time que, mesmo cheio de limitação,
anseia por gols de placa celestial. São atletas que querem
diminuir para que Jesus Cristo apareça (Jo. 3:30). É o time
dos campeões da peleja sagrada. Uma equipe frágil e cheia
de imperfeições, mas forte e imbatível quando sai na força do
Senhor (Sl 71:16).
Não, não me permito enredar pela paixão do inútil. Comemorar o quê? A realidade vem logo no day after (dia seguinte).
Além das tragédias da “festa vento” regada a muito álcool, o
custo de vida aumentará, a segurança pública continuará no
brejo, enfim, a vida seguirá com ou sem hexa, pode crer. Tudo
como d’antes no quartel de Abrantes, é o dito antigo.
O nosso assunto é ganhar as pelejas sagradas e ajuntar
tesouros no céu. É impor derrotas as hostes adversárias e, como
diz Paulo apóstolo, prosseguir para o alvo, para o prêmio da
soberana vocação que há em Cristo Jesus (Fl 3:14).
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40 Anos de Ministério e 43 Anos de Conversão
Testemunho do Pr. Joel Azer

N

asci em um lar cristão aonde meus
pais eram meros
freqüentadores da Igreja Presbiteriana de Itaguajé-PR. Aos
nove anos de idade, veio a
separação de meus pais. Fui
morar com minha avó, a qual
freqüentava a Igreja Presbiteriana de Pirapozinho-SP. Morei
com minha avó até os meus
17 anos de idade. Vim para
São Paulo morar com minha
mãe. Foram os piores dias de
minha vida. Ela era dependente
de álcool e espírita. Uma noite
saindo do cinema com alguns
colegas (Viaduto Santa Efigênia), eles brincaram comigo:
Joel estamos perdidos. Não
sabemos como voltar para
casa. Eu é quem estava perdido naquele instante: sem Deus
morando com uma mãe dependente do álcool e espírita,
desempregado, sem dinheiro,
sem uma moradia própria e
sem perspectiva para o futuro. Naquele exato momento,
lembrei do Deus que minha
avó seguia e tentou me levar a

segui-lo também, e disse para
mim mesmo: preciso urgentemente seguir este Deus. Mudamos para o bairro Chácara
Santo Antonio, Logo, procurei
uma igreja para ir, não achando uma presbiteriana, entrei
numa Igreja Batista Regular,
cujo pastor era o irmão Antonio
Inácio Filho. A construção era
um Tabernáculo de madeira.
Entrei, participei dos cultos, os
jovens me receberam muito
bem e voltei outros domingos.
Num daqueles domingos me
converti (dezembro/67) Tinha
nessa época 19 anos de idade. Após, minha conversão,
fui visitar o Seminário Batista
Regular na Av.Ipiranga. Gostei
e fiz minha matricula (fevereiro de 68). Terminei o curso
pastoral em 72. Em seguida
fiz o Bacharel em Teologia
na Faculdade Batista de São
Paulo. Aos 21 anos de idade
fui diácono da IBR de Jd. Pirajussara. Aos 22 anos de idade
assumi o pastorado da mesma.
Comecei pregar aos 19 anos de
idade. Pastoreei outras Igrejas

Batista Regulares (CaçapavaSP; Kd; Dávila-Osasco, V.Boa
Vista-Campinas, D. José-Embú
das Artes. Contagem-MG. e
atualmente estou na IBR da
Fé em Capão Redondo-SP;.
Onde pretendo terminar o meu
ministério. Se assim for a vontade de Deus. Nestes 40 anos
pela graça de Deus, tenho tido
muitos filhos na fé muitos deles
exercendo vários ministérios
em suas igrejas locais, como
diáconos, na área de música,
professores e outros. Vários,
como pastores e missionários
(Juraci.Domingos,Jéferson,
Mirian. Gerson, Elder, Moacir,
Jussara, etc.) Tenho muita
saudade dos meus primeiros
mestres do Seminário (Donaldo
Hare, que já está no céu.Ronaldo Mezner, Artur Cave, Ricardo
Sterkemburg, Ernesto, Robert
Brenann, com o qual aprendi
a evangelizar a ter amor pelos
perdidos. Marvin e Diana Fray,
etc.). Dois casais de missionários americanos que tiveram
muita influência na minha vida
e me ajudaram muito: Meu pai

na fé (Norman Nicklas e Evelin
o qual me batizou quando eu
tinha 21 anos de idade e João
Peterson e Gina). Tenho muita
saudade deles. Não posso esquecer de agradecer à minha
família. Primeiro à minha amada
esposa Creuza, fiel companheira
desta jornada por 31 anos. Sem
ela seria impossível chegar até
aqui. Temos 05 preciosos filhos
que pela graça de Deus tem
sido verdadeiras bênçãos na

até aqui o texto da minha vida:
“em nada tenho a minha vida
por preciosa, contanto que
cumpra com alegria a carreira
e o ministério que recebi do
Senhor Jesus, atos, 20.24”.
Minha eterna gratidão aos que
tem acompanhado meus passos por tantos anos, verdadeiros amigos e preciosos irmão
destas igrejas por onde passei
. Tenham certeza que os tenho
em elevada estima.

minha vida em família e ministerial (Jônatas, Dilipe, Rebeca,
Eliezer e Silas (foto)). Todos bem
envolvidos, casados com o meu
ministério local. (Sem eles, meu
ministério seria incompleto). Tem
partilhado conosco das alegrias,
bênçãos, tristezas, lutas, dificuldades, injustiças e dos temores
que o ministério proporciona.
Faço minha as palavras deste
precioso hino: “a Deus toda a
glória” e o verso que tem sido

Homens em Ação e Curso para Diáconos

O

Te m p l o B a t i s t a
Bíblico Salém em
Camaçari BA, sob
a liderança do Pr. Zacarias A.
Andrade Neto realizou no dia
30 de maio uma grande festa
durante todo o dia quando recebeu um grupo de Varões da
União Masculina da Comunhão
Batista Bíblica da Bahia, que
esteve realizando na igreja um
impacto evangelístico à tarde e
um maravilhoso culto de adoração a Deus à noite tendo como
pregador o irmão Janilson dos
Santos de Lima membro da

igreja Batista Bíblica Monte de
Sião em Simões Filho BA.
Estiveram presentes representando as suas respectivas uniões masculinas as
seguintes Igrejas: 1ª Igreja
Batista Bíblica de Salvador,
Igreja Batista Bíblica Salém em
Salvador, Igreja Batista Bíblica
Betel, Igreja Batista Bíblica
Monte de Sião em Simões
Filho, Igreja Batista Bíblica
Nova Aliança em Passagem
dos Teixeira, Congregação
Batista Bíblica em Faz Coutos
e Templo Batista Bíblico em

m
c

Camaçari. Na foto à esquerda,
parte dos participantes.
No período de curso 01 junho de 2009 a 30 de janeiro de
2010 a igreja realizou um Curso
para Formação de Diáconos
e no dia 30 de maio de 2010,
aproveitando o encontro das
uniões masculinas, foi realizada a entrega dos Certificados
de participação e conclusão
do curso aos seguintes irmãos:
Florisvaldo Sales, José de Souza Santos, Davi domingos dos
Santos, Nelson Ribeiro Araújo
(Foto à direita).
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