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Distribuição Interna

Novo Pastor em Londrina

O

pastor Jorge
Facchini Jr chegou a Londrina
do dia 26 de dezembro de
2009. Natural de Sorocaba
SP, Jorge é casado com
Ana Regina e tem dois filhos: Georgeana (4) e Jorge
Antonio (2). Na foto, o casal.
Leia mais na página 4

AMBRE-TM

A

MBRE-TM é a sigla
da Associação de
Mulheres Batistas
Regulares do Triângulo Mineiro. Participam da Associação
mulheres pertencentes às 6
Igrejas Batistas Regulares de
Uberaba-MG. A foto mostra
a preletora do encontro irmã
Jane Kilko.
Leia mais na página 4.

O

jornaldeapoio@yahoo.com.br

Chegou a Hora!

s pastores e membros das três igrejas batistas bíblicas
de Campo Grande MS, estão
aguardando os representantes
das igrejas batistas bíblicas de
todo o Brasil para a realização
do XX Congresso Batista Bíblico
nos dias 19 a 23 de julho. Agora
é só esperar as bênçãos de
Deus que estará usando os 11
preletores e preletoras que terão
a palavra durante o evento.
A coordenação logística do
evento em Campo Grande ficou
a cargo do Pr. Gerson Moraes
que contou com o apoio dos
colegas Samir Abdalla, Marcos Gomes, Pedro Pereira e
Francisco Armando Dutra. A
Diretoria da CBBN – Comunhão Batista Bíblica Nacional
estará dirigindo a programação
durante o evento.
O tema do XX Congresso,
“Ampliando a Visão para o Sé-

culo XXI” é bem apropriado para
uma época marcada pelo relativismo ético e moral dos nossos
dias quando a teologia mais
parece antropologia uma vez
que coloca no centro de tudo o

M

Acampamento

A

foto mostra os acampantes, jovens da Igreja Batista
Manancial que mantém um Acampamento no Sítio
Vivenda das Oliveiras em Manaus AM. Leia mais
na página 5.

Inauguração

A

Primeira
Igreja
Batista Bíblica
em Vila Natal liderada pelo Pr.
Mário José da
Silva inaugurou o
seu novo templo
em maio deste
ano. Na foto, da
esquerda para
a direita os pastores: Mário, João Amador, Josué Félix e Nilton Malves. Leia
mais na página 7.

homem no lugar de Deus.
Para maiores informações:
Pr. Nilton Malves (11) 5897-2806
/ 9891-4487 / 5514-4373 e Pr.
Marcelo Silva (19) 3228- 3576.
Correspondência: CBBN

– XX Congresso Batista Bíblico
- Caixa Postal 3093 – 13.033990 Campinas – SP - Fone
Fax: (19) 3228-3576 - E-mail:
prm.silva@ibest.com.br / Pr.
Marcelo Silva.

Conferência de Aconselhamento Bíblico

A

pós realizar a Primeira Conferência de Aconselhamento
Bíblico em 2009, a ABCB – Associação Brasileira de
Conselheiros Bíblicos estará realizando a Segunda
Conferência no período de 09 a 13 de agosto, em Águas de
Lindóia no Hotel Majestic.
O curso de Treinamento em Aconselhamento Bíblico é ministrado em três módulos. Em 2010 serão oferecidos o Módulo I e o
Módulo II (para aqueles que fizeram o Módulo I em 2009). Caso
tenha interesse de fazer apenas o Módulo II, pois já possui outro
curso na área de aconselhamento, também poderemos verificar a
possibilidade, entre em contato. Nesta edição do JA na coluna do
Pr. Flávio Ezaledo tem maiores informações sobre o evento.
Para maiores informações visite o site: www.abcb.org.br
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONSELHEIROS BÍBLICOS
Av. Ipiranga 877 - 3º andar - República
CEP 01039-000 - São Paulo - SP

Jantar Para Casais

ais de 40 casais participaram do jantar à luz de
velas da noite romântica promovido pela Igreja
Batista Bíblica em Valparaiso, São Bernardo do
Campo SP no dia dos namorados no mês de junho. O preletor
foi o pastor Sergio da Igreja Batista Bíblica de Cambuci.
Leia mais na página 5.
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12º Congresso Internacional sobre a Palavra Profética

N

os 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.

N

Padre se Converte ao Protestantismo
e Gera Polêmica na Diocese de Cajazeiras

o dia primeiro de
maio de 2010 o Padre Lourival Luiz
de Sousa que estava servindo
em paróquias de Sousa e Cajazeiras, pediu o afastamento
dos serviços sacerdotais da
Igreja Católica. O documento
foi entregue ao próprio Bispo
da Diocese de Cajazeiras PB,
Dom José Gonzáles.
Sua saída da Igreja Católica
aconteceu logo depois que ele
fez uma viagem à Comunidade
Canção Nova em Cachoeira
Paulista. Segundo informações
o padre foi bem recebido na
Comunidade Canção Nova e
teria participado de um programa da emissora católica. Na
volta ao sertão da Paraíba, em

cada missa que o sacerdote celebrava pregava muito que os
católicos deixassem a idolatria
e que se apegassem mais em
Jesus Cristo, fonte de tudo.
Em entrevista exclusiva ao
Portal Diário do Sertão, Lourival
afirmou que sua “mudança de
religião” se dá por não aceitar
algumas coisas que acontecem dentro da crença católica,
mas o ponto principal seria
a questão da idolatria: “Eu
deixei a igreja católica, tirei a
batina como se diz, e fui ao
vivo (pessoalmente) entregar
a carta de renúncia ao bispo
Diocesano”.
O ex-padre sabe que a sua
saída causará uma grande
polêmica no meio católico, mas

ele disse que está disposto a
sofrer todas as conseqüências,
em nome da Palavra de Deus.
Perguntado pela reportagem
se ele poderia voltar atrás em
sua decisão, Lourival foi rápido
em sua resposta: “Não tem
condição de eu voltar porque
eu conheço a Palavra”.
Padre Lourival recebeu
a ordenação sacerdotal em
18/06/2000 e exercia o sacerdócio há quase 10 anos. Ao
longo desse período ele foi o
pároco das cidades de Aguiar PB, Igaraci - PB, Diamante - PB,
Boa Ventura - PB, Curral Velho
- PB e Belém do Brejo do Cruz
- PB, tendo visitas marcantes
em igrejas de outras cidades,
e, ainda era auxiliar nas igrejas

de Sousa e Cajazeiras.
O portal Diário do Sertão
procurou o Vigário Geral da
Diocese, Padre Agripino Ferreira, que confirmou o afastamento de Padre Lourival de Sousa
das suas funções sacerdotais.
Agripino lamentou a saída do
colega e afirmou à reportagem
que espera que Lourival possa
rever sua decisão.
(PETSON SANTOS - Diário
do Sertão - Fonte: Diário do
Sertão 02/05/2010
http://www.diariodosertao.
com.br).
NOTA DA REDAÇÃO: Publicamos esta matéria porque
soubemos que os irmãos em
Cajazeiras estão tentando
ajudar o ex-padre.

“Preocupe-se mais com seu caráter do que com sua reputação. Caráter é aquilo
que você é, reputação é apenas o que os outros pensam que você é.”
( John Wooden )
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Ponto de Vista

R

Reavivamento

eavivamento tem a ver
com quebrantamento de
alma e coração quando
os salvos têm um desejo sobrenatural de estar com o Senhor. A história
da Igreja registra muitos períodos de
reavivamento e em todos eles o povo
de Deus cresceu espiritualmente e
muitas almas foram salvas.
Em tempos de reavivamento descobre-se que Deus não se repete,
pois toda vez que Ele traz um despertamento enxerga-se uma faceta
nova do Seu caráter santo e glorioso.
O que sempre se repete em meio ao
calor do reavivamento é a confissão
dos pecados e o arrependimento do
povo de Deus. Vidas são restauradas,
relacionamentos quebrados são consertados e o povo não se envergonha
de chorar e clamar ao Senhor.
Quando chega um reavivamento a
fome de Deus cresce e o povo come
a Palavra como nunca. O não conformismo com este mundo incomoda e
a insatisfação por causa do pecado
causa tal inquietação que leva a uma
crescente onda de evangelização.
Um povo reavivado é um povo que
se entrega ao serviço na seára com
voluntariosa e irreprimível alegria.
Reavivamento não está necessariamente vinculado ao crescimento

SUICÍDIO ASSISTIDO
A Justiça da Alemanha deliberou
no dia 25 de junho que o suicídio
assistido é legal no país, caso haja
uma autorização expressa do paciente. Segundo uma decisão da
Corte Federal de Justiça, médicos,
enfermeiros e cuidadores de idosos
devem interromper medidas que
prolonguem a vida caso essa seja
a vontade expressa do paciente. A
sentença esclarece ainda que não
é relevante se a interrupção é ativa
(a retirada de um tubo vital, por
exemplo) ou passiva (por exemplo a suspensão da alimentação
artificial).
A eutanásia ativa, na qual o
paciente recebe uma injeção ou
medicamentos letais, por enquanto
continua proibida. A ministra alemã
da Justiça, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, disse que a decisão
é um passo importante rumo ao
respeito da vontade do indivíduo.
“Não há tratamento forçado contra
a vontade da pessoa”, afirmou em
nota. Fonte: dw-world.

EXPEDIENTE

Pr. Rômulo Weden Ribeiro
rom@rombrazil.brtdata.com.br

numérico da Igreja, e sim à purificação
dos crentes e o crescimento em santidade de vida. Em 1734 nos EUA havia
plena consciência da necessidade
de alcançar os não-crentes e fortalecer os já convertidos. Pregadores
como Jonathan Edwards (1703-1758)
e George Whitefield (1714-1770)
exerceram grande impacto sobre as
pessoas. Como resultado do trabalho
desses homens milhares de pessoas
se converteram e aconteceu a implantação de muitas igrejas. Na Nova
Inglaterra (EUA), numa população de
300 mil pessoas, houve entre 30 e 40
mil conversões. Além disso, devido à
volta à Palavra de Deus, houve fortalecimento moral das famílias, fundação
de cursos teológicos para preparação
de obreiros e muitas obras sociais.
Na Europa o reavivamento dos
Morávios iniciou-se em 1727. Começaram a buscar ao Senhor em
oração e, de repente, as vidas dos
crentes foram cheias do Espírito
Santo. Houve muito choro e quebrantamento. Os morávios iniciaram
um ministério de oração contínua
que durou mais de 100 anos. Enviaram missionários para diversas
partes do mundo.
Na Inglaterra, João Wesley foi o
instrumento de Deus para mudar a his-

DISCRIMINAÇÃO
RELIGIOSA
A intolerância religiosa se tornou
uma das principais causas de perseguição das minorias no mundo, segundo o relatório anual da organização
não-governamental Minority Right
Groups International (MRG), divulgado dia primeiro de julho, em Londres.
Segundo a ONG, o aumento do nacionalismo religioso, a marginalização
econômica e os abusos derivados
das leis antiterroristas estabeleceram
uma pauta crescente de perseguição
das minorias religiosas, que devem
fazer frente regularmente a ataques,
detenções, torturas e restrições de
suas liberdades fundamentais em
todos os continentes. “A intolerância
religiosa é o novo racismo”, declarou
Mark Lattimer, diretor da MGR. “Muitas
comunidades que enfrentaram discriminações raciais durante décadas
são agora perseguidas por causa de
sua religião”, acrescentou. O relatório
sobre o “Estado das Minorias e Povos
Indígenas no Mundo 2010” destaca
que os muçulmanos nos EUA e na Eu-

tória da igreja. Homem de oração, deu
ênfase ao estudo bíblico. Opôs-se ao
álcool, à guerra, à escravidão. Houve
muitas conversões quando o povo de
Deus decidiu viver em santidade.
O avivamento autêntico tem algumas peculiaridades. Sua característica
não é o emocionalismo, o barulho. O
livro de Atos descreve uma igreja que
vive sob o mover do Espírito Santo em
Atos 2: 47-52.
Todo avivamento autêntico está
centrado em Cristo e em sua Palavra. O surgimento de doutrinas
antibíblicas é um sinal de que não
há pureza no movimento. Uma igreja
reavivada pelo Espírito do Senhor
vive como um corpo bem ajustado, 1
Co 12: 12. O Espírito gera unidade,
Jo 17: 21.
Outra característica do reavivamento é a oração. Sem oração não
há reavivamento. É a comunhão com
Deus em oração que desencadeia o
reavivamento.
O resultado mais aparente de todo
reavivamento é a dedicação que os
crentes passam a ter pela obra missionária, pois não existe avivamento
autêntico se a igreja não está fazendo
missões. De acordo com Atos 1: 8, o
poder do Espírito habilita o crente para
pregar o evangelho.

ropa são das minorias que mais sofreram com o aumento dos controles
estatais e as campanhas celebradas
por grupos de direita ou de extrema
direita. Outro problema para as minorias são as leis que, em número
cada vez maior de países, obrigam
os cidadãos a registrar sua religião.
No Egito, por exemplo, o governo
exige que todos os documentos de
identidade tragam a afiliação religiosa do portador, mas só oferecem
como alternativa as três religiões
reconhecidas oficialmente: muçulmana, cristã e judaica. O informe
destaca que desde 2001 vários países, entre eles Bielorrússia, Sérvia
e Uzbequistão, para citar apenas
alguns, introduziram ou emendaram
leis de registro religioso, o que para
Lattimer representa uma forma de
os Estados “vigiarem e controlarem
as comunidades religiosas”. Há
países de maioria muçulmana que
impedem a entrada de missionários cristãos e em alguns casos,
eliminam os crentes. Fonte: Terra /
Gospel+ Via: Notícias Cristãs.
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O

Perder
Para Dar
Valor

povo de Israel não dava valor a Jerusalém e nem ao Templo de
Deus que ficava na cidade. Apesar de seu valor espiritual, Jerusalém era vista como uma cidade qualquer e o templo, que Salomão
construiu para serviço e adoração a Deus, estava sendo desprezado.
As pessoas não estavam comparecendo aos sacrifícios e muito menos fazendo doações para a manutenção da Casa de Deus. Apesar das exortações
dos profetas e de alguns reis, o povo, em geral, não valorizou o que Deus
havia lhe dado até que fosse tarde demais. Nabucodonozor levou os judeus
cativos para a terra da Babilônia e destruiu a cidade e o Templo de Deus.
Por setenta anos, o povo de Israel chorou de saudades da Cidade Santa
e do Santo Templo e, mesmo depois do retorno, a reconstrução da cidade
foi laboriosa e traumática. Nos dias de hoje, Jerusalém está dividida entre
dois povos e o Templo não existe mais.
Temos que ter cuidado para que a história não se repita em nossas
próprias vidas. Quantas crianças cresceram em uma boa igreja, mas, quando chegaram à fase adulta, abandonaram a Casa de Deus e nunca mais
conseguiram retornar. Quantos membros deixaram suas igrejas por causa
do pecado, do trabalho ou devido ao desânimo e, agora, não têm forças ou
coragem para regressar. Com certeza a igreja está fazendo muita falta em
suas vidas, mesmo que ainda não estejam reconhecendo esta falta. O crente
realmente salvo jamais será feliz fora da vontade de Deus.
Portanto, vamos valorizar a Casa do Senhor, frequentando fielmente os
cultos, participando de seus ministérios, doando nossas ofertas e talentos,
amando e bendizendo os nossos irmãos. “Alegrei-me quando me disseram:
Vamos á casa do SENHOR” (Salmo 122:1).

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

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

Templo Batista Maranata.
www.tbm.org.br

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

Igreja Batista Esperança.
www.ibe.org

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

Igreja Batista Sião.
http://batistasiao.org
Templo Batista Maranata.
http://www.tbm.org.br/londrina
Associação Missionária
Independente.
www.missaoami.com.br

Igreja Batista Adonai.
www.adonai.org.br
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

“A bondade constante pode realizar muito. Assim como o sol derrete o gelo,
a bondade faz com que o desentendimento,
a desconfiança e a hostilidade evaporem. “
( Albert Schweitzer )
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Tempo de Adoecer

É

“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu [...]
Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo” (Eclesiastes 3.1, 11).

admirável o conhecimento que se nutri
do Senhor, o que
torna ainda mais espantoso
a inércia deste conhecimento
no viver. Decididamente saber
não é viver! Não há um santo,
crente ou profano, que não
concorde quanto à necessidade de diminuir o ritmo de suas
atividades, da correria de seus
dias. Agitação estafante, estranguladora do prazer, e principal acusada da inversão das
prioridades pelas urgências.
“Estresse, estresse” é o termo
modal na boca dos entendidos
médicos e, na do ignorante
povo. Toda e qualquer imagem
interiorana ou praiana desperta
suspiros e sonhos distantes,

empurrados para a sempre
ausente e atrasada férias.
Deus já revelara tão objetivamente quanto ao tempo,
que parece gerar descrença
em seus ouvintes (a descrença será na mensagem ou no
mensageiro? Talvez nos dois).
Há tempo para tudo, e isto inclui
tempo para descansar. Tempo
para curtir a família, os irmãos,
a natureza. Tempo para refletir.
Tempo para um check-up na
saúde. Tempo para desligar
o celular, para se desplugar.
Tempo para dizer “não”, mesmo
quando tudo indica que você é
o único possível e disponível
para a tarefa.
Vez por outra o agir Soberano “prega uma peça” naqueles

que não têm tempo de parar:
enfermidade, cancelamento ou
atraso no vôo (problema atual
em nosso país) mostram que o
mundo não trava quando você
para; que as pessoas vivem
exatamente da mesma forma,
quando não melhor, em meio
à sua ineficácia; que aquela
tarefa que somente você faria é
realizada por outro, ou substituída por outra superior. E assim,
as desculpas que servem como
combustível para agitação e
falta de tempo são humilhantemente derrubadas.
A real probabilidade é a de
que o orgulho seja o grande
vilão, pois o receio não é o
desandar da rotina, mas sim
a possibilidade de ser ignora-

do, substituído, encostado. A
batalha do ego concentra na
conquista do reconhecimento,
nem que para isto se tenha
uma vida de má qualidade,
sem prazer.
Vale a pena? Prefiro o
descanso no Senhor ao orgulho do ativista, assim como o
bife no suave e pacífico lar ao
caviar na estupenda e irada
família. Afinal, a vida é mais
atraente e prazerosa quando
não seguimos na utopia de
um senhorio próprio, mas
reconhecemos o senhorio de
Deus.
Wagner Amaral.
Pastor IBR Jardim Tremembé.
Mestre no SEBARSP.

Tal Pai, Tal Filho!

J

Maria Genaína A. Reder

á ouvimos essa máxima muitas vezes. Tanto para elogiar quanto
para criticar alguém que demonstra os mesmos traços de
personalidade, temperamento
ou comportamento dos pais.
É inegável que nossos
filhos refletem muito de nosso
temperamento, comportamento, nossa forma de ver o mundo, escolhas profissionais e
até nossa fé. Por que será que
isso acontece? Como nosso
relacionamento com nossos
pais nos impactaram e como
nossos relacionamentos estão
impactando a vida de nossos
filhos?
Mesmo no mundo moderno, onde o lar, os pais e a
família não são mais a única
fonte de referência das crianças, pois estas estão sendo
enviadas às escolas cada
vez mais cedo, e apesar da
influência direta da televisão
e dos eletroeletrônicos como
vídeo games, celulares, MP3,
4, 5... as crianças continuam
tendo seus comportamentos

moldados pelo convívio familiar
e impactado diretamente pelos
pais. Filhos de pais tímidos
e pouco falantes tendem a
reproduzir o mesmo comportamento e temperamento, da
mesma forma os filhos de pais
falantes e com facilidade de
se relacionar tendem a serem
mais comunicativos. Você já
se “flagrou” vendo seu filho(a)
reproduzir seus “trejeitos”, falas
e até gestos?
A convivência “impregna”
a gente. Temos por exemplo,
muita facilidade de assimilar
a forma de falar de alguém.
Quando viajamos para outro
estado, onde a região tem
características próprias na
pronúncia das palavras, como
norte, nordeste ou até mesmo
o sul, não é raro assimilarmos
aquela forma de falar, ou o
famoso “sotaque”. Podemos
observar essa realidade ainda
entre os jovens e adolescentes,
eles assimilam a forma de falar e de se comportar um dos
outros, infelizmente palavras e
comportamentos que nem sem-

pre edificam. Não é à toa que a
Palavra de Deus nos recomenda: “Não vos enganeis: as más
conversações corrompem os
bons costumes.”
Sabedores da influencia
que exercemos sobre a personalidade dos nossos filhos
deveríamos usá-la no sentido
de moldá-los a ser à semelhança de Cristo, para glória
de Deus, que é (ou pelo menos
deveria ser) a razão da nossa
existência. Não foi por acaso
que Deus, nosso Pai, orientanos a ensinar a nossos filhos os
princípios da sua Palavra (Deuteronômio 6:6-7 e Provérbios
22:6). Além de ensinar a Palavra de Deus deveríamos viver
de forma que nossa prática de
vida fosse “imitada” por eles.
Quantas vezes nossos filhos
nos vêm ajoelhados orando?
Quantas vezes eles nos vêm
lendo a Bíblia? Quantas vezes
eles já nos viram testemunhando de Cristo prá alguém? Eles
estão assimilando as prioridades que damos a Deus em
nossas vidas. Qual o valor do

culto de oração na nossa vida?
E da Escola Dominical? Qual
nosso envolvimento com os
ministérios da igreja local? Que
mensagem temos passado?
Eles têm visto em nós pessoas
que honram compromissos,
confiáveis, que não são maldizentes, que são agradecidas,
pacificadoras? Servas de Deus
que se submetem em amor e
por obediência à Palavra de
Deus e à liderança do esposo
ou mulheres modernas e independentes que não se submetem mais porque isso é coisa
de uma sociedade machista
e preconceituosa? Pai zeloso,
amoroso e que exerce o papel
de líder e sacerdote em seu lar
ou somente aquele que sustenta e acredita que educar filhos
é papel da mulher?
As mensagens que temos
passados aos nossos filhos
estão sendo “armazenadas”
por eles e num dia não muito
distante eles as reproduzirão.
Que comportamentos, atitudes
e valores eles reproduzirão? Tal
pai, tal filho.

* A autora é membro da IBB Vila S. Jorge - Guarulhos-SP - Professora Universitária)

Biografia
“O justo nunca será abalado..para sempre se lembrarão dele”.
Salmo 112:06
emos nas livrarias e bibliotecas do mundo prateleiras
reservadas ás biografias, de homens e mulheres
que marcaram a historia do mundo, como cientistas,
descobridores, guerreiros, médicos, políticos e também artistas,
músicos, cantores tem colocado em livros as suas vidas.
Algumas biografias causam muito problema, pois levam
ao publico detalhes muitas vezes errados da vida de alguma
celebridade, mas sempre que estas biografias chegam as livrarias vendem rapidamente, pois o ser humano gosta de saber
o que acontece na vida dos outros e conhecer assim mais de
perto um ídolo.
Lendo o livro Heróis da Fé podemos descobrir detalhes da
vida de muitos pregadores da Palavra de Deus como Moody,
Spurgeon, Hudson Taylor e tantos outros que viveram e muitos
morreram pregando o evangelho, o que dizer da vida de David
Livingstone médico e missionário que documentou uma África
que ninguém conhecia, vidas que tocam nossas vidas e que já
mudaram as decisões de muitos jovens que estavam em duvida
quanto ao que Deus queria de suas vidas.
A Bíblia mesmo tem muitas biografias, José, Daniel, Moises,
Ester, Rute, suas vidas estão ali relatadas, não só suas vitórias
como também seus momentos de dor, de derrota de dúvida
como Elias e Jonas, a negação de Pedro a dor de Davi.
Deus nos mostra que não procura pessoas perfeitas, seres
que nunca falham, que estão sempre felizes e dispostos ao
trabalho, Deus está procurando homens e mulheres capazes
de depositar em Deus a sua confiança sabendo que nas mãos
do Senhor terão vidas abençoadas.
Olhando para a vida de Pedro podemos ver um pescador
simples, com poucas letras e certamente com uma vida bem
comum, era mais um pescador em uma vila repleta deles,
sua família esperava que a cada volta das pescarias Pedro
trouxesse o alimento e também com a sobra dinheiro para
as outras necessidades da família, sua vida seria sempre
assim, depois ensinaria a sua profissão para seus filhos e
tudo continuaria, mas Jesus chamou Pedro e transformou
um homem comum em um pregador, em um pescador de
almas, Pedro falou ás multidões, curou pessoas, foi preso,
acoitado, libertado das grades por um milagre, conheceu
uma vida cheia de emoções e principalmente da presença
de Deus.
Deus busca pessoas para viverem as emoções de uma vida
dedicada ao seu serviço, alem de Pedro, Paulo e tantos outros
a Bíblia também conta a historia de anônimos, aqueles que
morreram na perseguição, que viveram em cavernas,torturados
e errantes na terra.
Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos,
pelos montes, pelas covas,pelos antros da terra. Hebreus 11:
38
Se hoje você fosse escrever sua biografia, o que teria para
contar, sua vida tem sido comum, uma rotina de trabalho, estudo, compras, desejos não realizados, você acorda e dorme sem
surpresas sem alegria, Deus quer te chamar para escrever uma
historia de alegrias, de surpresas, de momentos inesquecíveis,
assim é a vida daqueles que servem ao Senhor.
Nesse momento muitos servos do Senhor estão presos,
perderam suas famílias, suas casas foram invadidas, mas estes homens e mulheres estão sorrindo, louvando, pois sabem
que estão escrevendo um memorial de fé em países onde o
evangelho não pode ser pregado livremente.
Temos liberdade, temos as condições e como estamos vivendo nossas vidas cristãs, o que poderá ser escrito em nossa
biografia, o que Deus tem feito através de você, que memorial
estamos deixando para as gerações futuras.
Entregue sua vida como uma folha de papel em branco
a Deus, deixe que Ele vá escrevendo tua historia, tenha
certeza que sua vida será repleta de alegrias, de surpresas,
de aventuras, certamente uma biografia que será vista pelos
teus filhos, por tua família, por tua igreja e abençoará muitas
vidas.

T
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“A crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não
pode nascer. Nesse interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparecem.”
( Antonio Gramsci )

edgardonato@terra.com.br

O Fenômeno do PLURALISMO
na Pós-Modernidade.

O

s consumidores da nossa época estão num grande
supermercado com uma quantidade enorme de
opções. Conforme Rubem Amorese: “Do tipo de
fralda para o bebê à cor do olho; da cor da pele do filho que
vai ser concebido à opção sexual. Do meio de transporte que
o levará à cidade ao tipo de computador que deverá comprar,
tudo é escolha, tudo tem alternativas. Isso é a pluralidade”.
A palavra chave nesse caso é opção. Uma das conseqüências
é a ausência de consenso sobre os diversos tipos de assuntos.
Já ouviram o ditado: Cada cabeça uma sentença?
Assim as pessoas escolhem porque gostam. Se estiver no
supermercado e houver quatro ou cinco tipos de margarina,
escolherá a que gosta, naturalmente. Tanto em situação social,
como na vida particular escolhe-se o que gosta, a opção do
menor esforço ou preço. Não porque uma opção seja certa ou
errada. O autor referido, no seu livro ICABODE fala de uma
expressão muito comum para justificar a independência e a
privacidade. São as duas palavras: Dá licença? Cada um com
a sua opção especialmente voltada para o hedonismo que é
o prazer pelo prazer. Dos produtos, as escolhas saltam para
o mundo das idéias, dos negócios, moral, convívio social,
ética...
Cada um tem sua justificativa particular, sua motivação e
não é da conta de ninguém. Ser gay, por exemplo, é apenas
uma opção sexual, “dá licença”? Pluralismo é assim, cada
um na sua, cada um com sua opção, seja nas entrelinhas ou
declaradamente: “Não se intrometa com a minha vida!”
Até a religião está nas prateleiras das opções. Tem igreja
para todos os gostos: Cura, desemprego, descarrego, vida
sentimental, auto-ajuda, sucesso financeiro... A pregação da
Bíblia que repreende, que exorta, que prega contra o pecado
está em queda, não lota auditórios... E a migração está muito
grande, pessoas saem o tempo todo da nossa comunidade.
O consumidor (inclusive freqüentador da igreja) dos nossos
dias ficou livre, leve e solto... Não busca profundidade, mas
entretenimento. Arnaldo Jabor num programa do Jô Soares
disse que o público moderno prefere finais de filme previsíveis
e pouca reflexão. O raciocínio dessas pessoas é mais ou
menos assim: “A gente quando assiste um filme (sermão) não
quer ter trabalho, entende? Ronaldo... As pessoas não lêem
duas vezes um mesmo livro, uma mesma revista, um mesmo
texto. A pluralidade nos deixa superficiais porque queremos
experimentar o maior número de opções. Tá chovendo
opções... Muita informação, mas sem profundidade (inclusive
bíblica).
Não temos paciência para ler um texto longo, queremos
fragmentos, queremos absorver o maior número de informações
simultâneas. O sujeito tá com um fone no ouvido, ligado no
MSN e ainda jogando com quatro ou cinco pessoas ao mesmo
tempo. Quando lê um versículo por dia, acha que isso é uma
grande meditação.
Ouvi uma entrevistadora da TV perguntar a um Bad Boy.
Você se acha gostoso? Ele respondeu: “É isso que a mulherada
fala de mim”. Ela continuou: “Com quantas garotas você já ficou
na mesma noite”? - “Oito”. Veja o que diz a música – Extravasa
- de Claudia Leitte:
“Extravasa/ Libera e joga tudo pro ar/ Eu quero ser feliz
antes de mais nada/
Extravasa/ Libera e joga tudo pro ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar,
ar...”
Com o pluralismo, valores vão morrendo como: Constância,
fidelidade e permanência... Eles vão contra essas idéias de
opções. A geração atual está mais parecida com beija-flores
do que abelhas.
Veja a diferença entre as duas: O beija flor está em todas
as flores, fica com todas, não é fiel a nenhuma. Já a abelha
habita numa flor, não fica; ela fixa. Trabalha sistematicamente
ali. O cara pós-moderno quer beijar muitas bocas, experimentar
muitas garotas... Assim, nesse estilo de vida, as relações
são superficiais; até porque a galera entra e sai sem criar
raízes, a solidariedade é substituída pela oportunismo e o
descompromisso vira uma coisa normal. O mundo é assim,
todo mundo faz, eh eh eh...
E toda vez que alguém achar ruim, esse novo homem/nova
mulher vai usar como arma, uma frase: “Dá licença”? Essa
expressão não é mágica, mas simboliza um mecanismo da
privacidade, da individualidade e do egoísmo. Por exemplo, o
filho vai dizer aos pais: “Dá licença”? Os pais aos filhos: “Dá
licença?”; Os filhos aos amigos: “Dá licença?; ” Quanto à igreja,
afastaremos os irmãos: “Dá licença”?; As ovelhas dirão aos
pastores: “Dá licença”?; Os pastores dirão as ovelhas: “Dá
licença?”
Será que a Bíblia tem algo a dizer sobre isso?
Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal; que fazem
da escuridade luz, e da luz escuridade. Põem o amargo por
doce, e o doce por amargo! Isaias 5.21.

NOVO PASTOR EM LONDRINA
A Igreja Batista Vitória
em Londrina (fundada
pelo missionário S. David
Smith e sua esposa Geri,
ainda está experimentando sua “lua de mel” com
seu mais novo pastor:
Pr. Jorge Facchini Jr que
chegou a Londrina do
dia 26 de dezembro de
2009. Pr. Jorge, natural
de Sorocaba SP, é casado
com Ana Regina (Natural
de Primeira Cruz MA e
também convertida na mesma igreja em Sorocaba), e tem dois
filhos: Georgeana (4) e Jorge Antonio (2). Desde a sua chegada
sete meses atrás, a igreja tem crescido numericamente, financeiramente e espiritualmente. Antes de mudar-se para Londrina, Pr.
Jorge pastoreou a Igreja Batista Regular Betel, em Recanto das
Emas, no DF, por oito anos. Convertido em fevereiro de 1992 na
Igreja Batista Nova Vida em Sorocaba, Pr. Jorge estudou teologia
no Seminário Batista Regular do Sul (1996 a 2001). Ana Regina
também se formou pelo mesmo seminário no curso de Educação Cristã (1997 a 1999). O casamento aconteceu no ano 2000.
A consagração pastoral foi em 2003 pela Igreja Batista Regular
Maranata no Distrito Federal.
REUNIÃO DE PASTORES
No dia 17 de julho acontecerá a reunião de pastores e obreiros
da região de Ribeirão Preto SP. Desta feita a hospedagem será da
Igreja Batista Bíblica de Ituverava sob a liderança do Pr. Francisco
Holanda Moreira. Como sempre acontece, além da pregação
da Palavra de Deus, haverá café da manhã e almoço para os
participantes. O endereço da igreja é Rua Deputado Francisco
Barbosa, 27 no Centro da cidade. Haverá programação especial
para as mulheres. Para contatos: (16) 3839-4849 com Douglas e
3839-0829 e 9155-0728 com Pr. Francisco.
CONFERÊNCIA SOBRE FAMÍLIA
O Templo Batista da Vila
das Mercês sob a liderança
do Pr. Domiciano G. da Silva
realizou conferências sobre a
família durante todo o mês de
maio. Foram dias maravilhosos com as famílias apoiando
o trabalho em uma festa espiritual. Segundo o pastor Domiciano, “foi uma alegria ver
as famílias interagindo, pois
todos os domingos tivemos
excelente frequência”. Os
preletores foram usados por
Deus trazendo mensagens
sobre a importância da família na igreja e a importância da igreja
para as famílias. Os preletores convidados foram: Pastor Manoel
Cano da Igreja Batista Bíblica de Indaiatuba, Pastor Marcos A.
Silva da Igreja Batista Emanuel, Pastor Thomas Gilmer do Templo
Batista de Indianópolis, Missionário Alexandre Dutra da AIMI e o
pastor da igreja local Pastor Domiciano G.da Silva.

A preletora, Jane Kilko, apresentou estudos que edificou a todas
as pessoas presentes ao evento. Também as oficinas de fuxico
e maquilagem, foram um sucesso.
REUNIÃO DE HOMENS

No dia 03 de junho de 2010 (o feriado de Corpus Christi),
os Homens das Igrejas Batistas Regulares do Norte do Paraná
reuniram-se na Igreja Batista Regular em Arapongas PR. Os
preletores no dia eram Pr. Jorge Facchini e Pr. S. David Smith,
ambos da Igreja Batista Vitória em Londrina. Pr. Jorge pregou
sobre “Servindo a Deus em 2010”. Todas as IBRs do Norte do
Paraná estavam presentes: Igreja Batista Regular, Arapongas,
PR (Pr. João da Silva); Igreja Batista Regular, Maringá, PR (Pr.
Claudinei Perili); Igreja Batista Boas Novas, Japurá, PR (Pr. Ray
Ronk); Igreja Batista Regular, Mauá da Serra, PR (Pr. Benedito
Faria), Igreja Batista Monte Moriah, Arapongas, PR (Pr. Josafá
Serra), Igreja Batista Regular, Marilândia do Sul, PR, e a Igreja
Batista Vitória em Londrina, PR (Pastores Jorge Facchini e S.
David Smith).
APOSTILA DAS DISPENSAÇÕES
Apostila de Estudo das Dispensações ou Mordomia das Épocas com figuras, mapas e gráficos para ilustrar. São 60 páginas
com excelente conteúdo. Autor: Pr. Ricardo M. de Brito do Templo Batista em Vila São José - São Paulo. Valor: R$ 12,00 (este
valor não inclui despesa de correio). Você pode fazer seu pedido
através do e-mail: pastoricardomarques@terra.com.br, ou pelos
telefones: (11) 5924-6670 (11) 5924-6670 / 5939-8363 – Celulares:
(11) 9926-1113 (11) 9926-1113.
MBM
A MBM - Missão Brasileira Messiânica que tem como objetivo
pregar o evangelho ao povo judeu está em busca de mais apoio
para execução do seu ministério. Aqueles que puderem orar e
contribuir financeiramente por um período de seis meses a um ano
com qualquer valor poderão entrar em contato com a missão para
obter mais informações. A MBM disponibiliza para sua contribuição
a conta bancária junto ao banco BRADESCO, agência, Granja
Julieta, nº 0516-9, conta corrente nº 23 717-5, em nome de MISSÃO BRASILERIA MESSIÂNICA, sendo que será disponibilizado
recibo a todos que solicitarem. Visite o site www.mbm-br.com.br,
ou entre em contato mbm@mbr-br.com.br. O presidente da MBM
é o irmão Dirceu Franco de Almeida.
MISSÕES PELA FÉ

AMBRE-TM

Na edição Maio/Junho de 2010 do Jornal de Apoio, página
05, foi publicada a notícia “ENCONTRO DE MULHERES”. De
acordo com informações da irmã Eliana Paiva, queremos fazer
algumas correções: AMBRE-TM é a sigla da Associação de Mulheres Batista Regulares do Triângulo Mineiro. A coordenação
são das 6 Igrejas Batistas Regulares de Uberaba. A Diretoria é
composta pelas seguintes pessoas: Presidente, Eliana Paiva;
Vice-Presidente, Nazaré Oliveira; Primeira secretária, Cremilda
Bernardes Oliveira; Segunda secretária: Edileuza Oliveira; Primeira Tesoureira, Miriã Andrade; Segunda tesoureira: Marlene.
Conselheiras: Cláudia Arruda, Cláudia Rodrigues, Ada Santos.
O “Encontro Feminino” realizado em 03/06/2010, contou com
a presença de 153 pessoas, adolescentes, moças e senhoras,
de Uberaba, Uberlândia, Araguari, Igarapava e Niterói. Não foi
possível o stand da Editora Batista Regular por falhas técnicas.

Nos dias 28 A 30, de maio último aconteceu na Igreja Batista Independente de Franca sob a liderança do Pastor Paulo
Castelan as conferencias missionária e renovação de Promessa
de Fé para Missões e o pregador foi o pastor Robson Marcelo
da Silva do Templo Batista Ebenézer de Goiânia-Go. No sábado, dia 29 aconteceu após o culto o Jantar das Nações, onde
várias pessoas compareceram caracterizados de vestimentas
típicas de alguns paises e estados, como: italianos, franceses
, árabes, judeus, indianos, gaúchos, etc. A igreja teve também
um verdadeiro banquete com comidas típicas de vários países
e regiões do Brasil .

“Instruir e divertir os povos deve ser o empenho dos escritores;
os mais hábeis são os que instruem divertindo.”
( Marquês de Maricá )
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walacejuliare@yahoo.com.br
JANTAR PARA CASAIS

ORLÂNDIA
Nos dias 16 a 18 de julho de 2010 a Igreja Batista Independente de Orlândia que está interinamente sob os cuidados do seu
missionário e membro, Pr. Carlos Alberto Moraes estará realizando
uma série de conferências em comemoração ao 43º aniversário
do trabalho que foi fundado pelo missionário norte americano Bob
Powell. O preletor será o Pr. Paulo Ricardo Gonçalves da Igreja
Batista Boa Esperança em Cuiabá MT. As igrejas da região foram
convidadas para o evento.
ACAMPAMENTO

Mais uma vez a Igreja Batista Bíblica em Valparaiso sob
a liderança do Pr. Paulo Guedes realiza o jantar de casais no
dia dos namorados, a cada ano temos a alegria de receber
os casais de nossa igreja e seus convidados para uma noite
especial, de comunhão, mensagem da Palavra de Deus e
um jantar maravilhoso preparado com todo carinho. Neste
ano recebemos mais de 40 casais entre membros de nossa
igreja e convidados, entre estes convidados um casal que sai
de Osasco por dois anos seguidos para participar conosco
desta noite romântica. A foto mostra o momento da palestra.
Na direção do culto os irmãos Luiz e Nancy procuraram levar
aos casais a importância de viver o amor em cada momento
de suas vidas, neste ano chamamos atenção para as fases
do relacionamento: Namoro, Noivado e Casamento lembrando
a cada casal que devemos continuar namorando por toda a
vida, mantendo o carinho o cuidado e o romantismo sempre
vivos em nossos casamentos. O pastor Sergio da Igreja Batista
Bíblica de Cambuci nos trouxe a mensagem falando sobre
como podemos viver felizes em nosso casamento com coisas
simples. Durante o jantar á luz de velas, compartilhamos a alegria de sermos felizes em nossos relacionamentos, os irmãos
de nossa igreja presentearam suas esposas cantando ao som
de violino. (Reportagem de Nancy Felix Fragoso).
PASTORES DE RONDÔNIA E ACRE

A Igreja Batista Manancial sob a liderança
do Pastor Luis da Costa
Sobrinho (foto) mantém
um Acampamento no Sítio
Vivenda das Oliveiras no
Ramal do São Francisco,
km 42 da Rodovia que vai
de Manaus a Itacoatiara.
O sítio foi adquirido no
final de 2006 e está sendo
preparado para eventos
da igreja e das igrejas de
Manaus. Nos dias 3 a 5 de
junho os jovens da Igreja
Batista Manancial realizou
um pequeno Retiro de
Comunhão. Na foto, parte dos participantes.
PROGRAMA RADIOFÔNICO
O
missionário Joselito Assis de Jesus que
está implantando uma
igreja em
Marechal
Rondon,
estado de
Alagoas
continua
trabalhando através dos núcleos de estudos bíblicos tanto em
Marechal Rondon quanto na capital Maceió. Ele começou um
programa radiofônico na Rádio Eldorado FM 105,3 em Maceió.
O nome do programa é “Palavra de Esperança” e vai ao ar de
segunda a sábado das 21 às 22 horas. Para contatos com o pastor
Joselito telefone: (82) 3336-1442.

Aconteceu no dia 27 de abril deste ano a primeira reunião
de pastores e obreiros das Igrejas batistas Bíblicas de Rondônia e Acre. A hospedagem da reunião ficou a cargo da Igreja
Batista Bíblica Canaã, em Rio Branco AC sob a liderança do
Pr. Raimundo Pereira Damásio. Na foto, da esquerda para a
direita: Osvaldo, Rafael, Pr. Francisco, Pr. Damásio, Pedro,
Vitoriano, Pr. Arlindo, Pr. Gildeto, Pr. Delmir e Horlando. Como
parte da reunião, todos os presentes fizeram uma visita na
construção da nova congregação do Pólo Benfica e depois foi
oferecido uma refeição e lanches preparados pelas irmãs da
Igreja hospedeira. Às 21 horas encerrou-se o evento.
REUNIÃO DA JUBBESP
As três últimas reuniões de pastores e obreiros da Junta Batista
Bíblica do Estado de São Paulo aconteceram respectivamente nas
igrejas Templo Batista Bíblico em Vila das Mercês e Primeira Igreja
Batista Bíblica de Cidade Ademar, ambas na capital e Igreja batista
em Vila Rosa, São Bernardo do campo SP. As próximas reuniões
serão nas seguintes datas e locais: 11 de setembro na Igreja Batista
Bíblica em Jardim Aeroporto, Campinas SP e 6 de novembro na
Congregação Batista Bíblica em Cidade Tiradentes, São Paulo SP.

UMBABICRE
O Recanto Maanaim foi o local escolhido pela Diretoria
da UMBABICRE – União de Mulheres e Moças Batistas
Bíblicas de campinas e Região, para o segundo acampamento nos dias 5 e 6 de novembro de 2010. O local tem
toda infra-estrutura para abrigar o evento: alojamentos
com beliches e camas, refeitório para 350 pessoas, capela,
quadra poli-esportiva, campo de futebol e piscina. O Recanto Maanaim fica em Campinas na Rua da Servidão s/nº,
Bairro Saltinho em frente a Telefônica. O tema do evento
será: “O que ela fez será contado para sua memória” (Lm
3:21). A preletora, a irmã Rosemeire Mitsunaka, da Igreja
Batista da Fé em São Paulo, capital. Rosemeire desenvolve,
há 14 anos, um trabalho de discipulado com mulheres. O
investimento por pessoa será de R$ 70,00. Crianças até 4
anos de idade estarão isentas de pagamento. A partir de 5
anos, preço normal de adulto. Para maiores informações e
inscrições: Denise (19) 3278-1214; Rose (19) 3221-5685;
Maria Alice (19) 3324-2012. Informações fornecidas pela
irmã Irany Santos, e-mail: iranyrita@yahoo.com.br, (19)
8116-41-50 e 8181-5346 – Rádio Educativa (19) 3241-9495
e 3241-1232.

A Graça da
Graça é Que Ela
é de Graça

N

o término da primeira viagem missionária, Paulo
e Barnabé tiveram que lidar com o debate sobre
a Graça de Deus (Atos 15). Os judeus exigiam a
circuncisão de todos os gentios. A igreja, teve que tratar de
dois problemas relacionados à Graça: ela era exclusiva, ou
deveriam cumprir algo a mais para a salvação? Os gentios
deveriam ser tratados como iguais, ou subjugados a uma casta
inferior de salvos?
A idéia defendida pelos apóstolos era que “Quando a graça
é contestada a fé é sufocada, mas quando a graça é compreendida a fé é desdobrada”. Todas as religiões tentam impor
à graça exigências para a fé. Muitas igrejas evangélicas são
falsas, não por causa de seu sistema de arrecadação; ou por
causa de seus costumes esquisitos; mas por causa de suas
imposições à GRAÇA, exigindo atitudes, formas de culto, etc.
para que as pessoas sejam salvas.
O assunto, então, é desenvolvido por meio de quatro determinações que demonstram como a igreja deve atuar diante
da oposição à graça.
Primeira, UMA GRAÇA DE GRAÇA DEVE SER DEFENDIDA (2,6-11,13-18). Uma comissão teológica em Jerusalém
debate o assunto e defende a exclusividade da Graça.
A pergunta feita a nós é: Que imposições comuns a Graça
recebe para que alguém seja salvo, em nossos dias? Vá à
igreja! Compre uma roupa adequada! Corte o cabelo e faça
a barba! Use uma saia! Não coma isto ou aquilo! Acenda uma
vela! Reverencie determinada pessoa! Cante determinada
música! Etc. Em que isto define a salvação de alguém?
Segunda, UMA GRAÇA DE GRAÇA DEVE SER DIFUNDIDA (testemunhada) - (3-4,12). Enquanto a igreja debatia o
assunto, os apóstolos testemunhavam o alcance da Graça de
Deus, entre os gentios. Barnabé e Paulo testemunharam de
como a graça atuou.
Um testemunho sábio e sensato sobre a graça ressalta
o que Deus, com Seu infinito amor tem feito, e não o que eu
ou você alcançamos com nossos méritos. Temos que aprender a testemunhar corretamente: fale do que Deus tem feito;
enfatize a Graça abundante de Deus. Não trate de assuntos
secundários.
Terceira, UMA GRAÇA DE GRAÇA DEVE SER DESEMPENHADA (19-22a). Os líderes da igreja decidiram agir com
clareza e sensatez. Tiago propôs uma solução que dizia respeito a um novo tema: vida social (19-21) – não se tratava de
imposição à fé, mas princípios para uma boa convivência. Se
a graça é exclusiva, escolhas que fazemos sobre nossa vida
diária não determinam nossa salvação, mas dirão respeito ao
nosso andar com Deus. E o conselho foi: Cuidado para que a
liberdade não se torne libertinagem (Gl 5.1; 13).
“O problema central não é que somos zelosos demais
sobre coisas erradas, mas, que não temos zelo o suficiente
para as coisas boas”. – (Larry Crabb. Jornal Leadership, Vol.
15, no. 2.).
Quarta, UMA GRAÇA DE GRAÇA DEVE SER DISTRIBUIDA
(22-35). A decisão foi comunicar a todas as igrejas que: Se a
Graça é o DNA do Evangelho, então seu significado e implicações devem ser ensinados a todos. A mensagem era: “O Evangelho é o Evangelho da graça, do favor gratuito e imerecido de
Deus”. Dar as costas a ele que nos chamou pela graça de Cristo
é dar as costas ao verdadeiro evangelho. Portanto, a melhor
maneira de não darmos as costas à graça é ensinando-a, como
a base que sustenta nossa fé salvífica e diária.
Queridos irmãos, uma igreja sadia está edificada sobre o
fundamento da Palavra de Deus, que enfatiza a Graça de Cristo
(Ef 2.20). Um ministério eficaz é marcado por salvos que servem
como despenseiros da graça de Cristo (1 Pe 4.10). A igreja é
um lugar onde a Graça de Cristo e não os troféus humanos
sustentam a fé e a comunhão!
Nos dias dos apóstolos a imposição foi a circuncisão. Alguns
séculos depois exigiam indulgências. Alguns séculos depois
exigiam seguir determinada igreja. Hoje exigem de tudo.
Mas a única exigência que a salvação faz é que apresentemos nossos pecados a Deus para sermos redimidos por
Cristo.
Portanto, lembre-se: A graça da GRAÇA é que ela é de
graça!
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“O heroísmo pode salvar um povo em circunstâncias difíceis; mas é apenas a
acumulação diária de pequenas virtudes que determina a sua grandeza. “
( Gustave Le Bon )

É o Brasil Um País Laico?

E

stado laico e Estado leigo, neutro. De acordo com De
Plácido e Silva: “Laico. Do latim laicus, é o mesmo
que leigo, equivalendo ao sentido secular, em oposição do de bispo, ou religioso” (Vocábulo Jurídico, 12ª edição,
p. 45, v.III, RJ, Editora Forense, 1997).
O termo laico remete-nos, obrigatoriamente, à idéia de
neutralidade, indiferença. É também o que se compreende nos
ensinamentos de Celso Ribeiro Bastos, onde “A liberdade de
organização religiosa tem uma dimensão muito importante no
seu relacionamento como Estado. Três modelos são possíveis:
fusão, união e separação. O Brasil enquadra-se inequivocadamente neste último desde o advento da República, com a edição
do Decreto 119-A, de 17 de janeiro de 1890, que instaurou a separação entre a Igreja e o Estado. O Estado brasileiro tornou-se
desde então laico. (...) Isto significa que se mantém indiferente às
diversas que podem livremente constituir-se”. (Curso de Direito
Constitucional, 17ª Ed, p. 178, SP, Editora Saraiva, 1996).
O Estado e a Igreja (Católica) sempre andaram muito próximos, por várias vezes confundindo-se, e isto desde as antigas
civilizações. Não foi diferente com a formação do Estado brasileiro, que em seus primórdios já foi chamado de Terra da Santa
Cruz e teve como primeiro ato solene missa.
No Brasil, a Constituição outorgada em 1824 estabelecia a
religião católica como sendo a religião do Império, que perdurou
até o início de 1890, com a chegada da República.
“A constituição de 25.03.1824 previa, em seu artigo 5º,
que a ‘religião Catholica Apostólica Romana continuará a ser
a religião do Império. Todas as outras religiões são permitidas
com seu culto doméstico ou particular, em casas para isso
destinadas, sem forma exterior de templo’. Como0 advento da
primeira Constituição da República, o Brasil passou a ser um
Estado laico e a consagrar ampla liberdade de crença e cultos
religiosos” (Alexandre de Moraes, Direito Constitucional, 17ª
ed, p.215, SP, Editora Atlas, 2005).
Nossa Constituição Federal por seu Artigo 19, declara: É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I – Estabelecer cultos religiosos ou igrejas subvencioná-los,
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus
representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada,
na formada lei, a colaboração de interesse público;
Como bem esclarece Pontes de Miranda, “Estabelecer cultos
religiosos está em sentido amplo: criar religiões ou seitas, ou fazer
igrejas ou quaisquer postos de prática religiosa, ou propaganda.
Subvencionar está no sentido de concorrer, com dinheiro ou
outros bens de entidade estatal, para que se exerça a atividade
religiosa.Embaraçar o exercício significa vedar, ou dificultar, limitar
ou restringir a prática, psíquica ou material dos atos religiosos” (Miranda apud Silva, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional
Positivo, 17ª ed, p. 253 e 254, SP, Editora Malheiros, 2000).
O artigo 150, IV, b, proíbe a tributação sobre qualquer templo,
justamente com a finalidade de não dificultar seu funcionamento
por via financeira. Tanto a liberdade de opinião e a inviolabilidade de consciência são asseguradas por nossa Constituição. A
consciência e a crença são inerentes ao ser humano. É a pessoa
humana quem pode ou não acreditar em um ser divino.
O Estado não tem sentimento religioso e, por ser laico, não deve
estabelecer preferência ou se manifestar por meio de seus órgãos.
No entanto, vemos que hoje há um predomínio de símbolos religiosos em prédios públicos, destacando aqueles que são símbolos
da Igreja Católica Romana. Sendo o Brasil um Estado laico, que se
coloca como neutro no que diz respeito à religião, então onde se
assegura o direito das minorias não adeptas de tais símbolos?
É desta maneira que pontifica o Dr. Roberto Arriada Lorea:
“O Brasil é um país laico e a liberdade de crença da minoria,
que não se vê representada por qualquer símbolo religioso,
deve ser igualmente respeitada pelo Estado” (Lorea, O poder
judiciário é laico. Folha de São Paulo, SP, 24 de setembro de
2005, Tendências/Debates, p.03).
Portanto, segundo nossa compreensão, não é lícito que
prédios públicos ostentem qualquer símbolo religioso, por
contrariar o princípio de inviolabilidade de crença religiosa. O
Estado deve respeito ao ateísmo e quaisquer outras formas de
crença religiosa. O predomínio do Catolicismo no Brasil não
justifica tais símbolos.
Dizer que a maioria brasileira é católica não pode ser
utilizada em desrespeito à liberdade de qualquer pessoa.
Defendemos pela inconstitucionalidade da permanência de
qualquer alusão a alguma religião em dependências públicas.
Se o Brasil é um país laico, então que isto saia do papel e venha
para a prática ou então em cada prédio público nesta nação
repita-se o que o apóstolo Paulo contemplou há dois mil anos
na antiga Grécia, um altar para cada Deus invocado. Uma só
religião dominante em detrimento da liberdade das demais é um
atentado inominável a nossa Carta Magna. Basta! Cumpra-se
a Constituição Federal, saiamos da utopia e seremos um país
verdadeiramente laico!

L

Cruzada Evangelística
na Cidade de Jardim

evando avante o
seu trabalho de implantação de igreja
na difícil região do Cariri, sul
do Ceará, o casal Pr. Selumiel
Cardoso de Almeida e sua
esposa missionária Lourdes
da Penha Silva de Almeida,
chegaram a cidade de Jardim
- CE, e depararam-se com um
local idólatra e cheio de misticismo, onde há uma pressão
muito forte contra o Evangelho.
O casal estudou e se formou
no Seminário Batista Regular
do Norte, em Belém-PA, onde
se conheceram e se casaram.
Do enlace matrimonial nasceu
um casal de filhos: Abigail,
hoje com 14 anos e o Paulo
Neto, com 12 anos de idade.
A esposa Lourdes, paraense
de nascimento, concluiu seu
curso de educadora cristã em
1989 e ele, o médio em teologia
em 1994. O primeiro campo
missionário do casal foi em Rio
Branco-AC. Após organizarem
uma igreja, foram para a cidade
de Rolim de Moura-RO, onde
aturaram durante 4 anos e mais
três anos na cidade de Pimenta
Bueno-RO. Mas, desmotivados
com o campo rondoniense,
oraram a Deus em busca de
uma nova direção, e sentiramse movidos a desafiar a Igreja
Batista Regular Diadema da
cidade de Barbalha-CE, igreja de origem do missionário
Semuliel e onde residem seus
pais, a qual o convidou para
plantar uma igreja na vizinha
cidade de Jardim-CE. Iniciaram

O que o amor torna
possível.
Norbert Lieth
Actual Edições
www.chamada.com.br
E-mail: pedidos@chamada.com.br
Tel. (51) 3241-5050
Fax (51) 3249-7385
Este livro é um estudo da
epístola de Paulo a Filemom
também descrita como uma
“obra-prima da arte de escrever cartas”. É a epístola mais
pessoal de todas que Paulo
escreveu.

o trabalho em agosto de 2005
do nada! Tudo pela fé! Nem
sustento havia! Hoje o trabalho
conta com mais de 30 membros
muito bem doutrinados, além
de um bom número de congregados adultos, adolescentes
e crianças. A igreja encontrase localizada na Rua Jonas
Maurício, 450 - bairro COHAB
II – também conhecido como
Morro do Teteu, bem próximo
ao centro administrativo, em
salão alugado, o qual já se encontra pequeno para o número
de pessoas que ali freqüentam,
vizinho a residência do casal de
missionários. A Escola Bíblica
Dominical tem um bom números de alunos matriculados,
em média 35 participantes. Há
um fato interessante: a membresia é quase toda composta
de irmãos e irmãs que vem
da zona rural e o número de
homens prevalece ao número
de mulheres. A igreja já adquiriu
um terreno e já iniciou a construção, tudo pela fé.
No dia 30 de abril e 01 e 02
de maio, a Primeira Igreja Batista Regular de Jardim realizou
uma cruzada evangelística de
impacto na cidade, tendo como
conferencista o Pr. José Barbosa de Sena Neto, ex-sacerdote
católico romano, cujos resultados foram muito animadores.
Em virtude do espaço do salão
ser muito pequeno, no primeiro
dia o culto foi campal, em frente
a igreja, tendo comparecido
um bom número de pessoas,

História do movimento
missionário.
Justo L. Gonzáles
Carlos C. Orlandi
Editora Hagnos
www.hagnos.com.br
E-mail: hagnos@hagnos.
com.br
Tel./Fax (11) 5668-5668
Conhecer a história do movimento missionário é fundamental para que em nossa geração
possamos continuar o que os
nossos irmãos fizeram nas
gerações anteriores.

e nos demais dias na quadra
de recreio de um colégio estadual, próximo a igreja, tendo
comparecido um maior número
de pessoas convidadas.
A cidade de Jardim, criada
com o desmembramento da
cidade do Crato em 30.08.1814
e instalada em 03.01.1816,
fica no extremo sul do Ceará,
da região do Cariri, vizinha a
cidade Barbalha, bem próxima da cidade de Juazeiro do
Norte, centro das romarias
populares ao Padre Cícero
Romão Batista, o “padim padi
ciço”, como assim é chamado
pelo romeiro nordestino. Fica
a 574 km de Fortaleza, e sua
população é hoje em torno de
30 mil habitantes entre a sede
e a zona rural. Sua economia
vem da produção agropecuária:
algodão herbáceo e arbóreo,
cana-de-açúcar, milho, feijão,

A Fé em tempos
pós-modernos
Charles Colson
Harold Fickett
Editora Vida
www.editoravida.com.br
Tel. (11) 2618-7000
Fax (11) 2618-7044
Este livro fala de ortodoxia, ou “fé
correta”, as convicções centrais
que têm unido os cristãos através
dos tempos. Hoje, é absolutamente importante entender essa
fé, porque vivemos numa época
em que os cristãos e a civilização
que eles ajudaram a construir
estão sendo atacados.

bovinos, caprinos, suínos e
aves. A cidade possui fontes de
água mineral muito apreciada
por toda a região. É neste
perdido sertão cearense, que
se encontra o casal de missionários Selumiel e Lourdes
com seus dois filhos adolescentes, tentando sobreviver
com parcos recursos vindos de
pouquíssimas igrejas mantenedoras e de irmãos e irmãs do
Ceará, Pará, Acre, Rondônia e
São Paulo, respectivamente.
O casal ainda está realizando
levantamento de sustento por
promessa, cuja arrecadação
é muito insuficiente, sendo estas contribuições missionárias
muito irregulares, causandolhes alguns transtornos e tremendas dificuldades.
Na foto o Pr. Barbosa no
momento da pregação na PIB
Regular - Jardim-CE .

O projeto de Deus
para a mulher
R.K. Campbell
Depósito de
Literatura Cristã
www.literaturacrista.com.br

E-mail: deposito@literaturacrista.com.br
Em ocasião alguma a mulher
brilha mais do que quando
está cumprindo plenamente
o objetivo para o qual foi
criada.

“Todo homem que tenha que talhar para si um caminho para
o alto encontrará obstáculos incompreensíveis e constantes.”
( Fernando Pessoa )

GOIANÉSIA GO

O missionário Vanderley Borges já está realizando os cultos
no salão novo construído para a Igreja que está sendo implantada
em Goianésia GO. Neste mês de julho os planos são de colocar
o piso no salão. O trabalho tem perdido diversas pessoas que ali
congregavam devido a mudanças para outras localidades como
Bom Jesus da Lapa BA, São Luiz MA, Imperatriz MA, Corumbaíba
GO e Porto Velho GO. Destas cidades, apenas em Porto velho
o missionário teve condições de indicar igrejas batistas fundamentalistas. “Esse fato mostra a necessidade de implantar mais
igrejas em nosso país”, disse o Pr. Vanderley. Para saber mais
sobre o ministério do Pr. Vanderley: http://borges.batistasiao.org
e para contatos, e-mail: prvanderely@batistasiao.org, telefones:
(62) 3353-3441 e celular 8445-9832.
DE VOLTA AO BRASIL
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temente no mês de maio onde, entre outros, foi batizada a irmã
Buy Mana de 80 anos. Pasto Lourinaldo solicita as orações dos
irmãos pela igreja em Beale e principalmente pelo irmão Joanico
que estará suprindo a sua ausência no campo.
Pr. Flávio Ezaledo - e:mail: flavio.ezaledo@uol.com.br

DESAFIO DAS SEITAS
A direção do Jornal de Apoio sugere aos seus leitores que façam uma assinatura do excelente jornal Desafio das Seitas que é
publicado pelo Centro de Pesquisas Religiosas sob a liderança do
Pr. Paulo César Pimentel. O periódico trata das heresias no meio
evangélico em nosso país e tem sido uma fonte confiável de informação. Para saber mais entre no site: www.cpr.org.br e para fazer
contato, e-mail: cpr94@terra.com.br, telefone (21) 2643-2325.

2ª Conferência Internacional
de Treinamento em
Aconselhamento Bíblico

INAUGURAÇÃO

em vindo (a) para a Conferência de Treinamento
em Aconselhamento Bíblico de 2010. Agosto já está
chegando e espero que você tenha agendado a data
de 09 a 13 deste mês. A conferência deste ano estará muito
boa. Eu estou bastante entusiasmado!
Quero agradecer o empenho, esforço e investimento feito
em sua vida para estar neste evento que com certeza trará
grande aprendizado bíblico na área de Aconselhamento Bíblico,
ao irmão e a irmã.
Por ser uma conferência de treinamento venha com bastante disposição para o aprendizado, porque a carga horária foi
preparada para aqueles que querem receber um treinamento
em nível internacional, pois, será realizado nos mesmos moldes
de como é feito nos Estados Unidos.
A Equipe é formada por irmãos experientes, que têm desenvolvido o Aconselhamento Bíblico por muitos anos, sendo
testemunhas do poder de Deus transformando muitas vidas
pela Toda Suficiente Palavra de Deus.
Este ano nós teremos os seguintes preletores: Pastor Steve
Viars, o médico Dan Wickert, David Selvey, Pr. Bill Moore,
Pr. Randy Richner, Alexandre Mendes (Sacha), Pr. Fernando
Sousa e Pr. Flávio Ezaledo.
Teremos dois módulos este ano o I e II, sendo que o módulo
II é somente para aqueles que já fizeram o módulo I ou para
aqueles que já fizeram algum curso de Aconselhamento Bíblico.
O módulo I, que já foi uma bênção no ano passado trará praticamente os mesmos assuntos tratados, salvo na sessão 12
que haverá um Estudo de Caso. Os tópicos serão ensinados
por seis preletores do grupo.
Os assuntos do módulo II estão muito atraentes veja: Aconselhando Pessoas que Usam Medicamentos Psiquiátricos; A
Visão Bíblica da Doença; Desequilíbrio Químico, Genéticos e
Hormonais; Abuso Alcoólico; Provações e Sofrimentos; A Dor
da Pornografia; Lidando com a Ira; Vencendo o Mal; Prioridades
Bíblicas; A Vontade de Deus; Organizando Dados; Culpa e
Arrependimento; O Tipo de Igreja Onde o Aconselhamento
Bíblico Funciona; Amor Próprio/Adoração do Eu; Lidando com
o Passado Biblicamente; teremos duas sessões envolvendo
Estudos de Casos e para terminar a Mensagem Final com o
Pastor Steve Viars.
Esteja sempre atento ao horário, pois teremos 17 sessões
de estudos intensivos, pois o programa visa dar o máximo de
informação para que você possa ter ensinamentos com professores que têm vivenciado na prática, os ensinos que estarão
sendo ministrados.
Como uma oportunidade de aprimoramento prático, você
notará no horário que as últimas sessões da terça e quinta
feira, são sessões de Perguntas e Respostas, portanto, será
um bom momento para você tirar suas dúvidas com respeito
à Aconselhamento Bíblico, usufruindo da vasta experiência
dos preletores.
Teremos, também, uma Livraria no Local com bons livros e
DVDs, tanto na área de Aconselhamento Bíblico, como também
nas outras áreas da vida cristã; portanto, faça uma reserva
financeira para poder comprá-los, pois serão oferecidos a
preços com até 40 % de desconto.
PLANEJE-SE PARA O PRÓXIMO ANO: HOTEL MAJESTIC
DE 8 a 12 de Agosto de 2011, MÓDULOS I, II e III. Estamos
ansiosos para recebermos o irmão (ã) no dia 09, no Hotel
Majestic, neste ínterim estaremos orando para que o Senhor
conceda a você Sua sabedoria nos preparos finais, bem como
Sua Proteção para a viagem. No amor de Cristo,

No dia 29 de maio último a Primeira Igreja Batista Bíblica
em Vila Natal liderada pelo Pr. Mário José da Silva celebrou
com muita alegria a inauguração do seu novo templo. O evento
contou com a presença de irmãos das igrejas de Jardim Miriam, Vila Remo e Cidade Ademar. No culto um grande coral
juntando os corais de três igrejas: Vila Natal, Jardim Miriam e
Vila Remo fizeram uma brilhante apresentação em louvor ao
Senhor. O pregador foi o Pr. Josué Pereira Félix da Primeira
Igreja Batista Bíblica em Cidade Ademar. Na foto, o grande
coral das três igrejas.
150 MULHERES

Chegaram no dia 5 de julho ao Brasil o missionário Lourinaldo e
Suênia com os filhos Levi e Nathan, que trabalham no Timor Leste.
Estarão tratando da saúde e visitando algumas igrejas. Aqueles
que estiverem no Congresso batista Bíblico em Campo Grande MS
terão oportunidade de reencontrar a família, pois eles pretendem
estar lá, uma vez que ali está a igreja enviadora. O trabalho no
Timor Leste tem ido bem e mais um batismo foi realizado recen-
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Sob o tema “Compensa Servir a Jesus” reuniram-se em janeiro
último, mais de 150 mulheres das Igrejas batistas Bíblicas da
Bahia na realização do XVI Acampamento de Mulheres. O evento
teve lugar no Recanto das Bênçãos em Lauro de Freitas BA. A
palestrante foi a irmã Glorinalva Cavalcante Gomes dos santos
da Igreja batista Bíblica Vila S. Silvério em S.B. do campo SP. Na
foto a Diretoria das mulheres: Diretora de Eventos, Maria José
Moreira; Tesoureira, Celina Abade; Secretária, Lindinalva Bomfim;
Presidente, Vera Barbosa; Vice-Presidente, Naide Serra.
JUBILAÇÃO
No dia 5 de junho de 2010 a Igreja Batista Bíblica em Vila Rosa,
São Bernardo do campo SP realizou um culto especial de jubilação
do seu pastor, Pedro Pereira da Silva. Louvor a Deus, homenagens
e muita emoção marcaram o evento que encerrou os produtivos
anos de ministério pastoral em Vila Rosa deste servo fiel do Senhor. Certamente enquanto viver estará servindo ao Senhor que o
salvou e comissionou para pregar a Palavra. O pregador no Culto
de Jubilação foi o Pr. Josué P. Félix amigo e companheiro de longa
data. Estiveram presentes os pastores: Osmar Vandete de Freitas,
Ebenézer Rodrigues, João Amador de melo, Estevão da Silva Barros, e o pastor Usiel, sucessor do Pr. Pedro em Vila Rosa.
POSSE DO PASTOR
Depois de ter ficado mais de dois anos e meio sem pastor com
a saída do pastor Hélio Alves que foi para o campo missionário em
Rondônia, a Igreja Batista Bíblica Betel em Guarulhos SP acaba de
dar posse ao seu novo pastor. Em novembro de 2009 aconteceu
o primeiro contato do Pr. Paulo Batista Rodrigues com a igreja o
que levou a várias reuniões até que em assembléia o seu nome
foi aprovado para o pastorado. O culto de posse aconteceu no
dia 26 de junho próximo passado.

B

Pastor Flávio Ezaledo - Presidente da ABCB

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
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Os Fundamentos
Para o Século XXI
Mal Couch

C

om a chegada do
século XXI, percebemos que estamos
mais uma vez em um divisor de
águas teológico. Se, por um
lado, os cristãos liberais clássicos do começo dos anos de
1900 imaginavam que só eles
estavam certos, os religiosos
do novo século têm optado por
um misticismo científico que
combine uma mínima porção
de cristianismo com o espiritualismo, a psicologia transpessoal
e até mesmo o ocultismo.
Esta obra contém contribuições valiosas que ajudarão
você a reafirmar, definir e defender os “fundamentos” da fé
cristã para uma nova geração.
O livro foi publicado pela Editora Hagnos e tem 812 páginas
no formato 16 x 23 x 3 com
encadernação capa dura.
Fundada em janeiro de
2001 a partir da aposta do casal
Mauro e Marilene Terrengui a
Hagnos é uma editora jovem
que com visão empreendedora procura manter qualidade
editorial e autores renomados,
tanto nacionais quanto estrangeiros. Hagnos é uma palavra
de origem grega que significa
“puro, santo, limpo”.
Uma das iniciativas em direção à expansão foi a aquisição
do selo United Press, em 2003.
Assim, além de um conteúdo
editorial voltado ao público que
admira temas ligados à teologia, publicados sob o selo Hag-

nos, a editora passou também
a dedicar-se à produção de
títulos que englobam assuntos
gerais como: ficção, romance, comportamento, família,
relacionamento, crescimento
pessoal, além dos segmentos
didático e paradidático.
Agora, em comunicado da
editora, acaba de ser apresentado um novo selo editorial
da Hagnos: Vox litteris - voz
textual/literal (tal qual está escrito), dirigido para os leitores
brasileiros e latino-americanos
com obras que contribuem para
o desenvolvimento do caráter
cristão. Sua temática é rica em
conteúdo bíblico, com uma teo-

logia cristocêntrica,
que supre amplamente as diferentes denominações
cristãs do Brasil
e América Latina.
Vox Litteris agrupa
as obras de cunho
bíblico de interesse geral da Editora Hagnos, e se
projeta como uma
referência em literatura cristã abordando uma variada
gama de assuntos:
família, educação,
finanças, oração,
devocional, ministério cristão etc.
Com este novo
selo, a Editora Hagnos fortalece sua
marca definindo três roteiros
diferentes para seus livros: os
específicos para estudiosos
(acadêmicos), selo Hagnos,
os bíblicos, selo Vox Litteris,
e literatura geral, selo United
Press
São mais de 400 títulos que
convidam o leitor a reflexões,
ensaios e boas histórias. A
editora Hagnos é afiliada à CBL
- Câmara Brasileira do Livro e à
ASEC - Associação de Editores
Cristãos.
Visite o site:
www.hagnos.com.br,
telefone (11) 5668-5668,
E-mail:
hagnos@hagnos.com.br

O Princípio do Amor
Pr. Paulo Santos

Q

uando Deus forma
u m l í d e r, E l e o
forma em poder,
amor e moderação (II Tim
1:7). Indiscutivelmente, a
característica mais forte de
uma liderança – no tocante aos
relacionamentos humanos – é
o amor.
Napoleão, César, Mussolini,
Hitler, entre outros, todos eles,
foram líderes comandantes.
Todos lideraram pela força.
Mas, o que almejamos é aquela
liderança em amor, segundo o
exemplo do Mestre (I Jo 3:16).
O Dr. John E. Haggai definiu
amor desta forma:
“O amor pelo qual eu falo
não é uma emoção sentimental.
É uma benfeitoria ou ajuda,
em direção externa, em sua
totalidade, de um ser para outro.
Amor, como usado aqui, referese a uma forma de pensar e
uma vontade em ação. Não é
simplesmente o exercício de
emoções.”[1]
I Coríntios 13 descreve
de que o amor se constitui
e como se porta. Na sua
opinião, o amor ali descrito
tem mais a ver com atitudes
ou emoções?
A palavra usada neste texto
para amor é Ágape. Este é
o amor que Deus emana por
toda a humanidade, é o tipo
de amor que Deus nos ama.
Não um sentimento, mas uma
forma de pensar externada em
atitude volitiva. Deus decidiu
nos amar!
Este amor inclui incessante
consideração, caridade e
benevolência. Isto implica que
amar significa buscar, de todas
as formas, o mais alto bem
da(s) pessoa(s) em foco. Este

Ao preocupar-se com as
necessidades reais.
Ao tratar com imparcialidade
– de forma igual para todos.
Ao relacionar-se
individualmente.
Ao ser generoso e
encorajador.
Ao considerar o outro sobre
si mesmo.
Ao enfatizar as forças, não
os fracassos alheios.
3. O que atrai as pessoas
aos líderes?
John C. Maxwell[2] listou
oito palavras e as sugeriu como
o conjunto da “atração” que o
líder emana. Ele as organizou
em um acróstico da palavra
CAARISMA.
Consideração
Ajuda
Ação
Resultados
Influência
Sensibilidade
Motivação
Afirmação
Como vemos, há direta
relação entre as atitudes do
líder que ama e a atração que
esse líder desenvolve sobre as
pessoas.
Solicite um treinamento do
CTLC:
Por e-mails: coordpaul@
gmail.com - ctlc09. blogspot.
com
Ministério Hombridade
www.ministeriohombridade.
blogspot.com/

é o teste mais importante que
a liderança de alguém pode
passar: o amor.
1. Necessidades reais
Amar também tem a ver
com necessidades reais. Se
amamos alguém devemos
buscar suprir todas as suas
reais necessidades. O líder que
ama seu grupo sempre saberá
quais as suas necessidades
verd a d e i ra s. Qu a n d o u m
homem pediu dinheiro a Pedro
e João, eles não lhe deram
uns trocados. Eles o curaram.
Eles souberam ver a real
necessidade do pedinte.
2. O amor é ativo:
O amor sentimental é inerte,
não procede. Mas, não é assim
o amor que Deus ama e que
requer de nós também.
“Jesus respondeu: — Ame
o Senhor, seu Deus,
com todo o coração, com
toda a alma e com toda a
mente.
E o segundo mais importante
é parecido com o primeiro:
Ame os outros como você
ama a você mesmo.”
Mateus 22:37-39 (NTLH)
O líder que ama a
Deus obedece aos Seus
mandamentos. O líder que
ama as pessoas demonstra
em atitudes.
Algumas atitudes que
demonstram se o líder ama as
pessoas, segundo Fil. 2:1-16:
Ao relacionar-se sem
esperar nada em troca.
Ao esforçar-se para nutrir
um autêntico interesse.
Ao investir tempo nos
relacionamentos – amizade
exige tempo.
Ao comprometer-se a ouvir
de verdade.

[1] John E. Haggai. “Lead
On Leadership that Endures
in a Changing World”. Kobrey
Press2006. Pág.45
[2] John Maxwell. “Seja o
Líder que Todos Querem Ter”
– SP. Sepal, 2002. Pág. 33
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Igreja Batista em
D. Pedro, Manaus
AM sob a liderança
do Pr. João Azevedo Saraiva
Júnior tem uma Congregação
no Bairro Amazonino Mendes (Mutirão), Igreja Batista
em Mutirão que está sob a
m
c

m
y

c

filhos, Sara (4) e Gabriel de
um ano e quatro meses e
também o Pr. João A. Saraiva.
Para contatos, Igreja Batista
em Mutirão, Rua 06, nº. 15,
Quadra 19, Bairro Amazonino
Mendes – CEP 69.095-001
– Manaus AM.

liderança do obreiro Adalberto
dos Reis. O trabalho foi iniciado pelo irmão Geisse Saraiva, evangelista que trabalha
através da Igreja Batista em
D. Pedro. Na foto, o obreiro
Adalberto Reis com a esposa
Geysley Luz dos Reis e os
m
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