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V Congresso Missionário Batista
Fundamentalista em 2011
Nova Diretoria da Comunhão
Batista Bíblica Nacional

N

os dias 26 a 29
de julho de 2011
acontecerá no Hotel
Majestic em Águas de Lindóia
SP o V Congresso Missionário
Batista Fundamentalista promovido pela AMI – Associação
Missionária Independente.
Por enquanto reserve a data
e faça seus planos, pois decidimos realizar o congresso no
período das férias escolares
para facilitar a participação de
todos os interessados na obra
missionária.

O tema para 2011 será “A
Realidade Missionária Brasileira” e logo acontecerá a divulgação de toda a programação e
dos preletores, tanto do Brasil
quanto do exterior. A decisão
sobre a data do evento foi tomada em reunião da Diretoria
da missão ocorrida no dia 14 de
setembro de 2010 em São Paulo nas dependências do Templo
Batista de Indianópolis.
Na mesma reunião em que
foram definidos os primeiros
detalhes sobre o Congresso
de 2011, a Diretoria aprovou
o Projeto Farroupilha RS do
pastor Marcus Vinícius Alves
do Santos, novo missionário

que já está visitando as igrejas
e levantando sustento.
Pr. Marcos é casado com
Ana Carolina Rodrigues de
Oliveira Santos e ambos são
membros da Igreja Batista Esperança em Salvador BA sob
a liderança do Pastor Marcelo
Meireles.
Para contatos com pastor
Marcus use o e-mail: marcuscarol@hotmail.com, telefones
(71) 9123-9642 e 9169-4377.
Para contatar sua igreja enviadora e seu pastor
Marcelo Meireles, e-mail:
pr.marcelomeireles@gmail.
com ou visite o site da igreja:
www.igrejaesperanca.org.

Pr Marco e Elilian

D
Onde Andam Os Recabitas?
C
David Corrêa

om este título, baseado no capítulo
35 do profeta Jeremias, em 1970, publiquei um
artigo no jornal “O idealista” da
mocidade da Igreja Presbiteriana do Brás em São Paulo,
capital. Republiquei-o, posteriormente, em 1/8/1977 no jornal “Palavra de Vida”. No final
desta republicação coloquei
uma nota com estes termos:
“Desejo receber notícias desse
povo, os recabitas, principalmente através dos israelitas.
Aguardo notícias. Escreva-me.
Obrigado”.
Em 2006, ao dar aulas
sobre o profeta Jeremias na
Academia de Estudo dos Profetas Bíblicos, relembrei mais
uma vez a história desse povo
beduíno, enfatizando que a palavra de Deus não podia falhar
quando disse: “Nunca faltará
homem a Jonadabe, filho de
Recabe, que esteja na minha
presença” (35:19).
Qual não foi minha surpresa, ao viajar recentemente pela
Jordânia, estando no dia 7 de

agosto próximo passado, no
deserto de Wadi Rum, acampado ali entre os beduínos, tendo
viajado por quadro horas no
deserto, acompanhado por um
guia e de minha filha, Denise,
às 16h30 fomos visitar uma
tenda de um Beduíno. Ali nos
encontramos com um militar do
exército da Jordânia que estava
tomando chá. Ele falava inglês
e árabe. Fomos recebidos e
tomamos chá.
Perguntei ao militar, através
de minha filha, qual era o nome
do xeque (o chefe daquela
tenda). O xeque respondeu
prontamente: “Eu me chamo
Abidula”. Perguntei qual o
nome de sua tribo? O militar
antecipou e disse: “Al rekabe”.
Mas eu insisti então para que
o militar repetisse em árabe
diretamente ao Sr. Abidula.
Ele, depois de perguntado,
declarou: “Eu sou da tribo de
Al recabe; tenho 13 filhos e
duas mulheres”.
Surpreendido com a resposta lembrei-me do artigo
publicado há mais de 30 anos

e daquela nota final da republicação em 17 de agosto de 1977
no jornal da “Palavra da Vida”.
Durante estes anos, nunca recebi nenhuma resposta e nem
encontrei na literatura alguma
informação que acrescentasse
algo sobre os recabitas. Agora, eu mesmo, na viagem à
Jordânia, a recebi de maneira
pessoal.
Este evento será um dos
vários estudos que darei no
mês de outubro, a partir do
dia 5, todas as terças-feiras,
na Academia de Estudo dos
Profetas Bíblicos, no Templo
Batista de Indianópolis em São
Paulo às 20 h. Entrada Franca.
O estudo versará sobre o tema:
“Visitando as pegadas de
Israel na Jordânia”. Tratará
também da geografia e história Bíblica, e da arqueologia.
Tudo será ilustrado com fotos e
filmes que pertencem aos cinco
DVDs colhidos desta viagem.
Contatos com David Corrêa
pelo e-mail:
drdcorrea@hotmail.com

Recenseamento Missionário

A

través do Jornal
de Apoio e outros
meios, a Missão
Brasileira de Apoio aos Missionários e a Maximus Edições
farão um extenso levantamento tentando identificar todos
os missionários brasileiros
oriundos de igrejas batistas de
posição fundamentalista.

O objetivo deste levantamento de dados é a publicação
do Primeiro Guia Missionário
Batista Fundamentalista que
vai catalogar tanto os missionários que atuam dentro do Brasil
como no exterior.
Pedimos aos leitores do
Jornal de Apoio que leiam
atentamente o editorial des-

ta edição onde maiores
informações preliminares
foram dadas. Mais do que
a leitura, compartilhe com
outros irmãos e ajude-nos
a fazer este trabalho que
certamente resultará em
melhorias para o trabalho
missionário de todas as
nossas igrejas.

urante o XX Congresso Batista Bíblico realizado em
Campo Grande MS nos dias
19 a 23 de julho, foi eleita a
nova Diretoria da CBBN para o
próximo biênio. A Diretoria ficou
assim constituída: Presidente,
Pr. Marco Antonio da Silva;
Vice- Presidente, Pr. Manoel
Fernando Cano; Secretário,
Joel Barbosa; Segundo Secretário, Pr. Renato Sá Barreto; Tesoureiro, Pr. Marcelo da Silva;
Segundo Tesoureiro, Pr. Cláudio Cruz; Diretor de Missões,
Pr. Domiciano Gonçalves da
Silva; Conselho Fiscal, Pr. Almir
R.R. Silva; Pr. Marco Lécio M.
Marinho; Pr. Odair Bianchi.
O novo Presidente, pastor Marco A. da Silva ocupa o
cargo pela primeira vez, mas
seu trabalho junto à Diretoria
da JUBBESP - Junta Batista
Bíblica do Estado de São Paulo
vem de longa data. Nos últimos
oito anos ele atuou como Secretário em quatro mandatos
consecutivos. Sua indicação

para o cargo deve-se aos Israelitas (Amigos de Sião)
à seriedade e prontidão e Diretor na Sociedade Bíblica
que sempre caracter- Trinitariana do Brasil.
izou sua atuação.
Planos para o futuro.
A reportagem do Jornal
Nascido no dia 7
de novembro de 1964, de Apoio perguntou ao pastor
no Rio de janeiro RJ, Marco sobre os seus planos
Marco converteu-se a junto à CBBN e ele em rápiCristo e foi batizado das pinceladas disse que preem 1976 em uma igreja tende desenvolver o seguinte:
pentecostal. Em 1987 “1) Promover o crescimento da
tornou-se membro do obra Batista Bíblica no Brasil,
Templo Batista de Indi- fortalecendo sua identidade e
anópolis em São Paulo, propósito. 2) Desenvolver projecapital na época sob a tos para formação e preparo de
liderança do Pr. Thom- novos obreiros. 3) Desenvolver
as L. Gilmer.
projetos para fortalecimento dos
No dia 29 de no- institutos e seminários: criação
vembro de 1986 ca- de institutos itinerantes que
sou-se com Elíliam oferecerão formação básica
Ferreira Silva da Silva teológica de 2 anos; Oferecer
com quem teve três fil- um material básico para os
hos: Cristopher Zucchi seminários e institutos, visando
Silva da Silva - 22 anos; a formação de obreiros com
Ingrid Zucchi Silva da Silva - 21 uma base de conhecimento
anos; Stephanie Zucchi Silva comum. 4) Promover através do
Congresso da CBBN a comunda Silva - 19 anos.
Formado em teologia pelo hão e edificação dos pastores
Instituto Batista Missionário de e obreiros, aproveitando esta
São Paulo SP (1993 – 1995), oportunidade para promover e
Marco foi consagrado ao minis- fortalecer nossas convicções,
tério Pastoral em 1995 em através de palestras e semicerimônia realizada no Templo nários, cooperando para uma
Batista de Cajuru, interior de defesa biblico-racional de nossa
São Paulo onde exerceu seu doutrina. Para saber mais soprimeiro pastorado entre junho bre a CBBN visite o site: www.
de 1995 e fevereiro de 1999. cbbn.org.br.
De fevereiro de
1999 até a presente data, está
pastoreando a
Igreja Batista
Emanuel em
São Paulo SP.
Além do
seu trabalho
junto às igrejas,
à JUBBESP e
agora na CBBN,
pastor Marcos
é Secretário da
AIMI - Associação InternacioPr Marco e família
nal de Missões

Irmão Martinho Lopes Névoa
Setembro de 1937 - Agosto de 2010

N

o dia 23 de agosto de 2010 o irmão Martinho Lopes
Névoa, nascido no dia 19 de setembro de 1937
deixou sua esposa Mary Ana Cândido Corrêa, e
todos os demais familiares e os irmãos em Cristo e partiu para
o lar celestial.
Casado desde quatro de janeiro de 1964, irmão Martinho
converteu-se a Cristo em 1974 em São José dos Campos SP
aonde veio a falecer.
Contador por profissão, Martinho Lopes Névoa sentia-se à
vontade e com muita alegria ministrando cursos de Administração Jurídica e Financeira das Igrejas no Seminário Batista
do Cariri no Ceará. Preparou uma excelente apostila que
servia de base para suas aulas e também como orientação
para muitas igrejas e instituições batistas espalhadas por esse
Brasil afora.
Leia mais sobre sua vida na página 6.

“A ambição do homem é tão grande que para satisfazer a uma vontade
presente, ele não pensa no mal que dentro em breve daí pode resultar.”
( Henry Ford )
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Ponto de Vista
Pr. Rômulo Weden Ribeiro
rwribeiro@globo.com

Recenseamento Missionário

O

Jornal de Apoio juntamente com a Missão Brasileira
de Apoio aos Missionários
e a Editora Maximus Edições começam neste mês de outubro uma
empreitada inédita no meio Batista
Fundamentalista: identificar TODOS
os missionários e missionárias enviados por igrejas de posição batista fundamentalista que estejam trabalhando
no Brasil e no exterior.
Para tanto, estão sendo elaborados formulários para levantamento dos
dados e catalogação dos missionários.
O objetivo principal deste trabalho
será a publicação do primeiro Guia
Missionários Batista Fundamentalista
Brasileiro possibilitando a todos os
membros das nossas igrejas a terem
contato com aqueles que, no cumprimento da grande comissão, trabalham
na vanguarda.
O alvo é identificar tanto aqueles
missionários que estão ligados a
alguma agência missionária quanto
aqueles que foram enviados diretamente pelas igrejas. Sabemos que
há muitos missionários anônimos
espalhados pelo Brasil e até por outros

países. Para que seja possível o nosso
trabalho, a primeira tarefa é localizar
TODOS os missionários.
Ao escrever este editorial estamos
dando o primeiro passo deste projeto
e queremos solicitar a TODOS os que
estiverem lendo neste momento sejam
despertados para nos apoiar. COMO?
Veja algumas sugestões de como você
pode nos ajudar:
1 – Enviando-nos os nomes e
endereços (E-mail, telefones e endereço postal) de todos os missionários
apoiados por sua igreja.
2 – Enviando-nos os nomes e endereços (E-mail, telefones e endereço
postal) de todos os missionários que
você conhece, mesmo que não sejam
apoiados por sua igreja local.
3 – Enviando-nos os endereços
completos de todas as missões batistas
fundamentalistas que você conhece e
também das missões que mesmo não
sendo de posição batista fundamentalista tenham em seus quadros missionários enviados por igrejas batistas
fundamentalistas.
4 – Enviando-nos por e-mail para:
guiamissionario@yahoo.com.br ou

“Dia do evangélico”
Líderes evangélicos se mostraram surpresos ao saber que a
lei 12.328 — que institui o dia 30 de novembro como Dia do Evangélico — foi sancionada quarta-feira (Dia 15) pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. O decreto foi publicado no Diário Oficial da
União. O projeto é do deputado do Partido Republicano Brasileiro
(PRB-MA), Cléber Verde. “É uma iniciativa simpática, mas, todavia, a República nasceu laica e precisa continuar laico. Defendo
a separação entre Igreja e Estado para que haja democracia. O
presidente precisa despertar para esse aspecto da Constituição”,
foi a explicação do presidente da Catedral Presbiteriana do Rio
e da Academia Evangélica de Letras do Brasil, Reverendo Guilhermino Cunha. O diretor-geral da Convenção Batista Carioca,
Pastor Walmir Vieira, concorda: “Não há necessidade disso. O dia
do evangélico é todo dia, quando damos testemunho de uma vida
cristã e bonita. Se existe um dia do evangélico, será preciso haver
um para os católicos, para os espíritas”. Fonte: Extra Online.

pelo correio; Caixa Postal 125 CEP
14.300-000 Batatais SP as fotos que
porventura você tenha de missionários
de posição batista fundamentalista.
5 – Encaminhando este texto para todos os seus contatos solicitando que eles
nos ajudem a localizar os missionários.
O Guia Missionário Batista Fundamentalista além de cadastrar os
missionários e descrever seus respectivos ministérios resumidamente,
terá importantes textos sobre missões,
sustento financeiro dos missionários,
histórico das missões, estatísticas missionárias, perspectivas para o trabalho
missionário, estratégias e metodologias
missionárias. Possivelmente teremos
tempo de publicar dados do novo censo
do IBGE e muito mais.
Pretendemos fazer algumas matérias com igrejas que servem de
modelo para o trabalho missionário
principalmente nas áreas de sustento
e cuidados com os missionários. Como
o trabalho ainda está na fase de elaboração, estamos abertos para receber
sugestões que possam enriquecer o
conteúdo do guia. Mandem as idéias e
sugestões para o e-mail acima citado.

O SBT e as igrejas.
O SBT – Sistema Brasileiro de Televisão
continua sendo procurado por vários líderes religiosos, que manifestaram o interesse em exibir
os telecultos de suas igrejas em algumas faixas
do canal, como as madrugadas. De acordo com
o jornal O Estado de S. Paulo, as propostas têm
sido cada vez mais frequentes e com valores mais
altos. Até o momento, Silvio Santos tem resistido
às ofertas, entretanto, segundo um executivo da
emissora, está cada vez mais difícil resistir às
tentadoras propostas. Atualmente, os telecultos
ocupam vários horários na TV brasileira. Record,
Band, RedeTV! e CNT são alguns exemplos de
emissoras de TV aberta que veiculam programas
terceirizados produzidos por igrejas evangélicas.
Fonte: Na telinha 17 de setembro de 2010.

E o Mundo Passa!

A

pesar da brevidade da vida, do caos
espiritual, moral e social pelo qual
estamos passando, o mundo ainda
tem sido o maior atrativo tirando pessoas das
igrejas ou levando-as para as igrejas que não
conseguem mais separar o santo do profano. A palavra mundo inclui todos os
seres humanos, as constelações, a flora, a fauna, os rios e os mares. Este
mundo é objeto do amor de Deus e merece o nosso respeito. Porém, o sistema
deste mundo é o inimigo número um de Deus. Nem mesmo Satanás oferece
tanta resistência aos desígnios divinos como os costumes do mundo em que
vivemos. Costumes estes que estão nos arrastando cada vez mais para a porta
larga e o caminho espaçoso. O mundo produz prazeres momentâneos, mas só
a vontade de Deus produz alegria permanente.
Obviamente, o mundo possui os seus aliados. São eles: a nossa própria carne
e Satanás. Haja vista que a maioria das mudanças que buscamos na vida não
visa a glória de Deus ou o nosso crescimento espiritual, e sim o nosso bem-estar
físico e material. Qual a intenção real por detrás de uma igreja que contemporiza
a sua música sacra e relaxa os padrões externos de cristandade? Agradar a Deus
ou aos homens? Enquanto Moisés jejuava por 40 dias e 40 noites no Monte Sinai,
Arão procurava agradar ao povo, lhe fazendo um bezerro de ouro e permitindo
uma festa carnavalesca em pleno deserto. Ainda que algumas mudanças sejam
boas e necessárias, a Palavra de Deus deve ser sempre o parâmetro de toda
modificação que buscamos. A Palavra de Deus não pode ser exagerada ou esticada, mas também não pode ser suplantada por nossas preferências pessoais.
Infelizmente, por detrás de muitas mudanças há o dedo de Satanás e o desejo
da carne. Se você estiver pronto para mudar algo em sua igreja ou em sua vida,
lembre-se do recado de Paulo: “Portanto, quer comais quer bebais, ou façais
outra qualquer coisa, fazei tudo para glória de Deus” (I Coríntios 10:31).
Manassés foi um rei que buscou muitas mudanças para a nação de Judá,
transformando-a em uma nação pagã como as demais que havia ao seu redor.
Além de ter sido o pior rei de Israel, ele foi um dos mais duradouros. Milagrosamente, ele se converteu no final de sua vida, mas não sem antes passar
pela fornalha de aflição, e conseguiu reverter algumas de suas posições. Nos
últimos vinte anos, muitas mudanças ocorreram no meio evangélico fundamentalista na área de música, vestimentas, missões e versões da Bíblia. Estamos
melhores? A resposta absoluta é NÃO! Por que sentimos saudades de homens
de Deus como Dr. Aníbal Pereira dos Reis, Gérson Rocha, Israel Carlos Biork
e Isaías Mota que já partiram para o Céu? Porque esses homens estavam
compromissados com a glória de Deus. A vida deles cativava as pessoas mais
que métodos e personalidades. Eles não estavam certos em tudo, mas sabiam
o que era errado. Transmitiam segurança para o povo de Deus porque tinham
convicções enraizadas na Bíblia. A verdade é que o mundo passa e nós estamos
passando com ele e o que vai ficar? “... mas aquele que faz a vontade de Deus
permanece para sempre” (I João 2:17). Que Deus nos ajude e nos abençoe
diante do mundo, da nossa carne e Satanás.

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.

Igreja Batista Regular Maranata
http://ibrmarilandia.blogspot

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

Primeira igreja Batista Regular.
www.ibvilateixeira.com,br

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

Templo Batista Maranata.
www.tbm.org.br

Igreja Batista Independente de
Franca.
www.igrejabatistaindependente
defranca.blogspot.com

Igreja Batista Esperança.
www.ibe.org
Igreja Batista Sião.
http://batistasiao.org

Igreja Batista Adonai.
www.adonai.org.br

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

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

Associação Missionária
Independente.
www.missaoami.com.br

Igreja Batista Regular de Diadema
www. Ibard.com. br

EXPEDIENTE

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

BATISTAS INDEPENDENTES, BÍBLICOS E REGULARES
Matrícula nº 4 - Livro B-2 - Fls 1 v, 2

Todos os articulistas e colaboradores são voluntários, sem qualquer vínculo de trabalho. Artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores.
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Digitação: Leticia Fernandes
Expedição: Agnes Ayres F. Moraes
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“Nenhuma grande vitória é possível sem que tenha sido
precedida de pequenas vitórias sobre nós mesmos.”
( L. M. Leonov )
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O Princípio do Auto-Controle

C

onta a história que
um dos homens
mais influentes em
sua época, o Pr.Dr.M.E. Bron
Clifford (um grande pregador,
de muito prestígio, e por vezes
chamado de o maior pregador
desde o apóstolo Paulo) morreu sozinho, doente, em um
hotel de terceira categoria e
sem ninguém para cuidar dele.
Eis o resultado desastroso da
perda do auto-controle.
Auto-controle é o estilo
de vida onde o cristão não se
deixa dominar pelos desejos
próprios. Ao contrário, são todos submetidos à presença e
poder do Espírito Santo.
O termo domínio próprio
(auto-controle), biblicamente
falando, traduz alguém que
controla a si próprio, que refreia
seus impulsos mais naturais como o atleta que se mantém
em disciplina quando se aproxima o jogo, a prova, etc.
1. Auto-Controle e o líder
Auto-controle é uma das
características mais essenciais
ao líder. Ela age a fim de que
ninguém seja tentado a ser
mais do que realmente é (Rom.
12:3). Sem ela, corre-se o sério
risco de perder o respeito de
seus seguidores. Com ela, as
pessoas vêm alguém com determinação e força para estar
no comando.
2. Auto-Controle e a solidão
Deus dá a visão – algo que
o líder vê seu grupo – ou organização – sendo ou fazendo.
O líder comunica a visão. A
despeito do resultado obtido
dos outros, o líder permanece
na visão. O auto-controle dá

coragem para o líder ficar firme, mesmo que fique sozinho
com ela.
O teste real e final de uma
liderança vem precisamente
nos tempos de crise. É aí que
todo subterfúgio é retirado,
todo discurso é provado, toda
postura é estabelecida.
Louis Fischer[1], citando
a narrativa de Webb Miller,
escreveu sobre a influência
que Gandhi desenvolveu sobre seus seguidores. Que
tremenda prova da eficácia do
auto-controle!
“De súbito – diz o relatório – uma voz de comando,
dezenas de policiais nativos
correram contra os peregrinos
que avançavam e vibraram
golpes contra a cabeça deles,
com seus bastões calçados de
aço. Nem sequer um único dos
que marchavam ergueu uma só
mão. Os que tombavam o faziam como garrafas de pau de
boliche. Do ponto onde eu me
encontrava, eu ouvia o impressionante baque dos bastões
contra os crânios não protegidos. O grupo dos peregrinos,
que ficara à espera, gemia e soluçava, contendo a respiração,
em sofredora simpatia, a cada
golpe vibrado. Os atingidos
caiam ao chão, inconscientes,
ou com os ombros quebrados...
embora todos soubessem que,
dentro de poucos minutos, seriam espancados e abatidos, e
talvez mortos, eu não consegui
perceber, neles, qualquer sinal
de hesitação ou medo.”
3. Como desenvolver
Auto-Controle
Autocontrole não é fruto
do acaso ou coincidência.

Ele deve ser desenvolvido e
nutrido.
Através da dependência
de Deus.
O auto-controle deve ser
exercitado na dependência
de Deus. Somente uma mudança interna pode causar
transformações permanentes
e eficazes.
Através da disciplina.
Esta disciplina que falamos
aqui não é para uma ou duas
áreas da vida. Na verdade, quem
é indisciplinado para uma área
da vida, tende a ser também
em todas as outras. Algumas
formas de manter disciplina:
• Exercícios regulares.
• Levantar diariamente no
mesmo horário.
• Manter um tempo diário
para a devocional.
• Desenvolver disciplina
para pequenas áreas da vida
– elas produzirão o mesmo
efeito para as maiores.
Através das decisões
antecipadas.
Imite o jovem Daniel (Daniel
1:7-8). Proponha, antecipadamente, ao coração quando,
como e o que fazer (ex.: não
discutir, fugir das tentações
sexuais, etc).
Através da gratidão pelas
diversidades.
Com Jó, prendemos que
auto-controle é aprendido nas
adversidades. As Escrituras
asseguram que sofrimento
produz alegria (I Pe 1:6-7; Tg
1:2-4, 12; 5:11).
Através de governar seu
espírito.
Certa vez, um homem disse
que não poderia governar seu
próprio espírito – ele era um ho-

mem iracundo e sempre gritava
com a esposa. Foi-lhe perguntado se ele estivesse gritando
com sua esposa e a campainha
da casa tocasse, se ele continuaria continuamente gritando.
Ele disse: não, é claro. Assim,
caiu em si e percebeu que era
sim possível controlar seu próprio espírito irado. O líder cristão deve aprender a diferença
entre não poder controlar-se e
não querer fazer isso.
Através dos pensamentos
controlados.
O líder eficaz controla a
mente e fortalece o coração
amando a Palavra de Deus.
“... tome um tempo, a cada
dia, preferivelmente logo após
suas orações - ou antes de dormir, para substituir momentos
de raiva, medo, ou intimidação
do dia por momentos de vitória
do auto-controle”[2]
Auto-controle é uma característica vibrante e essencial
ao líder. Através dela muitos o
seguirão. Mas, também, muitos
o abandonarão. Pense nisso!
[1] Louis Fischer. “Gandhi
Sua Vida e Mensagem Para
o Mundo” – SP. Martin Claret,
1983. Pág. 165
[2] John E. Haggai. “Lead
On Leadership that Endures
in a Changing World”. Kobrey
Press, 2006. Pág.81
Pr. Paulo Santos (11) 44022580 Cel.: 55 11 82672361
CENTRO DE TREINAMENTO
DE LIDERANÇA CRISTÃ
www.ctlc09.blogspot.com
Ministério Hombridade:
www.ministeriohombridade.
blogspot.com/

Seria Eu Capaz de
Sequestrar Uma Criança?
Antônio Carlos de Carvalho.

A

pergunta que se
faz, é exatamente
esta. Como pode
alguém chegar ao ponto de
seqüestrar uma criança inocente? O que leva a pessoa a
cometer tamanha brutalidade
contra alguém que não pode se
defender. A verdade é que todo
ser humano possui aspirações,
desejos, sentimentos, e muitos
desses sentimentos pode não
ter a procedência de Deus. O
homem procura algo que satisfaça seu interior, de forma que
o vazio existencial dentro de
seu coração leva-os a cometer
algumas vezes na vida, algo
imaginável que poderia vir a
executar. Nunca acreditaríamos que sequer poderíamos
matar alguém, seqüestrar uma
pessoa ou cometer qualquer
outro crime. Tudo começa,
quando estamos estribados em
nossos próprios pensamentos.
A inveja, a cobiça, a soberba,
a avareza, muitas vezes pode
ser o ponto de partida para uma
pessoa vir a cometer qualquer
barbaridade. É como se estivesse chocando ovo de cobra,
uma hora vai nascer, porque a
idéia já estava incubada a muito tempo na mente, de forma
que quando menos espera,
vem a tona o ato impensado
no momento, mas já incubado a

muito tempo dentro do coração.
Jesus disse certa vez que, o
que contamina o homem não
é o entra na boca, mas o que
sai do seu interior. Porque do
interior do coração dos homens
saem os maus pensamentos,
os adultérios, as prostituições,
os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano,
a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de
dentro e contaminam o homem.
Como poderemos então ser
vacinados contra tudo aquilo
que nasce em nosso coração,
mesmo contra a nossa vontade? Primeiro temos que admitir
que nascemos do pecado, e
todos esses pensamentos fazem parte do nosso ser, como
conseqüência do pecado. Em
segundo lugar, teremos que
compreender que o prometido
de Deus, o Messias, o próprio
Deus encarnado, foi até a Cruz
do calvário, e ali desfez toda
obra do maligno, vencendo
inclusive a morte, para que
todo aquele que nEle cresse,
não somente tivesse a vida
eterna, mas também alcançasse o livramento dos maus
pensamentos. Mesmo depois
do reconhecimento, continuamos pecadores, mas a cada
momento com a confissão dos

nossos pecados, temos não só
o perdão, mas a certeza que
poderemos nos desvencilhar
dos maus pensamentos.

O Autor é advogado em
Marilândia do Sul PR.
Contatos:
accristal@zipmail.com.br

Em Tempo de
Terceirização

A

terceirização tem por objetivo reduzir custos e
melhorar a qualidade de um serviço, mas deve
ser usada com cuidado, pois a contratação de
profissionais inadequados para aquele serviço pode causar
sérios danos.
Se a organização desconhece a si mesma corre o risco de
perder sua identidade. Transferir para outros uma atividade
pode poupar tempo para as funções principais da empresa e
hoje se vê todo tipo de terceirização: de limpeza, de portaria,
de segurança. De certa forma é como dizer: não quero ter dor
de cabeça com este funcionário, se ele fizer algo errado, se não
der conta do recado, se “pisar na bola” a culpa não é minha, é
da firma que o contratou. A responsabilidade de treiná-lo é dela,
quem vai discipliná-lo, se ele errar, é o responsável pela firma.
Disciplinar exige esforço, coragem, determinação e muita, mas
muita paciência . Algo que ninguém tem hoje em dia.
A terceirização pode ser uma excelente ferramenta em situações como aniversários, casamentos, onde a ornamentação
da igreja, os petiscos após a cerimônia e outras obrigações
tomam tempo e desgastam os familiares que se responsabilizam pelo evento, embora eu tenha saudades dos dias que
antecediam as festas e da grande reunião de parentes que
vinham para a casa da noiva ou da tia que era responsável
pela confecção do bolo( dois ou três andares) e tinham uma
comunhão gostosa enquanto os docinhos e florzinhas eram
confeccionados. Época em que se batiam os ovos com um garfo e se misturavam os ingredientes com a força do braço.
Mas terceirizar a fé, os estudos no lar, os momentos de
oração em família, jogando para a TV , revistas ou histórias
em quadrinhos o tempo que deveria ser gasto entre pais e
filhos é ´um risco sério demais para se correr.
Há algumas semanas ouvi de uma mãe, que fora chamada
à escola porque seu filho , já pela segunda ou terceira vez,
apresentava um comportamento agressivo, chutando , esmurrando e mordendo quem dele se aproximasse, que , segundo
diagnóstico médico, ele não aceita ouvir um “não” como
resposta, tem dificuldade em obedecer regras, embora seja
uma criança inteligente. Transferir para a escola ou psicólogo
a responsabilidade de ensinar essa criança a aceitar que nem
sempre as coisas serão como ele quer e que normas existem
até mesmo para o próprio benefício dele é terceirizar uma
responsabilidade que foi conferida por Deus aos pais.
Na ultima reunião de pais que tivemos em nossa unidade
escolar, fizemos a leitura de um texto de autoria da escritora
Alexandra Guerra Castanheiras , intitulado “ Pais terceirizados”.
Ela cita uma pesquisa feita na Inglaterra que concluiu que a
maioria dos pais passa apenas seis minutos proveitosos com
seus filhos por dia. E para resolver o problema muitos pais
estão usando de um artifício para criar seus filhos gastando o
mínimo de tempo: a terceirização.
Delega-se á escola não somente a formação acadêmica,
como também a educação moral e ética.
Mas a terceirização não pára por ai. Muitos pais continuam
responsabilizando a igreja por seus fracassos, por que seus
filhos não crescem espiritualmente, por que eles não se interessam pelos trabalhos. Porque o culto é muito demorado, porque
o professor da escola dominical não desperta o interesse das
crianças, porque a musica não é animada o bastante, por que
não há pic-nics o suficiente, e por ai afora.
Graças a Deus por pastores de visão, por lideres entusiasmados, que usam a tecnologia para esclarecer fatos bíblicos,
que gastam tempo pesquisando, que se utilizam de seu conhecimento para instigar sabedoria, que investem seu tempo
e talento cultivando interesses na musica, na pregação, no
evangelismo, na sociabilidade, na oração e estudo da Bíblia.
Mas os milagres só acontecerão se nossos filhos puderem ver
em nós o mesmo interesse e amor pela causa do Senhor. “ Vá
a igreja com sua mãe” é a frase que ouvimos muitas vezes em
tom de mando e autoridade proferida por pais sempre ausentes.
Não dá pra terceirizar a fé, não é possível delegar a outros o
ensino e o exemplo de vida crista que heróis do passado nos
legaram e deixaram registrados nos anais da história cristã.
Como não lembrar de Susana Wesley que colocava seus
filhos sentados á sua volta e os ensinava não só o be a bá acadêmico, mas também o abecedário inteiro dos grandes mártires
da luta pela preservação e propagação da Palavra de Deus.
A Bíblia nos diz em Deuteronômio 6: 6,7 : “ E estas palavras que hoje te ordeno tu as inculcarás a teus filhos e delas
falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho...”
Deus nos livre de tentarmos terceirizar aquilo de mais precioso que o Senhor Deus nos concedeu – nossos filhos.
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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 )

walacejuliare@yahoo.com.br

Os Planos de Deus
Prevêm Provação
e Providência,
Então, Paciência

P

aciência tem como sinônimo, na língua portuguesa,
“resignação”, i.e., uma submissão à vontade de
alguém, uma renúncia. Ao lermos Atos 16.19a40,
vemos como deve ser a visão de alguém que serve ao Senhor,
em sua obra.
Iniciamos afirmando que, PERSEGUIÇÃO E PROVIDÊNCIA SÃO SINÔNIMOS NA OBRA DE DEUS (vv.19-24-26)
Você entende, com clareza, que o fato de servir a Deus, não
o impede de ter que enfrentar perseguições e injustiças e lutas?
João 15:20 diz: “Lembrai-vos da palavra que eu vos disse:
não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram
a mim, também perseguirão a vós outros; se guardaram a
minha palavra, também guardarão a vossa”. Como você lida
com as injustiças sofridas, por causa de Cristo? Talvez, seus
familiares pegando no seu pé; ou seu chefe te perseguindo
e te prejudicando; dando a promoção para o outro que tem
qualidade profissional inferior à sua, mas toma cerveja com ele
no final do expediente e você não; ou seus colegas te evitando
ou provocando ‘bullying’, contra você.
2 Timóteo 3:12 diz: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quando está
sendo perseguido, ou injustiçado, ou sofrendo por causa da
sua obediência à Palavra de Deus, você se lembra de Suas
promessas (Mt 28.20b; Sl 46.1)?
Uma pergunta que podemos nos fazer, então, é: Que
atitudes devemos ter diante de circunstâncias prováveis na
obra de Deus? ATITUDES CORRETAS SÃO ESPERADAS
DE QUEM SERVE A DEUS - (vv.25, 27-34, 35-40). Uma atitude de ADORAÇÃO INCONDICIONAL; um EVANGELISMO
IMPARCIAL; e uma SABEDORIA JUDICIAL.
O que esperar de alguém que sofre injustiças por causa
de Deus? Leia Mateus 5.10-11. Quando não se espera nada
do mundo, qualquer coisa é lucro. Quando baseamos nossa
vida em Deus, e em Sua providência, temos certeza de que
ele agirá.
Como viver em paz, diante das prováveis injustiças e
perseguições? Veja Mateus 5.12 . O que fazer, quando oportunidades evangelísticas surgem, em meio às perseguições
e injustiças? Leia Mateus 5.13-16.
Concluindo, a experiência missionária em Filipos nos faz
pensar que para servir a Deus, é fundamental termos 3 expectativas em mente: a) esperar a perseguição dos homens
e de Satanás; b) esperar a providência de Deus; c) esperar
a presença de Deus. Por isso, nosso relacionamento com
Deus deve ser íntimo. Para isto, precisamos nos abastecer
da presença de Deus, o tempo inteiro, para suportarmos as
pressões que sofremos neste mundo;
O apóstolo Pedro nos disse: “Amados, não estranheis o
fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provarvos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse
acontecendo; pelo contrário, alegrai-vos na medida em que
sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que
também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando.
Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados
sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de
Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou
ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios
de outrem; mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe
disso; antes, glorifique a Deus com esse nome”. (1 Pedro
4:12-16 - ARA)
Uma última pergunta: Qual é a chave para enfrentar as
perseguições? Relacionamento pessoal e íntimo com Deus!
Por isso, afirmo: OS PLANOS DE DEUS PREVÊM PROVAÇÃO E PROVIDÊNCIA, ENTÃO, PACIÊNCIA.

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

MULHERES E MOÇAS
É com muita alegria nós do Templo Batista da Vila das Mercês
em São Paulo, capital, sob a liderança do Pr. Domiciano Gonçalves
da Silva estamos convidando todas as irmãs a estarem conosco
no dia 23 de outubro as 13h30, compartilhando de Culto de Louvor
e Adoração. Estaremos ouvindo o tema: “Mulher e a saúde física,
mental e espiritual” (Provérbios 4:20-22). Teremos também uma
palestra sobre PREVENÇÂO DO CANCER DE MAMA e finalizando
um gostoso café da tarde. Sua presença nos alegrará muitíssimo!
O encontro acontecerá no Templo Batista Vila das Mercês situado
na Praça André Nunes, 50 Vila das Mercês – SP. Contatos pelo
telefone (11) 2947-1352, e-mail: tbvm@tbvm.org, br (Confirme a
presença da sua igreja e a quantidade de participantes). Patrícia
Gallo (celular 9557-7326) pela Sociedade de Senhoras.
PR. LUZANILTON
Aconteceu
nos dias 07 e
08 de agosto
do ano em curso a primeira
conferência
para jovens,
realizada no
Te m p l o d a
Congregação
Monte Sião
que tem como
pastor titular o
Luzanilton Neves de Oliveira. Foi convidado como preletor o Pr. Marcos Glaison
Alencar, da Segunda Igreja Batista Regular em Porto Velho-RO
que desenvolveu o tema: “A VIDA DO JOVEM EM CRISTO”. Os
cultos foram bem assistidos, pois todas as noites o templo ficou
lotado e os jovens atentos a tudo que acontecia. Louvamos a Deus
pela vida do Pr.Luzanilton e sua esposa a irmã Oleana Ramalho.
Eles têem realizado um excelente trabalho ali naquela localidade
para a glória e honra do nosso Senhor. Enfrentam perigos de assalto para chegar ao sítio onde fica a templo. Em julho sofreram
uma tentativa de assalto, foram perseguidos por dois motoqueiros
que tentaram assalta-los, mas Deus pelo seu grande poder os
livrou do ataques daqueles maus elementos. Além de orar por
este casal, envie mensagens de ânimo e de encorajamento pelo
e-mail; prluzanilton_neves@hotmail.com.
ARAPONGAS
Todos vocês que estão envolvidos no projeto de implantação da Igreja Batista Moriah em Arapongas - PR são muito
importantes para a vida do Pr. Josafá e suas filhas, para a vida
dos irmãos de Arapongas e também para a MIBRE - Missão
Batista Regular Evangelizadora bem como para a Igreja Batista
Adonai (igreja enviadora). Suas orações, visitas e contribuições
financeiras têm sido de grande valor para esta obra missionária.
Louvado seja o Senhor da Seara pelo envolvimento de cada
um de vocês. O pastor Josafá e a Igreja batista Adonai em
Osasco SP continuarão apoiando a Igreja em Arapongas até
que a mesma tenha um pastor. O Pr. Josafá está com residência em Cotia, cidade da Grande São Paulo, mas tem mantido
contato com os irmãos Celso e Izaías que estão à frente da
direção do trabalho no norte do Paraná, portanto, continua
sendo oficialmente o missionário de Arapongas-PR. Durante
esse período de transição, o Pr. Josafá Serra também estará
considerando novos campos missionários na região metropolitana de São Paulo. Tão logo esta decisão seja tomada, todos
os irmãos e igrejas serão comunicados, especialmente para
a vossa consideração do novo projeto, para qual esperamos
que os irmãos continuem apoiando o missionário Pr. Josafá
em seu novo campo de trabalho. A propriedade de Arapongas
está em nome da Igreja Batista Moriah, sendo congregação da
Igreja Batista Adonai liderada pelo Pr. Fernando F. de Sousa.
Quaisquer informações: (11) 3448-0960.
MOÇAMBIQUE
O missionário Odenilson de Sousa Figueiredo e sua esposa
Maria Luiza das Neves Figueiredo tiveram algumas
surpresas desagradáveis em Moçambique onde
trabalham na implantação de uma igreja. O visto de
residência que necessitam ter para permanecer em
no país, teve um aumento bastante significativo de
mais de 1000 %. Custava em torno de 25 dólares,
agora custa aproximadamente 700 dólares para
cada pessoa. Tiveram que desembolsar quase 1.400
dólares para revalidar por mais um ano. Também o
aluguel da casa onde está a Congregação teve um
reajuste de quase 25 %. A princípio o proprietário
queria passar o valor para 450 dólares, mas depois
de conversar, ele baixou para 380 dólares. Devido a
esses fatos inesperados, os missionários estão com
algumas dificuldades na área de finanças. Também
a saúde da Luiza ainda carece de restabelecimento
de uma bronco-pneumonia. Neste mês de outubro
o casal deverá voltar ao Brasil para alguns alvos

e propósitos: 1 - Levar o desafio missionário para outras Igrejas,
com o desejo de motivar os que têm vontade de conhecer o Campo Africano. 2 - Visitar pelo menos 150 Igrejas em vários Estados,
apresentando e enfatizando a Campanha do Metro Quadrado, para
aquisição do prédio para a Igreja Batista no Alto Maé. Odenilson
pretende também apresentar seu relatório missionário às Igrejas
que os apóiam no ministério, fazer exames e consultas médicas.
Na ausência do missionário o trabalho ficará sob os cuidados do Pr.
Joel e Joana Troester. Para entrar em contato com Pr. Odenilson:
pr.odenilson@hotmail.com odenilson.luiza@gmail.com.
ACAMPAMENTO DOS JOVENS
Nos dias 13 a 15 do mês de novembro de 2010 a Estância
Esperança em Catalão GO sob a direção do irmão Glauco E.P.
Maciel estará realizando o Acampamento dos Jovens de 2010.
A equipe está trabalhando arduamente para que a programação
seja uma benção para os jovens e consequentemente as igrejas
sejam abençoadas com o retorno deles mais animados para
servirem a Deus. Caso haja o interesse entre em participar, entre
em contato: E-mail: glauco_esdras@hotmail.com, telefones: (64)
3471-8169 e 8169-4296. O tema deste ano será: “Uma vida que
vale a pena” e o investimento apenas R$ 50,00 por pessoa.
ENCONTRO REGIONAL DE HOMENS
Sob o tema “Homens de Compromisso” e baseado no texto de
Esdras 7:10, acontecerá no dia 15 de novembro próximo o Encontro
Regional de Homens em Uberaba MG. O preletor será p pastor Mark
Swedberg falando sobre “Homens de Compromisso com Deus”.
Haverá também duas oficinas, uma com o pastor John Swedberg,
“Homens de Compromisso com a Família” e outra com o pastor
Marvin Fray, “Homens de Compromisso com a Igreja”. O evento será
na Chácara Moratelli – Spaço Park em Uberaba MG e o investimento por pessoa, R$15,00 para café da manhã, almoço e lanche da
tarde. Contatos: Secretário: Pr. Raimundo Andrade (34) 3312-7460.
Cel.9983-6614 e Tesoureiro: Pr. Fábio Arruda (34) 3321-560.
PROJETO PORTUGAL
O missionário
da MBIB, Pr. Jovito
Donizete Nunes e
sua esposa Cristina
acabam de celebrar
Bodas de Prata de
casamento. Na foto
a troca de alianças
do casal em uma
cerimônia que foi
marcada pela presença de muitos
irmãos e amigos.
Houve também
uma confraternização com um bolo
oferecido aos presentes. Os filhos do casal Gabriel e Daniela
estão dando apoio total ao trabalho de implantação da igreja em
Portugal e almas estão sendo salvas. Pr Jovito pede orações para
o tratamento de uma hérnia de disco recentemente identificada depois de sete anos de buscas. Para contatos: Apartado 160 – C.P.:
2564-910 Torres Vedras – Portugal – E-mail: <cgdjovitonunes@
clix.pt> Missão Batista Internacional Brasileira – Fone: 0xx (19)
3444-2257 – Caixa Postal 292 - 13480-970 – Limeira – SP, E-mail:
<mbib@mbib.org.br>.
ENCONTRO DE HOMENS
Aconteceu na Igreja Batista Nova Jerusalém em Ilha Comprida
SP o Encontro Regional de Homens Batistas Regulares Fundamentalistas. O preletor foi o Pastor Jorge Antônio Gameiro que abordou
o tema foi “Missões e a Igreja Local” e o evento contou com a
presença de cerca de 50 homens presentes. A Igreja Batista Nova
Jerusalém em Ilha comprida é dirigida pelo Obreiro José Claver,
sendo que a mesma foi fundada pela Igreja Batista Regular Nova
Jerusalém em Taboão da Serra, cujo pastor é Manoel Messias. O
trabalho na Ilha é muito dificil e necessita de apoio, orem pelo obreiro
e também pelas necessidades da Obra ali em Ilha Comprida.

“Uma vida de reação é uma vida de escravidão, intelectual e
espiritualmente. Deve-se lutar por uma vida de ação, não reação.”
( Rita Mae Brown )

Outubro de 2010

Página 05

edgardonato@terra.com.br

PROFETAS BÍBLICOS

Neste mês de outubro o irmão David Corrêa dará inicio ao
ano letivo da Academia de Estudo dos Profetas Bíblicos. No
mês de outubro será ministrado um estudo geográfico, histórico e arqueológico das “Pegadas de Israel na Jordânia”. Entre
muitas experiências o professor David contará uma das mais
emocionantes histórias de sua ida ao Oriente Médio e o seu
encontro com um beduíno da tribo dos recabitas. Em 1970 David publicou um artigo intitulado: “Onde andam os recabitas?”
que mais tarde foi republicado no jornal “Palavra da Vida” em
1977. Nesta edição do Jornal de Apoio estamos publicando
de novo o mesmo texto agora enriquecido com o fato que o
próprio David encontrou um recabita. O início do curso será
no dia 5 de outubro.
SEMINÁRIO EMAÚS
O Seminário Teológico Emaús está agora a cargo do Pr. Paulo
Henrique Tavares em São José dos Campos SP. Todos os ex-alunos que estudaram no seminário desde os tempos de Orlândia,
passando por Guarulhos e São Bernardo do Campo e estiverem
interessados em notícias de como anda e como andará no futuro
o seminário devem entrar em contato com o pastor Paulo pelo
e-mail: paulohenrique.t@gmail.com .
PROJETO EMAÚS
O Pr. Edilson J.P. Araújo de Morro Agudo SP e o Pr. Carlos
Alberto Moraes de Batatais SP desenvolveram um novo projeto
denominado Projeto Emaús, que nada tem a ver com o Seminário
Teológico Emaús. Esse projeto visa a capacitação de obreiros de
ambos os sexos em um curso livre ministrado através de pólos
em diversas igrejas tanto da região de Ribeirão Preto quando
em outras regiões do Brasil. Além de Morro Agudo, há pólos em
Guaíra SP, Embu Guaçu SP e Manaus AM e outros em formação
para 2011. O curso é totalmente apostilado. Visando desafiar participantes em novos pólos o Projeto Emaús realizará o primeiro
Despertar Ministerial nos dias 23 e 24 de outubro na Igreja Batista
Independente em Orlândia SP. São convidados a participarem
jovens e adultos de igrejas daquela região. Não haverá custos
para os participantes e a programação terá início no sábado,
dia 23 às 19h30 e término no domingo, dia 24 com o almoço. A
programação foi organizada visando desafiar os membros das
igrejas para um melhor preparo para o ministério. O preletor será
o Pr. Cleiton Maciel da Igreja Batista Boas Novas de Guaíra SP
e o tema: “Não desprezes o dom que há em ti” (I Tm 4:14). Vamos oferecer aos participantes um lanche/jantar após o culto de
abertura do sábado, café da manhã no domingo e almoço após o
encerramento da programação do domingo. Todos são convidados
a participar e os interessados deverão entrar em contato com Pr.
Edilson pelo e-mail seminarioemaus@gmails.com, telefones (16)
3851-1471 e 9104-6533.
FAMÍLIA ABDALLA
O Pr. Omar Abdalla juntamente com sua esposa Rute ministraram aos jovens no I Congresso da CONJUBAB em Valença-BA
nos dia 22 a 27 de junho próximo passado. O tem foi “O Jovem e
a Liderança”. Em julho, de 19 a 31 a família toda esteve envolvida
com o Projeto IDE, que atingiu Santarém PA e as comunidades
de Tapará e Costa do Tapará, bem como Jaquara e Passagem.
Ao todo, o Projeto IDE reuniu 89 projetistas de vários estados e
evangelizaram 568 pessoas adultas e mais 865 crianças e 152
adolescentes. Para saber mais sobre o ministério do Pr. Omar
através da Missão Asas de Socorro entre em contato pelo email: abdalla@asasdesocorro.org.br, telefones (62) 3314-8163;
9299-1082 e 9299-1541. Pelo correio: Caixa Postal 184 CEP
75.024-970 Anápolis GO.
RETIRO DE PASTORES
Nos dias 25 a 28 de janeiro de 2011 a Junta Batista Bíblica
do Estado de São Paulo estará realizando o Retiro de pastores
e Obreiros. O tema será “Unidade na Diversidade” e diversos
preletores estarão levando as mensagens e estudos. O local
do evento será o Embu Park Hotel Fazenda na Rodovia Régis
Bittencourt, km 283, Águas Espraiadas, Embu das Artes SP. Para
conhecer melhor o local visite o site: www.embuparkhotel.com.
br. O investimento por pessoa será de R$ 330,00 podendo ser

dividido em quantas vezes for necessário até á data do evento.
Crianças até 6 anos não pagam. De 7 a 12, R$ 300,00. Acima de
12 anos o preço é igual dos adultos. Para maiores informações
entre em contato com Pr. Marcos elo e-mail: marcosigreja@
uol.com.br, telefones (11) 5062-7735; 2068-5059 e 7460-7064
ou Eliel pelo e-mail: lins_lima@uol.com.br, telefones (11) 55622834; 5631-1234 e 7125-8022 ou FAX (11) 5068-1985. No dia
11 de setembro aconteceu a reunião de pastores e obreiros
em campinas na Igreja Batista Bíblica em jardim Aeroporto e
no dia 6 de novembro o encontro será na Igreja Batista Bíblica
em Itariri SP
26ª CONFERÊNCIA FIEL
Sob o tema “O Caminho de Deus”, acontecerá nos dias 18
a 22 de outubro no Hotel Monte Real Resort Rua São Paulo
622, Águas de Lindóia SP a 26ª Conferência Fiel para Pastores
e Líderes. Além do Monte Real, outros hotéis estarão hospedando os congressistas. Consulte o site da Editora Fiel (www.
editorafiel.com.br) para verificar valores e vagas. O horário
de chegada será após as 15h do dia 18/10/2010 e a saída do
quarto até às 14h do dia 22/10/2010. Haverá dois Preletores
internacionais: Dr. Steven Lawson - Pastor da Igreja Batista
Christ Fellowship em Mobile, Alabama, EUA e Dr. Joel Beeke
- Pastor da igreja Heritage Reformed Congregation, em Grand
Rapids, MI, EUA. Para mais Informações - Ligue para: (12)
3919 9992 ou mande um E-mail para: conferencias@editorafiel.com.br.
ESPERANÇA RENOVADA
A missão Chamada da Meia Noite estará realizando neste
ano o 12º Congresso Profético nos dias 20 a 23 de outubro
em Poços de Caldas MG, sob o tema “Esperança Renovada”.
Cinco conhecidos preletores estarão abençoando os participantes: Thomas Ice (EUA), Meno Kalisher (Israel), Norbert Lieth
(Suíça), Eros Pasquini Jr e Reinhold Federolf (Brasil). O louvor
estará sob a direção do Pr. Jamil Abdalla e André Paganelli e
contará com a participação especial da cantora israelense, Irit
Iffert. Haverá também a Noite de Israel. Durante o congresso
os participantes terão nos estandes excelentes ofertas de
livros, bíblias, folhetos, revistas, vídeos, CDs, DVDs, camisetas e pôsteres. Os congressistas serão hospedados em dois
locais: Hotel Shelton Inn e Hotel Vilage Inn e as reuniões no
Centro de Convenções ao lado dos dois hotéis. Para maiores
informações e inscrições: Telefone: 0330-789.5152, ou: www.
chamada.com.br.
ASSEMBLÉIA DA AIBRECES
No período de 31 de janeiro a 3 de fevereiro de 2011, a AIBRECES – Associação de Igrejas Batistas Regulares do Centro
Sul do Brasil estará reunindo-se em sua 53ª Assembléia. O evento
terá lugar no Hotel Belo Vista na Estância de Águas de Lindóia
SP. Como acontece a cada ano, esse encontro é marcado não
apenas pela presença das lideranças das igrejas associadas, mas
também pelas famílias. Crianças, jovens e adultos se reúnem
em uma bela confraternização, tornando o ambiente agradável
e descontraído. O tema escolhido para 2011 e que terá como
preletor principal o Pr. Moisés Junqueira é “Vida do Líder Cristão”.
Outros preletores serão os pastores Sérgio Moura, Gilberto Bruno
e Gerson Berthalt. Para maiores informações entre em contato
com o Pr. Alceu Olímpio pelo telefone (11) 3222-7057, pelo e-mail:
alceuheidi@ig.com.br ou pelo correio: Rua 24 de maio, 116 – 4º
Andar, Sala 34 – CEP 01041-000 São Paulo SP.
PROJETO CHILE
O pastor Jomar está na
reta final e nos últimos preparativos para a mudança para
o Chile, o que pretende fazer
em março de 2011. Deus tem
sido muito bom e fiel para com
pastor Jomar e família e não
tem deixado faltar nada nesse
tempo de levantamento do
sustento. Até o momento ele
tem cerca de 50% do sustento
e quer contar com o vosso apoio de mais igrejas no sustento
financeiro e em oração. Pedidos de oração: Pelas viagens que
ainda estão sendo feitas até o mês de novembro. Pelo visto de
permanência junto ao consulado chileno (documentação). Pr
Jomar, Regiane e Davi. Contatos pelo E-mail: pastor_jomar@
yahoo.com.br .
CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA
Nos dias 24 a 26 de setembro a Igreja batista Fundamental de
Araguari MG sob a liderança do Pr. Marcos Gesiel (Na foto com a
esposa Tamara), realizou sua série de conferências missionária
tendo como pregador o pastor Carlos A. Moraes, missionário e
Diretor de Missões da AMI – Associação Missionária Independente. A igreja que já apoiava oito projetos missionários tinha
o alvo de aumentar para dez, mas pelos resultados obtidos na
renovação da Promessa de Fé para Missões provavelmente
passará a apoiar mais três ou quatro projetos, alcançando até
doze projetos.

Cristão Cidadão

N

ão podemos nos acomodar diante das leis injustas
e da “cegueira” espiritual que cerca nossa nação
brasileira. A diferença entre o político e o profeta: O
político fala para agradar ao povo, fala o que o povo quer ouvir,
dissimula, promete. Já o profeta fala o que Deus mandou falar,
ele é independente para falar da parte de Deus. O profeta não
é político, fala para confrontar, para denunciar, para endireitar
e eventualmente, animar e consolar.
Em nossa missão como pastores, inclui também nossa responsabilidade de agir como profetas, no sentido de orientar o povo
em todas as questões da Ética bíblica. Grandes nomes no Antigo
Testamento (José, Daniel, Neemias, Esther, Mordecai) orientavam
faraós e imperadores gentios. Vale lembrar que João, o Batista,
repreendeu Herodes, mesmo que tal ato tenha lhe custado a própria vida. Paulo, aproveitou oportunidades para pregar o Evangelho
aos reis dos seus dias (Félix, Festo e Agripa) e nos lembrou da
intercessão pelos governantes – I Tm 2.2. Evidentemente a Igreja
não é conectada a nenhum partido político, devido a sua natureza
separada do Estado. Contudo, o povo de Deus tem a missão de
salgar e de iluminar, inclusive através do voto.
Evidentemente, o mundo caminha de mal a pior conforme II
Timóteo 3.1-9 (sobrevirão tempos difíceis). Independente disso,
a Igreja prega uma mensagem de Vida, uma Igreja militante,
pró-ativa, a qual existe para prevalecer contra as estruturas
perversas do mal. É claro que o mundo só será melhor quando
Deus criar Novos Céus e Nova Terra, pois a justiça verdadeira
triunfará. Mas enquanto o céu não vem, enquanto Ele não vem,
somos cidadãos que sinalizam o Reino através das nossas
decisões, nosso comportamento e nossa influência. Não podemos ter uma postura contemplativa, passiva, calada, quando
a situação exige de nós uma resposta com base em nossas
crenças na Palavra. Aguardo o arrebatamento (Segunda Vinda
de Jesus) e sou Pré-Milenista convicto. Confio na Soberania do
Senhor ao conduzir a nossa História que nos levará, sem dúvida,
a um final feliz. Contudo, enquanto O aguardamos, não fomos
chamados para sentar nas cadeiras da nossa igreja local com a
boca escancarada cheia de dentes, esperando a aposentadoria,
o fatalismo ou a morte chegar.
A influência de Ló em Sodoma, infelizmente era neutra. Não
conseguiu sequer liderar a própria família e perdeu a reputação
pela sua postura fraca de adaptabilidade ao meio degradante..
Por misericórdia do Senhor, ele (e as filhas) foi tirado da vil
situação e obteve nova oportunidade após o julgamento divino
sobre as perversas cidades. E por incrível que pareça, o cerco
em nossa volta se fecha e a sodomização da sociedade cresce
assustadoramente
Será que a nossa postura deveria ser apenas o aguardar
passivamente a eternidade enquanto homens impiedosos, corruptos, enganadores criam leis injustas e agem impunemente?
Não sou a favor de defendermos o partido A ou B, através do
púlpito, mas somos educadores espirituais, com a responsabilidade de ajudar o nosso povo a pensar. Se não podemos fazer
muita coisa, podemos pelo menos exercer o discernimento para
escolher bem nossos representantes. Além do mais, a boa
cidadania é questão de bom testemunho. Cabe a nós, sermos
modelos quanto ao cuidado com o lixo; não jogá-lo nas ruas,
limpar a frente da nossa casa; separar material para reciclagem; evitar o desperdício (da água, alimento, combustível);
plantar uma árvore na calçada. Podemos inspirar os outros ao
agirmos localmente e pensarmos globalmente. É o mínimo que
podemos fazer. Não podemos observar a política de longe, não
podemos viver alheios ao que acontece, não podemos deixar
de argumentar, conhecer as leis e o perfil de cada candidato.
A alienação política abre o caminho para governos totalitários,
abusivos, injustos e opressores. Paul Medeiros Krause, afirmou em seu texto: “ ...Quem não preza a sua liberdade, não
se queixe de perdê-la”.a
“Por causa da transgressão da terra, mudam-se freqüentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua
ordem” – Provérbios 28.2. “Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz”- Provérbios 29.18.
Permita-me sonhar. Não deveria a Igreja preparar homens
e mulheres cheios do Espírito e íntegros para atuarem nas
várias esferas da política (Educação, Segurança, Saúde)? Não
deveríamos sonhar em ter um presidente piedoso do calibre de
George Washington?
Como seria melhor se tivéssemos mais opções, mais nomes
(cristãos íntegros) para atuarem como vereadores, prefeitos,
deputados, senadores, governadores! Bem melhor seria se o
ensino da nossa Escola Bíblica Dominical, se os nossos cursos
bíblicos de liderança, se as escolas cristãs, baseados nos princípios bíblicos, apresentassem à sociedade homens públicos
que fossem também homens de Deus perfeitos e “perfeitamente
habilitados para toda boa obra”.
Somos povo de Deus, Igreja, chamados para promover a
glória do Senhor através da pregação da Palavra, discipulado, expansão do seu Reino, santificação, boas obras e vidas exemplares. Isso inclui a nossa responsabilidade em cuidar desse planeta
aflito como bons mordomos da multiforme Graça de Deus.
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“Sempre que você tem a verdade ela precisa ser dada com amor,
ou a mensagem e o mensageiro serão rejeitados.”
( Mahatma Gandhi )

Martinho Lopes Névoa
Setembro de 1937 - Agosto de 2010

artinho Lopes Névoa, nascido no
dia 19 de setembro de 1937, foi o oitavo filho de
uma prole de nove irmãos. Aos
sete anos ficou órfão de mãe,
fato este que lamentou por toda
sua existência. Casou-se com
Mary Ana Cândido Corrêa no
dia 4 de janeiro de 1964. Dessa
união resultou o nascimento
de Mônica e Marcelo. Tiveram
também uma filha do coração
(adotiva): Valéria Aparecida
Escosteguy.
Converteu-se em 1974,
através do ministério da Igreja
Batista Regular Maranata em

São José dos Campos, cujo pastor na
época era o saudoso
Ivan Gearhert Taylor.
Atuou desde essa
data em todas as atividades; Construção
do prédio da igreja na
Benedito Matarazzo e
construção da Escola
Cristã, no Bosque dos
Eucaliptos.
Como contador
sempre serviu à missão norte americana
aqui no Brasil Baptist
Mid-Missions, mesmo quando conheceu o Pr.
Richard Deham, diretor da
Editora Fiel nos idos de 1986.
Então juntava e editora Fiel e
a Mid-Missions e as ajudava
como podia, divulgando uma e
atuando na outra.
Atualmente era professor
de Administração Jurídica e
Financeira das Igrejas no Seminário Batista do Cariri no Ceará.
Esse fato o deixava muito feliz,
principalmente quando era chamado de Pastor pelos alunos.
O irmão Martinho repentinamente acometido de um infarto
agudo do miocárdio deixou-nos
no último dia 23 de agosto, às

Salmos Messiânicos
Norbert Lieth
Actual Edições
www.chamada.com.br
Os Salmos exaltam a grandeza e a justiça de Deus e
também apresentam uma
visão histórica da salvação,
desde a eleição de Israel até
ao remanescente do povo
judeu dos últimos dias. Este
é o assunto deste livro.

Sete passos e meio
para a felicidade.
Israel belo de Azevedo
United Press – Editora Hagnos
www.hagnos.com.br
Este livro é um convite para
que você desenvolva hábitos
saudáveis capazes de leva-lo a
viver uma vida feliz e prazerosa
em direção ao novo.

Bactérias na Lã

H

á coisas que só pastor percebe, não tem jeito. São
aquelas terríveis bactérias que atacam o rebanho.
Ovelhas de boa lã estão mais imunes pelo maior
contacto com o Bom Pastor. Outras há, infelizmente, mais sem
defesa pela falta de comunicação com o Supremo Pastor. Aí é
uma festa às “bactérias da lã”. Atacam. Adoecem as fracas e
fazem sofrer as mais fortes. Cuide-se o pastor, pois não está
isento de ser “pragueado” também. Deve lembrar sempre de
que é o mais visado. Caso seja “ferido, o rebanho se dispersará”. Assim, como não poderia deixar de ser, o verbete “ovelhas”
também se refere a nós, os pastores.
Neste escrito quero salientar algumas bactérias que, creio,
aos colegas pastores serão de fácil identificação. Certamente
já se deparou com as tais prejudicando o rebanho.
Dominguite. É aquela famosa bactéria que derruba muitas
ovelhas, sempre aos domingos. Durante a semana acha-se
tempo para tudo, porém no domingo os afazeres se multiplicam
e, logicamente, os trabalhos na igreja são colocados em plano
irrelevante. Limpeza de casa, lavar o carro, supermercado,
dormir até mais tarde, colocar os e-mails em dia, ver futebol ou
outra miséria na TV sob o pretexto de “dar uma descansada”
são alguns dos sintomas da dominguite. Assim, sutilmente,
acontece o comodismo e o distanciamento dos valores mais
excelentes do Reino de Deus.
O esfriamento às coisas espirituais começa exatamente na
indiferença às palavras de Cristo. Ele disse: Buscai, pois, em
primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas
cousas vos serão acrescentadas (Mt. 6:33).O que acontece com
os que sofrem de dominguite é o oposto ao ensino de Jesus.
Buscam em primeiro lugar as outras cousas e, quando der, se
vai à igreja. Sempre apressadamente.Vigiando o relógio. O
pensamento nos negócios ou atividades da semana impede o
deguste da mensagem bíblica.
É uma ovelha em declínio espiritual. Presa fácil a Satanás.
A queda está próxima. Justifica-se diante dos que sentem sua
falta alegando que a igreja não salva. É verdade. Igreja não
salva, mas quem é salvo prioriza a igreja. Davi escreveu: Uma
cousa peço ao Senhor, e a buscarei: que eu possa morar na
casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar
a beleza do Senhor, e meditar no seu templo( Sl.27:4).
Um forte sintoma da dominguite é exatamente a falta de
interesse pela Bíblia. A seguir vem o descaso com a igreja e,
com isso, qualquer motivo por mais simples que seja, é pretexto
para não ir à mesma. Creia, é um prego a mais no Senhor Jesus,
pense nisso. Não ceda ao inimigo. Não entristeça o Espírito.
Siga o exemplo do pardal e da andorinha (Sl 84:3).
Linguite. São aqueles conhecidos buchichos ao “pé do
ouvido.” Nas ruas, nos lares ou mesmo em aniversários, casamentos e pelos corredores da igreja (um local muito apreciado
pelos que estão contaminados com a bactéria), comentários
negativos sobre a igreja, membros e principalmente o púlpito,
sempre acontecem. Ora é o pastor que é prolixo ou objetivo
demais; ora é o culto que precisa ter novidades; ora é a igreja
que está muito parada e precisa de mais agitação; ora é sobre
o horário do culto que acabou mais cedo ou mais tarde; ora é
a vida dos outros e mais... Sabe-se lá o quê.
A linguite sempre tem assunto. São negativos. Quase ou nada
se fala sobre “bênçãos”. A bactéria não permite. Só vê erros.
Implacáveis. Jesus curou enfermos e ressuscitou a Lázaro, porém a turma da linguite brigava com os curados e queria matar o
ressuscitado. Incrível cegueira! A religião impedia de ver o milagre
e conhecer o Deus encarnado. A bactéria da linguite envenenou
a muitos. É boca de maldição e cheia de amargura (Rm 3).
A bactéria da linguite é eliminada tão somente com o bálsamo bíblico. Uma oração sincera como fez o salmista, é letal à
linguite: Põe guarda, ó Senhor, à minha boca; vigia a porta dos
meus lábios (Sl. 141:3). O resultado da aplicação à alma deste
bálsamo é a compreensão de que o que guarda a sua boca e a
sua língua, guarda a sua alma das angústias (Pv. 21:23). Morta
a “bactéria”, volta a ovelha a possuir uma “boa lã”.
Tais bactérias fazem pastor e igreja sofrerem. Tudo terminará
no céu. Lá seremos perfeitos. Tudo será novo. Não há maldição.
Mas entendo, à luz da candeia, que aqui é possível viver muito
mais atmosfera de lá, mesmo sendo nós ainda pecadores. Jesus
Cristo fez e sempre fará a diferença na vida das suas ovelhas.
Basta submissão, contrição e obediência para que as “bactérias”
sejam controladas. Basta ficar no “pó”. Ali as bactérias enervam.
É o lugar onde mais se ouve a voz do Bom Pastor. Afinal Ele
disse: Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim...
Ouvem a minha voz; eu as conheço e elas me seguem (Jo.
10:14,27). Obedecer a Jesus é ter uma vida que é um diferencial.
Ovelhas de boa lã. Talvez torne ao assunto. Há muitas bactérias
do inferno fragilizando muitas ovelhas.

M

8h30. Ao seu sepultamento
compareceram vários pastores,
entre eles: Pr. John Swedberg,
de São José do Rio Preto SP;
Pr. Jim Leonard do Crato CE;
Pr. Marvin Fray de São Paulo
SP; Pr. David Smith de Londrina PR; Pr. Phillip Taylor de Curitiba PR; Pr. Flávio Ezaledo, Pr.
Edison Naves e Pr. João Pedro
Escosteguy de São José dos
Campos SP e muitos outros

pastores de várias igrejas de
São José dos Campos e região. O Pr. Gilson dos Santos,
pastor da Igreja da Graça onde
o irmão Martinho congregava,
oficializou a cerimônia de sepultamento.
A todos os familiares, os
integrantes do Jornal de Apoio
leva as condolências e as orações pelo conforto que vem do
Senhor.

A guarda do sábado
Dr. Aníbal Pereira dos Reis
Edições Cristãs
www.edicoescristas.com.br
A primeira edição deste livro
do ex-padre Aníbal foi publicada em 1977, mas ele continua
atualíssimo nesta segunda
edição, pois hoje, mais do que
em qualquer outra época há
pessoas querendo fazer do
sábado um dia especial.

Enganados
John Perkins
Editora Cultrix
www.pensamento-cultrix.
com.br
Neste livro, Perkins expõe
os bastidores da economia,
revelando a causa real do
presente desastre financeiro
global.

“O que fazemos durante as horas de trabalho determina o que
temos; o que fazemos nas horas de lazer determina o que somos.”
( Charles Schulz )
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Onde Andam Os Recabitas?
Autor: David Corrêa – Transcrito do Original de 1970 e 1977.a

Q

uem são os recabitas?
Com vivem? Onde estão?
Localizaremos primeiramente este povo na Bíblia. São
descendentes de Abraão e Quetura e
por isto muitos comentadores são de
opinião que este povo estava incluído
no concerto que Deus fez com Abraão.
Jetro, sogro de Moisés, sacerdote de
Mídia, era dessa tribo.
Jetro levou Zipora, esposa de Moisés, e todos da sua casa ao encontro
dele no deserto (Ex. 18:1-2), incorporando-se assim ao povo de Israel,
na conquista da terra prometida. Na
época de Josué eram conhecidos
como os queneus (Jz. 1:16).
Com o advento da monarquia
israelita, Saul aconselhou-os a se retirarem do meio dos amalequitas, pois
Samuel ordenou a destruição daquele
povo (I Sm. 15:6).
O nome recabita vem de Recabe
um dos servos de Is-bosete (filho de
Saul) que, juntamente com mais dois,
mataram o filho de Saul tentando agradar a Davi. O rei profeta castigou-os
com a morte ( II Sm. 4).
Os recabitas se diziam ser da tribo
de Benjamim (II Sm. 4:2). Eram tão
importantes na vida dos israelitas que
foram incorporados à descendência
de Judá ( I Cr. 2:55), pois deixaram o
indelével e extraordinário exemplo de
respeito, reverência e dedicação, pois,
ao executar seus serviços de copistas
da Palavra de Deus, cada palavra e
sílaba eram tidas como santas e não
podiam escrever nos livros sagrados,
com pena usada, o nome de Deus,
e nem parar quando era este escrito
e, antes de iniciar os trabalhos, eram
obrigados a banhar-se.
Estas normas, ainda que pareçam em demasia, contribuíram para a
conservação integral do texto sagrado.
Durante o reinado de Jeú, Jonadabe,
filho de Recabe, ajudou a exterminar a
idolatria do culto a Baal, imposta pela
casa de Acabe (II Rs. 10:15-23).
Com o aparecimento de Nabucodonozor, os recabitas protegeram-se
dentro das muralhas de Jerusalém,
no reinado de Jeoaquim (Jr. 35:119) e, sendo profeta Jeremias, Deus
lhe ordenou tomar este povo como
exemplo.
Após o cativeiro, na Babilônia, na
leva chefiada por Neemias, este povo
se fez presente na reedificação das
portas por intermédio de Malaquias
(Ne 3:14) e assinou o concerto de que
firmemente andaria na lei de Deus
pois reconheciam os judeus que a
causa dos seus males, inclusive a
destruição do templo e das muralhas
de Jerusalém, foi a falta de obediência
integral.
Diz a tradição que, após o cativeiro, os recabitas passaram a ter
também a função levítica e também
seus filhos se uniam, através de casamento, com os levitas.
SEUS COSTUMES.
As palavras Jeová e Jehonadabe
são semelhantes, pois ambas contém
JEHO de JEOVÁ, sendo talvez uma
das causas pela qual tivesse horror à
idolatria. João de Jerusalém, historiador, cita que Jonadabe foi discípulo
de Eliseu. Jonadabe deu aos seus
descendentes a ordem de não tomar
bebidas alcoólicas e de não morar em
casas nem possuir ou plantar vinhas
(Jr. 35:6).
Por este meio queriam eles conservar os hábitos e os costumes pri-

mitivos e a fé dos hebreus. Faziam de
sua vida um protesto contra a idolatria
e vícios.
DEUS E OS RECABITAS.
Deus ordenou a Jeremias que
os chamasse e os pusesse à prova
perante os maiorais dos judeus, no
átrio do templo, onde resolviam as
questões públicas.
Eles eram testemunhas apropriadas para testemunhar na prática entre
os sacerdotes (Jr. 35). Colocaram-se
diante dos recabitas taças de vinho
e Jeremias ordenou: “Bebei vinho”.
Todos os chefes recabitas declinaram beber, pois tinham prometido a
seu pai, Jonadabe, serem fiéis aos
mandamentos.
O povo de Judá vivia, nesta altura
dos acontecimentos, desregrado, idólatra e infiel. Então Jeremias mostrou
aos chefes de Israel a diferença: veja
como este povo obedece às palavras
de seus pais há 250 anos e veja como
vocês desobedecem à palavra de
Deus, falando a vocês continuamente
pelos profetas, implorando para que
vocês se voltem de sua idolatria e
bebedice e de seus antigos caminhos.
Portanto Deus trará sobre vós todo
o mal e mandará todo bem àqueles
recabitas fiéis.
O que era louvado por Deus era
a obediência dos filhos de Recabe,
a obediência sem reserva e sem
exceção.
Porém aos recabitas “assim diz o
Senhor dos Exércitos... nunca faltará
varão a Jonadabe, filho de Recabe,
que assista perante minha face todos
os dias” promessa que vigora até os
dias de hoje.
Calvino disse que, além de ser
uma reprovação aos sacerdotes que
provavelmente bebiam vinho livremente no desempenho dos seus deveres,
era também um exemplo de obediência e fidelidade a seus princípios. Os
recabitas não foram absorvidos pelo
meio nem seguiram as práticas da
maioria. Os recabitas eram leais e esta
lealdade era o motivo da ordem de
Deus a Jeremias, de serem tomados
como modelo.
OS RECABITAS NA HISTÓRIA
O historiador Hegesippus menciona que um sacerdote recabita
protestou contra o martírio de Tiago,
o Justo, com isto mostrando sua
participação no ritual do templo até
a sua destruição pelos romanos,
cumprindo o que Jeremias escrevera
(Jr. 35:19).
Benjamim Tudela, outro historiador, no século XII diz que, próximo de
El Jubar, encontrou
100.000 judeus recabitas que cultivavam, pastoreavam e abstinham-se
de vinho e carne, e davam os dízimos
a professores que se devotavam a
estudar, a Lei e chorar por Jerusalém.
O mesmo historiador acrescenta que
o seu príncipe, Salomão Hon Vasi,
traçou sua descendência até Davi.
Wolff, explorador, bem recentemente, encontrou uma tribo, Bem
Khair, próximo a Senasa, cujos membros se diziam filhos de Jonadabe,
recabita, e para isto apontavam na
sua Bíblia Árabe as origens, consistia
de 60.000. Ainda hoje existem membros desta tribo na Mesopotâmia e
no Yemem.
A IGREJA E OS RECABITAS
Os recabitas são um tipo dos

crentes da Igreja, pois ambos estão
peregrinando em busca do céu como
sua casa. Os recabitas vivem no mundo, porém separados dele, da mesma
forma a Igreja que, aqui vivendo, não
pertence a este mundo.
A palavra Igreja, é bom lembrar,
significa: “Assembléia separada”, da
mesma forma que os recabitas formavam uma tribo separada. A igreja, hoje
deve obedecer, não por obrigação,
imposta pela lei, mas por um ato de
gratidão pela salvação recebida do
mesmo modo que os recabitas eram
leais e obedientes.
Pela sua fidelidade, lealdade e
obediência, Deus prometeu: “não faltará varão... todos os dias” (Jr. 35:19)
e à Igreja a promessa é: “Não peço
que os tires do mundo, mas que os
livre do mal”. Jo. 17:15.
Assim como os recabitas não
possuem casas, terras e outros bens,
assim a Igreja deve ajuntar tesouros
nos céus “(Mt. 6:19). Do mesmo modo
que os recabitas, como peregrinos,
não tendo pousada certa, a Igreja
é alertada que neste mundo só terá
aflições, como bem diz a passagem de
I Co. 4:11: “... bofetadas e não temos
pousada certa”.
Deus faz valer sua promessa
eternamente, como bem dizem os
fatos acima mencionados e que,
particularmente para os recabitas, é
“nunca faltará varão”. Se a promessa
vale para os recabitas também valerá
para Israel.
Ora, se ainda vigora hoje a promessa de Deus feita a um minúsculo
povo, há séculos antes de Cristo,
não vigorará também o exemplo de
abstinência e fidelidade de princípios
dos recabitas? O que falta à Igreja
hodierna e a Israel é o que tem em
excesso os recabitas: obediência e
fidelidade de princípio. A falta delas
é responsável pela falta de reconhecer o seu dever para com o corpo
espiritual de Cristo, a Igreja, e para
com o Messias que já veio e voltará
para os judeus. Pode-se dizer que a
Igreja se acha doente, porque está
sobrecarregada de membros inúteis
cujos dons não estão sendo exercitados para o proveito da Igreja local
e em louvor a Cristo. A Israel cabe a
advertência que se Israel existe não é
por amor a eles e sim pela fidelidade
da palavra de Jeová empenhada (Ez.
36:31-33).
Somos nós leais a nosso Pai que
está nos céus como o foram os recabitas a Jonadabe? Poderão os israelitas
e gentios serem fiéis sem o Messias?
Os da Igreja, isto é, aqueles que aceitaram o Messias e arrependeram-se
de seus pecados (tanto judeus como
gentios), recebem dEle uma nova
vida; tornam-se fiéis pelos méritos do
sangue remidor do Messias, Jesus
Cristo ( I Ts. 5:24; Sl. 31:23), tornandoos justos ou justificados (Jr. 23:5-8 e
Is. 53:11).
O mundo é tentador e devemos
pedir a Deus que nos dê a resistência
e a firmeza dos recabitas para podermos permanecer fiéis diante das
influências deletérias do ambiente e
continuarmos firmes nas verdades
traçadas por Deus para nós, antes que
possam perguntar-nos: “Onde andam
os recabitas?”.
Nota: - Desejo notícia desse povo,
os Recabitas, da parte principalmente
dos israelitas. Aguardo notícias. Escreva-me. Obrigado.

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

Uma Grande Ferramenta
no Ministério Pastoral

O

apóstolo Pedro, quando estava encorajando os presbíteros destinatários da sua primeira epístola, ordena-os: “Pastoreai o rebanho
de Deus que está entre vós...” (1Pe 5.2). O verbo pastorear neste
versículo, em princípio, significa que o trabalho a ser exercido pelo pastor é
suprir a necessidade do rebanho. O que precisa ser destacado é que embora
a ordem pareça única, há duas funções básicas envolvidas na ação pastoral
de prover a necessidade do rebanho: alimentar e cuidar.
Muitos pastores acham que se estão pregando, visitando, cuidando das
áreas administrativas da igreja, criando estratégias de crescimento, estão
fazendo bem o trabalho pastoral. Esta foi a maneira que eu tinha sido ensinado.
O pensamento de que a função da ovelha é reproduzir, se ela está
alimentada, é correto, porém, não é tudo, o rebanho precisa de cuidado
contínuo. É neste cuidar constante onde o aconselhamento bíblico se torna
um ministério essencial na igreja local.
Para exemplificar o que normalmente acontece, é útil perguntar: Qual é
o procedimento de muitos pastores na atualidade quando se deparam com
problemas em suas igrejas como: depressão, drogas, homossexualismo,
problemas conjugais, medo, ansiedade, relacionamento entre pais e
filhos, patrões e empregados, entre outros?
Lidar com estes problemas parece não ter muitos atrativos para alguns
ministros, pois eles parecem se constituir num desvio do trabalho pastoral
de ganhar almas, para problemas que eles consideram como não sendo da
área deles, mas, de “profissionais” que sabem como tratar com pessoas que
estão envolvidas com estes problemas. Mas as pessoas com estes problemas
não são suas ovelhas? No momento em que um pastor envia suas ovelhas
para os profissionais das áreas que eles acham que não sabem cuidar, está
entregando suas ovelhas para serem discipuladas por pessoas que muitas
vezes não são crentes em Jesus ou quando crentes muitas vezes utilizam
os procedimentos não-bíblicos para tentarem ajudar estas ovelhas.
O texto de Pedro referido acima, pela importância das instruções acerca
das funções pastorais, deveria conter alguma informação quanto ao crescimento do rebanho, mas não tem – por quê? Porque em nenhum momento
encontramos Jesus Cristo, quando treinou os seus discípulos, enfatizando
o crescimento do rebanho, e Pedro, como foi bem discipulado, também não
enfatizou uma metodologia de crescimento, mas, como alimentar e cuidar
do rebanho.
Jesus, durante o seu ministério terreno, não buscou números que expressassem o sucesso do seu trabalho, pelo contrário, discipulou, capacitou,
encorajou e restaurou seus discípulos, e quando eles estavam treinados,
enviou-os para cumprir a Grande Comissão. E obedientes à ordem de Cristo,
eles cumpriram com a obra de proclamação do evangelho até aos confins
da terra.
Jesus escolheu doze discípulos e durante três anos treinou-os como
encarar, lidar e suportar os problemas da vida vitoriosamente. Fazia parte do
plano de Jesus Cristo treinar seus discípulos como encarar, lidar e suportar
todas as circunstâncias da vida com atitudes que agradassem a Deus a
cada instante da vida à semelhança de Jesus, o qual viveu agradando ao
Pai em tudo.
Jesus não estava o tempo todo evangelizando, pregando e curando; fazia
parte do ministério de Jesus, ensinar seus discípulos, em particular, a lidar
com situações em que egoísmo e orgulho afloravam.
Vemos Jesus que, ao perceber que seus discípulos disputavam entre si
mesmos quem seria o maior no reino de Deus, os chamou em particular e
os aconselhou como deviam proceder. Jesus também elogiou Pedro quando
confessou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, para logo em seguida
repreendê-lo sobre sua insensatez em querer interferir no plano soberano
de Deus em salvar o mundo.
Jesus, como grande conselheiro, também advertiu a Pedro sobre quando
ele o negaria diante dos judeus. Após a morte de Cristo, Pedro, desmotivado,
desencorajado, deprimido, frustrado por ter negado a Jesus, decide deixar
o seu ministério e voltar à antiga profissão de pescador de peixes, achando
que jamais o mestre iria aceitá-lo. Mas quem foi atrás de um homem sem
nenhuma esperança de encarar o mestre e ainda continuar a ser seu discípulo? É neste momento que as ovelhas precisam de ajuda e conforto de um
verdadeiro pastor que se ocupa em cuidar das suas delas.
O livro de Hebreus revela que Cristo é empático a todas as nossas fraquezas, e como verdadeiro pastor ele nos ensina como devemos proceder
quando percebemos que uma ovelha do nosso rebanho não está bem. Ele
está atento, vai atrás da sua ovelha abatida, desanimada, para não somente
confrontá-la, mas encorajá-la. Jesus por três vezes confronta Pedro e nas
três vezes, Ele lhe diz: “Apascenta os meus cordeiros”, “Pastoreia as minhas
ovelhas” (João 21.15-17). Que doces palavras ecoaram nos ouvidos de Pedro! Tornaram-se mais doces ainda quando Jesus, com a mesma voz suave,
meiga e gentil, convida Pedro novamente para segui-Lo. Aquele convite fez
com que Pedro se lembrasse de três anos antes, quando Jesus, andando
na praia, fizera o mesmo convite (Jo 21.22).
Um Pastor deve estar envolvido em cuidar do seu rebanho e um bom
instrumento para isto é o Aconselhamento Bíblico.
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Projeto Bíblia para Todos

Josias

H

á pouco tempo
atrás Josias dos
Santos Candiolli
(josiassc@gmail.com), membro
da Igreja Batista Maranata em
Novo Hamburgo RS ao ouvir
a leitura de uma carta de um
missionário que trabalhava no
Amazonas e estava precisando
de Bíblias Deus tocou no seu
coração e ele decidiu que ajudaria aquele servo do Senhor.
Josias conversou com o seu
primo Adriano Marcelo Ferreira
Gomes (adrianojubamanh@
live.com) que também é membro da mesma igreja, e juntos
decidiram iniciar um projeto de
ajuda aos missionários através

Adriano

do fornecimento de Bíblias.
Antes de darem início ao novo
ministério, comunicaram à igreja e
a idéia foi prontamente aprovada
pelos irmãos e desde então muitos
estão colaborando com o “Projeto
Bíblias para Todos”.
O critério utilizado pela equipe é a necessidade dos missionários. Eles entram em contato
com os missionários via e-mail ou
carta, e eles retornam dizendo se
precisam de Bíblias. Em seguida
pedem o endereço e a quantidade de Bíblias que o missionário
necessita. O próximo passo é
meter a mão na massa para
levantar os recursos financeiros
para comprar as Bíblias. O apoio

Osmar

financeiro vem todo da Igreja,
através de uma oferta fixa para
fazer o envio e oferta variável
que cada irmão contribui durante
o mês que serve para comprar
as Bíblias.
O Projeto Bíblia para Todos
tem um Blog (http://pbibliaparatodos.blogspot.com/) com
informações a respeito do
trabalho. Até o momento eles
já enviaram quatro caixas de
bíblias, sendo: uma para o
Amazonas, uma para o Acre,
outra para a Guiné Bissau
(Através da sede do ministério
em Porto Alegre) e a última
para Sergipe.
A equipe de trabalho tem

Igreja Batista Maranata

três pessoas fixas: Josias dos
Santos Candiolli (23 anos Técnico em Eletrônica), Adriano
Marcelo Ferreira Gomes (24
anos Técnico em Contabilidade) Osmar Candiolli (55 Técnico em Contabilidade). No Blog
há informações e fotos dos
trabalhos já realizados.
Missionários que já receberam as Bíblias

Pr. Lanny Wood

F

oi realizada no dia
11 de setembro de
2010 a penúltima reunião de pastores e obreiros

intervalo, as mulheres presentes tiveram uma programação
com a irmã Judith Wood. O Pr.
Luciano trouxe um tema para
os pastores e obreiros debaterem: “PASTORES EM PERIGO
– Líderes doentes deixam púlpitos para cuidarem da saúde,
estresse e depressão afetam
metade dos pastores brasileiros”.
(Reportagem da revista Eclésia
Edição 143). Foi um tempo de
testemunhos, conselhos e orientações.
Algo que chamou a atenção
é a necessidade dos pastores e
obreiros terem um tempo juntos
para conversar, compartilhar
das lutas, orar, animar e ajudar
uns aos outros. Finalizando, ficou marcada a próxima reunião
para o dia 27 de novembro de
2010 na Igreja Batista Boas
Novas em Guaira, sobre a
liderança do Pr. Clayton.

Iloni Juraci Leuck - São
Paulo de Olivença – AM; Francisco Reis Damasceno - Cruzeiro do Sul – AC; Siegfrield
Zils - Guiné Bissau e Cuba; Pr.
Guaraci de Jesus – Boquim
– SE. Cada um deles recebeu
20 bíblias.
As funções de cada um
dos membros da equipe:
Josias cuida do Blog e

“Mesmo se eu soubesse que
amanhã o mundo se partiria
em pedaços, eu ainda plantaria minha macieira”.
(Martin Luther King).

Projeto Semeadores

Reunião de Pastores e Obreiros
da região de Ribeirão Preto neste
ano. O local foi nas
dependências da
Igreja Batista Bíblica em Bebedouro,
sob a liderança do
Pr Luciano Martins.
Estiveram presentes pastores, missionários, obreiros
e esposas das igrejas: Altinópolis, Barretos, Bebedouro,
Franca, Guaira,
Guardinha, Morro
Agudo, Orlândia,
Pitangueiras, Ribeirão Preto e o
missionário da Igreja Batista Regular
de Caicó – RN.
O pregador foi o missionário
Lanny Wood da Igreja Batista
Bíblica de Barretos. Depois do

faz os contatos
com os missionários através de
e-mails e cartas.
Também faz o
fechamento das
caixas com as
bíblias. O Adriano faz a cotação
de preços e compra as Bíblias nas
livrarias em Porto
Alegre. Osmar,
pai do Josias e tio
do Adriano tem o
papel de levar as
Bíblias até os correios para serem
remetidas aos
missionários.  
Endereço: Rua Gomes
Portinho, 830 - Bairro Jardim
Mauá - Novo Hamburgo – RS
- CEP93548-370 - Fone: (51)3594-4026.

O

missionário OANSE
(Obreiro Aprovado
Não Se Envergonha – II Timóteo 2:15), Diogo
Henrique, juntamente com

ao voltarem para suas igrejas
eles estejam aptos a treinar
mais dois, multiplicando a
equipe de trabalho na igreja.
Este treinamento acontecerá
nos dias 30 de outubro e 2 de
novembro das 8h30 até as 19h
e a data limite para inscrições
é dia 25 de outubro. O investimento por pessoa será de
R$ 160,00 incluindo almoço,
apostilas e estacionamento.
Local: Igreja Batista do Rio
Bonito, Rua Cassiado dos
Santos, 166, Jardim Clipper,
São Paulo SP.
Pastor: avalie esta possibilidade. O Diogo está à
disposição para quaisquer outras informações necessárias.
Pastor, se a sua igreja quer
implantar o ministério e gostaria
de ter ajuda, por favor, entre em
contato: Telefones: (11) 5924
6797 e (11) 8117 6607 - E-mail:
<diogo@oanse.org.br> Para
saber mais visite o site: www.
oanse.org.br.

sua esposa Patrícia e a
filha Nathália (FOTO),
estão servindo ao Senhor
em São Paulo, capital.
No momento Diogo está
desenvolvendo o Projeto
Semeadores, com objetivo de treinar pessoas para
o trabalho com crianças
de 6 a 12 anos através da
igreja local.
O ministério OANSE
tem como objetivo a evangelização de crianças e de
suas famílias e também
o discipulado, tanto das
crianças quanto do treinamento de líderes com
uma ferramenta que tem
sido utilizada em mais
de 14.000 igrejas em 109
países do mundo. No
Brasil, mais de 160 igrejas
desenvolvem este ministério.
O Projeto Semeadores
quer envolver de 2 a 3 pessoas de cada igreja para um
treinamento especial para que

Culto de Posse em
Marilândia do Sul PR
receram mais de 230 pessoas
e além dos membros da igreja,
diversas igrejas daquela região
se fizeram representar: Templo
Batista Maranata de Londrina,
Igreja Batista do Rio Bom,
Igreja Batista Regular de Apucarana, Igreja Fundamentalista
de Califórnia, Igreja batista
Regular de Mauá da Serra,
entre outras da região Norte
do Paraná. Também se fizeram

N

o dia 11 de setembro de 2010 a Igreja
Batista Regular Maranata em Marilândia do Sul PR
deu posse ao seu novo pastor,
Márcio Trindade. Pastor Márcio
é casado com Vânia e tem
duas filhas gêmeas, Maressa e
Naara. Formou-se em teologia
pelo Instituto Bíblico Maranata
em Marilândia do Sul e foi ordenado ao ministério pastoral

m
y

Para contatos com o
Pr. Márcio: www.teologando.
teo.br, e-mail/MSN
pr.marcio.teo@gmail.com,
telefone (43) 3420-1832.

em abril de 2007.
Antes de ir para Marilândia
do Sul pastor Márcio pastoreou
por cinco anos a Igreja Batista
Boas Novas em Sales Oliveira
SP. A IBRM (http://ibrmarilandia.
blogspot.com) tem 28 anos e foi
fundada pelo pastor Benedito
Rafael de Faria. Atualmente a
freqüência da igreja varia entre
90 e 100 pessoas.
No culto de posse compa-
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presentes alguns irmãos da
Igreja batista Boas Novas de
Sales Oliveira SP onde o pastor
Márcio pastoreava e o coral de
40 vozes do Instituto Bíblico
Maranata.
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