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Leia Nesta Edição

Pr. Paulo Arruda na CPCI

O

Pr. Paulo Arruda com a esposa Eloína e os filhos
Paulo e Ivete vão aos EUA e são efetivados na
missão CPCI – Cristo Para a Cidade Internacional.
Pr. Paulo vai também ao Peru e conhece líderes da missão na
América do Sul (Pagina 3).

Conferência Sobre Música

y

c

jornaldeapoio@yahoo.com.br

Dezembro 2010

Congresso Missionário da Amazônia

E

nários, agências
missionárias e
instituições
afins. O número
de vagas deverá
ser limitado e a
intenção é ter a
participação de
representantes
de todas as regiões do Brasil
visando chamar
a atenção para
o potencial missionário que representa a Amazônia brasileira.

Ponta Negra à noite

m 2011, no período
de 3 a 7 de setembro acontecerá em
Manaus, capital do Amazonas, o Primeiro Congresso
Missionário da Amazônia. A
primeira reunião para organização do evento acontece no dia
8 de dezembro em um café da
manhã com pastores e missionários onde será apresentada
a proposta do evento, a forma-

ção da Comissão
Organizadora, definição do local, aprovação dos
preletores e outros detalhes
preliminares importantes. A
idéia inicial é realizar mais nove
reuniões até à data do congresso nos meses de janeiro a
agosto de 2011.
Entre os objetivos do congresso estão estes dois: 1)
Propor um espaço de relacio-

Teatro Amazonas
namento para troca de experiências entre os pastores e
missionários; 2) Potencializar
ações e facilitar parcerias em
áreas da vida da igreja, tais
como evangelização, ações
missionárias, capelanias, ação
social entre outras.
Os participantes do congresso serão pastores, missio-

Conforme forem tomadas as decisões pelo Comitê
Organizador que deverá ser
oficialmente formado na primeira reunião, nós estaremos
fazendo a divulgação através
do Jornal de Apoio, inclusive
com informações sobre custos
e inscrições para os interessados.

Acaba de ser criado o Portal dos Batistas
Fundamentalistas: www.portalbf.com.br

P

E

m Araguari MG, a família Teles realiza conferência
sobre música na Igreja Batista Fundamental. Na
foto, Pr. José Mauro e família com Pr. Marcos Gesiel
(Pastor da Igreja) e esposa (Página 5).

Consagração do Pr. Ramos

N

o Rio Grande do Sul, através da Primeira Igreja
Batista Bíblica do Bairro Harmonia, no município
de Canoas, aconteceu a ordenação pastoral do
irmão José Ramos da Silva. Na foto o pastor e sua família
(Página 5).

Novo pastor em Londrina PR

C

om a presença de mensageiros representando sete
igrejas, a Igreja Batista Vitória, em Londrina PR
procedeu à examinação e ordenação do Pr. João
da Silva. Na foto, o pastor e sua família (Página 5).

lanejado há um bom
tempo, o Portal dos
Batistas Fundamentalistas acaba de ser lançado
pela Missão Brasileira de Apoio
aos Missionários. Mesmo estando em fase experimental,
você já pode acessar através
de três endereços: www.portalbf.com.br, www.batistasfundamentalistas.com.br e
www.batistafundamentalista.
com.br.
Claro que ainda há muito
por fazer, pois se trata de um
trabalho de peso que requer o
envolvimento de todos os agentes interessados na divulgação
dos trabalhos e eventos relacionados ao movimento batista
fundamentalista brasileiro: pastores, missionário, lideranças

das igrejas em geral, agências
missionárias, seminários, juntas, associações e o irmãos
em geral que evangelizam e
pensam o evangelho para a
nossa geração.
Ao visitar o portal, faça sugestões, críticas, envie suas
colaborações para que possamos aprimorar tanto o conteúdo
quanto o visual. Outro detalhe
importante é que os visitantes
se cadastrem com seus respectivos e-mails para que seja
possível a interatividade. Para
contatos com o site use o e-mail:
contato.bf@portalbf.com.br.
O nosso web designer é
o irmão Hiroshi Mitsunaka
Junior da Neekos Consultoria
e Informática que você pode
encontrar nos seguintes en-

A

Missão Brasileira de
Apoio aos Missionários juntamente
com o Jornal de Apoio estão
empenhados em identificar TODOS os missionários brasileiros
(Homens e mulheres - rapazes
e moças) das igrejas batistas
fundamentalistas: Batistas Bíblicos, Batistas Independentes,
Batistas Regulares e demais
igrejas fundamentalistas.
Os missionários podem
estar ligados a uma missão,
junta, associação ou serem
enviados diretamente pela sua
igreja. Podem ser implantadores de igrejas ou missionários
para quaisquer outros projetos,
tanto no Brasil quanto no exterior. Missionários transculturais
ou não.
O objetivo é fazer um levantamento o mais preciso
possível de TODOS os nossos missionários. A exigência
básica é que o missionário (a)
seja ligado a uma igreja batista

fundamentalista, mesmo que a
missão da qual faça parte seja
interdenominacional, como
Missão Novas Tribos do Brasil,
Asas de Socorro, Meva, entre
muitas outras.
O QUE VOCÊ PODE FAZER?
Para que este levantamento
alcance o objetivo de identificar
TODOS os missionários será

necessário a participação de TODOS os que estiverem lendo este
texto. Caso você
tenha endereços
de missionários,
envie este texto
a eles. Se você
solicitar-nos,
podemos enviar
a você no seu email. Solicite para:
jornaldeapoio@
yahoo.com.br.
Envie os
endereços dos
missionários que você conhece, não importando se outros

c

também vão mandar. Faça a
sua parte. Você pode mandar o e-mail, endereço postal
(correio) ou telefones. Converse com outros membros de
sua igreja. Olhe no quadro de
missões (avisos) de sua igreja,
fale com o seu pastor, com os
irmãos mais ligados ao trabalho
missionário.
Não vai custar muito para
você, mas a sua participação
poderá ajudar os missionários,
pois um dos nossos alvos é
divulgar o trabalho de cada
um dos que está nos campos
missionários para melhoria do
sustento financeiro e do apoio
em oração.

PARA ONDE VOCÊ DEVE ENVIAR OS ENDEREÇOS?
Se for pelo correio:
Jornal de Apoio Caixa Postal 125 - 14300-000 Batatais SP
Se for por e-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br
Se quiser falar por telefone:
(16) 3761-0749 – (Cel. Claro) 9192-1440
(Pr. Carlos Moraes).
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br>; telefones (11) 8386-0405
e 4063-5603.

Recenseamento Missionário
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dereços: http://neekos.net; email: <hiroshi@neekos.com.

m
y

c

y

“As dificuldades são destinadas a excitar, não desencorajar.
O espírito humano cresce forte pelo conflito.”
( William Ellery Channing )
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Ponto de Vista

O

Pr. Rômulo Weden Ribeiro
rwribeiro@globo.com

Crentes no Casulo

mundo real para o qual
acordamos a cada manhã
é um lugar difícil para
viver! É um mundo de escravidão.
As pessoas são escravizadas pelo
pecado e vivem sob um pesado jugo.
Quando um pecador se arrepende,
nasce de novo, a Bíblia diz que ele se
torna livre. Foi o próprio Senhor Jesus
quem disse: “Se o Filho vos libertar,
sereis verdadeiramente livres”. Isso
deveria ser uma grande benção para
uma pessoa que estava escravizada
no pecado. Digo deveria porque nem
sempre é assim que as coisas acontecem.
Algumas igrejas, ao receberem
os novos convertidos ao Senhor
tentam convertê-los a ela, a igreja.
Como assim? Se você observar, por
exemplo, algumas dessas igrejas neo
pentecostais que surgem a cada dia
e em cada esquina, vai perceber que
elas prometem quase tudo: prosperidade, cura, emprego melhor e vitória
sobre tudo que o inimigo plantar no
seu caminho.
Mas há um preço! Para receber todas essas benesses são necessárias
muitas contribuições financeiras, muita fé, jejum, oração e, principalmente,
obediência cega aos líderes. Quem
não se submete corre o risco de ser

perturbado pelo diabo que é capaz
de roubar quase tudo que a pessoa
possui. Há casos de adeptos dessas
igrejas que foram amaldiçoados pelos
seus líderes e agora carregam essa
maldição terrível da qual só se livrarão
através de muito sacrifício.
Bem, para nós que somos batistas
fundamentalistas essas coisas não nos
atingem. Somos crentes de verdade,
salvos pela graça de Deus, lavados no
sangue do Cordeiro, e lemos a Bíblia
fielmente, além de sermos dizimistas,
contribuintes com missões e tudo o
mais que se espera de um crente fiel.
Certo? Nem sempre!
O fato é que tem havido por ai,
no meio dos próprios batistas fundamentalistas, alguns casos que se
assemelham, e muito, com as igrejas
neo-pentecostais. São igrejas onde
os líderes, não contentes com os
ensinos bíblicos e com uma tremenda
dificuldade de expor apenas o que a
Bíblia ensina, decidiram criar algumas
regras, normas de conduta, listas de
preferências que podem tornar as
pessoas mais santas.
A síntese de tudo é que tanto entre
os neo-pentecostais como entre os
neo-fundamentalistas (vamos chamá-los assim) a Bíblia não tem tanta
relevância. O mais importante é o que

BATISTAS REGULARES
A AIBRECES – Associação de Igrejas Batistas Regulares do Centro Sul do Brasil realizará seu retiro de
famílias nos dias 31 de janeiro até 3 de fevereiro, juntamente com a 53ª Assembléia no Hotel Bela Vista em
Águas de Lindóia SP. O evento contará com a presença
das lideranças das igrejas associadas e também com as
famílias. O tema escolhido para 2011 e que terá como
preletor principal o Pr. Moisés Junqueira é “Vida do Líder
Cristão”. Os 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.

eu penso acerca do que a Bíblia diz.
Na prática, o resultado na vida das
pobres ovelhas é o mesmo. Eles são
aterrorizados e percebem que para
viver neste mundo difícil não basta
a graça de Deus. É necessário um
casulo para protegê-los até à hora
do arrebatamento. Para livrar-se da
escravidão do pecado do mundo,
submetem-se à escravidão de uma
religiosidade imposta pelos líderes
que colocam fardos pesados sobre
os seus ombros.
Tenho me encontrado com adeptos do neo-pentecostalismo e do
neo-fundamentalismo que em nada
diferem dos escravos do pecado ou
das seitas religiosas que jamais puderam entender o sentido da liberdade
cristã ensinada nas páginas do Novo
Testamento.
Tenho visto através dos anos
de ministério que alguns pastores
precisam aprender a confiar que o
Espírito Santo usa a Palavra de Deus
revelada de Gênesis a Apocalipse
para fortalecer os crentes. A nossa
missão é expor a Palavra e esperar
o resultado da operação do Senhor.
Somente a pregação bíblica pode
conduzir o salvo à verdadeira liberdade. O mais não passa de religiosidade
popular.

BATISTAS BÍBLICOS
Para as famílias dos pastores e obreiros ligados à
JUBBESP – Junta Batista Bíblica do Estado de São
Paulo, o retiro de 2011 será realizado nos dias 25 a
28 de janeiro sob o tema “Unidade na Diversidade”.
Diversos preletores estarão levando as mensagens e
estudos e o local do evento será o Embu Park Hotel
Fazenda na Rodovia Régis Bittencourt, km 283, Águas
Espraiadas, Embu das Artes SP (site: www.embuparkhotel.com.br). Para maiores informações entre em
contato com Pr. Marcos pelo 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) 5562-2834; 5631-1234 e 7125-8022
ou FAX (11) 5068-1985.

Presidente
ou Presidenta

T

anto faz! As duas formas estão corretas. Mas o importante é que
Dilma Rousseff, a partir de 1o de janeiro de 2011, será a líder maior
do Brasil e, como tal, merecerá o nosso respeito de cidadãos e as
nossas orações de crentes no Senhor Jesus Cristo: “Admoesto-te, pois, antes
de tudo, que se façam... orações,... Pelos reis, e por todos os que estão em
eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade
e honestidade” (I Timóteo 2:1-2). Desde que ganhou as eleições, Dilma tem
demonstrado serenidade e respeito para com a democracia juvenil brasileira.
Além disso, mesmo os evangélicos que votaram no candidato derrotado podem
se sentir consolados na certeza que, apesar do voto democrático, no final das
contas foi Deus quem permitiu a eleição de Dilma. Isso não significa que ela
seja a melhor ou a pior pessoa, mas, sim, o líder político ideal para o momento
histórico e profético que estamos vivendo. Até os Estados Unidos da América,
considerado o maior país capitalista e evangélico do mundo, está adotando
políticas socialistas e anticristãs. Quando surgir, o anticristo irá depender de
um sistema político social mundial para enganar as nações e obter controle
sobre elas. A sua persuasão principal será o uso da palavra ou do discurso
inflamado: “... e uma boca que falava grandes coisas...” (Daniel 7:12). Todas
as democracias e ditaduras mundiais estão cooperando para este fim.
O segundo turno das eleições serviu para tratar de assuntos relevantes
à liberdade religiosa no Brasil. Se Dilma tivesse sido eleita no primeiro turno,
como os institutos de pesquisas apontavam, ela jamais teria assinado a carta de
compromisso com os evangélicos, garantindo não promover ou enviar projetos
de leis que tratem sobre a legalização do aborto e o amordaçamento de pensamentos e opiniões tratados no Plano Nacional de Direitos Humanos (PNH3) e no
Projeto de Lei 122 que proíbe terminantemente críticas às práticas homossexuais. É necessário que se diga que Dilma não prometeu vetar tais projetos, caso
os mesmos sejam aprovados pelo legislativo, mas apenas prometeu não ser a
promovedora dos mesmos. Teremos que esperar para ver se os evangélicos não
caíram em um ardil. Não obstante, a carta de Dilma enfureceu a mídia liberal e o
debate sobre o aborto foi chamado de retrocesso. A pressão foi suficiente para
que José Serra não tocasse mais neste assunto, o que provavelmente contribuiu
para que ele perdesse as eleições pela diferença de quase 13 milhões de votos.
O Papa Bento XVI, três dias antes das eleições, finalmente liberou os bispos para
que orientassem politicamente os fiéis da Igreja Católica, mas o prazo não foi
suficiente para causar maiores impactos. Agora, ao menos, os políticos e a mídia
estão a par da fúria popular com respeito a projetos de lei que firam as liberdades
religiosas e tentam impedir a pregação aberta dos dogmas cristãos.
Enquanto a maioria dos eleitores torce para que Dilma seja bem-sucedida
à frente da política econômica, nós, crentes em Jesus Cristo, oramos para que
ela também não se cerque de conselheiros ímpios, que não repita os erros do
passado, como uma ferrenha militante comunista, e que seja sábia na condução
moral e política de nosso país. Oremos por sua salvação e por sua saúde.

Quem Quer Amar a Vida
e Ver Dias Felizes?
Pr. Marcelo Martins
ertamente quando nos deparamos com esta pergunta (especialmente em nossos dias), e olhamos ao nosso redor, parece
que todos estão em busca disto. Ouvimos das mais elaboradas
filosofias de vida que tentam apontar para um caminho assim. Assim como
também escutamos as mais absurdas fórmulas para se alcançar este “amor
à vida e dias felizes”.
No entanto, esta pergunta não é atual, e para surpresa de muitos a sua
resposta encontra-se exatamente na Bíblia, da mesma forma como tantas
outras indagações que o homem com sua vasta sabedoria não consegue
responder.
Pedro, em sua primeira carta (I Pedro 3.10-12) usa esta expressão:
“quem quer amar a vida e ver dias felizes (bons)”, tal como temos ouvido em
nosso tempo. A partir deste ponto ele passa a mostrar “como” nós devemos
viver para desfrutarmos de dias felizes. Note o que ele (Pedro) inspirado
pelo Espírito Santo diz:
1 – Refreie a sua língua do mal.
2 – Os seus lábios não falem engano (falsidade).
3 – Aparte-se do mal.
4 – Faça o bem.
5 – Busque e siga a paz.
6 – Tenha uma vida de oração e santidade – baseado no verso 12.
É interessante observar como as pessoas pensam e vivem em função de
tantas coisas que na verdade nunca lhe trazem felicidade - e nem poderá
trazer! -, pois esta só pode ser alcançada e desfrutada num relacionamento
correto COM DEUS e com nosso PRÓXIMO.
Em síntese, é isto que Pedro apresenta nos seis itens mencionados acima.
Ou seja, se queremos “amar realmente a vida (a verdadeira vida) e ver dias felizes” devemos reavaliar nossa vida e atitude COM DEUS e COM O PRÓXIMO
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Marcelo Martins é pastor da Igreja Batista Maranata em
Novo Hamburgo RS <marceloealaine@ibest.com.br>

“Grandes realizações não são feitas por impulso,
mas por uma soma de pequenas realizações. “
( Vincent Van Gogh )
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Missionário Paulo Arruda vai aos EUA e ao Peru

Equipe participante da capacitação nos EUA
Família Arruda com Dr. Anderson
o período de 11 a as palestras versaram sobre
LIMA, PERU
15 de outubro de os seguintes temas:
Logo em seguida, Pr. Pau2010, o missionário 1. Sua nova identidade em lo teve que empreender uma
da CPCI – Cristo Para a Cidade Cristo;
nova viagem, desta feita a
Internacional, Pr. Paulo Arruda 2. Chegando a ser quem real- Lima, capital do Peru, onde
juntamente com sua esposa mente és;
participou, no período de 01 a
Eloína e os filhos Paulo e Ivete 3. Caminhando por Fé;
05 de novembro, de reuniões
participaram de um seminário 4. A batalha pela mente;
com todos os diretores de
de capacitação com o Dr. Dave 5. Perdoando de coração;
CPCI da América do Sul. Foi
Park e sua equipe na cidade 6. Despertando sua paixão.
um tempo muito proveitoso,
de Knoxville, Estado de TenDepois do período de trei- onde teve a oportunidade de
nessee. Foi um tempo muito namento, Pr. Paulo e sua constatar a obra que Deus tem
especial e a oportunidade de família, com a ajuda das irmãs feito em nossos países vizinhos
aprender muito mais da Palavra Kim Holt e Donna Watson, através de testemunhos e dos
de Deus e de compartilhar um seguiram para a cidade de relatórios que foram apresentempo especial com os demais Omaha, em Nebraska, onde tados por todos os diretores
participantes da missão, sendo fica situada a sede da missão da Colômbia, Bolívia, Chile,
dois casais da Costa Rica, um Cristo Para a Cidade Interna- Argentina e Peru.
casal do Panamá, um casal cional. Ali tiveram mais um treiAlém das grandes bênçãos
do Chile e um casal da Co- namento intensivo com toda que foram os relatórios, houve
lômbia.
a equipe de escritório sobre também as palavras de incenO Dr. Dave Park é atual- as atividades burocráticas da tivo do Presidente, Dr. Neil
mente o presidente do Minis- missão.
“Chip” Anderson, do Diretor
tério Infusion e trabalhou por
A permanência nos EUA
muitos anos com o Dr. Josh foi uma boa experiência para
McDowell, autor do clássico toda a família Arruda que re“Mais que um carpinteiro”, e gressou ao Brasil estimulada a
com o Dr. Neil Anderson, com continuar servindo ao Senhor
quem escreveu diversos livros, em Manaus onde vivem ligados
dentre eles o bem conhecido aos ministérios da Igreja batista
“Quebrando Correntes”. Seu em D. Pedro e sob a liderança
enfoque principal é sobre a do Pr. João Azevedo Saraiva
nossa identidade em Cristo e Júnior.

N

de Missões, Michael Ross, e
do Supervisor para a América
Central e América do Sul, Pr.
Carlos Cordero.
Outro motivo de louvor foi
o fato de terem sido honrados
com a presença do Pr. Alejo e
sua esposa Dorothy Flory, ele
peruano e ela estadunidense,
ambos com oitenta anos de
idade e com um vigor tremendo. O idoso casal tem uma vida
inteira dedicada e atuante na
obra missionária no Peru, onde
foram durante muitos anos os
diretores de CPCI, além de
desenvolverem diversos outros
ministérios não somente em
Lima, como também em outras
cidades do Peru.
ENVOLVIMENTO COM A CPCI
Quanto ao envolvimento do
Pr. Paulo Arruda em tempo integral na obra do Senhor, através
de CPCI, ele disse: “depois de
muita oração e pedir direcionamento de Deus, tenho decidido
ficar até o final do ano de 2010
na empresa onde atualmente
estou (EMBRAPA), tomando
assim um passo de fé, na
certeza de que Ele continuará
cuidando de nós. Por isso rogo
as vossas orações”.
Participantes
da reunião
de diretores
de CPCI da
América
do Sul.
Lima, Peru

Faça Faculdade e Teologia ao Mesmo Tempo

O

pastor Walmir Leonardo estará deixando o pastorado
da Igreja Bíblica de Araçatuba
(sede) a partir do dia primeiro
de janeiro de 2011. O motivo
é que ele precisa dedicarse totalmente ao projeto da
Faculdade. Precisa ficar livre
para as viagens de divulgação
e contatos com propósito de levantar recursos para o projeto.

Ele estará divulgando também
a “Campanha Universidade
Cristã 2011”. Você pode saber
um pouco mais através do site:
www.edu.fiafaculdade.com.
Para os interessados, haverá vestibular para novos alunos
em 2011. Para o vestibular
2011 o candidato deverá fazer
o processo de admissão e então receberá juntamente com
a Carta de Aprovação todas as

orientações para a sua chegada
a Araçatuba. Deverá ir para ficar
no Campus em Araçatuba ao
final de fevereiro. Na chegada
o candidato fará o Vestibular
2011. Independentemente do
resultado da prova ele permanecerá. Se o resultado da prova
não for suficiente, a escola dará
todo suporte para uma preparação pré-vestibular com vista ao
próximo processo seletivo que
acontecerá em seguida.
O grande diferencial desta
faculdade é que o aluno tem a

opção de fazer além do curso
universitário, o curso teológico
ao mesmo tempo. A União Cultural Educacional - mantenedora das Faculdades Integradas
de Angeles e do Instituto de
Pesquisas e Tecnologia de
São Paulo está devidamente
credenciada no SESu-MEC Ministério da Educação Portaria
Nº. 3.963 D.O.U 23/12/2003.
Veja os cursos de graduação e pós graduação no site
ou para maiores informações
telefone para (18) 3622-6654.

Sou Resiliente?
“... passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte...”
Salmos 84:6
termo resiliência tem sido usado como a capacidade
de um material sofrer tensão e recuperar seu estado normal quando o “estado de risco” é eliminado.
Embora seja emprestado da física, a área de humanas passou
a usar o termo “resiliência” para ilustrar a capacidade do ser
humano de resistir às tempestades e até mesmo de usá-las
para seu crescimento pessoal e profissional. Seria, no linguajar
popular, “fazer do abacaxi que lhe restou, um delicioso suco”.
A Bíblia cita os viajantes que atravessavam o vale de
Baca , no caminho para Jerusalém, um terreno seco e árido
e cavavam ali fontes de água para dessedentar os que por ali
transitavam.
O apóstolo Paulo soube mais do que ninguém resistir às
dificuldades transformando-as em bênçãos. Como ele mesmo
diz: “... em apedrejamento, em naufrágio, em açoites, em prisões, em perseguição e traição’, ainda ele podia dizer “Tudo
posso em Cristo que me fortalece” Fp. 1:21.
O resiliente é o que passa pelo processo que excede a
simples superação de experiências negativas e se permite sair
delas fortalecido, mantendo a serenidade mesmo sob ameaças
e diante de traumas, revertendo-os a seu favor.
O Senhor Deus nos dotou da capacidade de resistir e até
devolver à nossa vida toda a energia que faz parte de nós e
que nós conseguimos recuperar após cada batalha vencida.
E somos capazes de transformar a depressão, a tristeza e
o desânimo que nos acompanham nas adversidades em fé,
esperança e amor.
Abençoada misericórdia de Deus que nos põe de pé novamente e nos impulsiona a grandes vitórias. E para que haja
essa mudança é preciso que aceitemos plenamente a Palavra
de Deus que liberta, que salva, que nos mostra o certo e o
errado. Buscar a sabedoria que vem do Senhor é a ponte que
liga o abismo das mazelas diárias ao porto seguro que é a
salvação em Cristo Jesus.
Querida irmã, faça de cada dia uma nova oportunidade para
servir. Busque alternativas para ser um instrumento nas mãos
do Senhor e veja cada problema como um degrau na escalada
até ao topo, até Jesus.

O

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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Aviva-nos Senhor!

É

o que estou pregando. O desafio para mais um
ano que “rompe a aurora e vai se embora”. Pelas
palavras de Jesus sobre a “frieza do amor de quase
todos”, entendo que é impossível um avivamento global como
aconteceu no passado com Roberts, Wesley e outros. Todavia
é possível o local. Igrejas empenhadas em buscar o genuíno
mover do Espírito à luz bíblica. Sem estardalhaço. Sem sensacionalismo. Sem gritaria. Sem palavras estranhas e sem
manifestações extáticas. Desejamos o Avivamento apregoado
pelo Senhor na escrita de Davi: Sacrifícios agradáveis a Deus
são o espírito quebrantado; coração compungido e contrito
não o desprezarás, ó Deus (Sl 51:17). Este sim, é o bíblico
que busco e prego.
O Cristianismo genuíno nunca foi maioria. Embora se fale
muito sobre o crescimento dos evangélicos, o certo é que os
discípulos são poucos. Assim sendo, uma minoria do chamado
mundo cristão, tem luz sobre o que disse Jesus: Por isso ficai
também vós apercebidos... (Mt. 24: 44). E é essa minoria
que, diante do quadro feio do mundo e de um “cristianismo sem
cruz”, anela por mais consagração. Um preparo para “encontrar
Jesus nos ares”. Não permitir - enquanto o “Noivo” não vem
- que se esvaeça “a glória do Senhor” em nosso meio. Daí o
clamor pelo Avivamento em nossos corações.
O pastor Iber Vasconcelos traduziu este anseio dos fiéis
escrevendo sobre Icabô. Considero suas linhas “o martelo na
cabeça do prego”, como se costuma falar. Edificante. Um retrato
fiel do que vem acontecendo no “mundo cristão” e, mais ainda,
um apelo a uma reflexão sobre o nosso caminhar com Deus;
um alerta para ficarmos aguardando o Senhor:
... Foi-se a glória de Israel... – I Samuel 4: 21
Foi-se a glória dos cultos que edificaram e construíram
muitas vidas cristãs.
Foi-se a glória das boas tradições batistas (não estou falando em tradicionalismos).
Foi-se a glória dos púlpitos como símbolos da centralidade
da Palavra...
Foi-se a glória da efetiva ação do Espírito Santo sobre o
pregador da Palavra...
Foi-se a glória dos hinos cantados com unção e entendimento.
Foi-se a glória da participação de TODOS os membros das
igrejas nos cânticos.
Foi-se a glória da Igreja totalmente diferente do mundo.
Foi-se a glória das conversões reais e transformadoras.
Foi-se a glória dos grandes grupos corais, com mensagens
musicais maravilhosas.
Foi-se a glória dos ministérios pastorais impregnados do
cheiro de ovelhas.
Foi-se a glória das doutrinas bíblicas claras, fundamento
das igrejas batistas.
Foi-se a glória da adoração produzida pelo Espírito.
Foi-se a glória de missões como fruto do Espírito.
Foi-se a glória da comunhão genuína derramada pelo
Espírito
Foi-se a glória dos serviços praticados no Espírito.
Foi-se a glória do discipulado, natureza da igreja.
Foi-se a glória do Assim diz o Senhor...
A PROPÓSITO...
Chegou a glória do homem.
Chegou a glória dos projetos humanos.
Chegou a glória da “igreja brasileira”.
Chegou a glória do “esqueçamos a igreja do passado”.
Chegou a glória dos nove leprosos ingratos.
Chegou a glória dos empreendimentos “Mega”.
Chegou a glória da “linguagem, pregações, modos e costumes, práticas e fé contextualizadas”, tudo impresso e de boa
procedência...
Chegou a glória do “Assim diz fulano, assim escreve beltrano”.
Chegou a glória dos “livros - eureca” sobre crescimento de
igrejas que precisam ser acrescentados, mesmo apocrifamente,
às Escrituras Sagradas, pois, pelo visto, elas se tornaram insuficientes para a igreja de hoje...” (O J.Batista – autor citado).
É a verdade do novo século. Estamos vendo um recuo da
igreja. E isso nos leva a clamar por um Avivamento. Muitos
se enveredaram por um caminho que parece sem volta. Mas
creio, creio de coração, que nosso Senhor Jesus Cristo, antes
do arrebatamento, moverá o Espírito para trazer muitos de
volta ao primeiro amor.
Clamemos, pois, como clamou Habacuque dizendo: Tenho
ouvido ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado;
AVIVA A TUA OBRA, Ó SENHOR.... (Hc 3:2 a).

“A melhor coisa sobre o futuro é que
vem um só dia de cada vez.”
( Abraham Lincoln )

QUILOMBOS
Os missionários Juarez e Musa Peixoto trabalhando entre os
quilombolas em São Sebastião da Boa Vista - Chapada do Norte
– MG estão animados com os bons resultados que o Senhor tem
permitido a eles. A meta é alcançá-los com a Palavra de DEUS
que é viva e eficaz, que transforma vidas para que ali possa ser
implantada uma igreja. No estado de Minas Gerais existem mais
de 460 comunidades quilombolas, a maioria sem nenhum trabalho evangelístico. Quilombos são povoados formados por negros
fugidos do cativeiro no Brasil colonial. Existem comunidades
quilombolas em pelo menos 24 estados do Brasil: Amazonas,
Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba,
Pernambuco, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe
e Tocantins. Musa e Juarez estão no Vale do Jequitinhonha (que
na língua indígena significa: Rio Largo Cheio de Peixe), uma das
regiões mais pobres do Brasil. Para contatos use os e-mails:
juarezmusa@ig.com.br e musa.cterra@bol.com.br.
MISSÕES JUDAICAS
No dia 9 de dezembro, quinta-feira, às 20 horas na Igreja Batista Esperança em São Paulo, capital, no quarto andar acontece
a formatura da turma de 2010 do Curso de Missões Judaicas da
MBM – Missão Brasileira Messiânica. Além da entrega dos certificados aos formando, serão dadas informações sobre os cursos
para o próximo ano. Para contatos com a MBM entre no site: www.
mbm-br.com.br ou pelo e-mail da missão: mbm@mbm-br.com.br.
Para contatos com o Diretor do Curso de Missões Judaicas, Darci
G. Corrêa use o e-mail: darcicorrea@terra.com.br.
ENLACE I
No dia 20 de novembro último aconteceu o
enlace matrimonial do
jovem casal Leodete e
Lourival. Foi o segundo
casamento realizado na
curta existência do trabalho de implantação da
Igreja Batista da Vitória
em Batatais SP sob a
liderança do missionário
Pr. Almir Nunes. A cerimônia foi realizada pelos
pastores Almir Nunes e
Carlos Moraes.

ENLACE II
O Pr. Roberto
Castilho de Brito
com a esposa Solange, missionários
da JUBBESP em
Ribeirão Preto SP,
pais do Rodrigo,
juntamente com o
casal João e Ida
Siqueira, pais da
Anna Clara, realizaram o enlace matrimonial dos seus
filhos no dia 27 de
novembro de 2010
na cidade de Jacareí SP. A cerimônia

Bíblica do Jardim Miriam em São Paulo, capital. No encerramento
da programação uma saborosa recepção com “comes e bebes”
a todos os presentes. O coordenador e dirigente dos Amigos
de Sião, Pr. Alexandre B. Dutra fez questão de deixar marcado
para o dia 4 de março de 2011 a abertura dos encontros para o
primeiro semestre do próximo ano. Para maiores informações
use o telefone (11) 2351-3491 e fale com Jane ou pelo e-mail:
pr.alexandredutra@ig.com.br.
44º ANIVERSÁRIO
No período de 10
a 15 de novembro
de 20101 aconteceram as Conferências
do 44º Aniversário
Igreja Batista em Vila
São José, Zona Sul
da capital paulista.
Atualmente a IBVSJ
é liderada pelos pastores: José Benedito
Viana e Neil Saborido. O espaço ficou
pequeno para tantos
que compareceram a
cada culto das conferências e o Senhor
foi louvado pela gratidão dos membros
Pastor Viana
daquela igreja local.
Os preletores foram os pastores: Quarta-feira dia 10/11, Francisco
Ricardo; Quinta-feira dia 11/11, Pr.Jorge Candido; Sexta-feira dia
12/11, Pr. Jorge Candido; Sábado dia 13/11, Pr.Jorge Candido;
Domingo dia 14/11, Francisco Fernandes e Celso de Souza;
Segunda-feira 15/11, Celso de Souza. Para melhor conhecer
este ministério e ver as fotos do evento visite o site da igreja:
http://ibvilasaojose.org.br/pastores.
PR. LEONARD MEZNAR
Com muito pesar informamos que, no dia 14
de novembro de 2010, o
nosso querido irmão em
Cristo e valoroso servo do
Senhor, Pr. Leonard Meznar partiu para a Glória
Celestial. Ele foi membro
da Igreja Batista Regular
e Diretor da Mission Hebrew Cleveland - Ohio,
EUA. Aqui no Brasil a sua
missão estava em Niterói
RJ. O Pr. Leonard Meznar
deixou um grande legado
na obra de evangelização
aos judeus e não judeus!
Plantou diversas igrejas
batistas regulares no Brasil. E um dos seus trabalhos que mais demonstrou desvelo foi na
Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil (SBTB), na como relator
da Comissão de Revisão do Antigo Testamento. Foi professor
de Hebraico e uma das maiores autoridades sobre assuntos do
Antigo Testamento e da Língua Hebraica.
CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA 2010

aconteceu nas dependências do Agrocentro de Jacareí e o novo
casal passará a residir em Ribeirão Preto SP. A cerimônia foi de
belo visual.
ENLACE III
Os missionários Pr. Vanderley e Elda Borges, pais da Laís,
juntamente com o casal Leri e Edna de Oliveira, pais do Bruno,
realizaram a cerimônia de casamento dos seus filhos no dia 30
de outubro de 2010 em Goianésia GO onde o Pr. Vanderley está
trabalhando na implantação de uma nova igreja.
AMIGOS DE SIÃO
No dia 26 de novembro último aconteceu o último encontro
deste ano dos Amigos de Sião. Durante todo o ano os encontros
são realizados toda sexta-feira no Templo Batista de Indianópolis
em São Paulo. São ministrados estudos sobre cultura judaica,
profecia bíblica, ouve-se testemunhos de judeus convertidos e
muito mais. A reunião de enceramento contou com a presença
de um bom grupo de participantes que ouviram o testemunho da
irmã Laura sobre o seu encontro pessoal com o Messias de seu
povo Israel. Fez parte da programação de modo especial o grupo
de jovens da Igreja batista Bíblica de São Vicente cantando canções em hebraico e também o quarteto da Primeira Igreja batista

No período de 30 de outubro a 01 de novembro de 2010, a
Primeira Igreja Batista em Cipó (Embu Guaçu SP) sob a liderança
do Pr. Eliel Barbosa de Souza realizou a Conferência Missionária
2010. O preletor foi o Pr. Almir Nunes, missionário da AMI no Projeto Batatais SP. O tema da conferência foi: “Quem Se Importa?”
Com mensagens desafiadoras, todos foram grandemente abençoados e a igreja amplia sua visão missionária a cada ano.

“Onde não estamos é que estamos bem. Já não estamos no passado,
e então ele parece-nos belíssimo.”
( Anton Tchékhov )

FAMÍLIA MOREIRA
O Pastor André
Moreira que está desenvolvendo o seu
ministério junto ao
povo Kaxinawá, está
aos poucos aprendendo o idioma e
avançando para o
alvo de implantar
uma igreja entre eles.
Como em todo trabalho transcultural, as
maiores dificuldades referem-se exatamente à língua e à cultura.
A família Moreira estava orando por um painel solar, para que
pudessem ter energia em casa e Deus atendeu os seus anseios
e no mês de outubro DE 2010 conseguiram comprá-lo através
de ofertas especiais enviadas por alguns irmãos. Orem pelo pai
do pastor André que não está bem de saúde. Orem também pela
salvação do povo Kaxinawá e pelos recursos para comprar uma
canoa e motor para ser usados no ministério. Na foto, Pr. André,
Marlete, Duda e Ester. Para contatos e-mail: andremar01@
hotmail.com.
FAMÍLIA SERRA
O pastor Josafá Fernandes Serra, membro
da Igreja Batista Adonai
em Osasco SP sob a
liderança do Pr. Fernando F. de Sousa está
entrando em uma nova
fase em seu ministério como missionário.
Depois de trabalhar na
implantação da Igreja
Batista Moriah em Arapongas PR agora está
se direcionando para
Cascavel, Oeste do Paraná para iniciar uma nova igreja. Com
300.000 habitantes, Cascavel fica a 150 km de Foz do Iguaçu e
do Paraguai, o que a torna uma cidade estratégica para o trabalho
missionário naquela região. Ele também deixou a MIBRE – Missão
Batista Regular Evangelizadora e ingressou na MBBF – Missão
Batista Brasileira Fundamentalista. Outra novidade é que o pastor
Josafá estará se casando no dia 18 de dezembro com Regina que
também é viúva como ele e tem uma filha de 16 anos (Carol). Para
contatos com o pastor Josafá use o e-mail: josafaserra@yahoo.
com.br, telefone (11) 9898-0595.
CONFERÊNCIA SOBRE MÚSICA
Nos dias 6 e 7 de novembro último a Igreja Batista
Fundamental em Araguari,
MG, pastoreada por Marcos
Gesiel Laurentino, casado
com Tamara Kel Lemos Ferreira Laurentino. O preletor foi
o Pastor José Mauro Teles da
Igreja Batista Independente
de São Joaquim da Barra,
SP. A família Teles apresentou
vários hinos especiais cantados e instrumental em louvor a Deus
e o Pastor falou sobre a adoração através da música que exalta
a Deus. O Pastor José Mauro tem sido usado muito nesta área
em várias Igrejas do Brasil. Seu filho mais velho que não estava
nas conferências está estudando na Universidade Bob Jones, nos
EUA, fazendo curso de Teologia e Música. A família tem dois CDs,
gravados. Os interessados em adquirir os CDs poderão entrar em
contato com o Pr. José Mauro: jmauroibi@terra.com.br. Na foto,
as famílias Teles e Laurentino. Da esquerda para a direita: Pr.
Marcos, Tamara, Aloísio, Diva e Pr. José Mauro.

Guaíba, Novo Hamburgo e Gravataí. As mulheres foram recebidas com um delicioso café da manhã e edificadas pelo estudo
sob o tema “Mulheres corajosas em tempos difíceis” (I Co 15:58)
que sabiamente foi desenvolvido pela irmã Nancy Felix Fragoso
de SP, aprenderam como vencer o medo pelo amor e ter uma
vida vitoriosa e comtemplaram a vida de mulheres da Bíblia que
foram corajosas e venceram em tempos difíceis. No decorrer da
programação houve cânticos, dinâmicas e testemunho de uma
irmã. A Igreja anfitriã aproveitou a presença da amada irmã Nancy
para trazer o estudo da E.B.D á classe feminina Filhas do Rei. O
estudo era sobre firmar compromisso com Deus, com a família
e com a Igreja. No fim do dia, a convite do Pr. Cirineu Boff e sua
esposa Dona Ivete Boff tivemos um encontro para esclarecer
dúvidas á respeito de comportamento da mulher cristã perante
Deus e a sociedade.
CONSAGRAÇÃO NO SUL

A 1ª Igreja Batista Bíblica do Bairro Harmonia em Canoas - RS
liderada pelo Pr.Cirineu Boff compartilha com alegria a indicação
do irmão José de Ramos da Silva ao pastorado. Nascido na cidade
de Eldorado - SP encontrou-se com Cristo no ano de 1994 e congregou no Templo Batista em Vila São José, São Paulo, capital.
Juntamente com sua esposa irmã Cida foram alunos do Instituto
Batista Missionário em Cidade Ademar. Assim, Deus os preparava para servir em outra seara. Em abril de 2006, mudou-se com
sua família (Esposa e filhas Aline, Ninety e Karine) para trabalhar
como obreiro responsável da Igreja Batista Bíblica em Gravataí
- RS. Com árduo trabalho a igreja continuou crescendo e Deus
tem abençoado a Sua obra naquele local com famílias, jovens
envolvidos no Oanse e muito evangelismo. Irmão Ramos, passou
a ser Pr. Ramos desde o dia 30 de outubro quando foi examinado,
apresentou testemunho fiel á obra e foi aprovado após ter sido
avaliado por vários pastores de Porto Alegre e região. A consagração aconteceu no mesmo dia com uma gostosa comunhão com
os irmãos que oraram e o apoiaram durante este tempo.
MESTRADO
O Pr. Paulo Santos, um dos nossos colaboradores e articulista
do Jornal de Apoio acaba de concluir o seu Mestrado em Ministérios Cristãos (MMC) pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida
em Atibaia SP. A cerimônia de formatura acontece no dia 11 de
dezembro na Alameda dos Periquitos, 98 em Atibaia SP.
MAIS UM PASTOR CONSAGRADO

TERCEIRO ENCONTRO DE MULHERES

No belo sábado do dia 6 de novembro a 1ª Igreja Batista Bíblica
em Canoas RS realizou seu 3º Encontro da Sociedade Feminina. O evento contou com mais de 90 mulheres entre senhoras
e moças de várias congregações de Porto Alegre, Campo Bom,

No dia 13 de novembro de 2010 foi realizado na Igreja Batista
Vitória, em Londrina, PR, o Concílio Examinador do Pr. João da
Silva, com mensageiros de 07 Igrejas (Londrina, PR; Japurá,
PR; Curitiba, PR; Jaraguá do Sul, SC; Maringá, PR; Pinhais, PR;
Mauá da Serra, PR), num total de 13 Mensageiros (sendo 10
pastores) e 08 Observadores; o Concílio foi moderado pelo Pr.
Clauder Pereira Maciel, da Igreja Batista Salém (Pinhais, PR) e
secretariado pelo Pr. Jorge Facchini Jr., da Igreja Batista Vitória
(Londrina, PR). Os mensageiros das Igrejas ficaram muito satisfeitos com a preparação e as convicções do Pr. João e foi dado por
unanimidade um parecer favorável e o Pr. João foi Consagrado
ao Ministério no mesmo dia. Foi um Culto muito abençoado, com
a presença de 08 pastores participando da cerimônia de imposição de mãos. Continuem orando por Pr. João da Silva e família,
no desenvolvimento do trabalho Batista Regular em Apucarana,
PR. Com certeza, ainda ouviremos muitas bênçãos acerca desse
trabalho e Pastor!
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Uma Vida a
Serviço do Senhor

E

m Atos 20.17-38, o apóstolo Paulo reúne os presbíteros na cidade de Mileto, para se despedir,
pois retornaria a Jerusalém. Em seu discurso ele
apresenta três compromissos que sintetizam a seguinte mensagem: UMA VIDA A SERVIÇO DO SENHOR DESENVOLVE
COMPROMISSOS DE VALOR.
O primeiro é um COMPROMISSO COM A INTEGRIDADE
(17-23; 33-35), isto é, ele relembra o passado, seu ministério em
Éfeso (18b-21). O apóstolo presta contas do trabalho realizado.
Ele relembra seu ministério em Éfeso e na própria Ásia. Ele
afirma estar pronto para voltar, apesar das expectativas negativas. E enquanto presta contas, ele dá testemunho pessoal de
como procedeu entre eles: “COM INTEGRIDADE!”
Integridade é a qualidade do que é inteiro completo (Aurélio). John Stott afirmou que Paulo “compartilhou todas as
verdades possíveis com todas as pessoas possíveis, de todas
as formas possíveis. Ele pregou todo o evangelho, a toda a
cidade, com toda a sua força”..
Se é verdade o que os 20 capítulos de Atos nos ensina,
então todos somos servos do Senhor; e portanto, não importa
o ministério que exerçamos, devemos ser íntegros. Por meio de
desenvolver integridade pessoal e ministerial, que são medidas
por Deus, que tudo vê (Sl 139.5,7).
O segundo é um COMPROMISSO COM UM PROPÓSITO
DE VIDA (24), neste caso, Paulo fala de seu futuro, mais precisamente de seus sofrimentos (22-27). Ele sabia, por meio do
Espírito, que não veria mais aqueles irmãos; ele, novamente,
fala de sua tranqüilidade quanto ao trabalho realizado entre
eles (26-27); e entre este ponto, ele define majestosamente
seu propósito de vida. “Sua maior preocupação não é sobreviver a todo custo, mas terminar sua carreira e completar a
tarefa recebida de Cristo: testemunhar o evangelho da graça
de Deus” (24).
Tenho estudado Atos e ensinado na igreja e seminário, e
uma ênfase, que tenho notado, nas aplicações de Lucas, no
livro, é que todos os salvos são chamados para viver uma vida
de serviço ao Senhor. E se isto ainda não é uma verdade pra
você, ou você está rejeitando o ensino da Palavra de Deus,
ou não tem entendido o que a Bíblia diz. O que este segundo
compromisso de valor na vida de um servo do Senhor desenvolve é a capacidade de reconhecer seu propósito de vida.
Enquanto você não descobrir o propósito de Deus para sua
vida, você ficará andando em círculos achando que sua vida
espiritual não faz sentido.
O terceiro é COMPROMISSO COM A COMUNIDADE
(28-35), neste trecho, ele cita o presente, e faz exortações
aos presbíteros. Aqui lemos o esboço da mensagem de Paulo
aos pastores. Ele menciona que: O pastor deve estar atento
a sua própria vida (28); Ao rebanho que Deus lhe confiou e
Lhe é precioso (28b); Às heresias destruidoras do rebanho
(29-31); Ao Senhor e à Palavra de Sua Graça (32). Em outras
palavras: A continuidade da igreja depende de algumas qualidades desenvolvidas por seus líderes: a) pessoal; b) pastoral;
c) apologética.
Quando você pensa no tipo de pastor que a igreja precisa,
o que te vem à mente? Que interesses ou virtudes você espera? A agenda de um pastor não é, nem deve ser, determinada
por ele, ou por qualquer um dos irmãos da igreja, mas pela
Palavra de Deus.
Para que um pastor tenha o privilégio de ver o fruto de
seu trabalho, ele precisa desenvolver uma visão sobre o que
a Bíblia ensina a respeito do ministério pastoral, e não sobre
suas experiências em outras igrejas com ministério pastoral.
A igreja não pode cobrar seus pastores, pelas experiências
deixadas por seus antecessores, antes ela deve exigir que
eles sejam bíblicos, em tudo.
Creio que estas palavras de Paulo não se aplicam somente
aos pastores, e sim a todos os líderes da igreja. Pois, viver a
serviço do Senhor requer: Uma vida em ordem (pessoal, familiar
[marido, esposa, filho, pai], profissional); Um cuidado com o
próximo e não com você mesmo; e um zelo pela verdade.
Paulo encerra a reunião em meio a um espírito de alegria
e tristeza por causa de sua partida (36-38), e os pastores
choraram ajoelhados em sua partida. Pense nisto, pastores
chorando por outro pastor!!! Quando UMA VIDA A SERVIÇO
DO SENHOR DESENVOLVE COMPROMISSOS DE VALOR,
a partida de seus servos será honrada!!!
Quais desses compromissos estão ausentes em sua vida?
Quais desses compromissos você precisa desenvolver de uma
maneira que se torne um servo do Senhor valoroso?
Queridos, não dá para manter um ministério íntegro e
produtivo sem qualidade espiritual. Não dá para ter qualidade
espiritual sem conhecer a vontade de Deus para sua vida. Não
dá para conhecer a vontade de Deus para sua vida sem uma
entrega completa, um compromisso integral.
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A

qui vão alguns pequenos recados e alertas para que
as pessoas sejam avisadas de perigos iminentes
para cidadãos do planeta terra.

MARCELO GANDIA
“ATENÇÃO: Abduções Alienígenas é uma mentira. Mas há
uma verdade incontestável revelada nas Escrituras: Eu (e mais
uma multidão ) sumiremos brevemente, e isso é, simplesmente
uma promessa do verdadeiro Deus Jesus (I Ts. 4:13-18 ), que
virá buscar os seus. Ainda há uma chance de escape, pelos
menos nos próximos 7 anos ( I Ts. 5:9-10). Qualquer dúvida,
deixarei a minha Bíblia e alguns panfletos para consulta em
minha casa, pode ir lá pois estará vazia e não se preocupe
comigo, estarei maravilhosamente bem”. (I Ts. 4:17)
marcelo.gandia7@gmail.com
CARLOS A. MORAES
“Eu não faço planos de ser sepultado. Gosto de pensar que
estarei vivo no momento do arrebatamento da Igreja. Essa sempre foi a bendita esperança do cristão. Mas se acontecer que eu
morra antes da volta de Cristo, quero que em minha lápide sejam
gravadas as seguintes palavras: ‘Promovido ao primeiro grupo’.
Sim, é isso mesmo. De certa forma, no ato do arrebatamento,
embora seja num abrir e fechar de olhos, a Bíblia diz que haverá
dois grupos: os ‘ressurretos’ e os ‘vivos’” (I Ts. 4: 13-18).
moraes.carlosalberto@yahoo.com.br
ANDRÉ SANCHES
Apesar de ignorarmos o deserto pela sua pouca atratividade,
ele está lá. O deserto faz parte da paisagem e da natureza e tem
a sua função. Muitos não vêem utilidade alguma no deserto que
não seja a de causar dor e sofrimento. Por isso, fazem questão
de nem pensar nele, de ignorá-lo, fingir que ele não existe. Mas
isso é em vão, pois o deserto tem o poder de se locomover até
nós. Sim, ele pode sair de seu lugar e vir ao nosso encontro.
Jesus, sendo Deus, poderia ter evitado o encontro com o deserto,
mas aceitou ser levado até ele (Mt 4:1) No deserto Jesus venceu
e se tornou o modelo de alguém que não teme o deserto, mas
extrai dele a vitória. Não uma vitória sem lutas, mas uma vitória
conquistada. O deserto foi democrático no decorrer das épocas.
Passaram por ele servos de Deus do passado, ímpios, profetas,
reis, o Filho de Deus, apóstolos, nós. Porém, a verdade sobre o
deserto é que aqueles que o enfrentam com a ajuda de Deus,
como Jesus fez, sairão vitoriosos mesmo em meio a duras lutas,
assim como foi com Jesus (Sl 84: 5-6). O que o deserto tem
produzido em nossas vidas?
esbocandoideias@gmail.com
FRANK MEDINA
A Bíblia foi escrita a muitos anos atrás, muitos dos acontecimentos bíblicos ocorreram a milhares de anos, mas Ela, a
Palavra de Deus (Nosso Manual do Fabricante) continua sendo
totalmente atual, se você basear a sua vida pela Palavra de
Deus viverá muito melhor, eu te garanto. Mesmo que você
não creia na veracidade da Bíblia, leia apenas este versículo:
“Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida;
ninguém vem ao Pai, senão por mim.” (João 14: 6).
frankmedinaibpp@gmail.com
ATENÇÃO:
Mande para o e-mail do Jornal de Apoio
(jornaldeapoio@yahoo.com.br) o seu pequeno recado ou
alerta e nós publicaremos em uma das próximas edições.

“Um profissional é aquele que faz o seu melhor
trabalho quando menos vontade tem de fazê-lo.”
( Frank Lloyd Wright )

40 ANOS
A Igreja Batista Independente de Altinópolis SP, sob a liderança do Pastor José Ênio Darini comemorou seu quadragésimo
aniversário de fundação realizando uma série de conferências
nos dias 26 a 28 de novembro próximo passado. O preletor foi
o Pastor Émerson José de Andrade, da Igreja Batista Bíblica em
Orlândia SP. Na sexta-feira e no sábado compareceram ao evento representantes de diversas igrejas batistas fundamentalistas
daquela região.
REUNIÃO DE PASTORES
No dia 4 de dezembro aconteceu na Igreja Batista Boas Novas a última reunião de pastores de 2010 da região Nordeste do
Estado de São Paulo. O Pr. Cleyton Maciel, da igreja hospedeira,
apoiado por todo o rebanho ofereceu uma excelente acolhida a
todos os presentes através de um delicioso café da manhã e um
suculento almoço. Os pregadores da reunião foram os pastores
Robson Marcelo da Silva de Goiânia GO e Carlos Alberto Moraes,
de Batatais SP. A presença do pastor Marcelo à reunião deveuse ao fato dele estar pregando nas conferências missionárias da
própria igreja hospedeira da reunião.
CONGRESSO DA COJUBAB-BA
Jovens de todo o Brasil estão convidados para o II Congresso
da COJUBAB-BA que acontecerá no período de 22 a 26 de junho
de 2011 na cidade de Valença-BA. Toda a programação será realizada no Guaibim Praia Hotel. O investimento por pessoa será
de R$ 360,00 (Parcelado em até 8 vezes a partir de agora). O
tema do congresso será “Eu quero fazer a diferença” e abordará
as seguintes áreas: Drogas, Relacionamentos, Internet, Música,
Missões e Mordomia cristã, entre outras. Para conhecer o local
do evento visite o site: www.guaibimpraiahotel.com.br. Para
maiores informações sobre o evento: (71) 3396-6408 Luís Carlos (lsacramentosantos@yahoo.com.br); (71) 3623-5273 Ueliton
(uelitonsilva123@hotmail.com); (71) 3307-7699 / 8766-7126 Tiago
(tiagoba71@hotmail.com). Acompanhe as atividades da COJUBAB através do blog: http://cojubab.blogspot.com/.
LOUVOR EM HARMONIA
Nos dias 11 a 15 Janeiro de 2011 o evento denominado
Louvor e Harmonia será realizado na Igreja Batista Manancial
em Fortaleza CE. A programação é voltada para membros de
Igrejas Batistas Regulares e outras Igrejas que compartilham da
mesma doutrina, bem como da mesma filosofia tradicional de
louvor. Durante as tardes, acontecerão os ensaios para o Recital
que deverá ser apresentado no final do evento (incluindo coral
e orquestra). Durante as noites, haverá estudos relacionados ao
ministério de Música na Igreja, além de exibições comentadas de
peças clássicas. Após um intervalo para o lanche, a cada noite
será ministrado um estudo com um Pastor de Adoração. Os palestrantes serão:- Pr. Renato Brito, da Igreja Batista de Novo Juazeiro
(Juazeiro do Norte, CE), que é também professor do Seminário
Batista do Cariri (Crato, CE). - Pr. Kelso Clark, que trabalha na
Igreja Batista Manancial e é o responsável por este evento. Após
os estudos, os participantes terão compartilhamentos musicais
ao vivo, com o Prof. Renato da Costa, um estudioso da música
clássica que tem desenvolvido um Blog voltado especificamente
para essa área: http://compartilhamentomusical.blogspot.com/.
Para maiores informações: Pr. Kelso Clark: (85) 8888-4008.
CHÁ PASTORAL
Dia 02 de dezembro a Igreja Bíblica Santa Fé em Fortaleza
CE, sob a liderança do Pr. Lindemberg Lopes realizou um Chá
Pastoral com a presença de pastores e missionários com respectivas esposas a fim de planejar eventos para o Dia da Bíblia que
acontece no segundo domingo de dezembro a cada ano. Durante
o evento foram distribuídos materiais da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil (cartazes do Dia da Bíblia, calendários de parede)
Houve ainda um stand com Bíblias em preços promocionais.
No mesmo encontro foi feita uma homenagem póstuma ao Pr.
Dr. Leonard Meznar, que foi para a glória celestial no dia 14 de
novembro. O Dr. Leonardo foi missionário, evangelista entre os
judeus, fundador e colaborador na fundação de diversas Igrejas
Batistas Regulares, tradutor do Antigo Testamento, colaborador
dedicado da Sociedade Bíblica Trinitariana, e uma das maiores
autoridades em Hebraico Bíblico e cultura judaica.

FORMATURA NO MARANATA
No dia 4 de dezembro de 2010 acontece a formatura do Instituto
Bíblico Maranata com turma de 6 alunos, sendo uma mulher e 5
homens. O orador da turma é o Valdecy S. Lopes e o paraninfo, o
Pr. Daniel C. Pauluci. Fundado em 1962, o IBM comemorou seu 48º
aniversário no dia 21 de agosto do corrente ano. Os interessados
em saber mais sobre matrículas para 2011 deverão entrar em contato através do site: www.ibmaranata.co.br, ou enviar e-mail para:
ibmaranata@ibmaranata.com.br, telefone e fax: (43) 3428-1375.
Pelo correio: Caixa Postal 41 – CEP 86825-000 Eldorado PR.
CONGRESSO MARANATA 2011
No período de 5 a 8 de março de 2011, o Instituto Bíblico Maranata em Marilândia do Sul PR estará realizando o seu Congresso
Anual sob o tema: “Espiritualidade na Pós Modernidade”. O preletor oficial será o Pr. Isaltino Gomes Coelho Filho, autor do livro,
“O Pai Nosso – A Oração que Jesus Ensinou”. Para as mulheres
haverá palestras com Meacir Carolina Frederico Coelho. Haverá
workshops direcionados para casais, jovens e adolescentes.
Inscrições e maiores informações pelo telefone (43) 3428-1375
ou pelo e-mail: ibmaranata@ibmaranata.com.br. Observação:
Haverá área de camping para os interessados.
EVANGELISMO REGIONAL
Depois de três reuniões realizadas consecutivamente nos
dias 23 de outubro (Igreja batista Independente de Parque São
Sebastião), 29º de novembro (Igreja batista Independente de
Sertãozinho) e dia 12 de dezembro (Igreja Batista Independente
de Serrana) ficou acertado a data de 19 de março de 2011 para
dar início a um projeto denominado “União para evangelismo
regional”. O alvo é unir esforços de diversas igrejas da região
de Ribeirão Preto para realizar evangelismo e implantar igrejas
onde há necessidade. A cidade alvo escolhida foi Serra Azul. As
igrejas participantes até o fechamento desta edição eram estas:
Igreja Batista Independente de Serrana, Igreja Batista Emanuel
em Cravinhos, Templo Batista em Cajuru, Igreja Batista Independente do Parque São Sebastião, Igreja Batista Independente de
Sertãozinho, Igreja Batista Independente de Jardinópolis, Igreja
Batista Independente de Pontal, Igreja Batista Independente de
Pitangueiras, II Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto,
Igreja Batista Independente de Barrinha. As portas estão abertas
para todas as demais igrejas da região. Para obter maiores informações entre em contato com o Pr. Paulo Nievas, telefone (16)
3951-6405 ou Pr Alexandre, (16)3987-5072.

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
Primeira igreja Batista Regular. - www.ibvilateixeira.com,br
Templo Batista Maranata - www.tbm.org.br
Igreja Batista Esperança - ww.ibe.org
Igreja Batista Sião. - http://batistasiao.org
Templo Batista Maranata. - http://www.tbm.org.br/londrina
Associação Missionária Independente - www.missaoami.com.br
Igreja Batista em D. Pedro - http://ibdpmanaus.blogspot.com
Igreja Batista Bíblica - http://ibbiblica.blogspot.com
Igreja Batista Independente de Franca.
www.igrejabatistaindependentedefranca.blogspot.com
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

“Cuidado para que as vitórias não carreguem a
semente de futuras derrotas.”
(Ralph W. Sockman)
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O Princípio do Investimento

D

iz a Bíblia: “Dêem
aos outros, e Deus
dará a vocês. Ele
será generoso, e as bênçãos
que Ele lhes dará serão tantas,
que vocês não poderão segurálas em suas mãos. A mesma
medida que vocês usarem para
medir os outros, Deus usará
para medir vocês.” (Lucas 6:38)
O Princípio do Investimento
além de verdadeiro, é bíblico.
Ele diz que se alguém investe,
receberá de volta muitas vezes
mais. As Escrituras expressam
esta verdade muitas e muitas
vezes. Veja que não é apenas
uma questão de receber de
volta o que foi investido. Mas,
receber de volta de acordo com
quanto é investido. Segundo a
Bíblia, quem investe pouco recebe pouco em retorno. Quem
investe muito, “com abundância
também ceifará”. O Dr. John E.
Haggai disse o seguinte sobre
o Princípio do Investimento:
“Como líder, você tem de entender e praticar o princípio do
investimento. Se sua liderança
é motivada pelo amor, humildade e auto-disciplina, você
receberá amor e lealdade dos
seus seguidores. Eles reconhecerão que você está investindo
sua própria vida para o bem
deles e estarão mais inclinados
a seguir sua liderança.” ¹
1. Motivação Correta para
um Investimento
“Que cada um dê a sua
oferta conforme resolveu no
seu coração, não com tristeza
nem por obrigação, pois Deus
ama quem dá com alegria.” (2
Co 9:7)
- O líder não deve buscar
doações através do entristecimento das pessoas por causa
de uma condição desfavorável,
de uma calamidade ou por
pressão.
- O líder não deve levar as
pessoas a ofertar por simples
obrigação.
- O líder não deve levar as
pessoas a ofertar somente porque fazem parte do grupo, por
que todos fazem isso também

Pr. Paulo Santos
ou porque há um compromisso eu ganhar mais começarei a
firmado.
investir”. Mas, segundo a Lei da
2. O líder e o investimento semeadura, o Princípio bíblico
O líder eficaz conduzirá seu do Investimento, você só pode
grupo através da alegria de colher o que planta.
doar. Ele deve usar a si próprio
E - Seja paciente
como o primeiro exemplo. O
Quando alguém planta, não
que pode ser pior que o líder espera colher no dia seguinte.
que não vive o que prega?
Na verdade, terá muitos pro3. Os 10 Mandamentos do blemas surgindo antes mesmo
Investimento ²
que comece a colher. Exercite
Um entre seis versos nos fé. A paciência é justamente o
evangelhos, e dezesseis das que melhor distingue o verdatrinta e oito parábolas de Jesus, deiro líder.
têm a ver com o uso certo ou
F - Não se dê por vencido
errado das possessões mate- por causa de uma derrota
riais. Sendo assim é claro que a
Porque uma fruta estraga
forma com que o líder lida com no pé significa que o fazeneste assunto irá refletir direta- deiro deverá desistir de toda a
mente em sua liderança.
plantação? Claro que não! Ele
A - Reconheça que Deus sabe que somente prosperará
é o provedor.
se mantiver os princípios de
O termo “provedor” vem do cultivo daquele fruto.
incidente onde Abrahão, com seu
A Lei da semeadura é uma
filho Isaque, no sacrifício, teve verdade na Palavra de Deus
sua maior prova de fé (Gn 22). A como outra qualquer. As pesresposta da pergunta do filho, que soas aceitam o que a Bíblia
indagava a respeito do cordeiro diz sobre a divindade de Jesus,
para ser sacrificado, foi: “Deus sobre a vida eterna, sobre a
proverá para Si o cordeiro”.
pessoa de Deus... assim, elas
B - Mantenha a cabeça nas deveriam aceitar também o
coisas que você quer e fora das Princípio do Investimento.
que você não quer, de acordo
G - Ponha seu dinheiro onde
com a vontade de Deus.
quer que seu coração esteja
Não é uma questão de conCristãos em todo o mundo
fissão positiva. Veja, quem não estão lutando contra os deseacredita em algo vai investir jos de seus corações, lutando
tempo ou esforços nisso? Não grandes batalhas de comporinvista tempo, recursos e esfor- tamento. A Bíblia diz: “porque,
ços naquilo que não tem certe- onde está o teu tesouro, aí
za ser a vontade de Deus!
estará também o teu coração”.
C - Invista no que você (Mateus 6:21)
quer.
H - Alegre-se
Só se pode colher o que se
É claro que quando as coiplanta. Se alguém planta algodão, sas não vão bem não é tão fácil
quer colher algodão. Se alguém sorrir. Mas, você pode controlar
quer colher amor, o que deve os sentimentos e ações através
plantar? E se quiser amizade?
dos pensamentos. Se você
D - Invista no que você vê não pode estar como gostaria,
no futuro
pense como se estivesse. FoNinguém colhe primeiro que no que deve fazer, vá em
para depois plantar as semen- direção daquilo que é bom e
tes da mesma safra. Isto é agradável. As circunstâncias
loucura, além de impossível. não podem comandar o líder
Quando alguém quiser colher que tem uma visão.
algo, terá de plantar primeiro.
“Não se preocupem com
Então, comece a plantar hoje nada, mas em todas as orações
para colher no futuro.
peçam a Deus o que vocês
As pessoas dizem: “quando precisam e orem sempre com o

Para ter um bom dia
hoje e amanhã
Israel Belo de Azevedo
Editora Hagnos
Vox Litteris

www.Palavra Prudente.com.br
Telefone (18) 3906-5585

Este livro provê o “caminho
das pedras” para auxiliar o
crente a alcançar o objetivo
de ouvir do Senhor as palavras: “Bem está, servo bom
e fiel”.

São exatamente cem breves
pensamentos que servem
como verdadeiras provocações inspirados na vida que
pula nas ruas, nos jornais e
nos livros. O autor quer contribuir para que o leitor possa
refletir sobre a realidade
nossa de cada dia.

www.edicoescristas.com.br
www.mundocristao.com.br

Este é um comentário bíblico
conciso, mas exaustivo o que o
torna uma ferramenta fundamental, útil e necessária para
todos aqueles que pretende estudar com seriedade a Palavra
de Deus.

(1) John E. Haggai. “Lead On
Leadership that Endures in a Changing
World”.
Kobrey Press, 2006. Pág.107
(2) John E. Haggai. “Lead On
Leadership that Endures in a Changing
World”.
Kobrey Press, 2006. Pág.114-120

Cultivando a Fé Cristã
Manuel J. Seymour
Imprensa Palavra Prudente

www.hagnos.com.br

Comentário
Bíblico Popular
William MacDonald
Editora Mundo Cristão
Edições Cristãs Editora Ltda.

coração agradecido. E a paz de
Deus, que ninguém consegue
entender, guardará o coração e
a mente de vocês, pois vocês
estão unidos com Cristo Jesus.
Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com
tudo o que é bom e merece
elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro,
agradável e decente. Ponham
em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim,
tanto com as minhas palavras
como com as minhas ações. E
o Deus que nos dá a paz estará
com vocês.” (Fl 4:6-9)
I - Aguarde resultados
Ainda que o fazendeiro não
veja qualquer evidência de que
as sementes germinarão, que
não tenha qualquer certeza
de que terá frutos bons, que
as pragas, a falta ou excesso
de chuva não destruirão seu
investimento, ele aguarda o
resultado do seu trabalho.
A Bíblia diz que Abrahão
creu em Deus. E isso foi algo
muito importante para o relacionamento deles. Muitas pessoas
acreditam em Deus. Mas, para
elas isso, parece tão pouco (!).
É triste.
J - Dê a glória a Deus
A coisa mais fácil de acontecer é o líder, ao conseguir seus
objetivos, achar que é alguém
muito especial. Achar que os
resultados positivos são fruto de
trabalho duro, boa estratégia, metas bem estabelecidas, etc. Mas,
olhando os passos descritos acima, pode-se ver bem claramente
que Deus é o legítimo e digno
merecedor de toda a glória.
O resumo do Princípio do Investimento é: “Portanto, ponham
em primeiro lugar na sua vida
o Reino de Deus e aquilo que
Deus quer, e ele lhes dará todas
essas coisas.” (Mt. 6:33).

Proibida a Entrada
de Pessoas Perfeitas
John Burke
Editora Vida
www.editoravida.com.br

O que têm em comum um budista, uma casal de motoqueiros, um ativista dos direitos
homossexuais, um nômade,
um engenheiro, um muçulmano, uma jovem mãe solteira,
um judeu, um casal que vive
junto sem ser casado e um
ateísta? Se você não sabe,
precisa ler este livro.

edgardonato@terra.com.br

Conexão Entre
Gerações: X, Y e Z

H

á poucos dias, ouvi um vídeo do filósofo Mario Cortela
¹. Ele comentou que a nova geração vive na era da
miojização (expressão derivada do macarrão miojo).
Nessa perspectiva, tudo tem que ser muito rápido, apenas 3 minutos, como o próprio macarrão instantâneo. Tudo é veloz: Lanche
rápido, abraço rápido, namoro rápido, beijo rápido, sexo rápido...
Contudo, para nós, os pais, a obediência é tão demorada... E como
é! Você já chamou o seu filho adolescente para jantar, quando ele
está em altos papos com os amigos no MSN?
Tudo isso me levou a refletir. Nós, os da velha geração, tínhamos apenas um telefone (com fio, de fato fixo) na casa. Quando
alguém ligava, nossos pais sabiam com quem falávamos e o que
falávamos. Agora não, a nova galera, conhecida como geração Z
(nascidos a partir dos anos 90), tem o seu próprio celular, iphone,
i-pod, i-ped, sua TV, vídeo game. Sem falar das conexões virtuais
MSN, faceboock, conexão superficial, frases rápidas, blz? Parece
que o contato virtual é mais importante do que o real. E eu que
pensava que fazia parte da geração Y (os nascidos a partir dos anos
80), descobri que pertenço à geração X (os nascidos dos anos 60
em diante)... E quem nasceu nos anos 50? Esses fazem parte da
geração D... São os Dinossauros... rs rs rs (risos)...
Essa nova geração Z possui equipamentos móveis, diferentes
das gerações antigas, pois a TV ou o rádio era de uso coletivo e
a família ficava em volta (na sala)... No estilo atual, cada um é
ligado ao seu entretenimento, ou on-line, independentemente do
espaço. Esse contexto tem revolucionado significativamente as
relações humanas e familiares. A tendência é a fragmentação, cada
membro da família orbita em seu próprio universo dos contatos
pessoais. Percebo isso quando busco meus filhos na escola. Eles
conhecem tanta gente através desses contatos e só fico sabendo
indiretamente.
O educador Mario Cortela disse também que “paramos de fazer
pamonha.” Além de literal, há um simbolismo nessa expressão.
Para fazer pamonha, havia todo um trabalho de buscar o milho,
descascá-lo, enquanto as crianças tiravam a palha e a “cabeleira”
do sabugo, as mulheres ralavam-no... Por volta das 16 horas, o café
da tarde ficava pronto com a saborosa pamonha verdadeiramente
caseira. Isso tudo dependia de um processo. Mais importante era
o estar junto, as conversas, o compartilhar das experiências e tarefas domésticas paralelas. Essa realidade é coisa do passado.
Entramos na fase da despamonhização e da miojização.
O nosso desafio como igreja é valorizar a família. Evidentemente, não podemos descartar a tecnologia, o acesso tão cômodo e
fácil ao conhecimento. Mas precisamos conhecer os seus perigos,
como por exemplo a sua influência desagregadora.
Encontramos luzes para a família no livro de Deuteronômio
6.1-9. Esse texto trata com a responsabilidade dos pais em prepararem os filhos para a vida, ensinando-os desde pequenos. Mas
se o mundo mudou tanto, a instrução para a família é valida hoje?
Claro, pois o que transforma a Bíblia num clássico universal é que
ela transcende o tempo e o espaço. A Bíblia é para todas as culturas
e para todas as épocas.
Como fazer a conexão entre as gerações atuais? “Tu (geração
X), e teu filho (geração Y), e o filho de teu filho” (geração Z). O cantor
Paul McCartney esteve no Brasil e conseguiu encantar com a sua
música todas as faixas etárias (idoso, adulto e infantil). Nós também
podemos manter o mesmo entusiasmo e fazer de tudo para que
nossos filhos e netos permaneçam firmes no Caminho. Afinal, a
música do ex beatle mexe com nossas emoções, mas a poderosa
Palavra de Deus transforma nossas vidas. Incrível, como a Palavra
de Deus nos dá direção para prepararmos a futura geração, assim
como dona Lóide e a filha Eunice nutriram as raízes da fé do jovem
Timóteo e, desde pequeno, ele sabia as Sagradas Letras.
A ordem é para ensinarmos nossos filhos a temerem ao Senhor e andarem nos seus estatutos. Esse temor do Senhor é um
divisor de águas na nossa vida. Antes fazíamos o que queríamos,
já o temor do Senhor traz aquela compreensão de que há uma
autoridade acima de todas as autoridades... Aquela convicção de
que não podemos nos esconder dos olhos do Senhor, que estão
em todo o lugar... Sorria, Deus está vendo você!
Esse temor do Senhor, tem nuances de medo? Tem. Afinal
não estamos diante de qualquer um, do cara lá de cima, estamos
diante do Deus das Escrituras, é claro que envolve respeito. Não
podemos tratar, considerar o Senhor do Universo, o Soberano, o
Senhor de toda a Terra com irreverência.
Além de ensinarmos o temor do Senhor, somos encorajados a
desenvolver uma atmosfera de instrução em casa: “... Assentado
em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te.”
Não se trata de focar um estudo formal diário, não exatamente...
Mas fala de ensinar as Escrituras a partir de situações reais, naturais, informais que estejam acontecendo. O lar é também um lar
(boratório) de treinamento para a vida.
Não podemos permanecer passivos e pararmos de lutar para
ter nossos filhos próximos a nós. Família reunida, refeições conjuntas, culto doméstico, olho no olho, toque físico, descontração
e brincadeiras, são valores a serem preservados nessa correria
desenfreada. E a melhor herança que podemos passar para a
futura geração é a nossa fé.
É verdadeiro o ditado: O mundo que vamos deixar para nossos
filhos depende dos filhos que vamos deixar para o mundo.
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Missão Porta Aberta

O

irmão Joel Ribeiro é o responsável
pelo trabalho de
evangelização em prisões na
Grande Porto Alegre através
da Missão Porta Aberta (João
10:9). Além
das pregações
nas prisões, é
oferecido um
curso bíblico
por correspondência do
Instituto Bíblico de Canoas.
Há também
distribuição de
porções das
Escrituras e
Bíblias.
O missio-

nário Joel tem encontrado
muitos ex-presidiários que se
converteram dentro das prisões
e agora estão servindo a Deus
fielmente depois que foram
libertados. Ele conta histórias

que nos fazem vibrar porque
vemos nelas a ação do poder
de Deus na salvação e transformação de vidas.
Uma dessas muitas histórias aconteceu recentemente
no culto de missões na Igreja
Batista do Partenon, liderada
pelo Pr. José Stepahini Neto.
“Um irmão veio conversar comigo e me disse que o seu filho
estava num centro de recuperação de viciado em drogas, e
que o irmão responsável pelo
trabalho de evangelismo pediu
o número do meu celular, para
ver se eu podia pregar para
eles. Ele me telefonou e marcamos para o dia 10/10/2010.
Que benção quando cheguei e
pude ver que o irmão responsável pelo trabalho evangelístico era um dos que havia se
convertido dentro do presídio.

Foi uma alegria ver que aquele
homem que há um ano havia
saído da prisão estava firme
no caminho do Senhor Deus
Todo-Poderoso”.
Para contatos com o
missionário Joel Ribeiro de
Porto Alegre RS use o seu
e-mail: joelrochaeterna@
yahoo.com.br.

N

os dias 05 e 06 de Novembro a UMBABICRE – “União
de Mulheres e Moças Batistas Bíblicas de Campinas
e Região” realizou o seu Segundo Acampamento no
Recanto Maanaim, em Campinas com a participação de aproximadamente 150 mulheres e moças. O ponto alto do evento
foi a Noite das Profissões, onde as irmãs puderam homenagear
vários profissionais e cujo destaque ficou para Comissárias de
Bordo (foto).
O tema: “O que ela fez será contado para sua memória”, ministrado pela irmã Rose Mitsunaka da Igreja Batista da Fé em SP, foi
abordado de forma desafiadora e todas foram grandemente abençoadas. As irmãs também puderam participar de estudos bíblicos
com temas direcionados às mães e criação dos filhos, desafios
às jovens e perspectivas bíblicas para as viúvas e divorciadas.
Uma bênção especial durante o evento foi a participação do
missionário Alexsandro, de Lunabel - GO, que esteve acompanhado por sua esposa Corina e sua filhinha Rebecca que sofre da
“Síndrome dos Ossos de Vidro”, e cujo Projeto foi escolhido pela
UMBABICRE para receber a oferta missionária deste ano.

Igreja Comemora
32 º Aniversário

O Dia da Bíblia
ORÍGEM DO DIA DA BÍBLIA
Dia da Bíblia é comemorado atualmente em mais de
sessenta países. Em alguns
deles a data reservada para
tal comemoração é o segundo
domingo de dezembro, como é
o caso do Brasil. Mas há outros
que o comemoram no segundo
domingo de setembro devido ao
trabalho de tradução da Vulgata
- Tradução dos textos originais
para o latim em fins do século IV
e início do século V por Jerónimo,
a pedido do papa Dâmaso I.
As primeiras comemorações
de um dia especial da Bíblia
aconteceu na Grã-Bretanha.
Em 1549 o Bispo Cranmer, incluiu no livro de orações do Rei
Eduardo VI um dia especial para
que a população intercedesse
em favor da leitura da Bíblia.
Assim, no segundo domingo
de dezembro começou-se a
comemorar o Dia da Bíblia em
boa parte da Europa e depois
nos EUA através dos colonos
ingleses que para lá foram.

O

bro daquele
mesmo ano
aconteceu uma
das primeiras
manifestações
públicas do Dia
da Bíblia, em
São Paulo, no
Monumento do
Ipiranga.
Aqui no Brasil o Dia da
Bíblia passou a ser conhecido
a partir de 1850, com a chegada, da Europa e dos Estados
Unidos, dos primeiros missionários evangélicos. Mas como
as restrições eram muito fortes
devido à influência do catolicismo sobre o Império apenas em
1880 a data foi popularizada
e pouco a pouco as diversas
denominações foram institucionalizando e popularizando
as comemorações do Dia da
Bíblia.
Em junho de 1948, com a
chegada da Sociedade Bíblica
aqui no Brasil, o movimento
ganhou força e em dezem-

JOÃO FERREIRA
DE ALMEIDA
João Ferreira de Almeida
(1628-1691), um português
que recebeu a sua educação
teológica na Holanda, empreendeu a primeira tradução do
Novo Testamento para a língua
portuguesa, a partir do original
grego. Em 1670 a tradução
estava concluída e onze anos
depois foi publicada. João
Ferreira de Almeida faleceu
antes de completar a tradução
de todo o Antigo Testamento
do original hebraico. No entanto traduziu-o, de Gênesis a
Ezequiel, enquanto estava em
Java (Indonésia). Em 1819 foi

publicada a primeira edição da
Bíblia em Português, de Gênesis a Apocalipse, traduzida por
João Ferreira de Almeida.
A tradução da Bíblia feita
para o português pelo português João Ferreira de Almeida
é uma das mais lidas no Brasil
e nos demais paises de fala
portuguesa. Ele começou a
se interessar pela tradução da
Bíblia aos dezesseis anos de
idade e morreu sem ver o seu
trabalho concluído.
João Ferreira nasceu na
cidade de Torres de Tavares,
Portugal em 1628 e morreu em
outubro de 1691 na Batávia,
atual ilha de Java, Indonésia.
Por ocasião de sua morte, ele
havia completado a tradução
até Ezequiel 48.21. Assim, a
tradução do Antigo Testamento
foi completada em 1694 por
Jacobus op den Akker, pastor
holandês. Depois de passar
por muitas mudanças, ela foi
impressa na Batávia, em dois
volumes: o primeiro em 1748
e o segundo, em 1753.
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Acampamento da UMBABICRE
foi uma benção!

A

Igreja Batista Independente de
Araés em Cuiabá MT,
comemorou seu 32º aniversário de organização
realizando uma série de
conferências nos dias
19 a 21 de novembro e
teve como preletor oficial o Pr. José Barbosa
de Sena Neto, de Fortaleza-CE, o qual falou
durante estes três dias
sobre “Cristianismo Bíblico x Religiosidade Popular”.
Destacou que “o sincretismo é uma das características mais
significativas da religiosidade brasileira, e que a religiosidade
evangélica traz em seu bojo uma expressão de fé hipócrita que
surpreenderia os fariseus da época de Jesus, os quais com sua
conduta impecável e seu rigor no cumprimento da lei, certamente
fariam grande sucesso no meio evangélico brasileiro”.
Pr. Barbosa disse ainda que “diante do quadro que se descortina atualmente em solo pátrio, o homem tido como religioso tem
deixado de se relacionar com Deus para usá-lo, visando os seus
interesses pessoais imediatos”. Disse que “a resposta que o povo
de Deus deve dar a tudo isso que aí está, é pregar o evangelho
bíblico que convida cada um de nós para um relacionamento com
um Deus real e soberano”.
Ao discorrer sobre o verdadeiro cristianismo bíblico, o conferencista afirmou: “Se queremos que o cristianismo continue operando maravilhas na vida humana, libertando homens e mulheres
de suas paixões e fazendo-os viver uma vida de elevados ideais,
preguemos ‘a Jesus Cristo e este crucificado’” (I Cor. 2.2).
Se fizeram presentes a estas comemorações marcantes, as seguintes igrejas: Igreja Batista Fundamental em C.P.A, Igreja Batista Independente em Jardim Florianópolis, Igreja Batista Maranata em Cristo
Rei, Igreja Batista Maranata em Jardim Umuarama, Igreja Batista em
Boa Esperança, Igreja Batista Maranata em Santo Antônio de Leveger,
Igreja Batista Bereana e demais irmãos e irmãos de outras igrejas
co-irmãs.
Após as conferências, nos dias 24 a 28 de novembro, o Pr.
Barbosa Neto, ex-sacerdote católico romano, percorreu diversas
dessas igrejas acima, pregando e trazendo a sua palavra de
testemunho de vida no Senhor.

m
y

c

m
y

c

y

