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Novas instalações do SEBARSP inaugurada em São Paulo

N

o dia 11 de dezembro de 2010, foi realizado o culto de
dedicação da nova sede do
SEBARSP Seminário Batista
Regular de São Paulo. O culto
foi uma grande bênção e contou com mais de 350 pessoas,

inclusive com a presença de
dois ex-diretores: Sr. Arthur
Cavey e Sr. Richard Sterkenburg. Este último foi diretor
do SEBARSP por 14 anos, no
período de 1984 a 1997.
O pastor Ricardo, como assim
é chamado aqui no Brasil, tam-

bém serviu no SEBARSP como
professor e Deão Acadêmico e
sua esposa Dona Betty atuou
como professora, deã de alunas
e como bibliotecária, tendo a estruturação e o desenvolvimento
da biblioteca como seu principal
ministério. Como homenagem ao
casal Sterkenburg, a nova sede
localizada na Avenida Engenheiro
Armando de Arruda Pereira, 2.747,

Jabaquara – São Paulo – SP,
recebeu o seguinte nome: Edifício
Dr. Richard e Sra. Sterkenburg.
Também consta na placa de homenagem a seguinte expressão: “Que
neste edifício Jesus Cristo tenha
sempre a primazia. Cl 1.18”.
Durante o culto, foram feitos
agradecimentos a Deus e a
cada pessoa, igreja, fundação
que contribuíram de alguma

O Pr. Ricardo veio para
o Brasil em fevereiro de
1958, primeiramente para
Campinas para estudar
português e depois para
São Paulo onde logo se
envolveu com o ministério
do SEBARSP e também
com a implantação da
Igreja Batista Regular em
Jardim Tremembé.
Em São Paulo, o Pr.
Ricardo também serviu
na Escola Panamericana
Cristã (PACA) e na Escola
de Português para Missionários
Evangélicos (EPOME), além de
servir como pastor interino na
Igreja Batista Regular em Vila
Lageado. No SEBARSP, ele
foi professor, deão acadêmico
e diretor. Sua esposa, além de
professora e deã de alunas,
também serviu como bibliotecária.
Continua na página 7

forma para a construção deste
prédio. Uma menção de gratidão especial foi feita a ABWE
– Association of Baptists for
World Evangelism.
Homenagem aos
Sterkenburg’s
O casal tem três filhos, Daniel, Estevão e Davi. Os três são
casados e moram nos EUA e
deram aos seus pais sete netos.

As Profecias de Daniel Nasce Mais Uma Igreja
N
em Rio Branco

ão há época mais propícia do
que a nossa para estudar o
maravilhoso livro do Profeta
Daniel com suas profecias referentes aos
últimos dias e não há no Brasil pessoa
mais qualificada para tratar deste tema do
que o irmão David Corrêa.
Formado em Química pelo Mackenzie
(1960), é também Bacharel em Administração de Empresas pela PUC de São
Paulo (1964). Na área de teologia cursou o Instituto Bíblico do Brasil. Na vida
familiar é casado desde 1965 com Jael
Pedroso da Rocha com quem teve dois filhos, Denise e David.
Durante dez anos foi discipulado pelo missionário Robert
Brennam com quem realizou inúmeras conferências proféticas
em diversas partes do Brasil. É co-fundador de uma entidade
missionária aos judeus no Brasil em 1967 onde atuou por 18 anos
consecutivos em diversos cargos de direção, de ensino e pregação. Desde 1996 fundou a Academia de Estudos dos Profetas
Bíblicos onde dedica todo seu tempo ministerial.
Este não é o primeiro trabalho publicado pelo irmão David. Em
1989 ele foi co-autor com Robert Brennam do livro “Profecias Bíblicas”. Também não será o último, pois ele está preparando diversos
outros comentários dos profetas bíblicos baseados em toda uma
vida dedicada ao ensino do tema. Veja mais na página 7

N

o final do ano de 2005, o pastor Ruy Lopes de Messias,
foi integrado na Associação Missionária Independente
– AMI, tendo como desafio, a propagação do Evangelho de nosso Senhor, implantando Igrejas, junto à população
que reside nas periferias na Capital do Estado do Acre, levando
a efeito assim, o Projeto Rio Branco.
Pastor Ruy, juntamente com a esposa Joana Gonçalves e o filho
Estevão (sete anos atualmente), iniciou os primeiros contatos, viajando por vários Estados esteve em 43 (quarenta e três) Igrejas, durante
o período de janeiro a agosto de 2005. Leia mais na página 3

Notícias Importantes
V Congresso Missionário Batista
Fundamentalista em 2011

Caravana para Israel

Manancial de Bênçãos

D

evido ao acerto de
data com o Hotel
Majestic em Águas
de Lindóia SP, a AMI - Associação Missionária Independente
teve que fazer uma alteração
no período em que deverá acontecer o V Congresso Missionário
Batista Fundamentalista em 2011. A nova data reservada e que
todos devem agendar é esta: 2 a 5 de agosto. O tema para 2011
será “A Realidade Missionária Brasileira” e os preletores logo
serão definidos e a missão estará divulgando.

C

hegou o momento de você visitar Israel com um grupo
de irmãos que comungam da mesma posição doutrinária sua. O pastor Luciano Martins e sua esposa Guaianaí
estão formando juntamente com a Top Tur, uma excursão para
Israel em outubro e em novembro de 2011. O roteiro da excursão
envolve: Madrid e Cairo; Monte Sinai, Mar Vermelho e Mar Morto;
Ein Gedi, Qumram, Jericó, Fonte de Gideão e Tiberíades; Monte
Hermon; Mar da Galiléia; Monte das Bem – Aventuranças, Cafarnaum Rio Jordão, Caná, Nazaré, Armagedom, Monte Carmelo,
Cesárea, Jope, Jerusalém e muito mais. O investimento que cada
participante terá que fazer é de R$ 6.990,00 (Incluídos taxas, seguro
e kit viagem) parcelados em até 36 vezes. Entre em contato pelo
site: www.brisrael.com.br ou pelo telefone (19) 3368-6947.

Portal dos Batistas Fundamentalistas:

V

ocê já pode acessar o Portal dos Batistas Fundamentalistas através dos três endereços: www.portalbf.com.
br, www.batistasfundamentalistas.com.br, www.
batistafundamentalista.com.br. Ainda está em fase experimental
e há muito para ser feito, mas a sua participação será importante
para o desenvolvimento do trabalho. Acesse e opine. Faça sugestões, críticas, envie suas colaborações. Para contatos com o
site use o e-mail: contato.bf@portalbf.com.br. Web-designer:
Hiroshi Mitsunaka Junior da Neekos Consultoria e Informática
nos seguintes endereços: http://neekos.net; e-mail: <hiroshi@
neekos.com.br>; telefones (11) 8386-0405 e 4063-5603.
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Pastores Ruy e Agenor com a diretoria

“Campanha Universidade Cristã 2011”

P

essoas interessadas em fazer faculdade e teologia
ao mesmo tempo agora têm a oportunidade em 2011.
O Pr. Walmir Leonardo está fazendo a divulgação da
“Campanha Universidade Cristã 2011” e você pode se inteirar do
projeto através do site: www.edu.fiafaculdade.com.
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 no 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 (Veja no site os
cursos de graduação e pós-graduação), 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. Além do site, você pode obter maiores informações
pelo telefone (18) 3622-6654.

Congresso Missionário da Amazônia

R

eserve em sua agenda o período de 3 a 7 de setembro
de 2011, pois nele acontecerá em Manaus AM, o Primeiro
Congresso Missionário da Amazônia. Entre os objetivos
do congresso estão estes dois: 1) Propor um espaço de relacionamento 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, missionários, 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. Em breve serão
divulgadas maiores informações para inscrições dos interessados.
As vagas serão limitadas.
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“No caráter, na conduta, no estilo, em todas as coisas,
a simplicidade é a suprema virtude.”
( Henry Wadsworth )

Ponto de Vista
Pr. Rômulo Weden Ribeiro
rwribeiro@globo.com

E

O Crente e a Pós-Modernidade

u estava no meio do sermão
no culto daquele domingo
quando o toque insistente
de um telefone celular me fez interromper momentaneamente a mensagem.
A pessoa que estava com o aparelho
saiu meio que correndo e já atendendo
a chamada em voz alta, pois parecia
ser algo muito urgente.
Nem sei quem era aquela pessoa,
mas veio-me naquele momento um
insight e eu me perguntei: que mundo
é este no qual vivemos? Celulares
tocando durante a mensagem, jovens enviando mensagens através
dos celulares, adultos com palmtop
acessando a internet durante o culto. Até bem pouco tempo não havia
celulares e tudo parecia normal, mas
agora quando uma pessoa sai de
casa e esquece o aparelho ela se
sente como se estivesse saindo sem
uma peça de roupa. Algumas pessoas ao se levantarem pela manhã,
antes de escovar os dentes ligam o
computador.
O mundo mudou rápido demais. A
ciência tem se multiplicado. Algumas
igrejas, para que os membros não
saiam e para que outros venham, passaram a pregar apenas mensagens
antropocêntricas. Mensagens cristocêntricas são esporádicas e mesmo

assim com muita cautela para não
espantar a “freguesia”. Sim, hoje não
há mais membresia em muitas igrejas.
É freguesia mesmo! Em conversa com
um irmão que passou a congregar conosco recentemente ouvi que a igreja
que ele frequentava anteriormente
“era como rodoviária: estava sempre
cheia e movimentada, mas as pessoas
não eram as mesmas. A cada reunião
viam-se pessoas diferentes”.
Concorrência! Esse é o termo mais
adequado para descrever o que está
acontecendo hoje em dia nas igrejas
da era pós-moderna. Já que não há
mais absolutos, vale tudo para conseguir “gente” para a igreja. Por isso a
concorrência é grande e arranca das
pessoas o melhor que elas têem como
marqueteiras da fé. Aliás, há uma denominação que já adotou o sugestivo
slogan “Show da Fé”.
O cidadão de hoje é tratado como
mero consumidor. A ele é oferecido
“verdades” e não A Verdade. Quando
você fala de Cristo a alguém e se mostra contente com sua igreja a pessoa
logo diz: “Isso é bom, pois funcionou
pra você”. Várias vezes quando testemunhava de Cristo para alguém o
meu interlocutor se mostrava empolgado e assentia em tudo. Mas qual a
decepção quando logo em seguida ele

conta a história de outra pessoa que
está tão feliz quanto eu, pois para ela
o Budismo ou o Espiritismo também
deu certo. Eufórica a pessoa conclui:
“um dia eu também vou encontrar uma
‘verdade’ religiosa que funcione e me
satisfaça”.
O grande dilema, meus irmãos, é
que o pós-modernismo é bem diferente do modernismo. Na era moderna as
pessoas se achavam auto-suficientes
e diziam não precisar de um “deus”.
No pós-modernismo as pessoas até
admitem que precisam de um “deus”,
mas dificilmente querem o Deus absolutista e radical da Bíblia.
Para os adeptos do pós-modernismo, os defensores do cristianismo
bíblico precisam ser banidos da face
da terra, pois se tornou algo inadmissível alguém afirmar que Jesus é o
único Caminho. No máximo ele pode
ser uma boa opção.
Assim, como o conceito de “verdade absoluta” não é mais aceito, fica
difícil admitir culpa, pois tudo o que
fizermos será resultado das nossas
“verdades” e não poderá ter uma
referência única. Aqui está a grande
questão para a evangelização em
nossos dias, pois sem admissão de
culpa, não há manifestação da graça
de Deus.

2020 - 105 milhões!

buição divina de bênçãos materiais.
Cada culto procura convencer o fiel a
firmar relações de troca com o Criador
e comprovar a fé dando dinheiro”, explica o sociólogo Ricardo Mariano, da
PUC do Rio Grande do Sul, autor do
livro Neopentecostais (Edições Loyola). Citado em Gospel Prime.

segundo a tradição marca o lugar
em que Jesus nasceu. O recorde de
visitas acontece sempre no Natal.
Folha Gospel.

O espantoso crescimento evangélico nas últimas décadas já provoca
uma crise de valores e de doutrinas
em várias igrejas. O novo crente adotou regras menos rígidas e passou a
procurar a religião não apenas como
forma de obter benesses na eternidade, mas alcançar a prosperidade
aqui e agora. E nada representa
mais esse novo momento do que a
Teologia da Prosperidade. Surgida
por volta de 1940, nos Estados Unidos, ela radicaliza o ensino de que o
sacrifício de Cristo deu àqueles que o
seguem direito a uma saúde perfeita,
riquezas materiais, triunfo sobre o
Diabo e vitória sobre todo e qualquer
sofrimento. Basta decretar ou determinar e colocar a fé em ação. “Para
bancar suas ambições institucionais,
proselitistas e econômicas, as igrejas
atrelam a doação financeira à retri-

Turismo na Terra Santa
A Terra Santa recebeu um número recorde de visitantes em 2010,
segundo informa o governo de Israel.
O Ministério do Turismo israelense
afirma que, dos 3,4 milhões de turistas que visitaram o país até o fim de
dezembro, 2,4 milhões são cristãos.
Metade deles, segundo as autoridades, também visita a cidade de Belém,
na Cisjordânia administrada pelos palestinos. O objetivo principal da visita
é conhecer a Igreja da Natividade que

Bíblia no Twitter
O pastor britânico Chris Juby pretende reproduzir todo o conteúdo da
Bíblia no Twitter. A conta @biblesummary foi criada exclusivamente para
isso. Em entrevista ao jornal inglês
The Daily Telegraph, Juby ressaltou
a importância do livro sagrado na
cultura ocidental. O plano de Juby
é publicar as principais passagens
dos 1.189 capítulos que compõem a
Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Ele
pretende tuitar ao menos um capítulo
por dia. Se tudo correr conforme o
planejado, o pastor deve terminar
sua tarefa no dia 8 de novembro de
2013.Exame.

O

Segredos
de Estado

site Wikileaks revelou vários documentos confidenciais do governo
norte-americano, expondo abertamente atos de espionagem e, principalmente, a opinião que a diplomacia americana tem a respeito de
países aliados e inimigos. O vazamento desses documentos causou constrangimento internacional à Casa Branca, colocou em risco o emprego e a vida dos informantes secretos e trouxe à tona informações constrangedoras a respeito de vários
governos, inclusive o brasileiro. Agora, além dos Estados Unidos, quase todos os
países citados querem processar o site Wikileaks e impedir a continuidade desses
vazamentos, temendo o conteúdo destruidor das próximas revelações.
Não só os governos e políticos, mas todos os seres humanos possuem segredos que se fossem revelados causariam dor, pânico e medo. No entanto, a Bíblia
garante que todos os nossos segredos serão revelados um dia: “Porque Deus
há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom,
quer seja mau” (Eclesiastes 12:14). Tudo que pensamos e falamos contra Deus e
o nosso próximo está sendo registrado pelos olhos onipresentes de Deus. Jesus
disse: “Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem hão
de dar conta no dia do juízo” (Mateus 12:36). A nação mais poderosa do mundo
não conseguiu proteger os seus dados sigilosos de um simples site eletrônico.
Assim também, nenhuma ação de nossa parte escapa ao pleno conhecimento de
Deus. Portanto, para os seres humanos, não existe segredo de estado, segredo
de família ou segredo pessoal. A seu tempo, tudo será revelado.
Mas ao contrário dos governos, nós temos a oportunidade de mudar a nossa
história através da confissão de pecados e do verdadeiro arrependimento. Ao
saber do vazamento de documentos confidenciais, a Secretária de Estado,
Hillary Clinton, telefonou para os líderes mundiais preparando-os e adiantando
as más notícias. Assim também, devemos nos adiantar perante Deus e homens,
quando necessário, e confessar todos os nossos pecados e abandoná-los a
tempo. Paulo disse: “No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens,
por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho”. (Romanos 2:16). O evangelho,
aqui, abrange todos os ensinamentos que recebemos na Era da Igreja, através
do Novo Testamento que inclui as cartas de Paulo. Seremos julgados pela forma
que vivemos e respondemos a este evangelho. O segredo é não ter segredo
para com Deus e viver uma vida espiritual atualizada.

Amigos de Jesus São
Aqueles Que Lhe Obedecem!

F

Pr. Marcelo Martins
oi o próprio Jesus que disse assim: “Ninguém tem maior amor
do que este: de dar a própria vida em favor de seus amigos. Vós
sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo
servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; mas tenho-vos
chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a
conhecer”. (João 15.13-15)
Jesus Cristo nos chama para sermos mais do que servos, sermos seus amigos.
Ele deu sua vida por nós. Ele compartilha daquilo que ouviu do Pai (ele é o Pai
são um). Porém, quero destacar uma coisa: Tenho ouvido muitos usarem esta
expressão “Jesus é meu Grande Amigo”. E de fato, é muito bom tê-lo como Nosso
Grande Amigo. No entanto, temo que, muitas vezes quem fala isto não entende
o que isto implica. Jesus disse que seremos seus amigos “se fazemos o que ele
nos manda”, ou numa outra versão “fazemos o que Ele nos ordena”. Noto que há
muitas pessoas (crentes) querendo e usando da expressão “Jesus meu Grande
Amigo”, mas muitas destas pessoas não estão nem um pouco preocupadas em
obedecer a Cristo. É incoerente! Não há como ter Jesus como “Grande Amigo”
sem ter um coração pronto a lhe obedecer. Se não há esta disposição em nosso
coração, não existe “amizade” verdadeira com Jesus Cristo.
Certamente podemos ter um “Grande Amigo”. Um Amigo incomparável,
que é Jesus Cristo. Ele quer ter este relacionamento conosco, mas isto é
impossível se não estamos prontos a também ouvir a sua voz (palavra) e
praticá-la em nossas vidas.
Não há problema algum em usar a expressão “Jesus é meu Grande
Amigo”, mas use e busque viver um verdadeiro relacionamento de obediência
com Jesus Cristo.
Marcelo Martins é pastor da Igreja Batista Maranata em
Novo Hamburgo RS <marceloealaine@ibest.com.br>
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“É melhor ser desprezado por viver com simplicidade do
que ser torturado por viver em permanente simulação.”
( Sêneca )
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Nasce Mais Uma Igreja em Rio Branco
(Continuação da página 1)

J

á no ano de 2008, a família Messias realizou
visitas em noventa e
quatro Igrejas, com o intuito de
levantar o sustento financeiro
necessário, visto que deixou o
serviço secular para dedicar-se
inteiramente à obra.
Em seguida, apesar do
sustento conseguido não ser
suficiente, teve início os primeiros passos na direção do
objetivo do Projeto Rio Branco,
como resposta às orações,
foram feitos os primeiros contatos com moradores do Bairro
Areial – onde predomina um
índice alto de marginalidade,

famílias vitimadas pelo alcoolismo, e não poucos usuários
de narcóticos.
Uma moradora foi sensibilizada e ofereceu a área da
frente de sua residência para
que pudessem ser levadas a
efeito as primeiras reuniões e
cultos; em seguida, o missionário deu início aos trabalhos
de evangelização, visitação
nos lares, leitura pública das
Escrituras Sagradas, e como
resultado, essas famílias foram
aos poucos experimentando a
verdadeira transformação pelo
poder do Evangelho.
Nos primeiros dias de de-

zembro de 2010, os irmãos
de Rio Branco receberam a
visita do Pr. Agenor de Souza
Almeida, titular da Igreja Batista
de Pitangueiras - SP, Igreja
enviadora do Pr Ruy. A finalidade da ida do pastor Agenor
era proceder à organização da
Igreja Batista Fundamental,
bem como dar posse à Diretoria
eleita em assembléia realizada
no dia 4 de dezembro, que ficou
assim constituída: Presidente:
Pr. Ruy Lopes de Messias;
Vice-Presidente: Sebastião Alves da Silva; Tesoureira: Joana
Gonçalves; Secretária: Cecília
Lopes de Messias e Diácono:

A Verdadeira
Felicidade
Pr. Agenor S. Almeida

Dídimo Correia da Silva.
Para contatos: Pr. Ruy Lopes de Messias: ruydomessias@hotmail.com.

Suzana do Valle
31 Anos Entre os Kaingánh

E

u estou muito feliz
por ter completado
31 anos de trabalho
entre os índios kaingánh no
mês de novembro último. Deus
tem me dado o privilégio de
usar a minha vida como Seu

- TESTEMUNHO ado sobremaneira: Três índios
foram batizados, duas mulheres se convertendo, e ainda
hoje continuo discipulandoas. Tenho discipulado duas
famílias da cidade e o nosso
desejo é iniciar uma igreja na
cidade, precisamos de alguém
para isso. Estou alfabetizando
várias pessoas, e a esposas
do cacique já está lendo. O
nosso objetivo é que possam
ler a Palavra de Deus. Quatro
pessoas estão querendo ter
aulas de alfabetização. Tenho
trabalhado com os adolescentes (treze jóias), eles estão
firmes participando de todas
as reuniões e as aulas ao
domingo.
Durante o tempo que não
instrumento com esse povo. Tivemos dificuldades, mas vimos estou dando estudos ou alDeus dar muitas vitórias – que fabetizando, visito as áreas
valeram muito mais que todas indígenas, ensinando-as a
as dificuldades. Louvado seja fazer conservas e doce. Isto é
uma maneira de me envolver
o Senhor!
O ano de 20101 foi abenço- com elas. Também sempre que

possível acompanho as índias
na busca de plantas comestíveis na mata - me identificando
com elas.
Neste novo ano estarei
com a minha colega dando
aulas da Bíblia em duas escolas. A nossa equipe tem muitas
oportunidades de trabalho.
Vários índios em outras áreas têm pedido nossa ajuda.
Também é motivo de alegria
voltamos a ajudar a Igreja em
Serrinha.
Temos muitos motivos de
agradecimentos, mas queremos agradecer de modo
especial suprimento do carro
especialmente a Igreja Batista
Regular em Jardim Tremembé
com a sua participação.
Para entrar em contato:
Suzana do Valle - Caixa
Postal: 33- CEP 99600-000
- Nonoai – RS Zanavalle@yahoo.com.br

Ministério PEPE em 2011 – Participe!

P

assamos a virada do
ano e agora começam os planos para
2011! E você: o que pretende
mudar em sua vida neste novo
ano? Se pretende ter um relacionamento mais intenso com
o Senhor e contagiar outros
com seu amor por Ele, juntese a nós!
Veja o que o PEPE irá realizar em 2011, e prepare sua
agenda. De fevereiro a novembro, iremos oferecer um curso
on-line para Formação de Líderes. Neste curso, tantos aqueles que já são líderes quanto os
que desejam ser, irão entender
como a visão de um ministério
Pelo Senhor e Para o Senhor
pode ser realizado com seu
grupo. Sem sair de sua casa,
mas com muito compromisso,
o líder será acompanhado e
ensinado de um jeito prático e
pessoal.
Se o que você deseja é

aprender a compartilhar o
evangelho - evangelismo na
prática, pode contar com três
eventos:
O Projeto Jabaquara é a
formação de uma nova igreja
na zona Sul de São Paulo.
De março a julho, estaremos
quinzenalmente, aos sábados
pela manhã, com um grupo
de irmãos de diversas igrejas
evangelizando aquele bairro.
No mês de Julho, no Missão Possível 6 - Impacto da
Paz, você pode dedicar duas
semanas do seu ano unicamente para amar os perdidos
e aprender a compartilhar
com eles a mensagem da
salvação.
Além disso, você pode
concentrar-se especialmente
em um amigo seu - alguém
com quem você já compartilha
sua vida, e agora quer mostrar
a ele a vida abundante que há
em você. Para isto teremos o

Missão Possível 6 - Vida com
Vida - um final de semana onde
sua única preocupação será
compartilhar o evangelho com
seu amigo em um acampamento preparado especialmente
para isto.
O Pepe sonha com jovens
levantando-se para cumprir sua
missão. Por isto, em Junho,
teremos três dias do Congresso PEPE, para realinharmos
nossa visão com os planos do
Senhor para nós.
Finalmente em setembro,
quando o Brasil comemora a
sua independência do império, nós queremos lembrar da
nossa Dependência do Senhor
- uma tarde para caminhar,
orar, louvar e buscar o Deus
de quem depende toda a nossa
existência!
Em caso de dúvidas ou
para saber mais sobre estes
eventos, entre em contato.
Se você é líder, reserve estas

datas para que seu grupo
participe também - considere
o Pepe como uma ferramenta
para auxiliar seu ministério e
sua igreja.
E lembre-se: a melhor forma de garantir sua participação
é programar-se desde já!
Pepe - Vivendo Por Ele e
Para Ele!
Contatos: www.pepe.org.br

O

Deleita-te também no Senhor, e te
concederá os desejos do teu coração.
Salmos 37:04

homem foi criado por Deus para ser feliz, pois nosso Senhor providenciou cada detalhe para Adão
um jardim maravilhoso, como moradia, alimento
farto e variado e muito saudável, um emprego maravilhoso e
uma esposa linda para ser sua companheira e ajudadora, e o
principal Deus estava com Adão no jardim todos os dias, eles
podiam conversar, Adão tinha comunhão perfeita e este é o
segredo de uma vida feliz.
Mas Adão não estava satisfeito, e procurou outro caminho
para ser feliz, desejou algo que na podia ter e pecou, e assim
perdeu tudo, casa, alimento, saiu do jardim com Eva para
enfrentar um mundo hostil, o trabalho se tornou penoso e o
plano de felicidade se tornou algo muito distante, logo Adão
e Eva sentiram a dor da separação quando Caim seu filho
matou seu irmão Abel, perderam os dois filhos em um pouco
espaço de tempo, e imagino Eva chorou muito a saudade
dos filhos.
Hoje vivemos uma realidade triste, pois o homem orgulhoso procura com seus próprios meios a felicidade, uns
pensam estar nos bens materiais, acumulam dinheiro nos
bancos, compram casas, carros, viajam, mas continuam
querendo mais dinheiro e quando percebem a vida passou
estão sozinhos longe de suas famílias e infelizes, outros
pensam que a felicidade está nas festas, nas baladas, no
riso fácil que as bebidas alcoólicas trazem, mas com o tempo percebem que as festas tem hora para acabar e que no
fim da madrugada estão tristes e no outro dia alem da dor
de cabeça sentem o vazio de uma vida sem a comunhão
com Deus.
Muitos buscam na fama o caminho para a felicidade, e para
isto são capazes de loucuras, assim destruindo suas vidas,
pois quando esta fama passa acabam buscando a felicidade
em drogas e estas estão destruindo jovens e adultos pelas ruas
de nossas cidades.
Quando o homem pecou perdeu o bem mais precioso que
tinha, a comunhão com Deus, ficamos vazios e desde o Jardim
do Éden o homem busca em vão preencher este vazio, e nesta
busca tem a cada dia perdido mais, temos tanto conforto, podemos realizar tanta coisa mais em muitos momentos o homem
se sente só e infeliz.
Este sentimento tem destruído vidas, mas este não é o
desejo de Deus, ele tem sonhos e planos maravilhosos para
nossas vidas, e para isto enviou Jesus a este mundo para morrer
em nosso lugar, nos dando assim a oportunidade de voltar a ter
comunhão com Deus , Jesus é o único caminho que preenche
este vazio, que nos traz de volta ao plano de alegria que Deus
tem para cada ser humano.
Deus quer alegrar teu coração, realizar os sonhos,
os desejos, ver as famílias reunidas e felizes ao redor
da mesa, pais e filhos sentados no banco da igreja na
escola dominical, sorrisos sinceros, abraços, afeto, reencontros.
A verdadeira felicidade está em Jesus, na comunhão com
nosso Senhor, quando podemos ao final de um dia falar como
nos sentimos sem medos, pedir o que precisamos e descansar sabendo que o nosso Pai nos escuta e vai cuidar de cada
detalhe de nossa vida.
Sonhos se tornam realidade na vida dos que aceitam Jesus
como Salvador e deixam que seja Senhor de suas vidas, a cada
dia seremos surpreendidos com bênçãos, alegrias, amigos, e
principalmente teremos a certeza que esta alegria vai durar
por toda eternidade, e mesmo nos momentos de dor seremos
consolados pelo nosso Pai.
Quer ser feliz, quer ver os sonhos se realizando, entregue
sua vida ao Senhor, deixe que neste novo ano Deus escreva
a historia de tua vida, certamente o final será sempre muito
feliz.

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

“Duas coisas projetam o homem acima das coisas mundanas:
a simplicidade e a pureza. A primeira busca Deus; a segunda
O encontra e Nele se rejubila.” ( Tomás de Kempis )
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Uma Ajuda Cristã Para
os Tempos Psicologizados
DEPRESSÃO

Definição: O humor em um Episódio Depressivo Maior
frequentemente é descrito pela pessoa como deprimido, triste,
desesperançado, pessimismo, irritabilidade, apreensão e uma
falta de interesse ou habilidade para apreciar as atividades
normais. O Manual DSM-IV diz que a característica essencial
de um Episódio Depressivo Maior é um período de duas semanas, durante as quais há um humor deprimido ou perda de
interesse ou prazer por quase todas as atividades. Em crianças
e adolescentes, o humor pode ser irritável ao invés de triste.
DESCRIÇÃO PSICOLÓGICA
A. Episódio Depressivo
Maior tem cinco ou mais
dos seguintes sintomas em
cada dia.
• Humor depressivo durante a maior parte do dia,
ocorrendo na maioria dos
dias num período de duas
semanas.
• Tristeza inexplicável.
• Diminuição do interesse
e pouco prazer nas atividades diárias.
• Aumento ou diminuição
do apetite que resulta na perda ou ganho de peso.
• Insônia (dificuldade de
dormir) ou Hipersonia (dormir
em excesso).
• Agitação psicomotora
(por ex., incapacidade de
ficar sentado quieto, ficar
andando sem parar, agitar
as mãos, puxar ou esfregar
a pele, roupas ou outros objetos) ou retardo psicomotor
(por ex., discurso, pensamento ou movimentos corporais lentificados; maiores
pausas antes de responder;
fala diminuída em termos de
volume, inflexão, quantidade
ou variedade de conteúdos,
ou mutismo).
• Diminuição de Energia, cansaço e fadiga são
comuns.
• Sentimento de Desvalia.
• Autorrecriminação por
estar doente e por não conseguir cumprir com as responsabilidades.
Prejuízo na capacidade
de pensar, concentrar-se ou
tomar decisões.
DESCRIÇÃO PSICOLÓGICA
A. Por causa disto o indivíduo tem dificuldade no
trabalho, em e no contexto
social.
B. O diagnóstico da depressão é feito a partir do
sentimento, do pensar e do
comportamento da pessoa.
C. A medicação dada
para a depressão geralmente
ajuda a pessoa a sentir-se
melhor.

DESCRIÇÃO
BÍBLICA
A. Os sintomas da depressão são indicadores
de um pensar errado e/ou
problemas espirituais. Depressão resulta quando uma
pessoa usa sentimentos errados como uma desculpa
para não viver de acordo com
os mandamentos de Deus.
Depressão é pecado se nós
permitirmos que os sentimentos controlem nossa vida ao
invés de Deus. Percebendo
isto dá esperança porque a
Palavra de Deus tem a resposta para o pecado.
B. O conselheiro deve
investigar as questões que
comumente predispõem ao
desespero:
• Culpa,
• Motivação pelos sentimentos.
• Falha em cumprir as
responsabilidades diárias.
• Falta de propósito no
viver.
• Falta de esperança, concentrar-se na desesperança
de uma situação percebida.
• Meditando, ouvindo somente aqueles pensamentos
críticos pessimistas e sem
esperança.
• Problemas crônicos de
saúde.
• Sono inadequado.
• Problemas financeiros.
C. O Conselheiro deve:
• Identifique desejos pecaminosos, O que ele deseja mais do que agradar a
Deus?
DESCRIÇÃO
BÍBLICA
• Corrija pensamento errado refletido no falar (“É
impossível.”) e no agir errado
(“Eu não sinto vontade de
fazer nada.”). O seu pensar
afeta a maneira como você
se sente. O aconselhado necessita mudar o foco a fim de
agradar e agradecer a Deus
e ver as circunstâncias como
uma ferramenta de Deus para
fazê-lo mais semelhante ao
Senhor Jesus Cristo.

Esta série de estudos está baseada no trabalho de Marshall e Mary Asher sobre a comparação da psicologia com o
Aconselhamento Bíblico.

CURSO BÁSICO EM TEOLOGIA
Com duração de um ano sendo 4 noites por semana com
aulas presenciais, o Curso Básico em Teologia ministrado pelo
SEIBIM – Seminário e Instituto Batista Independente Macedônia
na cidade de Franca SP visa proporcionar às pessoas interessadas, a necessária formação, habilitação e treinamento para
desenvolverem os diversos ministérios dentro das igrejas, assim
como, conhecimento teológico de alto nível. O Curso tem por objetivo: Capacitar obreiros, evangelistas para os diversos ministérios
da igreja local, como professores (as) para Escola Dominical.
Havendo aprovação em todas as disciplinas, o (a) aluno (a) além
do histórico escolar respectivo, receberá o Certificado de CURSO
BÁSICO EM TEOLOGIA. E poderá continua seus estudos no curso
de licenciatura ou bacharel em teologia. As matrículas para 2011
já estão abertas e você pode obter maiores informações através
do Blog: http://seibim.blogspot.com, pelo e-mail: seibimfranca@
gmail.com, pelo telefone (16) 3017-5334 ou pelo correio: Igreja
Batista Independente, Avenida Santa Cruz 1936 Franca SP - CEP
14400-000.
COMO ESTUDAR A BÍBLIA
Entendendo que o estudo bíblico é imprescindível para o
que o crente em Cristo desenvolva sua vida com Deus e que a
vitalidade da vida cristã passa pelo estudo pessoal das Escrituras
e que tal estudo proporciona tanto o conhecimento de si mesmo
quanto da Pessoa de Deus, conduzindo a pessoa a maturidade
através da sua adequada utilização (2 Tm 2.15), oferecemos o
curso: Como Estudar a Bíblia. O curso é aberto a todos que se
interessam em aprender como estudar a Bíblia pessoalmente.
Nele o aluno aprenderá a estudar a Bíblia por si só, utilizar diversas
ferramentas para pesquisa, interpretação e aplicação adequada
em sua vida. As aulas começam no mês de Fevereiro e terminam
em Julho. Ao todo serão 6 encontros, uma vez por mês, e mais
de 20 horas em sala de aula e diversas atividades desenvolvidas
pelo aluno em casa. Caso você tenha interesse em obter maiores
informações entre em contato conosco por meio de nossos endereços: Carlos Augusto Dias, www.bibliotecaevangelica.blogspot.
com, e-mail: biblioteca_evangelica@yahoo.com.br, Fone: (11)
3996.3701 - Celular: (11) 9101-9400. Investimento: R$40,00 de
inscrição com material didático incluso. Aula: 35,00 (individual),
50,00 (casal) - Vagas limitadas. Horário: Uma vez ao mês, aos
sábados das 9 às 13horas. Local: Igreja Batista Pedras Vivas,
Rua Guacumã, 535 - Vila Califórnia - São Paulo.
BATISMO I

No último dia 11 de dezembro de 2010, o Pr. Mário José da
Silva realizou mais um, batismo de novos irmãos da Primeira Igreja
Batista Bíblica em Vila Natal onde desceram às águas mais três
irmãos. No total este ano foram batizados 15 novos irmãos em Vila
Natal. O alvo do Pastor Mário era chegar a trinta batismos para
honra e glória de Deus. Os Nomes dos batizados são: Francisca,
Fernando e Valter.

assistência à mesma. Mais uma vida batizada em testemunho e
cumprimento da ordenança de nosso Senhor. Orem pela salvação
do Ricardo, um jovem Senhor que há muito tempo frequenta os
cultos, mas ainda não tomou uma decisão. Toda a igreja está na
expectativa da conversão desta vida para um próximo batismo.
TRABALHO CONCLUIDO
O Pr. Ricardo de Oliveira Leite já se mudou com a família
para Campo Grande, Capital do Mato Grosso do Sul no mês de
Dezembro dando por encerrado o trabalho em Ponta Porã MS.
Foram doze anos de muitas lutas e grandes bênçãos do Senhor
naquele campo. Pr. Ricardo iniciou se trabalho missionário levantando sustento e firmando-se no campo através da AMI – Associação Missionária Independente e atualmente está vinculado à
MBIB – Missão Batista Independente Brasileira. Pastor Ricardo
e família foram enviados ao campo através da Igreja Batista
Central de Dourados MS. Agora seu novo campo de atuação é a
cidade de Campo Grande onde já está atuando há algum tempo.
Para contato com o missionário e família, use o mesmo e-mail:
prricardoleite@yahoo.com.br.
FAMÍLIA MARTINS
Com o apoio das igrejas mantenedoras, muitos alvos foram
alcançados ao longo de 2010 em nosso campo missionário aqui
em São Carlos SP. Vimos Deus trabalhar na vida de várias pessoas
e a obra se edificando para a glória de Deus. Entendemos que é
Deus quem opera todas as coisas, somos apenas instrumentos
em suas mãos. O trabalho tem sido intenso, com exceção da
segunda-feira, temos programação todos os dias da semana. Às
quartas-feiras levamos um grupo de irmãos de São Carlos para
Araraquara para a realização dos cultos e aos domingos temos
uma escala de irmãos que pregam pela manhã e à noite. Deus tem
abençoado aquele trabalho, algumas famílias novas estão chegando e isso tem alegrado sobremaneira o nosso coração. Orem
por este ministério! Nossa maior necessidade continua sendo a
aquisição de um local próprio para nos reunirmos, uma vez que
o espaço físico que temos está bastante limitado, prejudicando o
trabalho com as crianças e adolescentes. Estamos orando para
que Deus nos dê um terreno, temos vários pedreiros na igreja
que já se prontificaram a ajudar na construção do templo. Nosso
Deus é dono do ouro e da prata, não há impossíveis para Ele. Por
favor, ajudem-nos em oração. Orem também pela minha saúde,
desde criança tenho um sério problema de visão e com o passar
dos dias esse problema tem se agravado. Segundo a medicina,
não há cirurgia, remédio ou grau que resolveria o problema, no
entanto, servimos um Deus que cura. Pr. Fernando, Milena, Isabela e Ana Luisa. Contatos pelo e-mail: Prfernando20@hotmail.
com, telefones (16)3374-6184 – (16) 8116-4547.
CORREÇÃO
Publicamos uma notícia na edição de dezembro que saiu
com um erro. A seguinte carta nos foi enviada para fazer a
devida correção: “Boa tarde amados: Gostaria de informar do
equívoco que houve por parte dos irmãos na última edição
(216), na manchete que fala sobre “Novo Pastor em Londrina”,
na realidade o Pr. João da Silva NÃO é pastor em Londrina!
Ele foi examinado e consagrado em Londrina devido ao fato
de ser MEMBRO da Igreja Batista Vitória em Londrina, mas
é MISSIONÁRIO EM APUCARANA, PR. Tenho certeza que
os amados não fizeram nada por querer e não há nenhuma
insatisfação de nossa parte com os irmãos, apenas gostaríamos que fosse feita uma ERRATA na próxima edição! Certos
da compreensão dos mesmos, agradecemos desde já! Em
Cristo e na obra de Deus, Pr. Jorge Facchini da Igreja Batista
Vitória - Londrina – PR”.
ESTÂNCIA ESPERANÇA 2011

BATISMO II

Foi realizado no dia 12 de dezembro mais um batismo na Igreja
Batista Moriah em Arapongas - PR. A irmã batizada foi a Luzia,
uma mulher prestativa, trabalhadora e corajosa. Ela é sogra do
presidente desta igreja (irmão Celso). Apesar de ter sido apenas
um batismo, foi um culto onde experimentamos de uma maneira
singular a presença do Senhor, houve muita alegria por parte de toda
nossa igreja. O batismo foi realizado pelo pastor-missionário Josafá
Fernandes Serra, fundador desta igreja e que tem dado constante

A Estância Esperança em Catalão GO estará realizando o Retiro de Família nos dias 05 a 08 de março de 2011. Muitas igrejas
estão entrando em contato com interesse nesta data. A liderança
da Estância vai solicitar o pagamento antecipado do acampamento
como forma de reserva para esta data. Não há condições de acomodar todos nos quartos e será aberta a opção, (somente para
família), para área de camping, e será necessário avisar com 15
dias de antecedência aquelas que farão uso desta opção para a
organização deste espaço. Vagas serão garantidas apenas para
as pessoas que efetuarem o pagamento. Aqueles que chegarem
sem aviso, caso já tenha a capacidade de lotação esgotada nos
quartos não poderão permanecer. Esta medida está sendo tomada
para melhor organização e acomodação dos amados irmãos e a
direção conta com a compreensão de todos.

“A simplicidade é o que há de mais difícil no mundo:
é o último resultado da experiência, a derradeira força do gênio.”
( George Bernard Shaw )

MISSÕES EM PITANGUEIRAS

Nos dias 04 e 05 de dezembro, foram realizadas as conferências missionárias para renovação da promessa pela fé, na
congregação da Igreja Batista Bíblica em Pitangueiras, sobre a
liderança do Pr. Luciano Martins de Bebedouro. O pregador deste
ano foi o Pr. Daniel, missionário na cidade de Jaboticabal. Até
a presente data as ofertas para missões apoiavam 03 projetos:
Pr. Leonilson – Igarapava; Pr. Daniel – Jaboticabal e Missionário
Mauricio do Ministério Rocha Eterna em Prisões. Deus abençoou
nestes dois dias de conferências e o alvo foi dobrado para missões,
sendo assim a igreja pretende aumentar o valor que os missionários recebem e adotar mais um projeto missionário.
44 ANOS

Silva. Os diretores do seminário são: Pr Wayne Walter Penner e
Pr Eliezar Rodrigues. O Pr Penner, missionário americano, está
deixando aquela instituição para ir servir na África.
“O DEUS QUE PROVÊ”
As irmãs da Primeira Igreja Batista Regular em Vila Teixeira,
Campinas SP, pastoreada pelo Pr Luciano Martins, se reuniram no
dia 08 de Dezembro para compartilharem as bênçãos de 2010,
todas separaram este dia para desde o café da manhã estarem
reunidas, para louvor, oração, agradecimento pelas bênçãos, um
tempo para troca de presentes e depois um delicioso churrasco
feito pelas próprias irmãs. Neste dia especial a preletora convidada
foi a irmã Nancy Fragoso que abordou o tema: “O Deus que provê”
lembrando do milagre realizado na casa da viúva de Sarepta. A
lição principal foi que, tendo em nossa dispensa espiritual Jesus
o pão da vida e o azeite do Espírito Santo poderemos alimentar
as nossas famílias. Foram momentos de muita comunhão, onde
todas as irmãs entregaram ao Senhor os seus planos para 2011. A
união feminina agradeceu pelos trabalhos realizados em 2010 e se
comprometeu a continuar sendo benção na igreja local ajudando
assim o crescimento da obra em Campinas.
ALTO MAÉ
Os missionários Pr Odenilson de Sousa Figueiredo e Maria
Luiza das Neves Figueiredo da MBBF já estão no Brasil. Eles
chegaram de Maputo, Moçambique onde estão implantando uma
igreja no Alto Maé. A visita ao Brasil tem como objetivo faze a
divulgação do trabalho visitando cem igrejas em vários estados
brasileiros para arrecadar fundos para a Campanha do Metro Quadrado. Eles querem compartilhar das maravilhas que Deus tem
feito em Maputo e desafiar os irmãos para juntos fazer o trabalho
missionário em Moçambique. Em seu lugar em Maputo ficaram o
Pr. Joel e sua esposa Joana. O alvo do pastor Odenilson é adquirir
para a igreja em Moçambique uma área central de 1500 metros
quadrados ao custo de R$150.000,00. Para contatos e-mails:
pr.odenilson@hotmail.com ou odenilson.luiza@gmail.com.
PROJETO MARINGÁ

Nos dias 19 a 21 de novembro a IBB de Vila Rosa, esteve em
festa comemorando 44 anos de existência. As mensagens foram
baseadas no livro de Jonas e tiveram com titulo O profeta que não
era missionário e foram proferidas pelo Pr. Ricardo Marques da
IBB em Vila São José. A igreja está atualmente sob a liderança do
Pr. Uziel Alves Cirino, sucessor do Pr. Pedro Pereira da Silva, que
por quase 40 anos desenvolveu seu ministério nesta igreja.
CONFERÊNCIA MISIONÁRIA
O Templo Batista de Itapuã em Salvador BA, sob a liderança
do Pr. Joel Moura Gouveia realizou suas Conferências Missionárias 2010 nos dias 26 à 28 do mês de novembro fazendo a
renovação do compromisso de Promessa de Fé para Missões.
Com o resultado, a igreja fechou o apoio com o 47º projeto de
implantação de igrejas, adotando o Projeto Chile representado
pelo missionário Pr. Jomar Souza, enviado pela Igreja Batista em
D. Pedro, Manaus AM através da AMI.
FORMATURA

No dia 27 de novembro de 2010 aconteceu a formatura do
Seminário Batista Bereano que funciona nas dependências da
Igreja Batista em Araés, Cuiabá MT. Os formandos do Curso Médio
em Teologia foram: Anderson Luiz Nunes de Siqueira, Adalberto
Carvalho Rodrigues, Janus da Silva Nunes e Sheila Mariana
Vicunã Souza. Anderson já é obreiro da Igreja Batista Bereana
no bairro N. S. Aparecida, Cuiabá. Adalberto é Diácono da Igreja
Batista Bereana no Bairro Jardim Imperial, Cuiabá. Janus atua
como obreiro auxiliar do Pr Manoel Nunes na Igreja Batista em
Araés. Sheila é professora da Escola Bíblica Dominical na Igreja
Batista em Araés. Formaram-se no curso básico em Teologia:
Josiane Maximiniano de Jesus Rodrigues, Letícia Mendes de
Almeida, Ruth Mendes Almeida Paixão. O preletor do culto de
ações de graças da formatura foi o Pastor Eliezer Rodrigues da

O ano de 2010 foi de muitas bênçãos para o Pr. Claudinei
Periles e sua família que estão trabalhando na implantação de
uma igreja em Maringá PR. No dia 12 de dezembro foi realizado o
primeiro batismo da nova igreja e três irmãs desceram às águas.
Os demais irmãos foram aceitos como membros visto que vieram
de outras igrejas: Batista Regular e Independente. Pela graça de
Deus, passamos para 18 membros no final do ano passado. Em
novembro a igreja teve o mês de missões o que foi uma grande
motivação e desafio para a obra missionária para orar, enviar,
sustentar e realizar missões locais. A igreja teve o privilégio de
receber o Pr. Benedito Farias, (I.B.R. Mauá da Serra); o irmão
Antonio de Carvalho (I.B.R. Marilândia do Sul); Pr. Valdir, professor do Instituto Bíblico Maranata e o Missionário Rober que
esta levantando sustento para trabalhar entre os Tikunas no Alto
Solimões - Amazonas. Para 2011, o alvo do missionário Periles é
organizar a Igreja e obter o CNPJ para depois dar entrada junto à
Prefeitura da planta do prédio da Igreja. Pela fé, eles pretendem
começar a construir em 2012. Para contatos: Avenida Franklin
Dellano Roosevelt, 170 – Jardim Alvorada - CEP 87035-090 –
Maringá PR. Telefone: (44) 3263-9065 – Cel. (043) 9603-4088
Skype: Periles, e-mail: claudineiperiles@ig.com.br. – MSN:
pr.claudinei_ziza@hotmail.com
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É a Atitude Que
Faz a Diferença

A

lguém já disse que a diferença entre um amador e
um profissional é cerca de cinco minutos a mais...
Cinco minutos a mais na academia, cinco minutos
a mais de atenção quando o filho falar, cinco minutos a mais
de dedicação ao trabalho, um pouco mais de concentração na
prova da faculdade, um pouco mais de capricho no relatório que
precisa ser feito... E assim por diante!
O ambiente perfeito ainda não foi inventado. Debaixo do
sol você não vai encontrá-lo. Há circunstâncias além da nossa
capacidade de mudar. Então o que precisamos fazer é mudar
a nossa atitude. Eis aqui algumas dicas que nos ajudarão a
não desistir:
1. Defina os seus objetivos. Não queira fazer tudo ao mesmo tempo. É preciso focar. Quem não sabe para onde vai, não
chegará a lugar nenhum. Como disse o gato no filme Alice no
País das Maravilhas: “Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve.” Há uma grande diferença entre o rio e o
pântano. O rio segue o seu curso e chega ao mar, enquanto o
pântano se expande em qualquer direção.
2. Doe-se no momento presente... Não se economize. Foi o
apostolo Paulo quem afirmou: “Eu de boa vontade me gastarei
e me deixarei gastar” - II Co 12.15. O adorador é alguém que
se entrega ao que faz, de coração, como para Deus e não para
os homens!!
3. Tome a iniciativa. Decida. Não se omita. Ao errar, tenha a
coragem de admitir, não seja orgulhoso, nem fique se justificando. Assuma que a culpa foi sua, mas aprenda a lição e respeite
os outros. Caso tenha prejudicado ou deu prejuízo a alguém,
pague, restitua e peça perdão. Só assim você obterá de volta
o respeito perdido.
4. Crie – Faça algo novo. Se você tem vontade de bater na porta, bata. Busque novas idéias, combinações e
adaptações. Por que temos de fazer as coisas do mesmo
jeito sempre? Inclusive na igreja. Fazemos tantas mudanças em nossa casa, por que não “agitar as águas” de
vez em quando? O próprio Jesus era tão surpreendente
em seus métodos. Até para curar, ele nunca o fazia da
mesma maneira... E no ensino? Ele contava histórias,
fazia perguntas, exemplificava, simulava situações reais
e usava objetos da vida real de um modo tão vívido! Ouça
o que diz Ted Engstron: “Revolte-se contra sua própria
mediocridade, e depois faça algo construtivo a fim de sair
da velha rotina.”
5. Disciplina. É necessário esforço, interesse, humildade se
quiser ser um melhor cristão e um melhor marido. Os frutos são
obtidos através do sacrifício e da determinação. Kent Hughes
acertou: “Sem disciplina, não há discipulado! Sem suor, não
há santidade!”
6. Faça mais do que esperam de você. O homem vai longe
depois de estar cansado. Quando pensar que a gasolina acabou,
vá além do que os outros iriam, recomece, faça de novo. Tem
gente que já nasce cansado. Bill Hybells disse: “Prefiro ficar
esgotado do que enferrujado”.
7. Essência - O que é essencial? O que é supérfluo? Exercite o discernimento. Essência é família, fé, saúde, sinceridade,
contentamento. Não se apegue ao passageiro. Como disse
C.S.Lewis: “Tudo o que não é eterno é eternamente inútil.”.
8. Seja otimista - Cuidado com os negativistas. Não dê
atenção aos que dizem: “Não vai dar certo! Nunca fizemos
isso antes!”
9. Seja agradável – A boa educação e o bom humor fazem
muita diferença nesse mundo selvagem. A vida não é fácil para
ninguém, portanto, não seja um peso para as outras pessoas.
A falta de cortesia não combina com o cristianismo.
10. Perseverança – Essa é a rainha das virtudes. É preciso
encarar os obstáculos e superá-los através do amor e da oração. “Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes,
no temor do Senhor perseverarás todo dia. Porque deveras
haverá bom futuro; não será frustrada a tua esperança” - Pv
23.17-18.
Thomas Edson achava que o gênio se constituía de 1% de
inspiração e 99% de transpiração. Paderewski ao ser chamado
de gênio, disse: “Pode ser, mas antes de ser gênio, fui trabalhador braçal”.
CONCLUSÃO:
Não é o que acontece a nós que é mais importante e sim a
nossa reação. Não podemos nos colocar numa atitude de vítima,
de coitado e de aceitar os determinismos sobre nós. O que conta
é a atitude de confiança em Deus, de renovar a esperança e
acreditar que temos a capacidade de superar.
FELIZ 2011!
ENGSTRON, Ted, A Busca da Excelência, p. 13
HUGHES, R. Kent, Disciplinas do Homem Cristão, p.17
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“A simplicidade é uma força que vence todas as astúcias.”
( Stendhal )

DE VOLTA AO TIMOR

Qual é o Seu
Conceito de Igreja?

A

palavra ‘Igreja’ é mencionada pela primeira vez em o
Novo Testamento em Mateus 16.15-20 e 18.15-20. É
importante sabermos e entendermos o que Deus está
dizendo à nossa geração, e qual é o Seu propósito na Terra, hoje.
Nós precisamos de conceitos bíblicos para edificar a Igreja de Jesus
de acordo com os Seus propósitos.
Perguntamos: qual é a nossa visão de Igreja? Quais são os
nossos alvos? O que cremos ser o ponto central da mente de Deus
sobre Igreja? Qual é o centro da vontade de Deus sobre a Igreja?
Estas e outras perguntas nos levam a respostas que determinam
a direção da Igreja, pregação e ensino do ministro de Deus, bem
como, sua fé e resistência espiritual.
Muitos empreendimentos têm sido realizados hoje na Igreja,
que não necessariamente representam aquilo que o Senhor Jesus
intencionou para ela. Esses empreendimentos podem ser acrescentados e vir a fazer parte dela. São extensões práticas de sua obra e
ministério, mas não é a Igreja! Se os mesmos forem considerados
a Igreja, forças e energias serão gastas para sustentá-los em detrimento do que se deve fazer para edificar a Igrejas, as pessoas.
As organizações são boas e devido às obras que realizam
e adicionam muito ao ministério da Igreja, mas, elas em si, não
são a Igreja da qual Cristo é o cabeça. É possível se ter todas
as organizações possíveis e, ainda assim, não se ter uma igreja
neo-testamentária. O que a Igreja representa para Deus e qual é
a sua função nesta Terra, nos revelará os planos de Deus para ela
e nos mostrará os elementos básicos que devem fazer parte dela.
A Igreja não é uma organização. Ela é um organismo vivo e dinâmico. Deus não a criou fraca e, conseqüentemente, para deixá-la
conhecer derrota. Ele a criou vitoriosa em tudo neste mundo. Uma
organização instituída pela Igreja pode vir a fracassar, mas, a Igreja
em si, nunca falhará!
Como já frisamos acima, existem apenas duas referências
à Igreja nos Evangelhos. Ambas são registradas em Mateus, o
evangelho do Reino. Nenhum dos outros – Marcos, Lucas ou João –
fazem qualquer menção à Igreja. O pano de fundo da promessa de
Cristo na edificação de Sua Igreja é profundamente significativo. O
evangelho de Mateus é distintamente o evangelho do Reino. Jesus
Cristo, a semente de Abraão e de Davi, o Rei dos reis, veio para Seu
povo, Judá, e revelou o Reino de Deus para o seu povo.
Jesus pregou, ensinou e demonstrou o poder desse Reino, mas,
os judeus, de uma maneira generalizada, endureceram os seus
corações para o Reino e o Seu Reino. Aquele não era o tipo de reino
que eles esperavam. Esperavam por um reino que tomasse o reino
dos Romanos e ainda um reino semelhante ao de Davi, que com força militar viesse a subjugar os seus adversários. Jesus, no entanto,
lhes apresentou um Reino espiritual e celestial que só poderia ser
conseguido pelo arrependimento e pela fé (Mateus 4.17; Marcos
1. 14-15). Por isso a cegueira e dureza de coração sobrevieram
aos judeus como nação a fim de que o evangelho chegasse aos
gentios. O Reino de Deus, então, seria tirado deles e dado a uma
nação que produziria frutos para Deus (Mateus 21.43). É com esse
pano de fundo em Cesaréia que Jesus profetiza a edificação da
Igreja (Mateus 16.15020). Portanto, Cristo prometeu, e a promessa
passou a ser profética, que, “sobre esta rocha edificarei a minha
Igreja” (Mateus 16.18). Ela não mais seria a igreja edificada em
Moisés (Atos 15.21), mas, edificada sobre a rocha, Jesus Cristo.
Não mais a Igreja da Antiga, mas sim, a da Nova Aliança escolhida
dentre todos os povos.
Em Mateus 16.18-20, encontramos a primeira menção específica sobre a Igreja que Cristo edificaria: “Sobre esta rocha edificarei
a minha Igreja”. É importante notarmos que a palavra apresentada
é “Igreja”, no singular, e não “igrejas” no plural. Este é o primeiro
conceito que Jesus ensina sobre a Sua Igreja.
O segundo uso do nome “Igreja” é encontrado em Mateus
18.15-20. Pela natureza do relato supõe-se que a passagem referese, mais particularmente, à Igreja Local. A passagem fala sobre a
forma de disciplina a ser aplicada ao “membro rebelde” para ser
tratado “como gentio e publicano”. Seria muito difícil e impossível tal
procedimento acontecer numa Igreja Universal. Porém, facilmente
levado a efeito numa igreja menor, a qual chamamos de Igreja
Local. A Igreja local é uma pequena réplica e, mesmo assim, parte
da Igreja Universal. Não existem igrejas como ‘Igreja nacional’ ou
‘igreja regional’ mencionada nas Sagradas Escrituras. Existe sim
a Igreja Universal formada por Igrejas Locais.
É com base nesse contexto local que encontramos o uso plural
da palavra ‘Igreja’ em vários lugares no Livro de Atos e Epístolas.
Igrejas na Judéia, Galiléia, e Samaria (Atos 8.1), na Síria e Cilícia
(Atos 15.41), Igrejas da Ásia (I Coríntios 16.19), Galácia (I Coríntios
16.1) etc. O mesmo ocorre em Apocalipse quando Jesus menciona
as Igrejas da Ásia (Ap. 1.4).
O que o Espírito diz a uma Igreja Local deve ser ouvido por
todas, mesmo que Ele fale a uma, só numa localidade. Elas são
localmente responsáveis por viver Nele. Ele é universalmente responsável, por viver nelas. O evangelho de Mateus fala da Igreja
Universal, ‘A Igreja de Jesus’, mas dentro desta única Igreja, existem
inúmeras igrejas locais, as quais são réplicas e parte integrantes do
todo. As Igrejas Locais compreendem a Igreja Universal.
Baseado neste conceito observamos que as Igrejas locais não
deveriam ter visões diferentes e sim reproduzir a mesma qualidade e
estilo de vida individual e coletiva em suas localidades. O falso conceito
de ‘Igrejas de Jesus’ é que dá origem a visões diferentes. Embora a
Igreja seja local, ela não pode assumir doutrinas ou visões fora das
doutrinas apresentadas pelos apóstolos. Voltaremos ao assunto.

Depois de cinco escalas e mais de 22 horas de vôo, o Pr. Lourinaldo com a esposa Suenia e os filhos Levi e Nathan chegaram
de volta ao campo de trabalho no Timor Leste. Em sua chegada
os timorenses fizeram uma grande festa e ficaram muito alegres
pelo retorno. Para o momento há necessidade de oração pela
renovação do visto de permanência em Timor. Orem também
pela firmeza dos crentes de Beale e salvação de Timorenses,
bem como pelo obreiro Joanico e sua família. Há necessidade de
trabalhar na formação de líderes para os batistas timorenses
PROJETO FARROUPILHA – RS
O P r. M a r cus Vinícius
e sua esposa
Ana Carolina
já estão a oito
meses residindo
em Farroupilhas
RS aonde vai
atua na implantação de uma
igreja batista
fundamentalista. Sua decisão
de residir lá enquanto levanta
sustento tem
como objetivo
a adaptação ao
clima e também
à cultura que é
totalmente diferente da cultura
de Salvador BA,
seu estado de
origem. Desde setembro ele foi aprovado pela AMI – Associação Missionária Independente e está fazendo a divulgação
do seu Projeto nas igrejas em busca de apoio. Devemos orar
pelo Pr Marcus, pois o secularismo e o espiritismo são muito

fortes no Sul do nosso país e ele certamente viverá muitas
pressões. Uma característica comum do povo gaúcho é
profunda desesperança e histórias trágicas de vida gerando
muita indiferença.Para entrar em contato com Pr. Marcus:
marcus-carol@hotmail.com ou telefones (54) 8427-0328 e
(54) 8431-4755.
UNIDADE SEBARSP CAMPINAS
O SEBARSP – Seminário Batista Regular de São Paulo
chegou em Campinas! Há algum tempo que o seminário tem
oferecido matérias avulsas e um curso semelhante ao SETA
(Seminário de Ensino Teológico Alternativo) em Campinas. A
parceria com a Igreja Batista Regular em Vila Teixeira ganhou
novos horizontes e com o apoio de outras igrejas da região, agora
o SEBARSP está implantando uma unidade em Campinas para
oferecer os cursos livres de graduação em Teologia Ministerial
e Teologia Ministerial com ênfase em Educação Cristã, em 8
semestres. As aulas serão oferecidas em período noturno na
Igreja Batista Regular em Vila Teixeira, Avenida Barão de Monte
Alegre, 377, Vila Teixeira, Campinas – SP. A Coordenadora é a
irmã Guaianai Silva (e-mail: guaiasilva@gmail.com), fone: (19)
3241-1481.
Projeto de nova igreja
Há algum tempo Deus tem colocado no coração de alguns
pastores de nossa região a necessidade de expansão do
evangelho, principalmente nas cidades ainda não alcançadas.
Imbuídos desse intuito, nós marcamos uma reunião na igreja
Batista Independente no Parque São Sebastião no dia 23
de outubro de 2010, onde fomos desafiados a nos unirmos,
e juntos iniciarmos igrejas em cidades da região. Ainda ali
ficou decidido que a primeira cidade a ser alcançada seria
Serra Azul.
Voltamos a nos reunir no dia vinte de novembro, desta vez
na Igreja Batista Independente em Sertãozinho, onde discutimos detalhes de como trabalhar esse novo desafio. Ficou
acertado que iremos procurar alugar um espaço para o início
dos trabalhos em Serra Azul, e a data para o começo ficou definido como dia 19 de março de 2011. Antes, porém, teremos
mais uma reunião, agora na Igrejas Batista Independente em
Serrana, dia 12 de fevereiro de 2011, às 9h para acertar mais
alguns detalhes.
Gostaríamos de convidar a todos os pastores e igrejas da
região de Ribeirão Preto que gostariam de se envolver com esse
projeto a participar desta reunião. As igrejas participantes do
projeto até agora são: Igreja Batista Independente de Serrana
Igreja Batista Emanuel em Cravinhos; Templo Batista em Cajuru;
Igreja Batista Independente do Parque São Sebastião em Ribeirão
Preto; 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.
Se o pastor ou mais algum irmão gostaria de obter maiores
detalhes, pode entrar em contato com o Pr. Paulo Nievas, telefone
(16) 3951-6405 ou Pr Alexandre, (16) 3987-5072.
Pr. Mário Donizete Baio

“Que ninguém se engane, só se consegue a
simplicidade através de muito trabalho.”
( Clarice Lispector )

Novas instalações do SEBARSP inaugurada em São Paulo
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O Princípio
da Oportunidade

H

PROPÓSITO
O Seminário Batista Regular de São Paulo (SEBARSP)
existe para equipar pastores,
professores e outros cristãos a
fim de glorificar ao Senhor, servindo a Igreja com excelência
no Brasil e no mundo e visa ser
uma instituição de referência teológica para as igrejas no Brasil
e no mundo. Seus valores são:
Integridade bíblica; Relevância
cultural; Excelência acadêmica;
Formação espiritual.
HISTÓRIA
Com a chegada a São
Paulo em 1951 dos primeiros
missionários do movimento
Batista Regular dos Estados
Unidos (ABWE – Association of
Baptists for World Evangelism),
nasceu a idéia da criação de
um seminário batista para preparar obreiros para o campo
vasto e carente. Entretanto,
por muito tempo, a obra de
evangelização absorveu toda a
atenção dos missionários.
Somente em março de
1957, especificamente no dia
04, iniciaram-se as primeiras
aulas do então Seminário e
Instituto Bíblico Batista (precursor do Seminário Batista
Regular de São Paulo). O
missionário Donald Judson
Hare (serviu entre 1957-1977)
foi o fundador, tendo ocu-

pado o cargo de diretor até
a sua jubilação em 1977.
Com o retorno dos missionários
Donald Judson e Helen Hare
para os Estados Unidos em
1977, o missionário canadense
Arthur Murray Cavey ficou na
direção do SEBARSP de 1978
a 1983. Foi nesta gestão que
o Seminário e Instituto Bíblico
Batista mudou sua razão social
para Seminário Batista Regular de São Paulo – SEBARSP.
Após a saída do missionário
Arthur Cavey, tomou posse o
missionário também da ABWE
Richard Sterkenburg (serviu
entre 1984-1997), cuja administração foi marcada pelo
aumento do patrimônio e expansão da obra. Sua esposa,
Sra. Betty Sterkenburg atuava como professora e como
bibliotecária do SEBARSP.
Dois novos cursos foram implantados neste período: O
programa de Mestrado liderado pelo Pr. Randy Cook (Deão
de 1991 a 1994) e o SETA
– Seminário de Ensino Teológico Alternativo – iniciado em
1997 (Deão Pr. Moises Moura).
Após anos de trabalhos de
missionários na direção, o
SEBARSP em 1998 teve seu
primeiro diretor brasileiro. A
transição foi feita do Pr. Richard
Sterkenburg para o Pr. Pedro
Evaristo Conceição Santos

As Profecias de Daniel
David Corrêa
Editora Baraúna
www.editorabarauna.com.br
David Corrêa faz um estudo cronológico do livro de Daniel e como
professor e profundo conhecedor do
contexto histórico ele transmite, além
da interpretação profética dispenacionalista muitas informações complementares e aplicações.
Futebol - O jogo da vida
Andréas Alt
Wolfgang Bühne
Actual Edições
www.chamada.com.br
Mesmo que você não goste de futebol
vai gostar deste livro. Os aspectos
abordados pelos autores mostram aspectos interessantes deste esporte. Os
testemunhos de Lúcio, Cacau, Bordón
e Zé Roberto são interessantes.

(serviu entre 1998-2010), que
serviu nesta função até junho
de 2010.
ORGANIZAÇÃO
O SEBARSP é uma associação sem fins econômicos dirigida por um grupo de pessoas
cristãs, que confessam Jesus
Cristo como seu Senhor e
Salvador pessoal, membros de
igrejas evangélicas que aceitam
as doutrinas bíblicas ensinadas
e defendidas pelo SEBARSP.
Entre estas pessoas, há vagas
garantidas estatutariamente
por indicações da ABEM (Associação dos Batistas para Evangelismo Mundial) e também,
para fortalecer o vínculo com
o movimento batista regular,
de pessoas indicadas pela
AIBRECES (Associação das
Igrejas Batistas Regulares do
Centro Sul).
A Assembléia Geral é
o seu poder soberano, cabendo-lhe entre outras atribuições a de eleger, para
mandatos de três anos, os
membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva.
O Conselho Fiscal é composto
por um presidente, um vicepresidente, um secretário,
três supervisores fiscais e três
conselheiro-suplentes. O atual presidente é o Pr. Wagner
Lima Amaral da Igreja Batista

Regular em Jardim Tremembé
(Zona Norte de São Paulo).
A Diretoria Executiva está
assim composta: Diretor Executivo e Administrativo – Pr.
Élcio Bernardino Correia; Diretor de Divulgação e Expansão – Pr. Gerson Berthault;
Diretor Financeiro – irmão
Fernando Limoli; Diretor de
Cursos – Pr. Fernando F. de
Sousa; Diretores Auxiliares:
Pr. Joseph Scott Arthur e Ken
Snare.
CREDENCIAMENTOS
O SEBARSP é filiado a AETAL (Associação Evangélica de
Educação Teológica na América Latina) desde 1992, à ABIBET (Associação Brasileira de
Instituições Batistas de Ensino
Teológico) e também à Horizon
International Schools (Escolas Internacionais Horizonte),
com sede em Grand Rapids,
Michigan (EUA). Atualmente
atua na modalidade de cursos
livres (sem reconhecimento do
MEC).
E n d e r e ç o a t u a l : Av e nida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 2747
Jabaquara - São Paulo – SP CEP 04309-011 - Fone/Fax: (11)
3331-5463 / (11) 3223-4928 /
(11) 3331-5451. Horário de atendimento: das 13h30 às 22h.
Visite o site: www.sebarsp.org.br

Ouça o que o Espírito
diz às igrejas
Pr. Hernandes Dias Lopes
Editora Hagnos
www.hagnos.com.br
De maneira objetiva este livro mostra
um balanço da vida das sete igrejas
do Apocalipse e as implicações e
aplicações práticas para a vida das
igrejas hoje.

Definição de Doutrina (Vol.1)
A Doutrina de Deus
C.D. Cole
Imprensa Palavra Prudente
Edições Cristãs
Editora Ltda.
www.edicoescristas.com.br
A tendência atual é enfatizar as doutrinas que tratam do homem. A psicologia
e a sociologia são mais populares que
a teologia. Esta série de livros procura
resgatar o ensino das doutrinas bíblicas.

* Pr. Paulo Santos

á inúmeros testemunhos bíblicos, de cristãos e até
de não cristãos – de pessoas que souberam aproveitar oportunidades e conquistaram patamares que
nem haviam sequer sonhado antes.
Há o caso de José do Egito. Apesar dos sonhos, onde os
irmãos e pais se dobrariam perante ele, jamais poderia imaginar
que seria o segundo homem do maior império da terra, na sua
época.
Há o caso do Bill Gates, o dono da Microsoft, que de um
trabalho em grupo na faculdade, criou a ferramenta mais usada
nos computadores do mundo inteiro.
Há o caso de Lee Iacocca que após uma carreira única na
Ford Motor Company, agarrou uma nova oportunidade na Chrysler – quando muitos já acreditavam estar em fim de carreira,
na década de 80. Ele fez a nova empresa ter o maior lucro da
história, no segmento automotivo, nos EUA.
Erros são, normalmente, a causa principal da perda de uma
oportunidade. Por isso, o líder eficaz deve aprender a trabalhar
com eles, buscando torná-los benefícios. Aprenda com os erros
– converta-os em benefícios inesperados. Ver os erros desta
maneira desfaz o efeito paralisante do medo de errar. Quanto
mais um líder aprender a converter erros em oportunidades,
maior será sua auto-confiança. Mesmo quando uma tomada
de decisão envolver riscos. Para aprender a lidar eficazmente
com os erros é preciso.
Aprender como lidar com erros. Aprender como conviver
com os erros – até que se tornem acertos. Aprender como
lucrar com os erros.
Vejamos isso mais detalhadamente.
1 - Deixar de cometer um erro tático reduz a demanda
de recursos e aumentará a receita. Muitos já viram o caso
de uma pessoa ou empresa que sabia que existia um erro e
sempre adiava lidar um ele por alguma razão. Isso claramente
despendia recursos e encarecia o processo. Lidar com erros
às vezes vai ser bem difícil. Mas, é melhor isso que esgotar os
recursos e ter de admitir a culpa pela procrastinação.
2 - Aceitar que há um erro. Como o líder poderá trabalhar
na correção de um erro sem admitir que ele existe? Às vezes,
o erro vem justamente da falha do próprio líder, por isso ele
não quer admitir que o erro existe. Seja qual for a fonte do erro.
Para começar, admita-o.
3 - Avaliar os prejuízos. Os prejuízos decorrentes do erro
são maiores ou menores? Ao avaliar as perdas pergunte a si
mesmo: De que forma este prejuízo afetará as metas? Qual
interferência haverá no trabalho de outros? Como isto interferirá
na realização da visão? Que mancha isto poderá fazer em meu/
nosso testemunho?
4 - Estudar e eliminar todas as causas dos erros. Efetuados os passos anteriores, é hora de escrever a realidade
e trabalhar dentro da estratégia, revisando meta por meta.
Trabalhe em cima da palavra “eliminar”.
5 - Salvar o que ainda pode ser salvo. Nem tudo é perdido
quando um galpão pega fogo. Comece pelo que ainda pode ser
usado. A fiação de uma máquina pode ter queimado, mas sai
mais barato refazê-la do que comprar uma máquina nova. Ao
topar com um erro, revise o planejamento e continue usando
tudo que não foi afetado.
6 - Revisar todo o processo. Continue sempre voltando à
estratégia, revisando as metas e procurando erros que ainda
podem afetar o processo. Ou, até mesmo varrendo possibilidades de novos erros.
7 - Implementar mudanças o mais rápido possível
Se há erros dificultando o programa, procrastinar irá apenas fazer o problema ainda maior. O acompanhamento das
novas mudanças são tão necessárias quanto a implantação
as mesmas.
8 - Usar os erros como avisos para não errar mais
Como placas de trânsito funcionam como avisos que ajudam
o tráfico a fluir bem, os erros devem ajudar as coisas correrem
melhor. Erros cometidos no passado não devem voltar a ocorrer
novamente. O líder eficaz não despreza um erro já cometido.
9 - Lembrar que erros fortalecem a liderança. Melhore sua
liderança vencendo os obstáculos que surgiram no caminho.
Adquira credibilidade - Admita o erro, volte e resolva o problema,
reavalie a estratégia, revise meta por meta e implemente as mudanças. Desenvolva disciplina - Corrija o curso imediatamente.
Procrastinação não ajuda em nada. Desfrute da oportunidade
- Demonstrando amor, humildade e auto-controle.
O líder eficaz desenvolverá o hábito e a criativamente de
converter obstáculos em oportunidades. Este hábito aumenta a
capacidade de liderança e inspira pessoas a segui-lo.
* Paulo Santos
www.ctlc09.blogspot.com
Tel. (11)44022580 - Cel. 82672361 - Skype: paulosantosro
Twitter: paulorosantos
Centro de Treinamento de Liderança Cristã
www.ctlc09.blogspot.com
Ministério Hombridade
www.ministeriohombridade.blogspot.com/
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Assembléia da AIBREB

A

AIBREB – Associação das Igrejas Batistas Regulares do
Brasil será realizada na cidade
de Presidente Figueiredo-AM
(80 km de Manaus) no período
de 5 a 9 de Abril de 2011.
O tema será “PASTOREANDO A IGREJA DE DEUS”.
À noite haverá mensagens
expositivas sobre o tema com
os pastores: Almir Marcolino
Tavares, Emídio Viana e Sitrí
Lobato. Pela manhã estudos:
O pastor e o aconselhamento.
Pr Paulo Bondezan; O Pastor
e a família. Pr. José Wellington
Cartaxo; O Pastor e os diáconos. Pr Antonio Denilson Roque; A Administração Jurídica
e Contábil da Igreja. Pr José
Edvon

As Dinâmicas na Evangelização. Pr Douglas
Preços: Apartamento duplo:
600 reais por pessoa. Apartamento triplo: 550 reais por
pessoa. Há desconto para a
inscrição completa até dia 15
de dezembro (50 reais para
apartamento duplo e 30 reais
para apartamento triplo). Deposite o valor na conta abaixo,
em nome de FRANCISCO
CLEBER COELHO DA SILVA e
José Wellington Cartaxo.
Banco - Caixa Econômica
Federal - Agência – 2686 - Operação – 013 - Conta -1334-8
Envie um e-mail confirmando o depósito e a inscrição para
fclebercs@hotmail.com.
CUSTOS:
Apartamento duplo: 600

reais por pessoa. Apartamento
triplo: 550 reais por pessoa.
Deposite o valor na conta
abaixo, em nome de Francisco
Cleber Coelho da Silva e José
Wellington Cartaxo.
Banco - Caixa Econômica

Federal
Agência - 2686
Operação - 013
Conta -1334-8
Envie um e-mail confirmando o depósito e a inscrição para
fclebercs@hotmail.com.

Igreja Batista Bíblica Monte de Sião

A

Igreja Batista Bíblica
Monte de Sião, localizada no bairro
de Cristo Rei, em Simões Filho
Bahia, louva ao Senhor Nosso
Deus, pelo ano de 2010, onde
todos os membros foram muito
abençoados. Todos os eventos planejados e executados
glorificaram ao Senhor e abençoaram o povo.
Tudo começou em janeiro
quando de 8 a 10, foram realizadas as Conferências Missionárias com o Pr. Sidney
Siqueira da Primeira Igreja
Batista Bíblica de Vitória da
Conquista BA. Em fevereiro dia
27, o 2º Encontro de Casais,
tendo como preletor o Pr. Humberto Vieira da Igreja Batista
Bíblica Salém, Salvador BA e
ficando com a programação o
casal Antonio Sena e Ana Sá
da Igreja Batista Bíblica Monte
Sinai.
Em abril foi realizada a

Gincana Missionária com toda
a Igreja Batista Bíblica Monte
de Sião e em julho, de 9 a 11,
as Conferências Escatológicas
com o Pr. José Infante Júnior
da 1ª Igreja Batista Bíblica de
Vitória da Conquista BA. Em
agosto no dia 14 o Concílio
de Examinação do Irmão Luis
Carlos do Sacramento Santos
que foi aprovado para posterior
ordenação.
Agosto foi a vez das crianças com a realização no período
de 20 a 22, da IIIª Conferência
Infantil sob o tema: O que você
faz? O que você vê? A conferência foi realizada pela família
Fonseca (Irmão Beto, Rose,
Keila e Kaique). A professora
Rose com as lições Bíblicas:
Rode A criadinha de Naamã e
Jesus no Templo. Nesses três
dias, muitas crianças ouviram
o plano da Salvação e no final
da conferência, várias delas
receberam a Jesus Cristo como

Senhor e Salvador de suas vidas. Em outubro, no dia 12, um
churrasco oferecido por todos
os irmãos da igreja às crianças
em comemoração ao seu dia.
No dia 30, uma programação
no Sítio Recanto do Fonseca
com lições Bíblicas, fantoches
e muitas brincadeiras.
No último mês do ano,
de 3 a 5, as Conferências da
Família, em comemoração
do 21º aniversário da Igreja
e ordenação do irmão Luis
Carlos ao ministério pastoral
com a imposição das mãos
dos pastores presentes: Pr.
Humberto Vieira IBB Salém,
Pr. Elias Sá Barreto IBBM Sinaí, Pr. Adil IBB Itinga, Pr. Osvaldo IBB Salém, Pr. Vicente
Paulo 1ª IBB de Salvador, Pr.
Gildásio IBBM das Oliveiras
e Pr. Samuel Barreto PIB de
Itabuna, sendo o conferencista. A Igreja ofereceu um
café para todos os membros,

comemorando seu vigésimo
primeiro aniversário.
Além dos pastores, estiveram presentes irmãos preciosos das igrejas co-irmãs: IBB
Salém, IBBM Sinaí, IBB Nova
Canaã, IBB Nova Aliança, IBB
Monte das Oliveiras, 1ª IBB de
Salvador, IBB Salém Camaçari,
IBB Ebenézer, IBB Betel, IBB
Primavera, Congregação BB
em Fazenda Coutos, Congregação BB em Ilha de São João
e Congregação BB em Riachão
de Pojuca.
O Pr. Luis Carlos do Sacramento Santos, já estava
responsável pela Igreja Batista
Bíblica Monte de Sião há dois
anos e no dia quatro assumiu
como Pastor de tempo integral.
Ele é casado com a Senhora
Joseane de Jesus Santos e
ambos aceitaram a Cristo ainda
criança, ele aos seis e ela aos
onze anos. Cursaram o Instituto
Batista Bíblico da Bahia.

Apenas um servo

N

o dia cinco de junho
de 1993 cumpriu em
minha vida o que Jesus disse para Nicodemos: “É
necessário vos nascer de novo”. Na
época eu estava na Igreja Batista em
Franca-SP, tinha 13 anos e naquela
noite a Palavra de Deus tocou profundamente e não consegui ser mais o
mesmo, porque a partir daquela data
eu passei a ser um salvo crendo em
Cristo Jesus como único e suficiente
Salvador da minha vida.
Passei 10 anos como membro
em Franca, minha adolescência e juventude. Lá aprendi a tocar violão,
piano, jardineiro, sonoplasta, dirigente de música, pregador, professor
de EBD, eletricista, ajudando e às vezes atrapalhando com os jovens,
vice-presidente do conjunto, corista e até regente do coral.
Recebi o chamado de Deus no dia nove de janeiro de 1999,
porem por diversos fatores eu não atendi de imediato. Quando
chegou o ano de 2003 mudei para Uberlândia-MG, pois fui aprovado em concurso público da Policial Militar e em 2006 casei-me
com a Daniela, minha adorável.
O desejo de servir a Deus ainda falava alto em meu coração,
por isso, deixei a carreira policial militar para trás após alguns
anos de serviço e mudei-me de volta para Franca-SP para estudar
teologia no SEIBIM – Seminário e Instituto Batista Independente
Macedônia. Em outras ocasiões já tinha olhado as cidades mineiras do sul de Minas pensando em uma provável transferência, mas
Deus não me deu paz para fazer isso. Então Deus me abençoou
permitindo ser aprovado em Concurso Público para Escriturário
em Franca-SP e assim mudamos em julho de 2007 e logo no
inicio de 2008 minha esposa e eu nos matriculamos no Curso de
Teologia do SEIBIM.
Em janeiro de 2009, o Missionário Pr Bill nos fez um convite
especial para orarmos a fim de trabalhar juntos em Catalão-GO
como pastor auxiliar da congregação e Deus na sua infinita misericórdia me deu paz e aceitei o convite. Foi um longo processo de
dois anos e desde essa data muitas idas e vindas de Franca-SP a
Catalão-GO foram feitas e temos auxiliando na igreja e apoiando
os Retiros na Estância Esperança em Catalão-GO.
Finalmente, no mês de novembro de 2010, fiz o pedido da minha
exoneração do cargo de escriturário e muitos colegas de trabalho
ficaram sem entender tal decisão, a nossa fé em Deus, pois diziam
que eu não precisava deixar um emprego estável para servir a Deus
em Goiás sendo que poderia servir aqui em Franca-SP.
Mas damos graças a Deus que com muita paciência conversamos e mostramos que não existe nada melhor do que servir a um
Deus Grande e Verdadeiro no lugar aonde Ele nos quer e não onde
nós desejamos ou onde seria mais confortável para nós. Assim, no
dia três de dezembro de 2010, eu e minha esposa Daniela nos mudamos para Catalão-GO confiando que Deus irá nos guiar e sustentar
para fazer a Sua obra com sabedoria, amor, dedicação, esperança,
prudência, persistência, dinamismo, simplicidade e ousadia que todo
servo de Deus precisa ter e aplicar todos os dias no seu ministério.
Convido a todos os irmãos que nos conhecem ou não que nos ajude com oração, pois somente com Ele esta obra poderá ser completa
e perfeita. Chegamos até aqui com muito trabalho e principalmente
confiando em Deus. Queremos plantar o evangelho hoje e colher
muitas almas salvas no amanhã, para assim entregar a nossa Coroa
aos pés do Nosso Salvador Jesus Cristo. Finalizo dizendo que isso
só tem valor se tudo for para a Glória de Deus. I Co 10:31.

Reuniões de Pastores
e Obreiros em 2011

M

arque em sua agenda. Na última reunião de pastores
e obreiros da região Nordeste do Estado de São Paulo que aconteceu na Igreja Batista Boas Novas em
Guaíra SP sob a liderança do Pr. Cleyton Maciel foram marcadas
todas as reuniões para o próximo ano. O objetivo de marcar as
reuniões com antecedência é para que os pastores possam fazer
seus planejamentos incluindo essas reuniões como prioridade
na agenda, pois tem sido um tempo muito precioso a cada dois
meses reencontrar os colegas de ministério, orar juntos e ouvir
boas e edificantes mensagens da Palavra de Deus.
As reuniões para 2011 ficaram assim definidas:
Dia 29 de janeiro na Igreja Batista Betel em Franca SP sob a
liderança do Pr. Cacildo Matias.
Dia 12 de março na Igreja Batista Maranata em Pedregulho
SP sob a liderança do Pr. Armando Castelan.
Dia 28 de maio na Igreja Batista Esperança em Jaboticabal
SP sob a liderança do Pr. Daniel Rodrigo de Sousa.
Dia 2 de julho na Igreja Batista do Calvário em Morro Agudo
sob a liderança do Pr. Edílson José P. de Araújo.
Dia 10 de setembro na Igreja Batista Boas Novas em Guaíra
SP sob a liderança do Pr. Cleyton Maciel.
Dia 5 de novembro no Templo Batista Ebenézer em Barretos
SP sob a liderança do Pr. Dorian Anderson Soutto.

VEM AÍ O 1º RECENSEAMENTO MISSIONÁRIO
Participe ! DOS BATISTAS FUNDAMENTALISTAS
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