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Distribuição Interna

AIBREB
no Amazonas

N

os dias 5 a 9 de abril de 2011 a reunião da AIBREB –
Associação das Igrejas Batistas Regulares do Brasil
será realizada na cidade de Presidente Figueiredo-AM
que fica a 80 km da capital Manaus.
O tema será “PASTOREANDO A IGREJA DE DEUS” e os
preletores serão os pastores: Almir Marcolino Tavares, Emídio
Viana, Sitrí Lobato, Paulo Bondezan, José Wellington Cartaxo,
Antonio Denilson Roque José Edvon e Douglas.
Investimentos: 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.

Brasileiros no
Cabo Verde
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jornaldeapoio@yahoo.com.br
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Congresso Missionário da
AMI Será Realizado em Julho
epois de ter sido anunciado para o mês de julho
Hotel Majestic
o congresso da AMI foi transferido para agosto
devido a alguns problemas relacionados à data.
Agora, depois de uma proposta do Hotel Majestic, local do
evento em Águas de Lindóia SP, a data foi confirmada para
os dias 26 a 29 de julho.
Depois de idas e vindas com relação à data para a realização do V Congresso Missionário Batista Fundamentalista, a
Diretoria conseguiu junto à direção do Hotel Majestic assegurar a data de 26 a 29 de julho de 2011. Essa é a melhor data
pelo fato de ainda estarmos no período de férias escolares,
facilitando a participação de todos.
Em breve a AMI – Associação Missionária Independente
estará enviando a propaganda e as respectivas fichas de
inscrição para o evento. Também no site da missão: www.
missaoami.com.br os detalhes serão divulgados. Você também poderá acompanha as informações aqui no Jornal de
Apoio e no site www.batistasfundamentalistas.com.br
Para informações através do escritório da missão, os endereços sãos estes: Telefone (16) 3969-2758, e-mail: missaoami@uol.
com.br, Caixa Postal 309 – CEP 14.001-970 Ribeirão Preto SP.
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No final de 2010, o início do Projeto Transformação
o dia 26 de novembro de 2010, uma
sexta-feira o pastor
Paulo Arruda, missionário do
CPCI – Cristo Para a Cidade
Internacional – Brasil, ainda
não tinha definido o local em
que o complexo da missão seria erguida em Manaus AM para
o trabalho com as crianças. Pr.
Arruda ligou para o Erick e, pela
fé, lhe disse que no sábado,
dia 27 estaria ligando de volta
para que fosse ver o terreno.
Deixo que ele mesmo narre o
ocorrido:
No dia 27, saímos cedo
para a igreja, pois era o último sábado do mês e sempre
temos um dia de intercessão,
cada hora com um grupo
diferente. O meu horário foi
de 7h às 8h e coloquei diante
do Senhor a necessidade do
terreno, que precisava ter
naquele dia um local para
poder apresentar ao Erick e
assim darmos andamento ao
processo de construção do
Projeto Transformação.

onde pudemos então aprovar o
Estatuto, além de elegermos a
Junta Executiva e o Conselho
Fiscal, que ficou assim constituído:
JUNTA EXECUTIVA: Presidente: SILVIO DA COSTA
BRINGEL BATISTA; VicePresidente: ERICK POHLE
KAITAZOFF; Primeiro Tesoureiro: ESPERIDIÃO MARQUES
GOMES; Segundo Tesoureiro:
MARCO AURÉLIO DA SILVA
TROVISCO ;Primeira Secretária: ELOIA ALMEIDA CAJUHY;
Segunda Secretária: ELIZABETH PEREIRA LIMA
Secretária Executiva de
Eventos: MARIA DE NAZARÉ
G. DE SOUZA Secretária Executiva de Recursos: MARIA DE
FÁTIMA LOPES CORRÊA
CONSELHO FISCAL: (Titulares): ADJALMA NOGUEIRA
JAQUES; HUDES TAVARES
DE LIMA; e, PEDRO IZAQUE
BRAGA MACIEL ; (Suplentes):
MARIA AUXILIADORA BEZERRA JAQUES e ANA MARIA
BELOTA DE OLIVEIRA.

N

m grupo de pastores e obreiros brasileiros visitou o
trabalho missionário de outros brasileiros no Cabo
Verde. Liderados pelo irmão Omar de Carvalho de
Ribeirão Preto SP o grupo viajou com vistas a conhecer o trabalho
e também realizar tarefas de apoio aos missionários.
Assim que o grupo retornar traremos uma matéria especial
em uma das nossas edições do Jornal de Apoio.

U

Em seguida sai com o
nosso grupo para o trabalho
na Colônia Antonio Aleixo e
quando já tínhamos iniciado as
atividades com as crianças, o
Senhor colocou no meu coração que eu deveria caminhar
até o final daquela rua para
que Ele me mostrasse o local.
E assim foi, fiquei maravilhado
quando cheguei até o final
daquela rua e pude contemplar uma belíssima área que

funcionava como um campo
de futebol.
Em seguida, nos reunimos
no dia 04 de dezembro para
definirmos as instalações do
complexo a ser construído,
com base nas medições do
terreno.
No dia 20 de dezembro
nos reunimos com o intuito
de formalizarmos a Base da
Missão CPCI no Brasil. Foi
uma reunião muito abençoada,

Recenseamento Missionário

A

O Dilema da
Vontade de
Deus
eia na página 3, a
matéria do
Pr. Jenuan Lira, da
Igreja Bíblica Batista
do Planalto em Fortaleza - CE.

L

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 como 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 e-mail. Solicite
para: jornaldeapoio@yahoo.
com.br.
Envie os endereços dos
missionários que você conhe-
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ce, não importando se outros
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

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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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.
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“As grandes doenças da alma, bem como aquelas do corpo, renovam o homem;
e as convalescências espirituais não são menos agradáveis nem menos miraculosas do que as físicas.”
(Gabriele D Annunzio)

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

“Enganoso é o Coração”
ais do que em qualquer
outra ocasião esta expressão bíblica registrada em Jeremias 17:9 faz sentido em
minha vida. No contexto bíblico o versículo refere-se à condição natural do
ser humano quando o Senhor tratava
do pecado de Judá. O capítulo 17 de
Jeremias é contundente e tem frases
fortes como a que está no versículo 5,
por exemplo: “Maldito o homem que
confia no homem, faz da carne mortal
o seu braço e aparta o seu coração
do Senhor!”.
Mas ali encontramos também o
contraponto no versículo 7 quando
temos a afirmação: “Bendito o homem
que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a
árvore plantada junto às águas, que
estende as suas raízes para o ribeiro
e não receia quando vem o calor, mas
a sua folha fica verde; e, no ano de
sequidão, não se perturba, nem deixa
de dar fruto”.
O ano de 2010 não foi dos melhores em minha vida. Foi o ano em que
eu descobri que há acontecimentos
em nossas vidas que continuam em
aberto por tempo indeterminado. A
exemplo do livro do jornalista Zuenir
Ventura, “1968, O ano que não terminou”, há um ano em minha vida
que continua em aberto. Trata-se do
ano 1998 quando em meio a sérios
conflitos minha vida sofreu mudanças
que afetaram além das emoções, a

parte física.
No início de 2010 a resistência
física acabou vencida pela fragilidade
emocional. Passei cinco dias sem
comer e sem dormir. Os últimos anos,
repletos de muitas atividades exigiam
uma parada que não aconteceu. Não
entendi e por isso não atendi aquele
alerta de janeiro de 2010. A velha angina que nascera em 1998 se tornou
mais constante e por quase uma dezena de vezes no ano tive crises que
me levaram ao pronto socorro e aos
consultórios do cardiologista.
Em agosto de 2010, depois de
fortes dores, fui encaminhado para
exames que iam além de um simples
eletrocardiograma. Alertado por um
novo médico, passei por todos os
exames necessários e a constatação
foi que eu havia sofrido um enfarte e
que a única solução agora seria uma
cirurgia para revascularização. Nem
mesmo a angioplastia seria solução.
No momento estou medicado, em
repouso e à espera de uma definição
de data para a cirurgia que poderá
ocorrer a qualquer momento.
Em conversa com o cardiologista,
fiz-lhe uma óbvia indagação para
alguém em minha situação: “Doutor,
como é que cheguei a este ponto se
em nenhum dos exames de rotina
que sempre faço a cada ano houve
indicação de colesterol alto?”.
A resposta do especialista foi a
seguinte: “Sedentarismo e estresse

alto podem ser mais nocivos do que
o próprio colesterol”. Descobri que o
estresse emocional e a ansiedade a
que fui submetido desde 1998 associados ao sedentarismo forçado pelos
problemas de coluna contribuíram decisivamente para que o atual estágio
fosse alcançado.
Assim, tanto no plano espiritual,
quanto no plano físico, pode-se dizer
com certeza que “enganoso é o coração”. No plano espiritual o coração
ensoberbece com muita facilidade. O
caminho é refugiar-nos no esconderijo
do Altíssimo, que é Jesus Cristo. No
plano físico é muito fácil acharmos
que por não termos vícios e nem
fazermos parte dos principais grupos
de risco estamos isentos dos males
do coração.
“Enganoso é o coração, mais do
que todas as cousas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá?
Eu, o Senhor, esquadrinho o coração…” (Jeremias 17.9-10). A questão
da natureza do coração é decisiva em
relação à eficácia que a Palavra de
Deus tem em nós. Freqüentemente
não conhecemos o nosso próprio
coração, mas o Senhor o conhece,
tanto no plano físico quanto no plano
espiritual! Vamos, portanto dar ouvidos
à Sua Palavra!
“Lamentar uma dor passada, no presente, é criar outra dor e sofrer novamente. “
(William Shakespeare).

Destruição de
Casamentos

das, de teor sexual, com pessoas com
quem os usuários não deveriam ter”,
disse Mark Keenan, diretor-geral do
Divórcio-Online. (O Verbo).

Pauline, nascida em 1945. Os dois
tiveram outros casamentos nos anos
1960, mas acabaram viúvos. Logo
depois da morte da mulher de Leslie
em 2004, ele voltou a entrar em
contato com a ex-mulher, tentando
uma reaproximação. “Ele ligou para
a nossa filha, Pauline, perguntando
se ela achava que eu gostaria de
vê-lo”, disse Elsie ao jornal Driffield
Post Times. “Ela foi muito a favor,
mas disse que ele deveria me ligar
primeiro. Um dia ele veio aqui, e foi
isso.” Leslie e Elsie voltaram a morar
juntos logo depois da reaproximação.
Ele a pediu em casamento na véspera do Natal passado. O primeiro
casamento entre Leslie e Elsie terminou de maneira tão amarga que
ela tinha jogado fora todas as suas
fotos da cerimônia. Ele, no entanto,
guardou as suas cópias durante todo
o tempo em que ficaram separados.
(BBC Brasil).
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A maior rede social do Mundo já
provocou cerca de 28 milhões de divórcios, segundo um estudo realizado
por advogados britânicos. O Facebook está sendo responsabilizado
pelo aumento do número de divórcios
na Grã-Bretanha devido a conversas
‘paralelas’ que os usuários têm com
os seus contactos. O fenômeno já
está, inclusive sendo estudado por
especialistas que pretendem investigar o efeito das redes sociais na
vida das pessoas, nomeadamente
o Facebook. Segundo um estudo
realizado por um grupo de advogados
britânicos, “mais de 20 por cento dos
pedidos de divórcio, o que equivale a
28 milhões, fazem referência à rede
social”. “A razão mais apontada é a
proliferação de conversas inadequa-

50 Anos Após
o Divórcio

Um casal de nonagenários britânicos subiu ao altar no dia 22 de janeiro
de 2011, mais de 50 anos depois de
ter se divorciado, período no qual
eles ficaram praticamente sem falar
um com o outro. Leslie Harper, 93
anos, e Elsie Dunn, 90, se casaram no
Cartório de Registros de Bridlington,
em Yorkshire (Inglaterra). Ambos se
conheceram em 1937 e se casaram
quatro anos depois, na cidade de
Hull. No entanto, Elsie e Leslie se
separaram em 1954 e ficaram cinco
décadas praticamente sem contato. A
única ligação entre eles era a sua filha,
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As Vítimas da Chuva
té o dia 15 janeiro, mais de 600 pessoas haviam morrido devido às enchentes no Estado
do Rio de Janeiro e mais de 10 mil ficaram
desabrigadas. A presidenta do país, em poucas palavras e sem demagogia, disse
o que Brasil precisava ouvir: o governo federal também tem culpa juntamente com
os municípios e o estado por essas famílias que estavam vivendo em áreas de alto
risco e prometeu liberar verbas para as cidades afetadas, mas com todo cuidado
para que o dinheiro não seja, como geralmente acontece, desviado. Além disso,
o governo federal ficou de liberar verbas para o pagamento de aluguel social e
antecipar os benefícios do Bolsa Família. O governo gasta mais com recuperação
do que com prevenção, reconheceu a própria presidenta.
O Brasil, apesar de rico, é um país de pessoas pobres. Cerca de 23 milhões
de brasileiros vivem abaixo da linha de pobreza. Isso significa que esses cidadãos
mal conseguem fazer uma refeição por dia e vivem em condições precárias como
algumas vítimas que morreram recentemente no Rio de Janeiro. Obviamente,
haveria mais pobres em extremo nas estatísticas oficiais se outros fatores fossem
considerados. É importante ressaltar que desde a implementação do Plano Real
e a queda da inflação, o nível de vida dos brasileiros tem melhorado consideravelmente. Outrossim, os programas sociais do atual governo têm alcançado pessoas
vivendo em absoluta pobreza. Infelizmente, esses programas de assistencialismo
são utilizados de forma eleitoreira e sem a devida fiscalização, mas trata-se de
um mal necessário. As pessoas realmente pobres precisam de ajuda. Enquanto
discordamos da posição política do governo passado e, provavelmente, do atual
governo, em relação ao aborto, homossexualismo e política externa que afaga o
ego de ditadores e comunistas, parabenizamos o governo, como instituição, pela
ênfase que tem dado aos pobres. Porém, que, em breve, políticas de assistencialismo possam dar lugar a políticas de emprego e dignidade de vida.
É importante que se diga que a Igreja, como Corpo de Cristo, também precisa
fazer a sua parte para alcançar o pobre; porém, com algumas ressalvas muito importantes. Primeiramente, o alvo número um é a família de Deus: “...façamos bem
a todos, mas principalmente aos domésticos da fé” (Gálatas 6:10). A igreja local
precisa manter um ambiente de fraternidade para que irmãos possam abençoar e ser
abençoados em momentos de necessidades espirituais, físicas e materiais. Dentro
de uma igreja, todos deveriam primar pela oportunidade de dar ao invés de receber,
mas não é motivo de vergonha precisar de ajuda. Outra ressalva que se destaca
no Novo Testamento é a diferenciação entre o necessitado legítimo e o indolente,
pois certas necessidades são consequências de um estilo de vida que desagrada a
Deus: “Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que,
se alguém não quiser trabalhar, não coma também” (II Tessalonicenses 3;10).
No ímpeto de cumprir a sua missão maior, que é a pregação do Evangelho, a igreja local não deve esquecer de ajudar os pobres. O Apóstolo Paulo
recebeu instrução direta dos pilares da Igreja, Pedro, Thiago e João, para que
se lembrasse dos pobres em seu ministério (Gálatas 2:9-10). A ajuda deve ser
espontânea de irmão para irmão, de família para família e através de diáconos
chamados para realizar a obra social da igreja. Sobretudo, a obra social da igreja
não deve criar dependência nos indivíduos, mas, sim, um espírito de gratidão
que transforma o coração e a situação da pessoa em necessidade. “Quem,
pois, tiver bens do mundo, e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar
as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus?” (I João 3:17)
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Fazei Tudo Para a Glória de Deus
Pr. Marcelo Martins
I Co 10.33
“Para o crente não existe o sagrado e o profano, tudo é sagrado” (Bob
Jones). O apóstolo Paulo nos mostra que tudo que o crente faz deve ser de
maneira espiritual. Nesta pequena oração podemos destacar o seguinte:
1. Uma Ordem – “Fazei”
A ordem aponta para a prática da vida cristã - fazer. Este é um problema sério
– dizer e não fazer. Por diversas vezes Jesus denunciou a postura dos fariseus
por conta disto, pois diziam muitas coisas (eram peritos nisto), porém não faziam
(Mt 23.2-4). Como disse alguém “a luz não fala, brilha, resplandece, reluz”.
2. A extensão da ordem – “Tudo”
Paulo cita duas coisas que gostamos de fazer: comer e beber. Mas, fica
muito claro que a ordem abrange muito mais que estas duas coisas. A ordem
envolve todas as coisas (tudo). É difícil relacionar “todas as coisas”, mas a
título de exemplo podemos mencionar atitudes como: falar, pensar, trabalhar,
estudar, cantar, brincar, jogar futebol, cozinhar, limpar a casa, namorar,
relacionar-se com os irmãos, enfim, tudo. Agora, note o seguinte, se eu agir
desta forma e somar a isto o texto de I Cor. 16.14, “todas as vossas obras
sejam feitas em amor”, podemos imaginar que vida abundante teremos ou
encontraremos naqueles que assim procedem.
3. O alvo desta ordem – “a glória de Deus”
A motivação do nosso coração deve ser glorificar a Deus em fazer todas
as coisas. Fomos criados e salvos para sua glória. Certamente isto se refere
a uma mudança de foco na vida. O homem sem Cristo (e muitos que professam a Cristo!) é motivado por interesses próprios, egoístas, egocêntricos.
Entretanto, aqui Paulo, aponta para algo mais sublime: o viver não para si,
mas para Deus! Possivelmente o mesmo pensamento estava em seu coração
quando disse “já estou crucificado com Cristo; e vivo não mais eu, mas Cristo
vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no filho de Deus,
o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim” (Gal. 2.20).
Este também deve ser nosso foco de vida!
Marcelo Martins é pastor da Igreja Batista Maranata em
Novo Hamburgo RS <marceloealaine@ibest.com.br>

“A investigação das doenças progrediu de tal forma que é quase
impossível encontrar alguém totalmente saudável. “
(Aldous Huxley)
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O Dilema da Vontade de Deus
* Pr. Jenuan Lira.

inguém gosta de
sair da sua zona
de conforto. É boa
a sensação de sentir o trem da
vida correndo sobre os trilhos.
Mas um trem sobre os trilhos é
também uma boa fotografia da
mesmice. Por isso, muitas vezes o Senhor nos tira dos trilhos,
a fim de seguirmos noutras direções. No entanto, quando Deus
nos tira da zona de conforto,
imediatamente pode surgir uma
grande dúvida: “Qual a vontade
de Deus para minha vida?”.
Nesses momentos invejamos os
heróis da Bíblia, especialmente
homens como Abraão, que podia receber as orientações de
Deus audivelmente.
Olhando à primeiravista,
parece que Abrãao não tinha dificuldades em saber
o caminho do Senhor, pois
recebia revelações especiais.
Mas será este o caso? Muitos
lêem a história de Abraão sem
levar em conta a passagem
do tempo. É fato que ele teve
visões e sonhos orientadores
e chegou a receber anjos em
sua casa. Mas tais eventos
são os picos reveladores das
montanhas, que se separam
por longos vales de absoluto
silêncio de Deus. Abraão não

recebia visão todos os dias. Às
vezes, passavam-se anos até
que lhe viesse nova revelação.
Por exemplo, quando Deus se
manifestou a fim de mudar o
nome Abraão e Sara (Gn. 17),
havia quase vinte anos desde
a última aparição. Como, então,
Abraão podia seguir a vontade
de Deus ao longo desses anos?
A resposta é “Abraão creu em
Deus...”. Ele vivia por fé, não
por vistas. Aproveitando o que
sabia das poucas revelações
e promessas, Abraão invocava o Senhor e peregrinava na
terra da promessa confiando
que Deus lhe faria chegar ao
lugar certo. O que Deus mais
esperava do Seu servo não era
tanto o entendimento da Sua
vontade, mas a coragem para
confiar no Seu poder, andar
na Sua presença e seguir em
obediência (Gn. 17:1).
Considerando os longos
períodos que Abraão passou
sem revelação, e folheando nossas Bíblias, podemos
afirmar que hoje temos muito
mais revelação para entender
a vontade de Deus do que
Abraão e os outros patriarcas.
Por que, então, não temos na
nossa história de fé as marcas
desses heróis? Por que ainda

e você também é um
crente batista fundamentalista, salvo e
odeia o Diabo e o mundanismo
como eu, muito bem! Pode continuar lendo esse artigo. Ele foi
escrito justamente para pessoas assim como eu e você.
Ano após ano pais e mães
enfrentam um dilema cruel:
“Em qual escola matricular
meus filhos? Escola cristã ou
secular?” Eu cresci recebendo
a boa influência de pessoas realmente cristãs. Várias
vezes foi preciso suportar
algumas que, na verdade,
nunca foram e até onde eu
saiba jamais serão crentes,
pois não desejam uma vida
com o propósito de glorificar
a Deus neste mundo. Por isso
eu afirmo e não me retratarei
nunca: a escola tem que ser

cristocêntrica para que a vida
da criança ou adolescente
venha a valer a pena e fazer
a diferença quando a maioridade chegar. Quando as
grandes decisões baterem
à porta do coração jovem e
cheio de Deus. Se o coração
não estiver cheio de Deus a
vida será um desastre.
E a complexidade está
se agravando. Como disse o
apóstolo Paulo “... homens
e mulheres amantes de si
mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos,
desobedientes a pais e mães,
ingratos, profanos...”. O deputado Jair Bolsonaro denunciou
recentemente para os quatro
cantos do Brasil a nova cilada
homofóbica para 2011. Só que
desta vez o projeto astuto visa
atingir direto o coração e a
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nos afligimos para entender a
vontade do Senhor?
Provavelmente, o dilema
do conhecimento da vontade
de Deus tenha sua origem nas
nossas expectativas erradas.
Ouso dizer, baseado em Romanos 12:1, que não deveríamos nos preocupar tanto em
conhecer a vontade de Deus,
mas em experimentá-la. Saber é pontual, experimentar é
vivencial. Deus nunca revela o
caminho todo, mas fornece luz
para os próximos passos. É no
caminhar com Deus, que se
manifesta a vontade de Deus.
Em outras palavras, devo obedecer hoje, para conhecer
amanhã. A vontade de Deus
se desvenda enquanto caminho, assim como um motorista
que, dirijindo na escuridão da

noite, conclui sua jornada se
aproveitar o desvendar do caminho à medida que aproveita
os poucos metros que os faróis
lhe fornecem.
A rigor, o conhecimento do
plano de Deus para nossa vida
somente será pleno no final
do caminho. Com a história
passada, podemos afirmar que
Deus queria isso ou aquilo. Mas
como o passado se foi e o futuro
a Deus pertence, resta-nos apenas viver o presente, andando
por fé, apoiando-se plenamente
nas promessas do Senhor.
Assim que entrou na terra,
Abraão marcou seu território
pela adoração. Ele saiu erigindo altares e invocando o
Senhor. Faça o mesmo! Medite nas Escrituras, busque a
presença de Deus em oração
e creia nEle. Apoie-se nas
Suas promessas e procure
ser fiel cada dia. Marque seu
caminho pelos monumentos
da adoração. Pouco a pouco,
você perceberá claramente as
indicações do Senhor e poderá
experimentar “a boa agradável
e perfeita vontade de Deus”.
* Pastor da Igreja Bíblica
Batista do Planalto - Fortaleza CE

A Importância das Escolas Cristãs
Andriele Almeida de Sá

S

mente das crianças brasileiras.
O objetivo é distribuir um KIT
GAY nas escolas para crianças
de 7 anos. A “Comissão de
Direitos Humanos e Minorias”
quer distribuir um Kit gay
para alunos que conterá um
DVD aonde um menino vai ao
banheiro e quando entra um
coleguinha, ele se diz apaixonado por ele. Menciona outros
assuntos polêmicos como: Por
que um rapaz gay não pode
utilizar o banheiro feminino
e vice-versa e etc. Seis mil
escolas receberão um kit de
material educativo composto
de vídeos, boletins e cartilhas
com abordagem do universo
de adolescentes homossexuais. Disponível em: http://www.
bolsonaro.com.br/jair/
Um ato inconstitucional,
cruel e covarde que meus

olhos enxergaram nos últimos
tempos! Ninguém tem orgulho
de ter um filho/filha homossexual. O que será das escolas
brasileiras?
O meu pedido é um apelo
pelas crianças e escolas do
nosso país! Vamos apregoar
a nossa posição bíblica sobre
todo este mau que nos sobreveio. Vamos divulgar e contribuir com obreiros, professores,
alunos, missionários e financeiramente para a criação de boas
escolas cristãs no Brasil! Existe
uma luz em Goiânia: Escola
Cristã Jaime Rose, ministério
importante do Templo Batista
Maranata: “E o Deus de paz
esmagará em breve Satanás
debaixo dos vossos pés. A
graça de nosso Senhor Jesus
Cristo seja convosco. Amém”
(Romanos 16:20).

“O Que os Olhos não Vêem”

estes últimos dias todos os olhares e atenções
estavam voltados para as TVs, jornais, revistas e
Internet. Todos , estarrecidos, queriam ver o desenrolar da catástrofe que se abateu sobre a região serrana do Rio
de Janeiro e depois Minas Gerais e agora, novamente, Santa
Catarina. Repórteres e cinegrafistas se revezavam na cobertura
das enchentes, dos salvamentos, das áreas devastadas, das
encostas que despencavam soterrando centenas de pessoas.
Ouvimos depoimentos comoventes. Percebia-se nas pessoas
a emoção incontrolável e a cada nova reportagem lágrimas
escorriam dos olhos daqueles que, vítimas ou expectadores,
se comoviam com a tragédia. Era impossível permanecer
indiferente ante tamanha destruição.
Muitos se ofereceram como voluntários para ajudar na remoção e socorro das vítimas. Compaixão e solidariedade foram
aflorando à medida que as histórias iam sendo narradas e as
imagens mostradas. Assistimos também a cenas de desespero
e revolta. E oramos por aquelas pessoas e contribuímos.
Nossos olhos viram e nos comovemos e sofremos com
eles. Diz o ditado que “o que os olhos não vêem, o coração
não sente.”
Será que é porque não vemos as almas caminhando para
o inferno que temos tanta dificuldade de nos comovermos e nos
dispormos a orar, a contribuir e a ir? Esta é, sem sombra de dúvida,
a maior catástrofe que o mundo jamais viu. Centenas, Milhares,
milhões de pessoas caminhando para o abismo, sem salvação,
sem certeza de vida eterna, sem esperança de uma nova vida e
os salvos não se comovem, não choram, não contribuem.
Temos ouvido de igrejas que nem sabem o que é Promessa
de Fé, que gastam fortunas embelezando templos, investindo
em tecnologia, construindo “megachurches”, usando seus dons
e talentos para se promoverem, enquanto missionários, no campo, semeando a Palavra sobrevivem, única e exclusivamente,
pela misericórdia de Deus. Onde estão aqueles que deveriam
estar segurando as cordas e firmando as estacas?
Compaixão e amor por aqueles que obedeceram ao “Ide”,
que puseram seus pés na estrada e atenderam ao chamado do
Senhor são sentimentos adormecidos no coração do povo de
Deus. Suas necessidades e suas lutas, muitas vezes, sequer
são mencionadas, apesar das cartas que são enviadas. Há um
estado de letargia que domina os crentes de hoje. Estamos cegos
para a necessidade das almas sem Cristo e estamos insensíveis
para o apelo dos que se dedicam, voluntariamente, a lutar contra
as astutas ciladas do diabo no campo missionário.
Que o Senhor nos conceda tanto mais compaixão e amor
aos que caminham para o abismo e perdição da alma quanto
demonstrada aos desabrigados e feridos das enchentes que,
certamente, com apoio das autoridades e solidariedade dos
amigos, conseguirão reerguer suas casas e tocar suas vidas.
Os que estão longe do abrigo da Rocha que é Cristo não terão
uma segunda chance após sua partida para a eternidade. “... e
como ouvirão se não há quem pregue?” (Rom. 10:14).
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Publique seu Livro

A

caba de ser lançado o PerSe (www.perse.com.
br) que é um portal de publicação e comercialização de livros para autores independentes, um novo
conceito no mercado editorial brasileiro, onde autor é quem faz
sozinho a publicação do seu livro.
A missão do PerSe é ajudá-lo a publicar seus livros da forma
mais simples e prática possível, direto pela Internet. Os autores farão isso sem qualquer intermediação, gratuitamente e mantendo
para si os direitos autorais da obra. Caso necessite, estaremos
à disposição para auxiliá-los em qualquer fase do processo de
publicação, divulgação e comercialização dos seus livros.
Esse é certamente o modelo mais rentável existente no mercado, pois são os próprios autores quem determinam o quanto desejam receber de royalties e o preço de venda dos seus livros.
O autor poderá publicar um livro já existente, com o conteúdo
previamente formatado ou poderá formatá-lo no próprio sistema
(Poesia, Blog2Book). É possível até mesmo utilizar o conteúdo
de seu Blog para montar seu livro direto no sistema.
Nele poderão ser publicados livros no formato Impresso e eBook, como preferir. No formato impresso poderá publicar
seus livros em vários tamanhos, optar pelo papel mais adequado
para o miolo, bem como pelo tipo de acabamento (capa dura
ou brochura). A impressão será sob demanda (POD) a partir da
compra feita pelos leitores na Loja PerSe.
Esse é o PerSe e trabalharemos para que a comunidade de
autores independentes tenha sempre a melhor ferramenta de
publicação e comercialização de livros do mercado brasileiro.
Venha conhecer-nos: www.perse.com.br
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“A gravidade da doença nos leva a melhor avaliar a preciosidade da saúde.”
( B. Calheiros Bomfim )

edgardonato@terra.com.br

Pequenos Cristos ou
Péssimas Cópias?
uando vamos ao cartório autenticar xerox dos documentos,
o funcionário pede o documento original. Como ele sabe
se a cópia é verdadeira? Resposta: Ao compará-la com o
original. Como sabemos se o cristão é autêntico? Ao compará-lo com
Cristo.
Acredita-se que as marcas contam muito, a propaganda é prestigiada e imagem é tudo. Porém ser cristão não dá ibope, mas não
foi assim no princípio. Por ocasião do nascimento da Igreja – Atos
2 – o apelo dado no final do sermão, por Pedro, foi: “Salvai-vos dessa
geração perversa”.
Logo em seguida, a Igreja Evangélica de Jerusalém foi inaugurada
com 3000 membros. Essa Comunidade nasceu para a glória de Deus,
para impactar vidas e para fazer discípulos de Jesus.
Imagine sua ida a um daqueles cultos maravilhosos: a) As pessoas
perseveravam no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações;
b) Eles cuidavam uns dos outros; c) Havia uma consciência muito vívida
da presença de Deus, “em cada alma havia temor”; d) Estavam juntos
– O envolvimento, o senso de pertencimento era total; e) O resultado
dessa vida comunitária: “Contando com a simpatia de todo o povo.” O
autor acrescenta: “Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a
dia, os que iam sendo salvos.” O estilo de vida dos cristãos provocou
um impacto tremendamente positivo?
Alguma coisa aconteceu com o cristianismo bíblico (de lá para cá)
e fez a sociedade não olhar os cristãos com bons olhos. Não me refiro
ao fato da perseguição, pois seria outro assunto. Refiro-me ao empobrecimento do bom testemunho, cristãos nominais, cristãos de aparência,
caricaturas, enganadores, gente superficial, “gospelizada”, “mais amigos
dos prazeres do que amigos de Deus”. Em alguns meios, ser cristão é
ser alienado, apático, retrógrado, isolado, orgulhoso, preconceituoso...
Entretanto, fomos chamados para uma vida transcendental, sobrenatural, fascinante, diferente de tudo que jamais sonhamos antes.
É fato que nem todos os cristãos são verdadeiros. Como é a vida
cristã autentica? Qual seria o melhor modelo para ilustrar a autenticidade de um cristão? Freqüentar uma boa igreja, atuar em algum trabalho
voluntário? Praticar obras sociais e beneficentes? Ler a Bíblia regularmente e memorizar textos? É evidente que tais práticas são naturais no
comportamento de um cristão, mas a essência do cristianismo é além da
nossa atividade, do comportamento, da aparência. Ser cristão, é antes
de tudo, ter um novo coração, experimentar uma radical mudança no
íntimo: O Novo Nascimento.
Uma vida cristã autêntica está acima de um imaginário coletivo. É
uma transformação operada pelo Espírito Santo nas profundezas do
ser e apesar do nosso coração enganoso, vamos aprendendo a ser
autênticos, à medida que o tempo passa.
Esse é um paradoxo do cristianismo: Todos nós somos santos e
pecadores, essa é nossa condição, enquanto seres humanos. Veja bem,
essa é a nossa condição, não a nossa maldição. Afinal, a cruz anulou
a grande maldição e nos trouxe a grande benção.
O respeitado A.W. Tozer disse1: “O cristão sabe que foi purificado
de suas faltas, mas está profundamente consciente de que nada de
bom habita em sua carne”.
Ser autêntico é estar tão contente com o nosso Deus e não precisar
fingir. Não precisamos provar sempre a nossa razão, não precisamos
nos defender, causar uma boa impressão nos outros, nem nos esforçar
para parecermos superespirituais, piedosos...
Você já percebeu como geralmente queremos competir, mostrar
nossa força, nosso poder? Aprecio uma frase citada por Swindoll 2:
“Não é preciso que sejamos o maior fenômeno do mundo. Podemos
simplesmente ser nós mesmos”.
A vida cristã autêntica pode ser alcançada aqui na Terra ou é
inatingível? Só o Cristo viveu a vida cristã autêntica e ninguém mais
consegue? A primeira vez que ocorreu o termo “cristão” foi em Atos
11:26: “Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados
cristãos”. Ou seja, pequenos cristos. Significa ser um imitador de Cristo,
ou ser parecido com o Cristo ao ponto de ser identificado com Ele.
Esse é o segredo da vida cristã: “Cristo vive em mim, logo não sou
eu quem vive e o viver que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou e a si mesmo se entregou por mim” – Gálatas 2.20.
O alvo de Deus para nós é que cada um seja parecido com o seu
Filho. É um desenvolvimento que vai continuar por toda a vida. Deus
está mais preocupado em desenvolver esse caráter cristocêntrico em
nós do que a nossa carreira, conta bancária, projeção pessoal, porque
o caráter, levaremos para a eternidade, mas os títulos e rótulos, não.
Há aqueles que realmente seguem a Cristo e pelos seus frutos são
conhecidos. Quem são eles? Como podem ser reconhecidos? Como se
comportam? Algumas marcas ou distintivos do cristianismo são essenciais: É alguém que após “nascer de novo”, torna-se amoroso, humilde,
espiritual, integra-se a uma igreja local a fim de ser equipado para praticar
boas obras e encontra-se num processo de transformação. Não se trata
de atingir o “nirvana”, impecabilidade, ou se esconder na máscara de uma
religião a fim de “aparentar” conduta moral recomendável. Não, a maior
moralidade é a do coração. Não se trata de fazer para impressionar, mas
de uma convicção que a Graça de Deus habilita, perdoa e nos dá novas
oportunidades. O cristão é um doente cuidando de doentes, um perdoado
distribuindo perdão, um salvo apontando o caminho da Salvação.
Não gostamos de objetos falsos, imitações. Apreciamos muito mais
os produtos originais. Infelizmente, há muitas cópias de cristãos num
mundo dos iguais. Jesus nos chama para sermos diferenciados. Quando
se aplica a remédios, não há nada de errado em comprar os genéricos,
mas quando se trata de cristão, tem que ser original.
Como seria a sua igreja se todos os cristãos fossem exatamente
como você?
(Endnotes)
1 TOZER, A. W. Tozer, p. 85
2 CHARLES SWINDOLL, Firme Seus Valores, p. 19.
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REUNIÃO DE JOVENS
A partir do dia 5 de março de 2011, a Igreja Batista Macedônia
de Franca SP, sob a liderança do Pr. Everton A. Firmino. Como tem
sido através dos últimos anos, esta reunião será realizada todos
os meses no primeiro sábado às 19 horas de março a novembro.
O endereço da Igreja é Avenida Major Moura Mattos, 1020 Jardim Dermínio. Para contatos, use o e-mail: pr.everton_familia@
hotmail.com ou o telefone (016) 3012-4371. O pastor Everton
comunica que apesar de a data da primeira reunião coincidir com
a proximidade dos tradicionais retiros de carnaval, o encontro
será realizado, pois nem todos vão aos retiros e todos serão
bem-vindos.
PROJETO BIRIGUI

12 anos para cima, temos um treinamento marcado no dia 12 de
Fevereiro, das 13 às 19h na I B da Fé – Capão Redondo – Rua
Antônio Salvia, 73 – Próximo a estação de Metrô Capão Redondo.
As inscrições podem ser realizadas até o dia 7 de Fevereiro. O
valor da Inscrição é de R$15,00 para apostilas. Se o seu desejo
é um treinamento curto, mas prático que capacite o seu professor
do ministério infantil , EBD ou OANSE a melhor desenvolver o
ministério dele, temos o Seminário de Treinamento OANSE que
acontecerá no dia 26 de Fevereiro, das 08h30 às 17h na I B do
Ipiranga – Rua Lino Coutinho, 1615. O valor da inscrição, por
pessoa, é de R$20,00 e pode escolher uma matéria por período
(4 matérias de 1,5h). Lembrando que as vagas são limitadíssimas
e as inscrições podem ser realizadas somente até o dia 21 de
Fevereiro. Fale comigo, Diogo Henrique pelos telefones: (11) 5924
6797 ou 8117 6607 ou ainda pelo meu e-mail: diogo@oanse.org.
br. Para saber mais visite o blog: www.oanse.org.br/blog.diogo.
ESTÂNCIA ESPERANÇA

Desde o dia vinte de janeiro de 2011 que a família Oliveira está
residindo em Birigui SP dando início ao trabalho de implantação
de uma igreja batista fundamentalista naquela localidade. O Pr.
Geraldo de Oliveira é missionário através da MBIB – Missão Batista Internacional Brasileira, enviado pela Igreja Batista Emanuel
de Cravinhos SP sob a liderança do Pr. Paulo Nievas. Pr. Geraldo
é casado com Rosana e tem três filhos: Ualan Vinícius, Michele
Larissa e Jonas Otávio. Para contato: Celular: (17) 9112-9134,
E-mail: pr.geraldodeoliveira@hotmail.com, Caixa Postal 18, CEP
16.200-970 Birigui SP.
FOTO TROCADA
Como leitor do Jornal de Apoio comunico que na edição de
janeiro a foto que saiu com a matéria do acampamento de março
da Estância Esperança em Catalão GO é na verdade do último
Acampamento Arete em Franca SP. (Ediel Sousa da IB Central
de Barretos SP). RESPOSTA: A direção do Jornal de Apoio
agradece ao Ediel pela sua atenção e correção. Foi um erro de
diagramação de nossa parte.
FAMÍLIA SERRA

Pr Josafá Fernandes Serra e a sua esposa Laura juntamente
com as filhas agradecem a todos que estão intercedendo pelo
novo ministério em Cascavel PR. Eles já conseguiram alugar a
casa através de imobiliária, mas os donos são membros de uma
Igreja Batista (Adalberto e Ângela). Eles estão esperando uma
farta colheita no seu novo campo de trabalho. A mudança ocorreu
do dia 4 de fevereiro. Para contatos use o e-mail: josafaserra@
yahoo.com.br.
OANSE
O ministério OANSE para crianças de 4 a 5 anos, realizou
treinamento no dia 5 de Fevereiro, das 13 ás 19hs na I B em Rio
Bonito – Rua Cassiano dos Santos, 166. Se o seu desejo é conhecer a ferramenta do ministério OANSE para Adolescentes de

Nos dias 04 a 08 de março de 2011 acontecerá o Retiro da Família na Estância Esperança em Catalão GO. O investimento para
os participantes serão: Adulto: R$ 80,00; De 6 a 11 anos: R$40,00;
De 0 a 5 anos: Cortesia. IMPORTANTE: Faça o pagamento de sua
inscrição já, visto que neste ano temos mais interessados do que
vagas disponíveis. Entrar em contato pelo e-mail: glauco_esdras@
hotmail.com ou wkieffer@gfamissions.org, ou pelos telefones: 64
3442-8943 ou 8135-9056 (Glauco) ou 64 8137-4700 (Pr Bill). O
telefone da Estância Esperança é: (64) 3471-8169.
MISSIONÁRIOS E O 13º SALÁRIO
A Igreja Batista Central de Dourados MS, sob a liderança do
Pr. Amílcar Bragança Vasconcelos realizou um esforço especial no
final de 2010 para arrecadar fundos para doar o décimo terceiro
de oferta missionárias aos seus missionários. Missionários da
AMI, Comunhão Batista Bíblica nacional e MBIB que são apoiados
pela mesma receberam o dobro de sustento no mês de dezembro.
O trabalho de coordenação missionária da igreja é feito pelo Pr.
Hudson Santos Batista, Diretor de Missões. Ele procura manter
contato constante com os missionários apoiados pela igreja repassando a todos os membros as informações colhidas e disse
que isso tem incentivado a participação de todos nas ofertas
missionárias através da Promessa de Fé. Para a campanha que
visava arrecadar a oferta do 13º foi montado um painel com todos
os projetos. Na foto o painel e o Pr. Hudson.
CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA
O ano 2010, 04 de dezembro, com a presença do Pr. Agenor
de Souza Almeida, titular da Igreja Batista Independente de
Pitangueiras - SP, nossa Igreja enviadora, aconteceu a emancipação legal da “Congregação Batista Fundamental”, agora,
estamos viabilizando trabalhos e documentação para organizála juridicamente, pedimos oração para agilidade com essa parte
burocrática. Outrossim, há quatro novos convertidos tomando
aulas de preparo para o batismo, ainda sem data. Quanto ao
andamento da construção, o Senhor continua abençoando;
as três salas para EBD estão em fase de acabamento, assim
sendo, para ganhar-mos tempo, partimos para dar prioridade
aos trabalhos com o anexo, (local de eventos) devido as muitas
chuvas nessa época do ano, já que as salas para as E B D
estão numa etapa mais avançada da obra. Pedimos oração para
os recursos necessários.Em março, dias, 25 a 27, acontecerá
nossa quarta CONFERÊNCIA MISSIONÁRIO, para renovação
de Promessa de Fé. O pregador será o Pr. André Moreira, missionário MNTB (Missão Novas Tribos do Brasil), junto ao povo
Caxinawá, no Alto Purús, no Acre; A Igreja Batista Fundamental
já participa com o sustento de cinco famílias missionárias, e o
nosso alvo para esse ano é ampliar o apoio, e somar mais uma
ou duas famílias, em nosso quadro de apoio. Pedimos oração
para que o Senhor amplie nossa visão! Pr. Ruy Messias, Jane
e Estevão.

“Ninguém pode livrar os homens da dor, mas será bendito aquele que
fizer renascer neles a coragem para a suportar.”
(Selma Lagerlof)

ANIVERSÁRIO DE 26 ANOS
Nossa igreja está completando 26 anos. Parece pouco, se
olharmos para igrejas que já têm séculos. Parece muito, se pensarmos que 25% das organizações criadas no Brasil morrem sem
completar um ano. Parece importante, se lembrarmos que outras
75, em cem, deixarão de existir antes de completados 30 anos.
Logo, motivos há para comemorar. Mas, a despeito dos números,
uma igreja se faz pelas pessoas que a congregam, pela mensagem
que prega e pelos líderes quem têm. É com muita alegria que
celebramos essa data com a programação do 26º aniversário da
Igreja Batista Independente De Franca nos dias 21, 22 e 23 de
janeiro de 2011. (Cleiton S. Souza).
RETIRO DE CARNAVAL
Nos dia 5 a 8 de março de 2011 a Igreja Batista Regular de São
José do Rio Preto SP sob a liderança do Pr. Lupércio e da Cris está
realizando o Retiro de Carnaval na Chácara Sino Dourado. A casa é
bem grande com 7 quartos , todos apartamentos, cozinha boa, e um
bom salão para os cultos, campo de futebol, e etc. O tema, baseado
em Romanos 12 será: “Fazendo a Diferença”. Os investimentos serão
os seguintes: De 7 a 11 anos, R$ 35,00; De12 a 14 anos, R$ 53,00;
De15 anos acima, R$ 70,00. Diária R$ 20,00. NOVA CONTA PARA
DEPÓSITO: Banco Bradesco, Agencia 2740-5 - Conta Poupança
1005021-9. Maiores informações com Pr. Lupércio e Cris pelo e-mail:
familiaagueiro@ig.co. Veja fotos e detalhes da chácara no site:
http://www.temturismoelazer.com.br/lazChacaras.asp
ACAMPAMENTO DA UMBABICRE
Reserve esta data, pois já está fechada. O próximo Acampamento
da UMBABICRE – União de Mulheres Batistas Bíblicas de Campinas
e Região será no Recanto Maanaim em Campinas, o mesmo local
do evento de 2010. Só que neste ano, a diretoria vai preparar três
dias de programação para as irmãs. Vamos entrar na sexta-feira, dia
25 de novembro e sair no domingo dia 27, no período da tarde. O
valor cobrado por acampante será de R$ 110,00. Portanto, irmãs de
todas as igrejas, programam-se. Parcelem os seus valores, para não
ficar pesado depois. Aguardem mais notícias sobre tema, preletora,
programação, etc. Orem para que Deus opere nas nossas vidas
poderosamente como em 2010. Informações: Denise (19) 3278-1214
e Maria Alice (19) 3324-2012. (Irany Santos Eventos e divulgação).
NOVO E-MAIL
Gostaria de informar que estamos mudando nosso endereço
de e-mail. A partir de agora favor enviar as mensagens para o
e-mail: ibbnguaira@gmail.com. Secretária Silvia
da Igreja Batista Boas Novas de Guaíra.
FAMÍLIA MOREIRA

REUNIÕES DA JUBBESP EM 2011
As reuniões de pastores e obreiros da JUBBESP - Junta
Batista Bíblica do Estado de São Paulo para 2011 ficaram assim
definidas: Em março na IBB em Jardim Miriam; em maio será
na cidade de campinas; Julho na IBB em Cidade Náutica São
Vicente SP; Setembro, IBB em Vila São Jorge, Guarulhos SP;
Novembro no TBB em Vila das Mercês, São Paulo SP ocasião
em que será realizada a eleição da Diretoria da JUBBESP.
CONGRESSO MARANATA 2011
No período de 5 a 8 de março de 2011 acontecerá o Congresso Maranata 2011 na dependências do Instituto Bíblico
Maranata em Marilândia do Sul PR. O tema do evento será:
“Espiritualidade na Pós-Modernidade” e os preletores serão Pr.
Isaltino Gomes Coelho Filho e Meacir Carolina Frederico Coelho.
Haverá workshops direcionados com os pastores Márcio Barroso
(casais), Enrique Alde (jovens) e Luiz Henrique (adolescentes).
O investimento por pessoa será: De 7 a 11 anos, R$ 35,00 e
acima de 12 anos, R$ 65,00. Inscrições e maiores informações
pelo telefone (43) 3428-1375 ou pelo e-mail: ibmaranata@
ibmaranata.com.br. Haverá área de camping. É necessário
que os participantes tragam itens de higiene pessoal e roupa
de cama. Para conhecer melhor o local do evento, visite o site:
www.ibmaranata.com.br.
ATIVIDADES DA UJUBRE 2011
A UJUBRE – União das Juventudes Batistas Regulares já
marcou seus principais evento para 2011 conforme segue: Dia
16 de abril na Igreja Batista Castelo Forte o Culto Anual. Dias 21
a 23 de julho o Congresso Anual na Igreja Batista esperança. No
período de 30 de setembro a 2 de outubro o ACAMPAJUBRE em
local ainda a ser definido. Para acompanhar os detalhes visite o
site: www.ujubre.com.br.
EVENTOS DA AIBIC 2011
A Associação das Igrejas Bíblicas do Ceará estará realizando
sua Conferência de Missões nos dias 31 de março a 3 de abril
(Veja cartaz nesta edição do JÁ). Os Encontros de Jovens serão
nas seguintes datas e locais: Dia 26 de fevereiro em Pavuna; Dia
26 de março em Horizonte; Dia 30 de abril em Guaiuba; dia 28 de
maio em Pajuçara e dia 25 de junho em Jurema. Os Encontros
das Senhoras do primeiro semestre de 2011 serão: Em fevereiro
dia 19, Planalto: em abril, dia 16 em Timbó e no dia 18 de junho
em Horizonte. Os Encontros de Homens no primeiro semestre
de 2011: Em janeiro aconteceu no dia 8 em Bonsucesso. Em
fevereiro acontece em Caucaia, dia 12. No mês de março, dia 12
em Pacatuca, dia 9 de abril em Nova Metrópole, dia 14 de maio
em Jereissati e no mês de junho, dia 11 em Jurema.
ATIVIDADES DO SEBARSP
O SEBARSP em sua nova sede iniciou suas aulas intensivas
no dia 7 de fevereiro e dará início ao período letivo em 21 de
fevereiro. Este ano haverá módulos dos cursos livres em nível de
pós-graduação nas áreas: Introdução ao Estudo Crítico do NT;
Autoconfrontação 2 – Treinamento em Aconselhamento Bíblico;
O Preparo da Igreja para o Futuro. Visite o site do SEBARSP
e conheça mais detalhes dos seus cursos para 2011: www.
sebarsp.org.br.

De volta ao campo missionários em Manoel Urbano AC desde
o início de janeiro o missionário André Moreira e sua família já
desfrutam das bênçãos do ministério. Depois de um período em
sua igreja em Serrana devido ao falecimento do seu pai (8 de
dezembro de 20101), pastor André passou por Rio Branco antes
de voltar para o trabalho ente o povo Kaxinawá. Neste momento
estamos em Manoel urbano (Acre) esperando um barco para
poder subir para aldeia, ou melhor, nossa casa que tanto tenho
saudades, foi muito bom ter saído um pouco, mas, melhor é voltar
pra casa, e dar continuidade no ministério que o Senhor nos comissionou. Continuem orando por toda a equipe com quem trabalha
o pastor André. A batalha maior é relacionada ao aprendizado do
idioma dos Kaxinawás. Orem também pela compra de uma canoa
e um motor para o transporte da família e para que tenham mais
liberdade nas viagens para as aldeias. A compra dos dois fica por
volta de R$ 1.700,00.

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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A realidade das lutas
precisam provocar
mudanças profundas
gosto 2010: “33 mineiros presos, após um desmoronamento em uma mina no Chile, foram encontrados
vivos, depois de 19 dias, mas serão resgatados após
4 meses”. O que fazer quando se recebe uma notícia de que os
dias e meses seguintes serão difíceis?
O apóstolo Paulo, ao se despedir dos presbíteros de Éfeso,
lhes deu a notícia de que sua viagem para Jerusalém seria muito
difícil, que ele enfrentaria muitas lutas, perseguições e provações (Atos 20.22-23). Há uma série de perguntas que a narrativa
decorrente das palavras do apóstolo pode nos responder, e que
desejo lidar com elas neste e nos próximos artigos.
A primeira pergunta: O QUE FAZER QUANDO SABEMOS
QUE ENFRENTAMOS LUTAS POR CAUSA DE NOSSA FÉ?
(21.1-36). A proximidade das lutas provocaram três contatos de
Paulo, que servem como exemplo para nossas mudanças.
Primeiro, ACEITAR O APOIO DE IRMÃOS, em vez de se
isolar. A narrativa mostra que durante a viagem, o apóstolo
encontrou-se com vários irmãos, em locais diferentes, e acolheu
suas ajudas. Isto nos mostra que um servo de Deus não está
sozinho em sua jornada. O Senhor provê companheirismo e mutualidade. C.S. Lewis disse: “A amizade nasce no momento em
que uma pessoa diz para outra: ‘O quê? Você também? Pensei
que eu fosse o único!’. Aqueles irmãos, provavelmente, também
sabiam o que era ser perseguido pelos judeus de Jerusalém.
Eles enfrentavam lutas por causa de sua fé. E no lugar de cada
um se isolar e procurar “dar seu próprio jeito”
Lembram-se de Provérbios 17.17 – “Em todo tempo ama o
amigo, e na angústia se faz o irmão”. Em que medida os servos do Senhor podem contar com seu apoio? Em que medida
você está pronto para auxiliar alguém que está enfrentando
lutas e dificuldades? As pessoas não entendiam direito porque
Paulo queria tanto ir a Jerusalém, mas o apoiaram. Betinho, o
sociólogo afirmou: “Solidariedade, amigos , não se agradece,
comemora-se”.
Segundo, ACREDITAR NO PLANO SOBERANO DE DEUS,
em vez de questionar. Paulo, na casa de Ágabo, recebeu a
confirmação clara do plano de Deus para sua vida (v.11), e
novamente a maioria dos presentes não entenderam. Há um
aparente conflito sobre a orientação do Espírito Santo que pode
ser respondido quando percebemos a decisão (19.21) e a compulsão (20.22) atribuídas ao Espírito Santo, já que ambas eram
em to pneumati. A melhor solução para tal conflito é fazer uma
diferença entre predição e proibição. Ágabo apenas predisse
que Paulo seria amarrado e entregue aos gentios.
Voltando ao tema, há algumas reflexões que precisamos
fazer sobre o plano soberano de Deus: a) Deus sempre confirma,
com clareza, Sua vontade! Normalmente, Ele usa de repetição,
por meios diferentes; b) Deus não pede a opinião de ninguém a
respeito de Sua vontade! c) A vontade de Deus para sua vida,
nem sempre será compreendida por outras pessoas (14). Em
que medida você acredita que Deus sempre sabe o que está
fazendo?
Terceiro, ACATAR A VONTADE DE DEUS, em vez de se
auto comiserar (15-35). Paulo chega a Jerusalém e se reúne
com os irmãos; ele debate com os irmãos sobre os costumes
cristãos; e sofre perseguição, violência e ameaça de morte. O
intento foi tão agudo que “foi preciso que o carregassem, por
causa da violência da multidão”(v.35).
Outra reflexão, que precisamos aprender, sobre o plano
soberano de Deus é que a vontade de Deus é boa, perfeita
e agradável (Rm 12.1-2), mesmo quando envolve provações
(Rm 8.28-29). Paulo recebeu o cumprimento da promessa, de
que ele seria perseguido.O famoso missionário Hudson Taylor
(missionário Inglês na China, 1832-1905) escreveu: “O mau que
Deus abençoa é para o nosso bem, E o bem sem Sua bênção
é ruim. Dará tudo certo o que parece errado, se cumprir Sua
vontade no fim”.
Em que medida vivemos prontos para aceitar a vontade de
Deus? Relembre as palavras de Paulo em Atos 20.24; 21.13.
Ele não disse isso porque era um herói, mas porque estava cheio
com o Espírito Santo! Você não acatará a vontade de Deus se
desejar ser um herói!
O QUE FAZER QUANDO SABEMOS QUE ENFRENTAREMOS LUTAS POR CAUSA DE NOSSA FÉ? A resposta da
Palavra de Deus é “A REALIDADE DAS LUTAS PRECISAM
PROVOCAR MUDANÇAS PROFUNDAS”. Qual dessas 3 áreas
você precisa mudar profundamente?
Isolamento? Você não consegue confiar em ninguém? Por
quê?
Incredulidade? Você não consegue acreditar no que Deus
diz? Por quê?
Insubmissão? Você sente pena de si mesmo? Se faz de
vítima? Por quê?

A
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“Deus sussurra e fala à consciência através do prazer, mas grita-lhe por meio da dor:
a dor é o seu megafone para despertar um mundo adormecido.”
( C. S. Lewis )

No final de 2010, o Início
do Projeto Transformação
A Criação
Geme
i cenas chocantes de golfinhos esquartejados pelo
seu maior predador: o homem! Que crueldade!
Lembrei-me – diante da barbárie – das palavras
do apóstolo: Porque sabemos que toda a criação a um
só tempo geme e suporta angústias até agora (Rm 8:22).
Também Oséias (4:1 a 3) fala da maldade humana afetando o
meio ambiente.
A Natureza reage às agressões ao Ecossistema. É
visível a mudança climática no Planeta. Multiplicam-se as
catástrofes no mundo. Frio e Calor insuportáveis. Trombas
d’água devastadoras solapando cidades, secas persistentes
e febris transformando áreas de plantio em vales áridos, tal
qual as terras de Cabul. A soma destas cenas que prefaciam
as pragas do Apocalipse já se faz presente na feira nossa de
cada semana: frutas, verduras, legumes e demais alimentos
do “pão de cada dia” com qualidade bem aquém e preços nas
alturas. É a reação da Natureza às agressões da natureza
caída do homem.
Se a pós-modernidade já está caracterizada pelo grito contra
Deus, imagine estes flagelos escatológicos o cardápio que é
aos céticos e profanos, mais amigos dos prazeres do que de
Deus! Não tendo visão da dimensão do seu próprio pecado,
mais ímpio o homem se torna.
A grande verdade é que o mundo sem Deus desconhece
a lei bíblica da semeadura e colheita. O pecado de Sodoma e
Gomorra, segundo um comentarista de uma rádio local, diante
do que se faz hoje em nome do É Proibido Proibir está mais
para programação infantil de TV. Isso me leva às palavras de
Paulo apóstolo: Porque o que eles fazem em oculto, o só
referir é vergonha (Ef 5:12).
Uma situação apocalíptica. Não há negar quadro tenebroso! A natureza corrompida está a mercê da mente do Iníquo.
Se Deus não tem lugar no coração humano, o diabo ocupa o
espaço. É dantesca a cegueira espiritual dominante. Aurélio
Agostinho, um dos influentes teólogos da igreja, disse: “Para
ver Deus é necessário, portanto, uma mudança de natureza”. E
obra milagrosa como tal só é possível em Jesus, àqueles que
a Ele se entregam.
Sem transformação o homem caminha em busca de paz
unicamente para pecar com segurança. E o mundo nunca teve
tão “bom e convidativo” para os ímpios e mundanos “mergulhar
de cabeça” às orgias de Beltsazar.
A integração política, econômica e religiosa caminha
célere às mãos do “Grande Avatar” (Entenda-se por Avatar
“aquele que desce com aprovação da fonte superior da
qual provém, para benefício do lugar ao qual se chega”,
conforme Dicionário Sânscrito de Monien Willians). É ele
o esperado líder que promoverá uma falsa paz entre os
homens e “beneficiará” a humanidade com prosperidade
jamais vista na economia global. Seus poderes – na eficácia
de Satanás - produzirão grandes mudanças, “pacificarão”
a fúria da Natureza e operarão milagres a ponto de fazer
uma imagem falar. É aí que o mundo dará crédito à mentira. A grande façanha do Imundo é dar aos pecadores a
sensação de “pecar em segurança”. O sexo livre, uniões
abomináveis (homem com homem e mulher com mulher e
outras aberrações), fará do anticristo o aclamado “messias
da paz e do prazer”.
Então se cumprirá o que disse Jesus: Eu vim em nome de
meu Pai, e não me recebeis; se outro vier em seu próprio
nome, certamente, o recebereis (Jo. 5:43).
A fúria da Natureza. É escatológica. As catástrofes cada
vez mais devastadoras no mundo (evolui ano após ano), nada
mais são do que sinais prefaciando os flagelos da Grande
Tribulação. Quando afirmo que o quadro é irreversível sou
taxado de fatalista ou apocalíptico. Basta conferir as palavras de Paulo: Mas os homens perversos e impostores
irão de mal a pior, enganando e sendo enganados (2 Tm
3:12,13).
Sem transformação interior o homem continua nos delitos
cruéis do pecado. A Natureza é vítima de tal maldade. E o
que vemos são sinais do juízo divino que se aproxima. Nossa
fome e sede de justiça serão saciadas quando Cristo inaugurar o seu reino milenar. Ali o lobo habitará com o cordeiro,
e o leopardo se deitará junto ao cabrito; o bezerro, o leão
novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino
os guiará (Is. 11:6).
Enquanto o dia glorioso não acontece, essas e outras cenas
da maldade do pecado se sucedem. No gemido da criação um
solene aviso: O Justo Juiz está às portas! Maranata!

V

Cessão de direito de
uso do terreno
O 30 de dezembro foi um
dia de grande vitória, após muitas conversações com o Presidente da Associação do Bairro,
reuniões com os moradores e
informações sobre o Projeto
Transformação, assinamos o
Instrumento Contratual de Cessão de Direitos e Obrigações
entre a AMACCAA - Associação de Moradores e Amigos
do Complexo Colônia Antonio
Aleixo, e CPCI – Cristo Para a
Cidade Internacional.
Portanto, agora já temos
o direito da posse do imóvel e
logo estaremos dando início a
construção do complexo, que,
segundo o Erick, até o mês de
abril de 2011 estará totalmente
pronto. Orem para que o Senhor nos conceda esta grande
graça.
Ainda no dia 30 de dezembro, realizamos um momento
muito especial de meditação da
Palavra de Deus, de agradecimento pelo que Deus nos deu
condições de fazer em 2010,
além de compartilharmos de
um delicioso lanche com todos
os presentes, crianças e muitas
de suas mães, e entregarmos
diversos brinquedos que nos
foram doados pelo irmão Silvio Batista e seus colegas de
trabalho, haja vista que não
tínhamos conseguido nada
para lhes ofertar na semana
do Natal.
Agradecemos ao Nosso

Instrumentos nas
mãos do Redentor
Paul David Tripp
Nutra Publicações
www.pedrasvivas.com.br
O que Deus ordenou à sua
igreja é tão maravilhoso
quanto sério. É maravilhoso
porque Ele é um Deus zeloso
e resoluto. É sério porque
segue um modelo “todo meu
povo, o tempo todo”. Este
livro trata deste tema.

Família Arruda
DEUS que nos tem dado um
coração sensível para esta
causa e nos tem dado forças
para lutarmos por ela; Agradecemos à Igreja Batista em
Dom Pedro, na pessoa do
Pr. João Saraiva, e a Igreja
Batista Vista Bela, na pessoa
do Pr. Miguel, que tem nos
dado todo o apoio humano
necessário; Agradecemos à
irmã Cleonice Rodrigues, que
nos possibilitou o encontro
com a irmã Rita Ribeiro, que
levou o Projeto Transformação
ao conhecimento do irmão
Eduardo Effa, que por sua
vez, autorizou o irmão Erick
Kaitazoff a construir todo o

As Profecias de Daniel
David Corrêa
Editora Baraúna
www.editoranarauna.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.

complexo para o atendimento
das crianças do buracão, e
este não tem medido esforços
no sentido de concretizar este
sonho. Ao irmão Silvio Batista
e todos os componentes da
Junta Executiva e Conselho
Fiscal, eleitos para administrar as ações de CPCI neste
primeiro mandato; A todos os
componentes da equipe do
Projeto Transformação, na
pessoa da irmã Ana Belota,
que não tem medido esforços
para coordenar todas as ações
que ali têm sido executadas;
A todos vocês, homens e mulheres, servos valorosos que o
SENHOR tem usado para que

Respostas evangélicas
à religiosidade
brasileira
Diversos autores
Edições Vida Nova
www.vidanova.com.br
A religiosidade brasileira é um
tema ao mesmo tempo
polêmico e fascinante. Este
livro reuniu 12 artigos de diferentes autores que participaram de um concurso realizado
pela Vida Nova. Vale a pena
conferir.

este projeto se
torne uma realidade, que Ele
vos abençoe
ricamente, com
toda sorte de
bênçãos espirituais e os mantenha firmes.
Nossos pedidos de orações
Por nossa
família (Paulo;
Eloina; Paulo
Alberto e Ivete); Pela decisão que tenho
tomado de
me dedicar de
tempo integral
a obra para a
qual tenho sido
chamado; Pelo
novo projeto que tenho sonhado para a formação de uma
cooperativa de costureiras para
as mães das crianças do buracão, a fim de que elas tenham
um meio de subsistência.
Pr. Paulo e Eloina Arruda
Missionários de CPCI
- Cristo Para a Cidade
Internacional
Diretores da Base
Brasil de CPCI
Telefone residencial
(92) 3307-5626
Celulares: Pr. Paulo (92)
9984-5626 (Oi) e (92) 81726469 (Tim); Eloina (92)
8802-9297

Parceria entre
homens e mulheres
na obra de Deus
Lições bíblicas por
diversos autores
Editora Cristã Evangélica
www.editoracristaevangelica.com.br
Deus usa equipes: cantores,
sacerdotes, edificações,
apóstolos, missionários. Esta
série de lições leva o aluno
a estudar o trabalho em parceria. Homens e mulheres
podem trabalhar juntos na
obra do Senhor.

“Aquilo que foi doloroso suportar torna-se agradável depois de suportado;
é natural sentir prazer no final do próprio sofrimento."
( Sêneca )
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Nova Diretoria da AIBRECES

A

Associação das
Igrejas Batistas Regulares do CentroSul do Brasil - AIBRECES, realizou nos dias 31 de Janeiro a 3
de Fevereiro nas dependências
do Hotel Recanto Bela Vista em
Águas de Lindóia-SP a sua 53ª
Assembléia.
O tema foi “VIDA DO LIDER
CRISTÃO”, e as mensagens foram proferidas pelo Pr. Moisés
Junqueira de Moura. Os Seminários foram: Equipe Pastoral
pelo Pr.Gilberto Bruno, Mobilização Evangelística pelo Pr.
Sérgio Moura e Planejamento
Estratégico pelo Pr. Gerson
Berthault.

A diretoria eleita
na ocasião ficou assim
composta: Presidente
Pr.Gilberto Bruno, VicePresidente Pr. Dorivaldo Soares, Secretário
Pr.Gerson Berthault, Tesoureiro Pr.Carlos Pacheco, Vogais, Pr. João
Resende, Pr. Pr. Sitrí
Lobato, Pr.Tomé Faria e
Pr. Wagner Amaral. O Pr.
Milton Calazans foi eleito
Secretário-Executivo no
lugar do Pr. Alceu Olímpio Ferreira que esteve
no cargo servindo por
9 anos com muita dedicação.

Identificando a
Igreja de Cristo
Da esquerda para a direita atrás: Pr.Gilberto Bruno, Pr. Gerson
Berthault, Pr.Milton Calazans, Pr.Carlos Pacheco e Pr.Sitrí Lobato.
Na frente: Pr. Dorivaldo Soares, Pr. Tomé Faria e Pr. João Resende.

A MBAM Quer Cadastrar Apoiadores
om vistas a ajudar
novas igrejas que
estão sendo implantadas na região de Ribeirão
Preto SP, a MBAM – Missão
Brasileira de Apoio aos Missionários está cadastrando através de um formulário, irmãos
das nossas igrejas batistas

C

fundamentalistas nas diversas
áreas profissionais: pedreiro,
carpinteiro, pintor, serralheiro
etc, e eventos planejados de
saúde, direito, odontológico,
etc.
Para se cadastrar
entre em contato com a
missão através dos ende-

reços do pastor Edílson
Araújo: pastoredilsonaraujo@gmail.com (16) 38511471.
O Projeto Emaús também
estará realizando um evento vocacional em Ribeirão
Preto SP no mês de junho
e a data e local serão divul-

gados em breve. Trata-se
do “Segundo Despertar Missionários”. Em Morro Agudo
acontecerá no mês de maio
a formatura de um grupo de
irmão que está terminando
os estudos. Novas turmas e
novos pólos serão formados
em breve.

O Princípio da Oportunidade
(Parte 2)
Pr. Paulo Santos

É

nas urgências e necessidades maiores que o líder mais
precisará de pessoas que o
ajudem de fato. Por isso abordo
este assunto aqui no Princípio
da Oportunidade. O que muitos
líderes precisam aprender é
desenvolver pessoas para delegar parte das suas responsabilidades. Nem todos parceiros
já chegam prontos. Mas, todos
terão de ser adequados a uma
nova realidade junto a um novo
líder, uma nova visão. Segue,
então, algumas dicas para,
ao aproveitar oportunidades,
desenvolver pessoas e delegar
com maturidade:
I. Aprenda a arte de delegar
O líder que se sair bem nesta tarefa, será um grande líder.
Dwight L. Moody dizia que preferia colocar mil homens para
trabalhar do que fazer sozinho
o trabalho de mil homens. Muitos líderes pensam exatamente
o contrário. Preferem trabalhar
até a exaustão – para não dizer
até um infarto – sozinhos.
- A delegação deve empossar de autoridade para que
uma responsabilidade seja
cumprida.
- A delegação deve ser corajosa e ousada para soltar as
rédeas do controle.
- A delegação deve trazer
ao delegado uma sensação de
satisfação e capacidade.
- A delegação corajosa
atrairá mais confiança dos
liderados.
- A delegação deve crescer
à medida que a visão cresce.

- A delegação dá liberdade
ao líder daquele emaranhado
de detalhes que paralisam.
- A delegação permite o
líder focar no que é realmente
mais importante, o que é intransferível.
“Escolheu Moisés homens
capazes, de todo Israel, e os
constituiu por cabeças sobre o
povo... estes julgaram o povo
em todo o tempo; as causas
graves trouxeram a Moisés”
(Êx. 18:25-26)
II. Aprenda a Mentorear
Howard Hendrix define
ministrar desta forma:
“ministrar significa orientar
as pessoas na direção de
Jesus Cristo” 1 Ninguém precisa ser “funcionário” da igreja
para ter responsabilidade de
ministrar. O Novo Dicionário
Aurélio define o termo Mentor
como: pessoa que ensina ou
aconselha outra; guia, mestre,
conselheiro. O líder mentor...
- Guia os liderados pelo
caminho que leva à realização
da visão.
- Ensina como alcançar excelência na busca das metas.
- Aconselha o liderado segundo os valores da visão.
- É um mestre experimentado que sabe como fazer
para que a missão mantenha
cada liderado no caminho da
realização da visão.
III. Aprenda a extrair
o melhor dos outros 2
Nenhum ser humano está
capacitado a dizer “faça porque eu quero!”, sem quebrar
princípios mais íntegros da

liderança. Um líder pode ter
poder para fazer isso, mas não
o direito. Deve liderar em favor
e benefício permanente do seu
grupo, não de si mesmo e seu
próprio benefício.
1 Howard Hendrix. “Aprenda a Mentorear” – MG. Betânia,
1999. Pág. 106-107 2 John C.
Maxell. “Seja o Líder que Todos
Querem” – SP. Sepal, 2002.
Pág. 86-89
Veja os cinco Cs que ajudarão nesta tarefa:
- Consideração
Busque entender se a pessoa entende o que está fazendo – ou prestes a fazer.
Perguntas certas devem trazer
respostas certas.
- Credibilidade
Antes de tudo, investir
tempo ensinando, instruindo,
corrigindo, treinando, tirando
dúvidas.
Conteúdo
Invista tempo no conhecimento do que se está ensinando. Depois, comece do
mais importante para o menos
importante.
- Convicção
Quem voaria em um helicóptero que tem como piloto
alguém visivelmente morrendo
de medo de voar? Líderes inspirados e convictos comunicam
estas mesmas qualidades ao
falar e agir.
- Conclusão
Após seguir por todos os
passos acima, é hora de tomar
decisões. Extraia o melhor das
pessoas.
IV. Aprenda a alavancar 3

Muitos líderes têm medo
de capacitar seus líderes por
temerem perder seu cargo,
posição, salário, etc. Assim,
não treinam, não ensinam, não
compartilham recursos. O líder
tem de usar todo o seu “peso”
para alavancar o sucesso de
seu liderado. O “peso” do líder,
que deve ser compartilhado,
é:
- Seu conhecimento.
- Seu orçamento.
- Seus contatos.
- Seus processos.
Os desencontros e desilusões da vida são parte do
desenvolvimento da liderança. As dificuldades passadas
nunca justificariam a autopreservação.
V. Aprenda a delegar sem
transferir sua responsabilidade 4
Humanamente falando,
delegar tarefas não exclui o
compromisso exigido do líder
de acompanhar o processo,
certificando-se dos resultados.
Se alguém não está pronto
para apresentar responsabilidade, também não está
pronto para ser autoridade. No
melhor dos sentidos, seja um
oportunista!
www.ctlc09.blogspot.com
coordpaul@gmail.com
3 Instituto Haggai. “Seminário Local - Módulo 1”. Pág.6
4 George L. Ford. “Manual
on Management for Christian Workers” –
Michigan. Zondervan, 1964.
Pág. 103-105

palavra “Igreja” perdeu o seu significado nos dias atuais em relação ao seu sentido original nos tempos da
Igreja Primitiva. Trata-se de uma palavra que precisa
ser redefinida na sociedade moderna. Existe um grande número
de grupos que se chama de “igreja” mas que, certamente, não
são nada daquilo que o Senhor disse que construiria, e sequer
chegam à medida do que está revelado em o Novo Testamento
como padrão para a Igreja de Deus.
Esses falsos conceitos levam os indivíduos a se
desviarem da verdade e a evidenciarem algo que não
representa a santidade divina. Falsos conceitos e doutrinas equivocadas precisam ser arrancados pela raiz e
destruídos, se é que desejamos a presença do Senhor em
nosso meio. Somente quando os padrões de vida de Jesus
forem restaurados em nós é que a presença do Senhor
se fará gloriosa no seio da Igreja. Para isso, precisamos
identificar o que a Igreja não é. Caso contrário, continuaremos vivendo algo que não produzirá os resultados
almejados por todos nós.
Em primeiro lugar a Igreja não é um templo material. A palavra igreja nunca é usada na Bíblia referindo-se a um templo
físico. Veja Atos 2.47; 7.38; 8.1-3; 11.22-26; 12.1-5; 15.3, 4, 22,
41; 18.22. Nos versículos citados, podemos observar que o Senhor adicionava pessoas (crentes) à Igreja. Herodes ameaçou a
Igreja (convertidos ao evangelho). A Igreja foi perseguida. Paulo
saudava a Igreja. A Igreja tinha descanso. Tal linguagem não
poderia se referir a um templo físico! Somente a um grupo de
pessoas, a Igreja viva. São as tradições dos homens que aplicam
o termo “igreja” a templos materiais. “Nós vamos à igreja”, isto
é, vamos ao templo onde se reúne a igreja.
O Senhor não disse que construiria um templo quando afirmou que edificaria a Sua Igreja e que as portas
do inferno não haveriam de prevalecer contra ela. Com
certeza Satanás prevaleceria contra estruturas físicas.
Isso é claro visto que tantos templos foram destruídos na
história da humanidade. No entanto, mesmo com todas as
perseguições e sangrentas investidas contra a Igreja, ela
não foi destruída.
Em segundo lugar, a Igreja não é uma denominação. A Igreja
não é uma denominação, uma seita ou organização eclesiástica.
As igrejas que se multiplicam por aí afora, com os seus nomes
variados e esdrúxulos e que dizem ser a Igreja de Jesus, não
são necessariamente a Igreja Dele. Cristo disse que edificaria
a Sua Igreja, e não um monte de igrejas como vemos hoje,
muitas ali na primeira esquina. Penso que o denominacionalismo é contrário às Escrituras. As denominações existem pela
vontade permissiva de Deus. Entretanto, algumas acabam por
promover, muitas vezes, as divisões entre os homens. Não
quero aqui dizer que todas as denominações são más. Apenas
mostrar que Jesus não veio dar início a uma denominação.
Ele veio, sim, para cumprir a vontade de Seu Pai e para ser a
Cabeça da Igreja.
As denominações são geralmente formadas por um ‘avivamento’ ou uma ‘restauração’. As pessoas que se ajuntam neste
mover de vidas passam por ‘experiências’ as mais extravagantes
possíveis. No entanto, existem aquelas pessoas que não ‘experimentaram’ mudanças e não aceitam tais mudanças. Começase, portanto, uma série de disputas até que se culmina numa
divisão. As pessoas que saem, geralmente adotam o nome da
‘experiência’ que vivem naquele momento. O resultado é uma
nova denominação.
Vejamos, então, o que a Igreja é dentro do ponto de vista
de Deus, o qual deve ser o nosso também: podemos, portanto,
afirmar que a Igreja é a vontade de Deus. Ela é o fato central da
vontade de Deus, não é parêntesis na história que veio a existir
simplesmente por causa da cegueira dos judeus. Deus cegou
o entendimento dos judeus para que pudesse dar continuidade
aos Seus planos para a Igreja.
Deus tem um padrão para a Igreja. A verdadeira Igreja
de Jesus deve seguir esse padrão divino: uma forma de
vida que agrade a Deus e que deve ser vivida por todos os
que forem salvos por Ele. Vejamos o que nos diz a Palavra
de Deus: “E, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada,
na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e
preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados
casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios
espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso
também na Escritura contém: Eis que ponho em Sião a
pedra principal da esquina, eleita e preciosa; e quem nela
crer não será confundido” (II Pedro 2.4-6). Falaremos,
noutra oportunidade, sobre o padrão de Deus para a Sua
Igreja, hoje.  
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Viagem Missionária – Amazonas, Acre e Bolívia
ecebi de Pr. José
Carlos (Missionário
da CBBN – Comunhão Batista Bíblica Nacional)
o convite para estar em Envira
pregando nas Conferências de
Aniversário da Igreja Batista
Bíblica daquela cidade. Embarquei com minha esposa na
segunda-feira, dia 10 de janeiro
e aproveitamos de terça (11)
a sexta-feira (14) para treinar
os jovens e os professores da
Igreja sobre a necessidade
de evangelizarmos crianças
(ensinamos alguns métodos
de como fazê-lo e como desenvolver um ministério profícuo
com elas). Tive a oportunidade
de pregar na rádio da cidade
e evangelizar uma jovem em
uma lan-house. Que benção
apresentar o plano de salvação
e vê-la confessando ao Senhor
Jesus Cristo como Salvador
pessoal! No sábado a noite lá
estava ela no Culto de aniversário! Pregamos no sábado

R

e domingo nas Conferências
de Aniversário da Igreja em
cultos abençoados que foram
abrilhantados pela presença
de um grupo de nove irmãos
valorosos que viajaram doze
horas de barco desde Feijó no
Acre para participar das Conferências.
Nesta minha estadia no
Amazonas e no Acre pude
experimentar algumas especiarias que nunca havia experimentado em minha vida como:
carne de veado e jabuti, peixe
mocinha e tambaqui, pupunha,
tucumã, biribá, apuruí, ingá,
bacuri, além de picolé de buriti
e polpas legítimas de açaí e
cupuaçu... Sem dúvidas ganhei
alguns “gramas” a mais!
Fiquei animado com a obra
missionária que vi na cidade de
Envira e tive a convicção de
que o dinheiro que temos investido na vida de Pr José Carlos
é um dinheiro muito bem investido! Lá está estabelecida uma

Igreja genuinamente Batista
Bíblica! Louvado seja Deus!
Oremos por Pr José Carlos que
ainda enfrenta dificuldades com
seu diabetes e por seus sonhos
e objetivos de continuar expandindo a obra Batista Bíblica nos
arredores... a grande e urgente
necessidade é a compra de um
novo barco e de um motor para
se alcançar os povoados ao
longo do rio.
Na segunda-feira seguinte
(dia 17) partimos para conhecer o outro campo missionário
fundado por Pr José Carlos em
Feijó no Estado do Acre. De
igual modo, ministramos palestras na terça e quarta-feira na
Igreja Batista Bíblica de Feijó
que está sob a liderança do
obreiro Eleandro. Lá pude conhecer irmão Julio, pajé da tribo
Kaxinawá que converteu-se ao
Evangelho através de Pr. José
Carlos. Hoje ele e sua família
servem ao Senhor Jesus Cristo
na aldeia em Feijó. Infelizmente
por decisão conjunta da Funai
e da comunidade indígena, todas as Igrejas da Aldeia foram
fechadas e agora a pregação
somente pode ser feita em
encontros nas “casas”. Egiano,
filho de irmão Julio sente o
chamado para ser missionário
entre seu povo, por isso peço
orações por ele que estará
fazendo um estágio prático
com Pr. José Carlos a partir de
março em Envira.
Após minha estadia em Feijó, parti para Rio Branco onde
tive a benção de conhecer Pr.
Ruy Messias, missionário da
AMI (Associação Missionária
Independente) e pastor fundador da Igreja Batista Fundamental. Foram poucos, mas
abençoados os dias que passei
com este servo de Deus. Pude
pregar em sua Igreja e conhecer seu projeto de expansão
da obra de Deus pela periferia
de Rio Branco. Pr. Ruy tem
enfrentado uma árdua batalha
com sua saúde e precisamos
orar por uma possível cirurgia
a que ele precisará submeterse no próximo mês de julho...

Mesmo assim, sua Igreja ainda
em formação já amplia a visão
missionária através do Plano
de Promessa pela Fé sendo a
Igreja responsável por referendar o ministério de Pr. Lorenzo
em Cobija como Igreja enviadora... Uma pequena Igreja aos
olhos dos homens, mas que já
participa de um trabalho além
fronteiras! Que bom seria, se
muitas de nossas Igrejas investissem na vida de homens
como estes!
E foi de Rio Branco que
parti para Cobija na Bolívia
para retribuir a visita que Pr.
Lorenzo nos fez em agosto
passado. Lá foi uma verdadeira
“maratona”! Pregamos cinco
mensagens em dois dias...
Que benção! Um verdadeiro
herói de Deus e da fé vivendo
em Cobija e sonhando com seu
projeto Tríplice Fronteira Bolpebra (Bolívia, Peru e Brasil).
Em breve mais um missionário
Batista Bíblico!
Voltei empolgado para mi-
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nha Igreja, não vendo a hora de
renovarmos nossa Promessa
de Fé no próximo mês de março em nossas conferências de
Missões para que possamos
colocar estes irmãos diante da
Igreja em oração e, se Deus
quiser, os incluirmos em nosso
“Quadro Missionário”...
Convoco você a uma reflexão... Muitas Igrejas Brasileiras
definham por perderem a Visão
Missionária... Olham somente
para seus próprios “umbigos”;
acham que enviar uma oferta
de R$ 10,00 para um missionário é uma grande obra! Não me
interpretem mal... Não estou
desprezando esta quantia, até
porque Deus é poderoso para
multiplicar o pouco... Ele pode
fazer de R$ 10,00 uma fortuna! Eu não me refiro a igrejas
humildes e carentes que tem
ofertado o seu “pouco” tal como
a “viúva” que deu sua “pequena” oferta aos olhos humanos,
mas foi lembrada por Jesus
como exemplo a ser seguido
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pela disposição de não somente dar o que “sobejava”...
Na realidade, estou falando
de algumas Igrejas que, como
diz o ditado, comem “mortadela”
e “arrotam caviar”... Enchem o
“papo” para dizer que sustentam
“1001” projetos, mas enviam
“esmola” para os servos de
Deus... Ser missionário nestas
regiões longínquas de nosso
“continente Brasil” e além fronteiras pela América Latina não
é tarefa fácil! Enquanto alguns
pensam em “embelezar” seus
templos, servos valorosos de
Deus pagam o “preço” de serem
fiéis ao seu chamado! Bem... O
que nos conforta é saber que
Deus não despreza os seus!
Lembre-se: Missões... Pés dos
que vão, joelhos dos que ficam
e MÃOS dos que dão!
Pr Joel Barbosa
Igreja Batista Bíblica de
Embu-Guaçu
http://batistaembuguacu.
blogspot.com
http://joelbarbosa.blogspot.com
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