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Convocação a Todos Que Amam a Obra Missionária

E

sta convocação está
sendo feita a todos
os membros das

igrejas batistas fundamentalistas do Brasil: irmãos e irmãs de
todas as idades, jovens voca-

cionados e não vocacionados,
seminaristas, diáconos, professores de escola Bíblica Domi-

nical, pastores e missionários.
Este ano a AMI – Associação
Missionária Independente es-

SP, o V Congresso Missionário
Batista Fundamentalista sob o
tema: “A realidade Missionária
Brasileira”.
Além das mensagens de
desafio missionário nas três
noites de culto, teremos três
manhãs abençoadas tratando
de temas altamente relevantes para os que amam a obra
missionária.
A AMI fez questão de manter um custo baixíssimo para
os congressistas visando proporcionar a um maior número
de irmãos e irmãs a ida ao congresso. Para saber mais veja
na página oito desta edição
do Jornal de Apoio o folder do
evento. Você pode fotocopiar
(Xerox) do cupom de inscrição
ali impresso e fazer a sua inscrição tanto pelo correio quanto
pela internet. Nas fotos, os
missionários da AMI

tará realizando no período
de 26 a 29 de julho no Hotel
Majestic em Águas de Lindóia

Pr. Domício Gramacho “...Um Fiel Ministro de Cristo”
Homenagem Póstuma
por aí estão e conhecemos, mas um
homem de Deus,
um esposo fiel, um
pai amoroso, o amigo, o companheiro, a figura de um
exemplar servo do
Senhor Jesus. Sem
exageros, ele bem
Casamento do Pr. Domício Gramacho
Congresso Batista Bíblico em
Pr. Domício Grmacho lendo a última que poderia estar,
com Maria Aparecida Gramacho
perfeitamente, na
Santa Maria da Vitória - BA
carta do Pr. José Barbosa Neto
Ao longo destas minhas escassez de homens de Deus, tentando lhe fazer justiça, antes galeria dos homens de fé, que
mais de seis décadas de exis- de homens que se deixam mar- que seu nome seja entregue o autor da Carta aos Hebreus
tência, conheci inúmeras pes- car e vivenciar pelo caráter de ao esquecimento. Trata-se da registrou, o qual pela sua oferta
soas que, se fosse enumerá- Cristo. Mas dentre as pessoas pessoa do nosso inesquecível de vida, sempre dedicada ao
las, teria muitas dificuldades que conheci no transcurso de Pr. Domício Gramacho.
altar do Senhor, alcançou ende trazer à lembrança fatos toda a minha vida, quero destaQuem foi Domício Gra- tre nós, “testemunho que era
marcantes, agradáveis ou não. car a figura de um homem que macho? Simplesmente um justo” e pelos seus atos mesmo
Hoje estamos numa tremenda tanto me chamou a atenção, homem. Não um homem qual- “depois de morto, ainda fala”!
quer como tanto outros que Ele identificou-se com o seu

“Resgatando a
Alegria de Servir”

F

oi um culto abençoado para todos os que
se fizeram presentes
na Igreja Batista em D. Pedro,
Manaus AM liderada pelo Pr.
João Azevedo Saraiva Junior

no dia 26 de março
de 2011. É que naquele dia o Pr. Jomar Pinto de Souza
juntamente com sua
esposa Regiane e
o filho Davi foram
enviados como missionários através da
AMI – Associação
Missionária Independente para a cidade
de Rancagua no Chile.
A igreja estava realizando
uma série de conferências
missionárias nos dias 25 a 27
de março tendo como preletor
o missionário da MBIB, Pr
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conselheiros
da missão
P a r a
maiores informações sobre
como contribuir com este
projeto entre
em contato
com a missão
através do email: missaoami@uol.com.
br, telefone (16) 3969-2758
ou pelo correio: Caixa Postal 309 – CEP 14.001-970
Ribeirão Preto SP. Fale com
o Diretor Administrativo da
missão, Pr Roberto Castilho
de Brito.

Aguinaldo Vicente Ferreira
que trabalha na cidade de
Acarigua Portuguesa na Venezuela.
Representando a AMI esteve presente na ocasião o Pr
Renato Sá Barreto Neto de
Guarulhos SP. Ele é um dos
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de sua professora primária, D.
Quelidônia Nascimento Melo,
sua tia por parte materna. Parte
de seu curso primário lhe foi
ministrado pela competente
professora leiga, D. Adelaide
do Nascimento Prado, também
sua tia.
Com 13 anos de idade, retorna a Salvador-BA, matriculandose no Colégio São Bento, onde
concluiu o primário. Vida difícil,
mesmo com tenra idade foi trabalhar com seu pai, como auxiliar
de tipógrafo, já que seu genitor
era proprietário de Tipografia
Lindman, onde além dos serviços de fotografia e clicheria, era
impresso a revista Renascença,
de tiragem mensal.
Continua na página 7.

Pr. Jomar e Família já Estão no Chile

A

frase que titula este texto é o tema da Primeira Conferência Pastoral Novo Tempo que acontecerá este ano
no período de 1 a 4 de novembro em Caraguatatuba,
Litoral Norte do Estado de São Paulo.
O evento está sendo promovido pela Igreja Batista Novo Tempo
sob a liderança dos pastores Jay Ross e Alex Hensley. Os dois
principais preletores virão dos Estados Unidos. Pr. Mike Dorough
é pastor da Second Baptista Church Warner Robins, Geórgia, e
Dr Jim Perdue é pastor da Crosspoint Baptist Church Millington,
Tenessee. O local escolhido para hospedar os participantes foi
o aconchegante Hotel Litoral Norte (www.hotellitoralnorte.com.br)
localizado no centro de Caraguatatuba bem em frente à praia.
Durante o congresso da AMI em Águas de Lindóia SP terá
início a divulgação oficial do evento. O que podemos adiantar é
que terá um custo muito baixo e todos os membros das igrejas
poderão participar.

Senhor, o qual O amava com
todas as forças do seu coração!
Tais palavras merecem ser
registradas para ficarem guardadas para a posteridade!
Domício Gramacho nasceu
no dia 31 de julho de 1917, filho
do casal Diomedes Gramacho e
Elódia Nascimento Gramacho,
na residência paterna, bem li no
conhecido Largo 02 de Julho,
em Salvador-BA. Após algum
tempo, visando melhor acomodação, a família Gramacho mudou-se para a Avenida Sete de
Setembro, defronte ao Jardim
da Piedade, onde ele passou a
sua primeira infância.
Aos 11 nos de idade, conheceu a cidade de Santa Maria
da Vitória-BA, na companhia
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“Os problemas da vitória são mais agradáveis do
que aqueles da derrota, mas não são menos difíceis.”
( Sir Winston Churchill )
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Escândalo Sexual
Vocação, Chamado e Comissionamento

A

vocação pastoral e o chamado de Deus realçam
no crente ao ser comissionado, a sua incapacidade para o
ministério. Podemos lembrar-nos de
três homens bem preparados que
demonstraram fraqueza ao receberem
o comissionamento do Senhor.
O primeiro deles é Moisés. Nascido hebreu foi criado como egípcio
e recebeu o melhor treinamento que
uma pessoa poderia ter em sua época.
Aos quarenta anos de idade percebeu
que deveria fazer algo pelos hebreus e
deu com os burros n’água. Sentiu-se
ameaçado e fugiu.
Quarenta anos mais tarde, longe
do centro cultural egípcio, vivendo na
solidão do deserto e na companhia de
um rebanho, recebeu o chamado de
Deus. A sarça ardente o levou de volta
para uma época remota que ele achava
estar esquecida. Moisés foi comissionado por Deus para voltar ao ponto de
partida de quarenta anos atrás.
Moisés não sabia, mas o Senhor
estivera preparando-o para aquele
momento a exatos 80 anos! A sarça
ardente frágil e ao mesmo tempo resistente ao poder destruidor do fogo
impressionou aquele homem.
Relutante como a maioria dos
vocacionados ao ser chamado e
comissionado por Deus, Moisés
apresentou todas as suas fraquezas
e incapacidades para não atender a
voz do Senhor.
O segundo homem que queremos chamar ao nosso texto é Isaias.
Aparentado com a elite do seu tempo,
Isaias foi criado em meio às regalias
do palácio real e conhecia os bastidores do poder. A morte do rei Uzias
pareceu marcar tanto a nação como
a vida de Isaias.
Ao entrar no templo para um
momento de reflexão, Isaias teve, a
exemplo de Moisés, um encontro inu-

sitado com o Senhor. A visão da glória
e majestade de Deus impressionou-o
a ponto de fazer dele um voluntário
ao ouvir o chamado claro e objetivo:
“A quem enviarei e quem há de ir por
nós?”.
Ao responder “Eis-me aqui, enviame a mim”, Isaias parecia estar em
um transe. O deslumbramento diante
da manifestação da glória do Senhor
marcaria sua vida para sempre. Mas
ao ser informado dos detalhes da sua
missão no momento de seu comissionamento, o profeta novo questionou:
“Até quando, Senhor?”.
O nosso terceiro homem tem a sua
história registrada nas páginas do Novo
Testamento. Trata-se do apóstolo Paulo
que nasceu Saulo de Tarso, foi instruído
aos pés de Gamaliel e preparado nas
Escrituras para combater tudo que
destoasse dos ensinos rabínicos dos
fariseus de sua época.
Quando mais tarde Paulo reconheceu que fora chamado desde o
ventre de sua mãe, já era um homem
profundamente marcado pela graça de
Deus. Mas quando foi comissionado
pelo Senhor no caminho de Damasco,
Saulo nem de longe imaginava que
teria que dar a sua vida por aqueles
de quem antes tirava a vida.
O que eu pretendo destacar ao
mencionar Moisés, Isaias e Paulo é
o fato de que eles eram pessoas comuns, mas bem preparadas quando
o Senhor especificou o que queria de
cada um deles. Mesmo sem que soubessem, até o momento da sarça ardente, da visão da glória do Senhor no
templo e no encontro sobrenatural no
caminho de Damasco, esses eventos
faziam parte de um projeto soberano
daquele que observa a nossa vida,
sonda os nossos corações e no coloca
no ministério.
Cada um de nós está sendo observado e trabalhado pelo Senhor e

EXPEDIENTE

DATA DA VOLTA DE CRISTO
O (falso) profeta norte-americano Harold Camping (89
anos), que ganhou espaço na mídia mundial na semana
passada ao prever - e errar - o fim do mundo para o dia 21 de
maio, voltou a mencionar o assunto e estipulou uma nova data
para o final do planeta. Agora ele afirma que será no dia 21
de outubro deste ano. Ele, que é também empresário do meio
radiofônico, disse no dia 23 de maio ao jornal “The New York
Times” que, aparentemente, o dia 21 de maio foi um “Dia do
Juízo Final invisível”, de âmbito espiritual, e voltou a garantir
que até o fim do ano o planeta terminará encerrado por uma
era de terremotos e outros desastres: “Eu posso lhes dizer que
o dia 21 de maio foi um momento muito difícil para mim. Eu
fiquei pensando sobre o que estava acontecendo e em todas
as promessas e visões que Deus me proporcionou. Tudo parecia tão perfeitamente encaixado”, explicou. Nós já assistimos
a esse filme antes! É só olhar para os adventistas.

temos que estar atentos para o momento decisivo em que o Senhor nos
surpreenderá sendo claro e objetivo
com relação ao nosso comissionamento.
Cada um tem uma maneira diferente de reagir diante da clareza da
missão específica que recebe, mas
o resultado final sempre será a glória
do Senhor. Quem serve a Deus de
fato percebe a própria incapacidade,
limitação e inadequação que o torna
dependente e realça a graça capacitadora daquele que sabe o que faz.
No ministério seremos conduzidos
a viver lado a lado com pessoas que
a princípio não nos quer por perto e
depois vão nos amar. Alguns de nós
teremos que conviver com pessoas
que vão nos abraçar pela frente e nos
condenar pelas costas. Mas no final de
tudo, aqueles que são do Senhor acabarão percebendo que Ele, em todas
as circunstâncias, quer aguçar a nossa
percepção de Sua grandiosidade.
Moisés termina sua jornada aos
120 anos e tem o privilégio de ser
sepultado pelo próprio Deus para
que seu corpo não fosse encontrado
e quem sabe mumificado. Isaias provavelmente morreu serrado ao meio
dentro de um tronco oco durante o
reinado de Manassés (696-642).
Paulo, segundo a tradição, morreu
decapitado nas prisões romanas e
encerrou sua jornada missionária no
anonimato com poucos companheiros
por perto.
Servir a Deus não nos dá direito a
títulos de cidadania, nem bustos em
praças públicas, mas coloca-nos na
galeria daqueles que foram fiéis até a
morte. Ter o nome escrito no Livro da
Vida faz toda a diferença, pois mostra
a sublimidade e a transcendência do
serviço prestado por aqueles que
foram vocacionados, chamados e
comissionados pelo Senhor.

CUBA E OS EVANGÉLICOS
Raúl Castro (79), disse que, neste momento de
reforma econômica, Cuba vai precisar das “bênçãos”
das igrejas evangélicas “mais que nunca”. O presidente
cubano fez essa afirmação no dia 28 de maio último
durante o culto do 70º aniversário do CIC (Conselho
de Igrejas de Cuba), que reúne 50% das igrejas evangélicas, entre elas as principais do país. O reverendo
Marcial Hernandez cumprimentou Raúl Castro pelas
novas medidas econômicas que leva o país à economia
de mercado abrindo espaço para investimentos estrangeiros. Nos últimos anos, o governo cubano tem tido
um relacionamento cada vez mais intenso com líderes
católicos e evangélicos e um dos assuntos discutidos
tem sido a libertação de presos políticos. Oremos para
que as portas de Cuba se abram para a entrada de
missionários brasileiros.
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O

Antônio Carlos de Carvalho

mundo ficou chocado com
o escândalo sexual que
foi descoberto e praticado
pelo homem que ocupa o cargo talvez
mais cobiçado de todos os tempos:
Diretor Presidente do Fundo Monetário
Internacional. Seu nome? Dominique
Strauss-Kahn.
O que levaria uma pessoa que
ocupa tão alta missão, cair numa
tremenda besteira de abusar sexualmente de uma camareira de um hotel?
Talvez esta investida descontrolada
seja praticada somente por aqueles
psicopatas sexuais.
Em outro caso recente, noticiado
nos meios televisivos é o caso do governador da Califórnia também ator Arnold
Schwarzenegger que mantinha um relacionamento sexual com a empregada
que já trabalhava por vinte anos na casa
como doméstica. Depois da revelação,
o divórcio foi o próximo passo.
Um escândalo após outro é o que
presenciamos todos os dias. A verdade é que tanto ricos como pobres,
astros ou anônimos estão sujeitos
a caírem nesta armadilha, que de
início parece a melhor conquista e
aventura do mundo, mas depois as
conseqüências são dramáticas e o
gozo tão desejado antes passa a ter
náuseas depois.
O conselho é para todos: Olhem:
quem esta em pé, tome cuidado para
que não caia. O livro de Provérbios
nos ensina: “Porque da janela da minha
casa, por minhas grades olhando eu,
vi entre os simples, divisei entre os
O Autor é membro da Igreja Batista
do Sul. accristal@zipmail.com.br

jovens, um mancebo falto de juízo,
que passava pela rua junto à esquina
da mulher adúltera e que seguia o
caminho da sua casa, no crepúsculo,
à tarde do dia, à noite fechada e na
escuridão; e eis que uma mulher lhe
saiu ao encontro, ornada à moda das
prostitutas, e astuta de coração. Ela é
turbulenta e obstinada; não param em
casa os seus pés; ora está ela pelas
ruas, ora pelas praças, espreitando
por todos os cantos. Pegou dele, pois,
e o beijou; e com semblante impudico
lhe disse: Por isso saí ao teu encontro
a buscar-te diligentemente, e te achei.
Já cobri a minha cama de cobertas, de
colchas de linho do Egito. Já perfumei o
meu leito com mirra, aloés e cinamomo.
Vem, saciemo-nos de amores até pela
manhã; alegremo-nos com amores.
Porque meu marido não está em casa;
foi fazer uma jornada ao longe”.
No final do episódio você já percebeu o que aconteceu, o jovem caiu
que nem patinho. Depois de tudo isto,
o que poderia salvar o homem do
apetite do pecado do adultério? Não
temos outra resposta senão somente o
sacrifício vicário do Filho de Deus, que
derramou seu sangue para nos livrar
de todo pecado. Somente em Cristo
conseguimos nos livrar dos desejos da
carne que tanto nos arremessa para o
fundo do poço.
Fica o conselho: Tomem cuidado
para quem estiver em pé, para que
não caia, porque nosso inimigo anda
derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar.
Maranata e advogado em Marilândia

“A vitória tem mais de uma centena de pais a derrota, por outro lado, essa, é órfã.”
( John F. Kennedy )
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Rocha Eterna: Mais de 10 Anos de
Ministério nos Presídios Brasileiros

O

Ministério Rocha
Eterna atua nos
presídios do Brasil,
pregando a Palavra de Deus
às almas perdidas e encarceradas. Desde que o Ministério
Rocha Eterna foi fundado foram
distribuídas mais de 200.000
folhetos evangelísticos, mais
de 3.000 Bíblias, e para a glória de Deus aproximadamente
17.000 almas oraram aceitando
Jesus Cristo como Salvador!
Muitos dos que se converteram dentro dos presídios têm
recebido a liberdade física e
espiritual e estão frequentando igrejas locais e pregando
a Palavra de Deus! São troféus da Graça e Misericórdia
de Deus. O Instituto Bíblico
para Prisioneiros atualmente
atende mais de 2.000 alunos
matriculados que estudando a
Palavra de Deus e passando
por discipulado.
Os missionários do Rocha
Eterna juntamente com voluntários atuam diariamente nos
presídios onde os mesmos desfrutam de credenciais especiais
concedidas pelo Secretário da
Administração Penitenciária
que tem visto que o Evangelho de Jesus Cristo tem feito a
diferença na vida de presos e
funcionários!
Parceiros Mãos Amigas
O Ministério em Prisões Rocha Eterna especialize-se em
alcançar o Brasil trancado atrás
das grades da prisão. Isto é efetuado através de missionários
bem treinados e experimentados trabalhando com pastores
e igrejas locais. É o nosso alvo,

através de PARCEIROS MÃOS
AMIGAS, alcançar a maior parte do mundo possível antes da
volta do Senhor.
IMPRESSÃO DE MATERIAIS - Como a demanda de
estudos e folhetos aos presídios no Brasil é muito grande, a
Rocha Eterna imprime, envia e
distribui milhares de folhetos e
estudos para milhares de almas
encarceradas.
INSTITUTO BÍBLICO PARA
PRESOS - O IBP é um curso
por correspondência elaborado
a guiar o encarcerado através
dos sessenta e seis livros da
Bíblia e o estabelecer nas
Doutrinas Bíblicas. O curso do
Novo Testamento oferece mais
de 17.000 perguntas desafiadoras para o aluno crescer nas
Sagradas Escrituras.
TREINAMENTO - Ao treinar
obreiros para servirem como
capelães, a obra de Deus é
feita com mais eficácia. São
chamados das suas igrejas
locais e treinados para alcançarem os presos em diversas
regiões do Brasil. Além disto o
Ministério Rocha Eterna treina

voluntários para campanhas de
Evangelismo.
PREVENÇÃO DE PRISÃO
- O Programa de Prevenção de
Prisão atualmente está alcançando milhares de alunos das
escolas públicas nos Estados
Unidos e nas Filipinas. O PP
usa um currículo bíblico que é
ensinado em cada nível escolar, inclusive no nível universitário. Oramos para que iniciemos
no Brasil, alcançando almas
em nossas escolas Públicas e
universidades
CAMPANHAS EVANGELÍSTICAS - A pregação da Palavra
de Deus é a base e ênfase da
Rocha Eterna. Campanhas de
Evangelismo em penitenciárias
no Brasil acontecem todo mês
onde a Rocha Eterna existe.
Tentamos levar outros pregadores junto conosco quando
possível. Como resultado destas viagens, vemos centenas
de almas salvas. Como PARCEIRO MÂO AMIGA você
ajuda, junto com o Ministério
em Prisões Rocha Eterna, a
expandir a obra de Deus ao
redor do Brasil.

AJUDAR - Com um investimento de R$ 5.00 ou mais
por mês você pode ajudar a
alcançar e discipular almas ao
redor do Brasil. Sua oferta mensal ajudará alcançar presos,
alunos das escolas públicas
e famílias. Isto é efetuado por
meio de material impresso, o
Instituto Bíblico Para Presos
e o apoio às campanhas de
Evangelismo. Cada centavo
é destinado ao envio de
materiais evangelísticos às
almas dentro dos presídios.
CARTA INFORMATIVA - A
cada dois meses receberá uma
carta informativa do ministério
Rocha Eterna e de alguém do
nosso ministério. Estas cartas
o manterão informado do que
está sendo feito através da
sua ajuda.
Se você gostaria de se tornar um parceiro MÃO AMIGA,
por favor, dê uma oferta fazendo um depósito na conta: Bradesco Ag 1662-4 C/C 30.096-0
em nome de Associação Rocha
Eterna Ministério.
Para continuar apoiando com
qualquer valor mensal entre
em contato através de um dos
meios abaixo:
Rua: Hermínio
Morandini 149
14.085-220 Ribeirão Preto SP,
E-mail: rochaeternabr@
hotmail.com
Telefone: 16-3612-0278.
Desde seu início aqui no Brasil, o ministério Rocha Eterna
tem como Diretor Administrativo o missionário João Henrique N. Alves.-

Campanha Publicitária do Citibank Espalhada
pela Cidade de São Paulo através de Outdoors:
“Crie filhos em vez de herdeiros.”
“Dinheiro só chama dinheiro, não chama para um cineminha, nem
para tomar um sorvete.”
“Não deixe que o trabalho sobre sua mesa tampe a vista da
janela.”
“Não é justo fazer declarações anuais ao Fisco e nenhuma para
quem você ama.”
“Para cada almoço de negócios, faça um jantar à luz de velas.”
“Por que as semanas demoram tanto e os anos passam tão
rapidinho?”

“Quantas reuniões foram mesmo esta semana? Reúna os amigos.”
“Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Mas não se esqueça, vírgulas significam pausas...”
“... e quem sabe assim você seja promovido a melhor (amigo /
pai / mãe / filho / filha / namorada / namorado / marido / esposa /
irmão / irmã.. etc.) do mundo!”
“Você pode dar uma festa sem dinheiro. Mas não sem amigos.”
E para terminar: “Não eduque seu filho para ser rico, eduque-o para
ser feliz. Assim, ele saberá o valor das coisas e não o seu preço.”

O Mundo nas
Mãos do Mundo

E

screvi estas linhas bem no dia em que um jovem
possesso adentrou á uma escola e chacinou várias
crianças. Em seguida se suicidou. Que mundo é
esse? Aonde vamos parar? – indagam perplexos os homens
da mídia!
É um mundo sem Deus e sob a ira do inferno. É o dito
profético: “... Aí da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós,
cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta”
(Ap 12:12). É visível uma ação maior do inferno, pois o fim do
Maligno está próximo. O terror e a falta de amor, bem como
catástrofes, epidemias, safardanismo e etc., é o resultado do
cumprimento da Palavra Profética.
A Poluição da Alma. Nossos irmãos da Convenção debateram o tema sobre Meio-Ambiente. Boa causa. Mas a pergunta
é: E a poluição da alma? Uma sociedade poluída há de afetar
o Meio-Ambiente, é claro. Conserte-se o coração do homem
e há de consertar-se a vida com a Natureza. Lembram-se da
Nova República e o Muda Brasil? Deveria ser Muda brasileiro...
Aliás, se o mundo fosse de Jesus, o homem mudaria. Mas não
é. E não sendo não há mudanças no mundão que, como se
vê, ta atolado no inferno.
Comecemos pelo Sexo. Ta liberado. Quanta apelação!
Pela TV, Internet, Outdoors e etc., a poluição está a mil. A
TV é quase 100% lixo. A Internet sem controle vira Infernet.
As celebridades do inútil ditam as normas. A moda dos devassos determina vestes de prostitutas. E é aceita. O saldo
é trágico! Milhares de adolescentes parindo e passando às
mães a responsabilidade de cuidar de netos que, criados sem
pai, formam a geração que “paga a conta”. Sim, a conta da
irresponsabilidade inspirada pelos “heróis” do Bial - os bigbrodeiros globais somados a outros realitys shows, novelas
nojentas, filmes imorais e outros dejetos de boa parte da TV.
E assim, em nossos dias, testemunhamos a mente anticristã
externando a ira de Satanás, como Paulo vaticinou: ... Homens
egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores,
desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados,
implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos
do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos
prazeres do que amigos de Deus (2 Tm 3: 1 a 4). Aí está a
grande poluição.
Creio que é chegada a hora de um Avivamento. A começar
em mim. Embora estejamos no ocaso da Graça, Jesus continua chamando pecadores. Precisamos de mais poder e amor
pelos perdidos. Mais compaixão e unção. Só assim a poluição
da alma será banida pelo sangue de Cristo. E o que estamos
fazendo para despoluir as almas? Deus nos livre de ficarmos
“na sala de verão” do rei Eglon... Só engordando! A “gordura”
não agiliza.
A pornografia. O J. Apoio (Março/10) confirmou o que
venho pregando – especialmente aos jovens - na questão
sexual. É tão importante que vale citar mais uma vez parte
do texto: O relatório Sexualização dos Jovens, encomendado
pelo Ministério do Interior britânico diz o seguinte: Os jovens
estão cada vez mais expostos ao conteúdo relacionado à
sexualidade por meio de revistas, televisão, internet e aparelhos de celular, sem que os pais consigam controlar isso.
Segundo os coordenadores do estudo, esse conteúdo está
legitimando a idéia de que as mulheres existem para serem
usadas e de que os homens existem para usá-las. Nesse
contexto, a pesquisadora entende que a posição da mulher
como alvo de violência doméstica acaba virando comum
e até aceitável... Um tema dominante em revistas parece
ser a necessidade das garotas de se apresentarem como
sexualmente desejáveis para atrair a atenção masculina...
Seguindo esse mesmo raciocínio de subserviência feminina, a violência contra as mulheres acaba sendo banalizada
(fonte citada).
Já é rotina casos de mulheres espancadas e mortas por
namorados, amantes ou maridos. O diabo está agindo. Rouba,
mata e destrói. É a hora das trevas.
A apostasia, crimes hediondos, falência da família, semvergonhice geral e etc., revelam um mundo embalado nas
mãos do imundo.
Como disse, somente clamando a Deus por um avivamento
é que se dará um impacto na sociedade. Pode ser que Deus,
que não tem prazer na perdição do homem, moverá o seu
Espírito para a salvação de muitos. Nossa parte é buscar mais
o Senhor e o poder do alto.
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“Um homem livre é aquele que, tendo força e talento para fazer
uma coisa, não encontra barreiras a sua vontade.”
( Thomas Hobbes )

Teus Planos, Senhor!

A

trajetória de prisões e julgamentos enfrentados pelo
apóstolo Paulo, após a terceira viagem missionária,
traz-nos uma série de mensagens a respeito de
nossa fé. Estas podem ser traduzidas por meio de perguntas.
Nos dois últimos artigos, respondi a duas perguntas: O que
fazer quando sabemos que enfrentamos lutas por causa de
nossa fé? (21.1-36); O que fazer quando sabemos que somos
atacados por causa de nossa fé? (21.37-23.1-10). Quero então
responder a uma terceira pergunta: O que fazer quando Deus
confirma seu plano? (23.11-35)
Paulo recebeu a visita do Senhor confirmando sua vontade.
Era uma maneira de incentivá-lo a permanecer firme; além de
dizer que ele não estava sozinho, pois o Senhor o acompanhava em sua jornada. Pense na situação do apóstolo: Ele
tinha acabado de passar por um confronto difícil com o sumo
sacerdote Ananias; durante os últimos dias, ele tinha sofrido
todo tipo de violência, especialmente por causa da inimizade
dos judeus; havia uma expectativa de que ele não deixaria
Jerusalém vivo. Assim neste momento de um possível desânimo, Jesus o confortou com a promessa direta e clara, de
que, assim como testemunhara dele em Jerusalém, também
o faria em Roma. J. Mac Arthur disse: “O PLANO DE DEUS
NÃO ESTÁ SUJEITO A MUDANÇA. SÓ PODE SER CRIDO
OU REJEITADO, NUNCA ALTERADO”.
O que fazer quando Deus confirma seu plano?
Primeiro, SE CALAR DIANTE DO PLANO SOBERANO DE
DEUS (11). O Senhor apareceu a Paulo e confirmou seu chamado. Jesus usou um termo três vezes, como um imperativo,
sendo traduzida por: ter ânimo! Aquilo que Paulo enfrentaria
não seria fácil, mas fazia parte do plano de Deus para sua vida
pessoal, e para o progresso do Evangelho.
Você sabe por que Paulo ficou calado diante da voz de
Cristo? Ele sabia quem falava com ele. Ele já o tinha visto
pessoalmente. Ele não estava esperando uma vida fácil neste
mundo. Ele sabia que servir a Deus exigia muitas renúncias.
Steve Viers, afirma que uma das razões pelas quais nós reagimos errado aos planos de Deus, é porque nós somos pegos
desprevenidos para o que Ele permite (ou não permite) que
aconteça em nossas vidas? Ou ainda pelo que Deus deseja
de nós? Em outras palavras, nós temos muita dificuldade em
aceitar que o plano de Deus pode ser diferente do nosso!
Segundo, SE CALAR DIANTE DA MÃO PROTETORA
DE DEUS (12-24). Se calar não significa viver indiferente às
situações, mas ser sábio para lidar com elas. Os judeus da Ásia
tinham sido frustrados em suas tentativas de linchar Paulo;
o Sinédrio fora incapaz de condená-lo por qualquer ofensa;
então, surge um grupo de mais de 40 judeus que tramam uma
conspiração para matá-lo. Mas, Paulo se livra desta cilada.
Nem mesmo os planos humanos mais cuidadosos e astutos
podem ser bem sucedidos quando Deus se opõe a eles. Os
versículos 23-24 mostram que foram convocados 200 soldados;
70 de cavalaria; mais 200 lanceiros, para proteger Paulo. Isto
revela que experimentar a mão protetora de Deus, não era algo
distante, para o apóstolo (2 Co 1:9-12).
Terceiro, SE CALAR DIANTE DE SUA TRAJETÓRIA
(25-35). Paulo é encaminhado a Cesaréia e à presença do
Governador Felix, que recebeu uma carta de apresentação.
Ele certificou-se de que Paulo era de sua província, a fim de
confirmar se o problema era de sua jurisdição, e decidiu ouvir
o caso quando os acusadores chegassem. E Paulo ficou preso.
Mais uma vez, não ouvimos uma palavra do apóstolo. Ele que
era tão sábio no falar, e com certeza, tinha muito a dizer, preferiu
calar-se confiando no que Deus estava fazendo.
A situação nos mostra que o futuro do evangelho estava
em jogo. Como disse John Stott: As forças poderosas se
alinhavam para lutar a favor e contra ele. Diante disso temos
Paulo preso, indefeso e completamente vulnerável entre dois
poderes, o religioso e o civil, o hostil e o amigável, Jerusalém e
Roma. Mas, ele não estava preocupado com isto, pois confiava
indiscutivelmente em Jesus.
A pergunta feita a você é: O QUE FAZER QUANDO DEUS
CONFIRMA SEU PLANO? Submeta-se ao plano soberano de
Deus; Acalme-se diante da mão protetora de Deus; e Deixe
Deus conduzir sua trajetória. Em outras palavras, resta-nos
apenas dizer: TEUS PLANOS, SENHOR!

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

REUNIÃO DE PASTORES
No dia 28 de maio aconteceu na Igreja Batista Esperança
em Jaboticabal SP sob a liderança do Pr. Daniel Rodrigo de
Souza, a reunião bimestral de pastores e obreiros das igrejas
batistas fundamentalistas da região nordeste do Estado de São
Paulo. Dezoito pastores se fizeram presentes em um total de 41
participantes entre obreiros e esposas dos pastores. A próxima
reunião daquela região ficou agendada para o dia dois de julho
na Igreja batista do Calvário em Morro Agudo SP liderada pelo
Pr Edilson J. P. Araújo.
PROJETO UBERABA
O dia 28 de abril de 2011 foi uma data muito significativa para
o Pastor Leonilson P. Leite e sua família. É que naquela data
eles começaram na prática o PROJETO UBERABA. Por mais de
um ano estavam trabalhando na divulgação deste novo projeto
missionário e agora começaram a evangelizar o povo uberabense. Enquanto isso. O trabalho de construção em Igarapava tem
se desenvolvido com ajuda de mão de obra de várias Igrejas da
região: Templo Batista Maranata de Pedregulho, liderado pelo Pr.
Armando Castelan; Igreja Batista do Calvário de Morro Agudo,
liderada pelo Pr. Edilson Araújo; e a Igreja Batista Independente
do Parque São Sebastião em Ribeirão Preto, liderada pelo Pr.
Mário Baio e o Irmão Omar de Carvalho. Juntando forças em
alguns mutirões conseguiram concretar as salas de aula, colocar
o telhado no salão de culto principal e iniciar o reboco das paredes
internas do templo. Para ver um pouco mais do que tem sido feito
no Projeto Igarapava SP, visite o site www.primeiraigrejabatistadeigarapava.webnode.com.br. Para contatos: Caixa Postal 13
– CEP 38.001-970 ou telefone celular (34) 9657-6930 e e-mails:
prleonilson@hotmail.com.
MORRO AGUDO SP

Batismo

No mês de
maio a Igreja
Batista do Calvário realizou o
mês da família
e no último final de semana
realizou uma
conferência sobre a família. O
conferencista
que fez o encerramento do
mês da família
foi o pastor Nilson Fernandes
da Igreja Batista Filadélfia
da cidade de
Guaíra-SP na
foto com a esposa, irmã Edna. No dia 29, domingo pela manhã,
foi realizado o batismo de novos irmãos. Na foto 2 da esquerda
para a direita: Marlon, Natanael, Pecos, Ana Carolina, Sonia Kawane, Kawene, Maria Aparecida e Ana Estefânia. No dia 11 de
junho, véspera do Dia dos namorados acontece um encontro de
casais. No dia primeiro de julho acontecerá a primeira formatura
de alunos do Projeto Emaús em Morro Agudo. Para contatos com
o pastor Edilson J. P. Araújo: pastoredilsonaraujo@gmail.com,
seminarioemaus@gmail.com.
NOVO ENDEREÇO
A Associação Rocha Eterna Ministério em Prisões está
atendendo em sua sede no seguinte endereço: Rua: Hermínio
Morandini 149 – CEP 14.085-220 - Ribeirão Preto SP, E-mail:
rochaeternabr@hotmail.com, Telefone: 16-3612-0278.
CONGRESSO DE FAMÍLIAS
Este ano, a cidade de Campos do Jordão, ‘a Suíça brasileira’,
sediará o 5º Congresso de Famílias do Ministério Verdade Bíblica
nos dias 21 a 23 de outubro. O hotel escolhido foi o ‘Leão da

Montanha’. É um hotel que oferece comodidade, lazer, estrutura
interna para eventos e está a 500m de Capivari, importante centro
comercial. A exemplo dos congressos anteriores haverá programação para casais, crianças e jovens. Para conhecer mais sobre
o hotel e saber o valor do investimento, acesse o site do Ministério
Verdade Bíblica: www.verdadebiblica.com.br/familia. Para contatos use o e-mail: leila@verdadebiblica.com.br. Esperamos você
em Campos do Jordão em outubro.
PREGAÇÃO CRISTOCÊNTRICA
No período de 6 a 10 de junho acontece a Segunda Conferência Sobre Pregação e Pregadores patrocinada pela Editora
Batista Regular de São Paulo SP. O tema deste ano é: “A Pregação Cristocêntrica” e o preletor é o Dr. Carlos Osvaldo Cardoso
Pinto, Reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida em Atibaia SP.
Alguns do temas tratados são estes: Como preparar mensagens
expositivas; Pregando nos livros proféticos; O esvaziamento de
Cristo; A formação de líderes na igreja.
MUTIRÃO MUNDIAL DE ORAÇÃO
O Ministério OANSE do Brasil, em parceria com a Rede Mãos
Dadas (http://maosdadas.org/rede/mmo/) e o ministério VIVA
(www.viva.org) está divulgando e desafiando a igrejas e pessoas a
participarem do Mutirão de Oração pelas crianças e Adolescentes
2011. O que queremos desafiá-lo é que você em sua igreja separe,
pelo menos, 1 hora entre estes dias para orarem especificamente
pelas crianças. O alvo é que sua igreja envolva, pelo menos, 12
pessoas para orarem por 5 minutos por crianças e adolescentes
que ainda não foram alcançados pelo amor de Deus e que vivem
em situação de risco próximos de nossas casas e igrejas. O Ministério OANSE faz parte deste mutirão. Se sua igreja têm o ministério
OANSE ou qualquer outro ministério infantil, separe naquele final
de semana um momento para orar também com elas. Também,
você que é pastor, separe no culto de sua igreja um momento onde
como igreja pode orar. Sabemos que Deus é poderoso para ouvir
nossas orações e a sua participação será fundamental. Contatos:
Diogo Henrique - Missionário OANSE. Fones: (11) 5924 6797 ou
(11) 8117 6607 ou e-mail: diogo@oanse.org.br. Visite o site do
ministério OANSE: www.oanse.org.br/blog.diogo.
MISSIONÁRIO JÚNIOR
O missionário Júnior e sua família chegou ao Brasil dia 15 de
maio e está realizando a apresentação dos trabalhos de Cabo
Verde nas Igrejas em Fortaleza- CE. Durante este período no
Brasil e por causa da necessidade de deslocamento constante, é
provável que nem sempre o missionário poderá dispor de acesso
a internet o tempo suficiente para enviar relatórios com a mesma
freqüência semanal, mas estará mantendo os irmãos bem informados sempre que for possível. Júnior já esteve realizando uma
apresentação no Seminário e Instituto Bíblico Maranata – SIBIMA,
e desafiando os alunos ali a se envolverem ainda mais na obra
missionária transcultural e a orarem para que Deus os use nisto.
Esteve também na Igreja Batista Regular Manancial, na Igreja
Batista Luz do Mundo na Igreja Bíblica Batista do Planalto. Parte
do tempo está sendo aproveitado para fazer consultas médicas
para as filhas Isabella e Rebeca. No dia 2 de junho Júnior viaja
para São Paulo onde visita diversas igrejas e seminários.
AMIGOS DE SIÃO

No mês de Março iniciamos O MISSIONÁRIO Pr. Alexandre
Dutra reiniciou os Encontros dos Amigos de Sião de 2011. Esse
é o terceiro ano consecutivo desses encontros. No primeiro ano
foram abordados temas voltados para os costumes, objetos,
símbolos e as práticas judaicas com suas lições espirituais,
levando os participantes a conhecerem um pouco mais o
pensamento e prática do povo judeu. No segundo ano foram
estudadas as principais Profecias Messiânicas. Nesse terceiro
ano os estudos serão sobre Israel e a Escatologia, além é claro
de, como aconteceu nos anos anteriores, serão lembradas as
festas judaicas em suas datas comemorativas. Participam dos
encontros irmãos que desejam conhecer mais acerca da cultura,
costume, história e profecias ligadas ao povo judeu. Os encontros contam também com a presença de alguns irmãos judeus
e visita de judeus que ainda não reconheceram o Jesus como
o Messias prometido a Israel.
ENCONTRO DA UHBREF
No dia 18 de junho a partir das 16 horas, no templo da Igreja
Batista Regular do Calvário situado à Rua Prof. Enéas de Siqueira
Neto, 86, Jardim das Imbuias, São Paulo SP, acontecerá o Encontro Regional da UHBREF. O preletor será o irmão Geraldo Leite.
Para maiores informações: Alessandro Costa Vieira, Secretário
(11) 4107-9338 ou José Claver, Presidente (11) 3441-0847.

“Os caprichos nascem da imposição da vontade
sobre o conhecimento.”
( Arthur Schopenhauer )

NOVO ENDEREÇO
O missionário Pr. Josafá Fernandes Serra comunica seu novo
endereço para correspondência: Caixa postal- 4025 - CascavelPR - CEP: 85.810-971. O e-mail continua o mesmo: josafaserra@
yahoo.com.br.
BATISTAS FUNDAMENTALISTAS
Queremos comunicar aos nossos leitores que continua no ar
o site dos Batistas Fundamentalistas: www.batistasfundamentalistas.com.br que você pode acessar também no singular: www.
batistafundamentalista.com.br ou: www.portalbf.com.br. O site
está passando por uma reestruturação técnica e por essa razão
não está sendo atualizado regularmente, mas continue acessando que a qualquer momento estará em pleno funcionamento
proporcionando boas informações sobre o movimento batista
fundamentalista.
BÍBLIA EM MP3

13º Congresso Internacional Sobre a Palavra Profética. O tema
deste ano será: “2012 e as Profecias”. Para saber mais e fazer
sua inscrição visite: www.chamada.com.br.
VISITE ISRAEL
Chegou 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 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.
AMBRE
A AMBRE - Associação de Mulheres Batistas Regulares do
Triangulo Mineiro estará realizando o Encontro Regional de Mulheres e Moças em Uberlândia MG no dia 23 de junho. Para contatos
e maiores informações sobre a AMBRE: c.mardegam@ig.com.br
com Cláudia ou Patrícia pathnunes@yahoo.com.br.
CONGRESSO EM MANAUS
Nos dias 3 a 7 de setembro de 2011 acontecerá em Manaus
AM o Primeiro Congresso Missionário da Amazônia com duplo
objetivo: Propor um espaço de relacionamento para troca de
experiências entre os pastores e missionários e potencializar
ações visando facilitar parcerias em áreas da vida da igreja,
tais como evangelização, ações missionárias, capelanias, ação
social entre outras. Os convidados a participar do congresso
serão pastores, missionários, agências missionárias e instituições afins. O número de vagas será limitado devido ao caráter
bastante técnico do evento e a intenção é ter a participação
de representantes de todas as regiões do Brasil visando chamar a atenção para o potencial missionário que representa a
Amazônia brasileira. Em breve as informações sobre inscrições
serão divulgadas tanto através de folder como aqui pelo Jornal
de Apoio.

O Pr. Paulo Castelan, da Igreja Batista Independente de
Franca SP fez a gravação completa (Antigo e Novo Testamentos)
da tradução ACF – Almeida Corrigida Fiel da Sociedade Bíblica
Trinitariana do Brasil. A gravação foi no Studio Gravadora CR
Som e a distribuição pela Mundial Records, Rua Conde de Sarzedas, 149 Loja 6, Liberdade São Paulo SP, CEP 01512-000. Os
interessados que estiverem lendo este texto poderão adquirir o
produto também através do Pr. Paulo Castelan pelo endereço:
Rua José Deocleciano Ribeiro, 4761, Jardim Noêmia, CEP 14.403762 Franca SP, telefone (16) 3017-5334 ou pelo e-mail: paulo.
castelan@terra.com.br. O investimento é de apenas R$ 25,00
(Vinte e cinco reais).

UMBABICRE
Nos dias 25 a 27 de novembro de 2011 as mulheres da UMBABICRE – União das Mulheres Batistas Bíblicas de Campinas
e Região estarão realizando o Acampamento 2011 com início na
sexta0feira à noite e encerramento no domingo após o almoço.
O investimento será de R$ 110,00 por pessoa e crianças até 4
anos são isentas de pagamento. Para maiores informações entre
em contato com Denise (19) 3278-1214 ou 9432-4440 e Maria
Alice (19) 3224-2012.
28 ANOS

CONGRESSO DA AMI
Nos dias 26 a 29 de julho de 2011 a AMI – Associação Missionária Independente estará realizando seu V Congresso Missionário Batista Fundamentalista sob o tema “A Realidade Missionária
Brasileira”. São convidados a participar, pastores, missionários,
seminaristas, jovens e todos os irmãos e irmãs interessados na
obra missionária em nosso país. Na página oito desta edição do
Jornal de Apoio você encontra todas as informações sobre como
participar.
FIEL 2011
Nos dias 3 a 7 de outubro de 2011 acontecerá a 27ª Conferência da Fiel em Águas de Lindóia SP. Este ano, sem dúvida, a
conferência baterá o recorde de público, pois entre os preletores
estará o Dr. John Piper. Até o final de abril, em contato com os organizadores do evento a reportagem do Jornal de Apoio foi informada
que já havia 1.450 pessoas inscritas. Além do Dr. Piper, outros
preletores serão Dr. Stuart Ollyott e Dr. Augustus Nicodemus, Pr.
Franklin Ferreira, Dr. Mauro Meister e Pr. Silas Campos. O tema
será: “Evangelização & Missões – Proclamando o Evangelho para
a Alegria das Nações”. Os que desejarem fazer reservas para a
Conferência Fiel 2011 podem entrar em contato com a Marilene
pelo e-mail: marilene@editorafiel.com, telefone PABX (12) 39199999 ou diretamente no site: www.editorafiel.com.br, Caixa Postal
1601 – CEP 12.230-971 São José dos Campos SP.
COJUBAB-BA
Dias 21 a 26 de junho de 2011 acontecerá no Guaibim Praia
Hotel em Valença BA (www.guaibimpraiahotel.com.br) o II Congresso da COJUBAB-BA sob o tema “Eu quero fazer a diferença”.
Jovens de todo o Brasil são convidados a participar do evento que
abordará temas como drogas, relacionamentos, internet, música e
mordomia cristã. Para maiores informações visite: http://cojubab.
blogspot.com/. O custo por pessoa será de R$ 360,00.
2012 E AS PROFECIAS
No período de 19 a 22 de outubro de 2011 a missão Chamada da Meia-Noite estará realizando em Águas de Lindóia SP o

Nos dias 16 e 17 de abril de 2011 o Templo Batista em Vila
São José São Paulo SP sob a liderança do pastor Ricardo M.
de Brito comemorou 28 anos de fundação. No dia 16 houve
uma recepção após o culto para todos os presentes e no dia
17 no encerramento da EBD foi oferecido um delicioso churrasco. No culto da noite, os membros da igreja foram ricamente
abençoados através de uma palavra de exortação e estímulo
dado através de um vídeo gravado pelo missionário fundador
da igreja, Delbert R. Canrigth que está nos EUA. O pregador
das conferências foi o Pr Luiz Malta da Igreja batista Bíblica
de Brasílio machado.
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edgardonato@terra.com.br

A

Egoísta

pós deixar o meu filho caçula na academia de natação, dirigi-me ao cabeleireiro. Na verdade, nos últimos
anos, perdi tanto cabelo que gasto a metade do tempo,
ou seja, quinze minutos para cortá-lo. Caminhava rapidamente
pela avenida e desejava que o Vicente estivesse disponível, isto
é, sem nenhum cliente naquele momento, pois desejava cortar
a pouca cabeleira rapidamente e ainda aproveitar meia hora na
academia (eh eh eh era o tempo suficiente para combinar minhas
tarefas e buscar meu filho no final daquela hora)...
De longe, reconheci o Vicente parado à porta olhando para o
movimento em volta. Ainda bem (pensei)! Ele estava desocupado
e me atenderia rapidamente. Logo em seguida, avistei um carro
estacionando em frente ao salão. Ah! Não! A pessoa do carro
estava com a vantagem. Apressei o passo, estava a 300 metros
de distância, na verdade comecei a correr. Lentamente a porta do
automóvel foi se abrindo e um senhor de cabelos grisalhos foi aparecendo. Agora, a vantagem era minha, acelerei minha corrida...
Obviamente apareci na frente do cabeleireiro, cheguei chegando,
estiquei a mão para cumprimentá-lo, com uma certa “pressão.”
Pelo canto do olho, percebi que o velhinho ainda não tinha fechado
a porta do carro. Sorri para o Vicente e já fui entrando:
- “Então Vicente, que tal o corte de sempre”? Educadamente ele
sorriu e, constrangido, falou: - “Sr. Edgar (ele me chama assim).
Você sabe que tenho muito prazer em te atender, mas hoje, aquele
senhor que está saindo do carro chegou primeiro. Peço para você
ter um pouquinho de paciência, depois vou te atender.”
Ele não precisava falar mais nada. Antes de qualquer reação,
entendi imediatamente que ele estava certo, na verdade certíssimo.
Disse para mim mesmo, em pensamento: “Bem feito egoísta!”
Incrível como uma situação dessa pode ocorrer. Poderia narrar muitas... E para piorar a situação, esqueço que sou cristão,
que sou pastor, não me lembro das lições do discipulado (neguese a si mesmo), vai para o espaço as leituras inspiradoras e as
mensagens aprendidas. Infelizmente tenho que ilustrar tal fato
(que não é uma boa foto) da pobreza do meu eu interior. Estou
de pleno acordo com o brother Paulo quando disse: “Porque nem
mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço
o que prefiro e sim o que detesto” - I Coríntios 7.
Todos têm um Ahmadinejad, um Obama Bin Laden, um
Muamar Kadafi, uma Jezabel dentro de si, a questão é saber
se ele/ela já tomou o poder!
O maioral dos egoístas foi o próprio diabo quando disse: “Eu
subirei ao céu... Exaltarei o meu trono, subirei acima das mais altas
nuvens e serei semelhante ao Altíssimo.” Parece que carregamos
essa síndrome da ambição do poder, da posição e do prazer a
qualquer custo e a qualquer preço. E nem nos importamos com
os outros! Não é à toa que João Batista rasga o verbo e chama
seus ouvintes de cobras criadas, “raça de víboras”... Humm já
sei de quem aprendemos essa vida de serpente. Ainda bem que
o Senhor implanta em nós uma nova natureza, mas o veneno
da maldade continua nos atrapalhando. Diferentemente do Adversário que só pensa em subir, subir, subir, Jesus nos ensina a
descer, descer, descer do pedestal do orgulho, da megalomania,
da prepotência, “do salto alto”, uma vez que Ele sendo Deus abriu
mão da divindade e “a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma
de servo... A si mesmo se humilhou” – Fp 2.7-8.
Somente em Jesus é possível crescer no altruísmo, assim
como Timóteo ao ser recomendado por Paulo: “porque a ninguém
tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos
interesses” – Fp. 2.21. Somos egoístas por natureza, nosso ego
deseja se autoproclamar, contar vantagem, aparecer, ficar bem
na fita, levar vantagem. Por isso é mais fácil falar do que ouvir,
ao contrário da recomendação bíblica de que “todo homem seja
pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar”-Tg 1.22.
Somos tão egoístas e temos dificuldades para entender o
ponto de vista do outro, a experiência do outro, até porque somos prontos a buscar o interesse particular, as “outras coisas”
primeiro, e o Reino por último.
Diante disso, com freqüência digo a mim mesmo que não preciso ser o primeiro da fila, o primeiro a ser servido, a ter minhas
vontades satisfeitas... Mas nem sempre consigo. Voltei mais
tarde para cortar o cabelo e pedi perdão ao Vicente. “Senhor,
tem misericórdia de mim!”
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“O heroísmo pode salvar um povo em circunstâncias difíceis; mas é apenas
a acumulação diária de pequenas virtudes que determina a sua grandeza.”
( Gustave Le Bon )

Jesus – Padrão da Igreja

O

padrão para a Igreja hoje não é mais uma estrutura
construída pelas mãos de homens. Ela é uma estrutura criada por Deus. Segundo o Novo Testamento,
o nosso próprio corpo é o templo de Deus, em nosso espírito.
Sendo assim, o padrão de Deus para a Igreja é a própria vida
de Seu Filho amado Jesus Cristo. É um etilo de vida, ou melhor,
uma manifestação de vida.
Na epistola de 1 João, Deus revela profundamente como esta
vida se manifesta no homem. O padrão de Deus para a Sua Igreja
é espiritual. Para isso Ele no revela nas Escrituras Sagradas,
como podemos crescer em estatura espiritual até alcançarmos a
estrutura do Senhor Jesus. A edificação é ação do Espírito Santo
em nós, implantando, a cada dia, o caráter de Cristo.
Na epístola de 1 João encontramos uma profunda revelação
sobre a manifestação da vida eterna de Deus no homem. É esta
manifestação que imprimirá o caráter de Cristo em nós. É esta vida
que nos dará um padrão de vida igual ao de Jesus. Se estivermos
em Cristo, estaremos dentro do padrão da igreja. Este padrão é
um viver entre os irmãos que revela as verdades espirituais do
Novo Testamento e que formam as doutrinas dos apóstolos. O
padrão para a igreja é viver segundo estas doutrinas.
Para vivê-las o crente precisa estar forte espiritualmente e, individualmente, experimentar mudanças em sua própria vida. A igreja
nunca mudará se os seus membros não adquirirem a natureza de
Cristo. Foi com este objetivo que Jesus veio para nos dar vida e vida
em abundância. O padrão para a igreja é uma vida e amor incondicional aos irmãos. Uma vida de cuidados uns pelos outros. Uma
vida de edificação uns dos outros. Por isso, ambos, o crescimento
coletivo e o individual, são extremamente necessários.
O coletivo não acontecerá sem o individual e nem o individual sem o coletivo. A edificação da igreja acontece pelos dons
espirituais manifestos na vida dos crentes, afetando assim, toda
a coletividade. Para que haja toda esta vivencia espiritual é necessário que haja comunhão individual com o Senhor e santificação,
sem a qual ninguém verá a Deus. É através deste fortalecimento
individual que cada um viverá a palavra e Deus na igreja.
A vida de Cristo em nós, o grande mistério escondido através
dos séculos, é o grande arquiteto que edificará a Igreja segundo
o padrão de Deus, Jesus Cristo. Para que possamos tomar o
padrão, ou melhor, a forma de Cristo, esta vida irá se manifestará com poder em nossas vidas (1 João 3.2-3). Quando ela
se manifestar seremos iguais a Ele. Ela imprimirá o caráter de
Cristo em nós. Ela gerará um padrão uniforme, ela possibilitará
a unidade do Espírito. Este é o desejo supremo de Deus para a
Sua Igreja, e ela responderá segundo a Sua vontade.
Tudo o que falamos até aqui compreende o chamado da
igreja. Este é o alvo supremo: atingir o objetivo de Deus. Nós
existimos como igreja, para isto. Para vivermos as verdades de
Deus. É pelos nossos relacionamentos na igreja que vemos o
quanto temos de Deus em nós. Aquele que ama a Deus ame,
também, ao seu próximo.
Este é o propósito de Deus para nós: que vivamos em união
na unidade do Espírito Santo. Isso é possível. A Bíblia Sagrada
nos garante isso. A fraternidade é a manifestação deste poder
de Deus. Ela nunca será possível pela carne. Ela é uma manifestação do que Deus vem adicionando à nossa fé.

A

XXI Congresso LatinoAmericano da ALADIC

ALADIC - Aliança
Latino-Americana
de Igrejas Cristãs
realizará o seu XXI Congresso
Latino Americano nos dias 23
a 28 de janeiro de 2012 no
Paladium Hotel na Estância
Hidromineral de Serra Negra
SP. O tema será: “FIÉIS SOLDADOS DE JESUS CRISTO”
(Efésios 6:13). Ao mesmo
tempo e no mesmo local será
realizado o XVIII Congresso do
CIIC - Concílio Internacional de
Igrejas Cristãs, sob o tema: “SÊ
FIEL ATÉ A MORTE” (Apocalipse 2:10).
Desde o dia 23 de maio
a partir da 7 horas da manhã
(Hora de Brasília) começamos
uma cadeia de oração pelo

XXI Congresso Continental da
Aliança Latino-Americana de
Igrejas Cristãs e pela Segunda
Parte do XVIII Congresso Mundial do Concílio Internacional
de Igrejas Cristãs. Contamos
com a adesão em oração de
todos os ministros, membros,
oficiais, igrejas locais, associações de igrejas, denominações
fiéis à Bíblia a qualquer das 24
horas do dia.
Oremos pelos trabalhos da
logística em adequar o Hotel
Paladium e os demais hotéis
da Estância Hidromineral de
Serra Negra, SP, às atividades
do CIIC e da ALADIC e ao repouso dos delegados e demais
congressistas.
Em breve teremos as circu-

lares com a relação de
palestrantes e conferencistas. Oremos pelos
Homens de Deus que
se predispõem para a
tarefa de compartilhar
fundamentalmente a
Palavra de Deus aos
congressistas. Orem
pelos preletores do congresso, ministros, oficiais, membros, igrejas
locais, associações de
igrejas e denominações
fiéis à Bíblia.
Os organizadores estendem o convite aos pastores,

líderes, missionários, irmãos e
irmãs do exterior e do Brasil.
Relações Públicas e Comunicação da ALADIC.
Email: contacto@aladic.org
Conheça mais através de:
http://www.aladic.org/index.htm, http://br.groups.yahoo.com/
group/fundamentalismo_biblico/

A Crise Segundo
Einstein

N

ão pretendemos que
as coisas mudem se
sempre fazemos o
mesmo. A crise é a maior
benção que pode ocorrer com
pessoas e países, porque a
crise traz progresso. A criatividade nasce da angústia, como
o dia nasce da noite escura.
È na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e
as grandes estratégias. Quem
supera a crise, supera a si mesmo sem ficar superado. Quem
atribui à crise seus fracassos
e penúrias, violenta o seu próprio talento e respeita mais os problemas do que as soluções. A
verdadeira crise é a crise da incompetência. O inconveniente das
pessoas e dos países é a esperança de encontrar as saídas e
soluções fáceis. Sem crise não há desafios, sem desafios, a vida é
uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito. É na crise
que se aflora o melhor de cada um. Falar de crise é promovê-la, e
calar se sobre ela é exaltar o conformismo. Em vez disso, trabalhemos duro. Acabemos de vez com a única crise ameaçadora,
que é a tragédia de não querer lutar para superá-la”.
Albert. Einstein!

Dicionário Ilustrado
dos Intérpretes da Fé
Justo L. Gonzáles
Editora Hagnos
www.hagnos.com.br
De consulta muito atual, este
dicionário é um verdadeiro
tesouro de informações de
mais de 2.000 pensadores que
fizeram história nestes vinte
séculos de história do cristianismo. Abrange os pais gregos
e latinos, hereges e ortodoxos,
doutores da igreja, reformadores, líderes de movimentos,
teólogos das mais variadas
confissões, vários filósofos e
também os Concílios que caracterizaram o cristianismo.

O Mandamento
Esquecido
William McDonald
Actual Edições
www.chamada.com.br
Em “O Mandamento Esquecido:
Sejam Santos”, o autor mostra
que é possível ter uma vida
moldada por Cristo – uma vida
em santidade. Como posso dar
um testemunho cristão digno
de crédito? William MacDonald responde esta pergunta,
provando que as diretrizes de
Deus para uma vida santificada
de Seus filhos podem ser plenamente cumpridas por eles,
na vida real.

A Obra de Cristo
H. A. Ironside
Editora Batista Regular
www.editorabatistaregular.
com.br
Compreender a obra salvífica
de Cristo e sua influência sobre
o homem é fundamental para
a vida cristã. Isto aperfeiçoa a
fé, conduzindo o salvo ao amadurecimento em seu relacionamento com o Salvador. Assim,
a compreensão desta salvação
é o início de um processo de
fortalecimento espiritual na vida
do salvo.

Dicionário Popular
de Teologia
Millard Erickson
Editora Mundo Cristão
www.mundocristao.com.br
O Dicionário popular de teologia é um recurso indispensável para estudantes de
teologia e todos que desejam
aprofundar-se no conhecimento do cristianismo. Fatos,
temas e pessoas que marcaram os primeiros vinte séculos
do cristianismo são explicados
por um dos maiores teólogos
da atualidade.

“Existem duas classes de homens: os que vivem
falando das virtudes e os que se limitam a tê-las.”
( Antonio Machado )
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Pr. Domício Gramacho “... Um Fiel Ministro de Cristo”
Homenagem Póstuma

J

á com a idade de 20
anos, o jovem Domício
Gramacho, ao concluir
seu curso de segundo grau,
na época chamado de científico, prepara-se na Escola de
Agronomia em Mont Serrat, em
Salvador-BA, a fim de enfrentar
o exame vestibular de agronomia, mas, infelizmente, não
conseguiu bom êxito em latim e
em ciências naturais. Alquebrado, como sua tia Quelidônia havia perdido recentemente o seu
esposo, capitão Adolfo da Costa Melo, seu pai aconselhou-o
a vir passar um bom tempo ao
lado da tia, o que prontamente
acatou a idéia paterna.
Ao chegar pela segunda vez em Santa Maria da
Vitória-BA, o jovem Domício
Gramacho, foi aconselhado a
instalar uma pequena escola
primária, onde teve o privilégio
de ser professor de excelentes
alunos, muitos dos quais hoje
estão exercendo com sucesso
suas careiras profissionais em
diversas áreas. Entre os anos
de 1929 a 1941, torna-se negociante de tecidos, atividade
pacata, quase parada, mas
não se adaptando muito a essa
nova profissão, encerra estas
suas atividades por definitivo.
Domício Gramacho sempre foi
muito dinâmico.
Em 1942, com a idade
de 25 anos, tornou-se amigo
do juiz de Direito, Dr. Júlio
Virgínio de Santana, o qual
gostava de caçadas, e como
não queria contrariar o novo
amigo, escreve-lhe uma carta
muito bem redigida, a qual
caiu na simpatia do novo amigo, abrindo-lhe as portas para
a longa atividade de rábula,
aquele que advoga sem possuir
curso universitário.
Seu novo amigo constatando está diante de um brilhante
advogado leigo, emprestou-lhe
alguns livros de Direito. O jovem
Domício Gramacho gostou da
leitura e se aprofundou naquela
área que seria sua nova atividade, pois num longo período
de 30 anos, o dedicado rábula
participou de dois jures populares alcançando vitória, além
de defender inúmeras causas
de seus clientes. Durante este
longo período perdeu apenas
uma causa, tal a sua exímia
competência!
Irrequieto e sempre em busca por um melhor bem-estar,
regressa a capital Salvador,
em busca de dar continuidade
aos seus estudos, e melhores
meios de sobrevivência, mas
o Senhor Deus tem os Seus
planos. Como meio de angariar
melhores recursos, entre os anos
1945 a 1948, abraça a profissão
de taxista, neste ínterim enveredando pelo espiritismo e pelo
candomblé, e foi lá que o Senhor
Deus o arrancou do império das
trevas, em outubro de 1947, com
30 anos de idade, e numa firme
decisão, Domício Gramacho
aceitou Jesus com seu Salvador
e Senhor da sua vida, na Igreja
Batista 2 de Julho. Sua vida
foi radicalmente transformada,
criando dificuldades e mal-estar
perante seus familiares. Em
meados de 1948, com a perda
irreparável de dois de seus irmãos, Derval e Delô em desastre
automobilístico, cujo fato muito o

abalou, deixa a capital Salvador
e vem novamente para Santa
Maria da Vitória-BA.
Volta a exercer as funções
de rábula, até 1972, diante de
alguns de seus ex-alunos, agora renomados advogados, que
retornarem a terra natal, mas
nesse ínterim enfrenta alguns
desagradáveis percalços como
o que ficou conhecido como
o caso do Sargento Sarapíão
que culminou na morte do Dr.
José Borba, envolvendo o então delegado de Polícia, o qual
estava sob a coação do então
Juiz de Direito, e tendo Domício
Gramacho, alcançado ganho
daquela causa, e em reprimenda, o juiz tomou a drástica e
infeliz decisão de cassar-lhe
definitivamente o direito de
advogar como rábula. Durante
o decorrer de sua longa vida,
Domício Gramacho exerceu
várias atividades. Trabalhou
na Coletoria Estadual de Santa
Maria da Vitória, contratado pelo
então Governador Otávio Mangabeira. Foi adjunto de promotor
público. Em quatro legislaturas,
foi vereador e um dos mais votados, chegando a ser presidente
da Câmara Municipal de Santa
Maria da Vitória e vice-prefeito,
recebendo honrarias como a
de Cidadão Santamariense,
concedido pela Câmara de Vereadores e a de Cidadão Amigo
da Corporação Militar. Mesmo
diante de todas estas atividades
e títulos recebidos, perfazendo
um longo período de 30 anos de
serviços públicos, Domício Gramacho nunca teve direito a uma
aposentadoria e a um plano de
saúde que o ajudasse até seus
últimos momentos de vida! A bem
da verdade, no seu momento
mais cruciante, faltou o apoio dos
familiares bem mais próximos,
mas o Senhor Deus honrou o seu
servo, sendo-lhe mais que fiel!...
Isto é que é Deus!
Seguir todos os passos de
Domício Gramacho necessário
seria escrever um livro sobre
suas memórias. Mas não poderíamos deixar de falar sobre
sua vida sentimental. Em torno
de 1971, os pais de uma jovem
mocinha filha de lavradores
que passavam por dificuldades, receberam o convite do
irmão Francisco Viana, de tão
saudosa memória, para vir
trabalhar em sua fazenda em
Santa Maria da Vitória. E assim,
através de alguns Irmãos batistas, integrantes de fazendas
vizinhas, aquela humilde família foi apresentada ao irmão
Domício Gramacho, o qual era
então vice-moderador da PIB
de Santa Maria da Vitória, onde
posteriormente, aquela família
foi aceita como membros.
Como os lavradores quei-

ram deixar as fazendas por falta de escola para os seus filhos,
Domício Gramacho teve a iniciativa de convidar a jovem professora para iniciar uma escola
municipal em sua fazenda, para
evitar o êxodo dos lavradores.
A jovem professora Maria Aparecida Santos Ribeiro, aceita
tão honroso convite e passa a
ministrar aulas a todos os filhos
daqueles lavradores. Até então
a jovem mocinha nutria apenas
um forte sentimento de profunda gratidão àquele homem já
maduro, por ter ajudado a sua
família composta de seus pais
e nove irmãos. Mas o coração
do Domício Gramacho, mesmo
em silêncio, com toda a reserva
que lhe era peculiar, começou a
nutrir algo bem mais forte pela
jovem professora. Seus olhos
brilhavam quando a olhavam
ministrando aulas, em suas
conversas, procurando disfarçar ou tentando calar aquele
sentimento bem mais forte que
suas próprias forças. É divino
amar, embora em silêncio!
Mas aos poucos aquela
jovem professora foi percebendo a dedicação e o afeto de
Domício Gramacho para com
ela, mesmo de forma singela
e muito sutil, até que chegou
à hora de ambos descobrirem
o amor! Os corações sempre
falam mais alto! No dia 15 de
julho de 1980 uniram-se pelos
laços sagrados do matrimônio.
Não foi fácil a vida deles! Muitas
incompreensões familiares... E
a Professora Maria Aparecida
Ribeiro Gramacho desabafa,
deixando o seu coração falar:
“Domício Gramacho, foi para
mim, um dos maiores presentes
de Deus na minha vida, pois
vivemos 31 nos de companheirismo, de muito amor e de muito
carinho!”. Suas lágrimas falam
mais alto daquilo que o coração
não tem voz para falar! Um amor
verdadeiro é sempre assim...
O momento marcante na
vida do casal Gramacho foi o
do nascimento de seus filhos,
Diógenes Ribeiro Gramacho,
em 1981 e o de Indiara Ribeiro
Gramacho, em 1982. Ele já com
65 anos de idade, pedia apenas
a Deus o privilégio de vê-los
alfabetizados. Mas o Senhor
Deus lhe concedeu muito mais:
o privilégio de participar da colação de grau do Dr. Diógenes,
químico, o qual ao receber das
mãos de seu pai o pergaminho
que galgou com brilhantismo e
ao ouvi-lo num breve discurso,
de gratidão, o jovem químico
chorou aquele choro que coroou
a alegria de seu pai tão querido!
Como esquecer este quadro!
Mais ainda: teve a felicidade
de ver sua filha Indiara, universitária do curso de Nutrição,

colocar em seu colo, já bastante
enfermo, a sua netinha Eloisa!
Que maravilha!
Com a cisão que houve
na Primeira Igreja Batista em
Santa Maria da Vitória, um pequeno grupo de irmãos decidiu
realizar reuniões na residência
do saudoso irmão Manuel
Jacintho, cuja sua maioria era
formada de crianças. O grupo
foi crescendo e logo surgiu
a necessidade de receber o
apoio de uma igreja-mãe. O
grupo pediu amparo eclesiástico a Igreja Batista Bíblica em
Castro Alves, vindo a tornar-se
congregação daquela Igreja liderada pelo saudoso Pr. Carlos
Ribeiro. Assumiu a direção da
congregação, Domício Gramacho, o qual passou a exercer a
função de primeiro moderador,
para logo em seguida ser emancipada, recebendo o nome de
Primeira Igreja Batista Bíblica
“Herdeiros de Deus”, integrante
da Comunhão Batista Bíblica Nacional – CBBN. No ano de 2001,
o irmão Domício Gramacho passou por um concílio examinatório
e, aprovado, foi ordenado ao
Sagrado Ministério da Palavra,
sendo empossado pastor da sua
tão amada Igreja. Serviu aquela
igreja por 10 anos consecutivos,
deixando o seu pastorado no
dia 31 de dezembro de 2008,
com a avançada idade de 91
anos, deixando a liderança sob
os cuidados administrativos dos
irmãos Manuel Jacintho Júnior e
Josemi Santos.

Domício Gramacho a lançar o
ambicioso convite.
Pr. Barbosa Neto, redigiu a
carta, a qual foi assinada pelo
Pr. Domício Gramacho. Após a
elaboração da carta, Pr. Barbosa Neto, Pr. Domício Gramacho
e a irmã Maria Aparecida, sentaram-se e foram discutir os passos que deveriam ser tomados,
para que tudo fosse realizado a
contento. Tudo fora programado
pelo Pr. Barbosa Neto, mesmo
sem receberem a confirmação
da CBBN. Tudo era um sonho
quase impossível, pois Santa
Maria da Vitória é uma cidade
na contra mão de tudo. Mas o
Pr. Barbosa Neto convenceu
o casal a levar avante aquele
empreendimento, para a concretização do ambicioso sonho
dos Gramachos. De longe o Pr.
Barbosa Neto acompanhava os
detalhes da programação por
ele elaborado.
Nunca a CBBN havia sabido dos detalhes daquela
programação, até o dia 17
de julho de 2004, quando um
grande número de pastores
e líderes batistas bíblicos invadiu a pequena Santa Maria
da Vitória para a realização de
seu Congresso Batista Bíblico,
chamando a atenção das autoridades locais. A emoção tomou
conta da Família Gramacho!
Dando abertura dos trabalhos,
o Pr. Domício Gramacho usou
da palavra para agradecer a
presença de todos, mas fez
questão de destacar a figura

Pr. Domício Gramacho ao
tomar conhecimento da vida
do Pr. José Barbosa de Sena
Neto, o qual fora padre católico
romano ao longo de 22 anos
consecutivos, o convidou para
uma série de conferências por
ocasião do aniversário eclesiástico de sua amada Igreja.
Daquele convite, nasceu uma
forte e sólida amizade entre os
dois pastores, como um forte
laço de pai para filho! Pr. Domício Gramacho passou a ser
o meu pai que o perdi há anos
pretéritos! Trocávamos cartas,
falávamos por telefone. Ah,
quantas saudades!...
Quando nós estávamos
em Santa Maria da Vitória,
realizando aquelas conferências, chega-nos um exemplar
do nosso “O Batista Bíblico”
no qual dava abertura para
que, quaisquer igrejas batistas bíblicas localizadas em
qualquer parte do Brasil, que
desejassem hospedar o nosso
Congresso, era só manifestar este desejo por escrito à
cúpula da Comunhão Batista
Bíblica Nacional. Ao tomar conhecimento daquela nota, Pr.
Domício Gramacho comentou
com o Pr. Barbosa Neto seu
ambicioso sonho de um dia em
sua cidade, hospedar o nosso
Congresso. Pr. Barbosa Neto
pensou rápido e levou o Pr.

não tão bem popular até hoje
entre os batistas bíblicos do Pr.
José Barbosa de Sena Neto,
ex-padre católico romano,
como o idealizador de toda
aquela efeméride que veio
coroar o sonho da Família Gramacho! O planejador daquele
evento não se fez presente por
motivos óbvios, mas registrado
ali tais fatos nos laços de amizade daquela família.
Recentemente tomei conhecimento do estado de saúde do Pr. Domício Gramacho,
o qual me foi noticiado pela
sua amada esposa, Maria
Aparecida. A tristeza invadiu
meu coração. De imediato, lhe
enviei uma carta, dando ânimo
àquele que o considerava meu
pai por afinidade, dando-lhe
ânimo. Ele não sabia da sua
grave enfermidade. Julgava
apenas ser uma enfermidade
banal. Juntei àquela carta, inúmeros exemplares do nosso “O
Batista Bíblico” e de o “Jornal
de Apoio”, onde mantenho uma
coluna ao longo de vários anos.
Ele se sentiu tão feliz, que sua
esposa resolveu registrar o fato
numa foto, lendo a minha última
carta que lhe enderecei.
No dia 15 de maio último recebi um lamentável comunicado pelo irmão Manuel Jacintho
Júnior: “Acabamos de perder o
nosso Pr. Domício Gramacho”.

Jamais sentira tanto a partida
de alguém de uma maneira
exageradamente marcante.
Ajoelhei-me e chorei. O choro
não queria ser controlado! O
meu coração queria externar
meu sentimento por aquele
homem que aprendi a amá-lo!
A tristeza me abateu, mas com
ela veio a convicção inabalável
que os céus foram enriquecidos
com a presença de um “fiel
ministro de Cristo”.
Seus instantes finais foram marcantes. Pr. Domício Gramacho começou a ter
espasmos, mas ali estavam
seus filhos Diógenes e Indiara,
acompanhados por Juliana, a
namorada de Diógenes, mais
dois técnicos de enfermagem
do SAMU, que vieram socorrer a família Gramacho já tão
abatida. De repente, o olhar
do Pr. Domício Gramacho procurou pela sua amada esposa,
a qual se sentou ao seu lado,
dando-lhe o seu ombro como
apoio e ele lhe lançou o seu
último olhar! Naquele instante,
a irmã Cida, sua companheira
amada, lhe segurou as mãos
e lhe disse: “Domício, Jesus
está aqui, Ele está cuidando
de você, sinta isso, Jesus está
aqui”. Em ação contínua ela
e seus filhos começaram a
cantar: “Deus cuidará de ti, em
cada dia proverá, sim, cuidará
de ti, Deus cuidará de ti...” As
lágrimas embargaram-lhes a
voz! Mas a irmã Cida ainda
teve forças para fala: ”Meus
filhos, seu pai está partindo
para Jesus!” Eram exatamente 19h58m do dia 15 de maio
de 2011. O choro se fez mais
intenso! Diz-nos o Salmista:
“Preciosa é à vista do Senhor,
a morte dos seus santos”.
Fica aqui registrado em
nome da Família Gramacho, os
mais sinceros agradecimentos
ao apoio e a ajuda do Dr. Paulo
Pinto Argolo, “um amigo mais
chegado do que um irmão”, que
deu o seu melhor para assistir
sem ônus nenhum ao saudoso
Pr. Domício Gramacho. Outra
palavra de agradecimento é
lançada a pessoa do amigo
da família, Pr. Osmar Vandete
de Freitas, o qual de retorno
de uma viagem missionária
desviou o seu roteiro, sem nem
mesmo passar por sua casa em
Campinas-SP, tomou outro vôo
para Salvador-BA e chegou a
tempo antes do sepultamento
para dar o último adeus ao seu
amigo! Uma demonstração de
verdadeira amizade!
O corpo foi velado em uma
das capelas do Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de
Brotas, em Salvador-BA. O
culto fúnebre foi dirigido pelo
Pr. Vicente de Paula Conceição
dos Santos, amigo da Família
Gramacho. Vários pastores ali
se fizeram presentes ao ato de
despedida, além de amigos,
familiares e parentes próximos.
Eram 16h quando o corpo do
Pr. Domício Gramacho foi sepultado. “Não sabeis que hoje
caiu em Israel um príncipe e
um grande?” (II Samuel 3.38b).
Eis aqui a nossa sincera homenagem póstuma a este “fiel
ministro de Cristo”!
Pr. José Barbosa
de Sena Neto
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Ordenação Pastoral Na região de Presidente Prudente

5 mil Presos Ouviram o Evangelho

P
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conteceu no dia sete
de maio de 2011 na
Igreja Batista Vitória
em Joinville, SC sob a liderança
do Missionário Pr. James Allen
a examinação pastoral e o culto
de ordenação do Irmão Ricardo
Henrique Hogrefe.
Irmão Ricardo é membro
fundador daquela igreja e formado no curso “Bacharel em
Teologia” no ano de 2008 pelo
Seminário Batista Regular do
Sul em Pinhais, PR.
A foto mostra, da esquerda
para a direita os pastores que
estavam presentes no concílio
examinador: Dr. Phillip Allen da

Igreja Batista Brasileira Filadélfia de Alpharetta, Georgia nos
Estados Unidos, que estava
em uma rápida viajem surpresa ao Brasil, Pr. Luiz Alberto
Pereira da Igreja Batista Cristã
Evangélica de Pomerode, Pr.
Edgar Sandri da Igreja Batista
Bíblica de Joinville, Pr. James
Allen da Igreja Batista Vitória de
Joinville, o candidato, Ricardo
Henrique Hogrefe, Pr. Sergio
Henrique da Igreja Batista Bíblica de Florianópolis, e o Pr.
Carlos Alberto Vasconcelos
da Igreja Batista Bíblica de
Penha.
A decisão do concílio pas-

toral foi de aprovação e recomendação unânime do candidato. Louvamos ao Senhor
pelo Pastor Ricardo e por
sua esposa Mônica e o filho
Calebe. Eles estarão atuando
juntamente com o Pr. James
Allen no pastorado da Igreja
Batista Vitória.
A Igreja Batista Vitória está
em novo endereço: Rua Oceano Pacífico, 400 – Bairro
Boehmerwald - Joinville, SC
– CEP. 89235-413. Maiores
informações: Pr. James Allen
pelo telefone: 47-3466-7941
ou pelo e-mail: jamesallen@
mwbm.org.

articipei de uma campanha evangelística
de sete dias para a
região de Presidente Prudente
e cinco penitenciárias foram
visitadas proporcionando que
5.000 presos ouvissem o evangelho. Desses, 558 fizeram
uma decisão aceitando Cristo
como seu Salvador.
Foi um tempo abençoador,
pois a recepção dos diretores e
presos foi excelente e Deus nos
abençoou. Orem para que estas almas tenham crescimento
espiritual. Houve decisões em
lágrimas e um grande clamor
pedindo para que retornemos o
mais breve possível para ajudar
aquelas prisões. Além disso,
mais uma porta foi aberta na
cidade de Junqueirópolis onde
iniciaremos o trabalho em outra
campanha evangelística.
Por favor, orem por nós, por
suprimento. Há um alto custo
para fazer estas viagens, mas
é um investimento eterno em
favor das almas. Hoje um preso
custa por mês para o governo
cerca de mil reais e com esta
quantia consigo visitar três
penitenciarias e aproximadamente 3.600 almas ouvem o
evangelho e temos visto que
há benefícios a curto, médio e
longo prazo.
Os benefícios de curto pra-
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zo são o que os diretores
nos informam: o presídio fica
melhor e mais calmo. Os benefícios de médio prazo é que
muitos novos convertidos estão
ganhando outros para Cristo.
Os benefícios em longo prazo é
que temos visto presos saindo
das prisões e ficando firmes na
igreja. Temos testemunho de
pastores de que estas pessoas
têm crescido, inclusive temos
um que até já está pregando.
Assim podemos ver o poder
de Deus que tira uma pessoa
das trevas e faz dela um cidadão do céu e também um
cidadão de bem aqui neste
mundo. Deus é maravilhoso.
Temos visto estas bênçãos e
queremos continuar a vê-las.
Por favor, orem por esta
necessidade, pois não teremos
mais ajuda por parte de igrejas
dos Estados Unidos que até
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esta viagem nos ajudaram. Se
tiver o desejo de nos ajudar
com qualquer valor será uma
benção. Só para dar um exemplo: R$ 40 reais é a refeição
de um dia; R$ 63 reais é uma
diária do hotel, R$ 80 reais é o
pedágio. São apenas alguns
dos gastos que tenho, entre
muitos outros.
Na foto a equipe que participou da campanha evangelística na região de Presidente
Prudente.
Minha conta é: Bradesco Agência 442-1 Conta Poupança 1002808-6
Por favor, nos envie uma
confirmação de depósito
para o meu e-mail:
agnaldoroabr1@yahoo.com.br
Agnaldo de Araujo Junior
Missionário da
Missão Rocha Eterna
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