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“A Suficiência de Cristo” Vale a pena sustentar missões!

Q

S

uem estava perdendo a visão da importância da obra missionária que resulta na implantação de novas igrejas
batistas fundamentalistas em nosso país foi estimulado a se envolver. Quem já estava envolvido e atuante
certamente redobrou o ânimo e ajudou a motivar os demais. Página 2

Minhas impressões sobre a 27ª Conferência da Fiel
que abordou o tema “Evangelização & Missões”

ob o tema “A Suficiência de Cristo” o 18º Encontro de
Pastores Conservadores aconteceu no período de 5 a
9 de setembro de 2011 nas dependências da Primeira
Igreja Batista de Rio Pardo de Minas MG reunindo pastores,
obreiros e seminaristas do Norte de Minas Gerais e Bahia.
Os preletores foram os pastores Hartman Mangueira de Vitória da Conquista BA, Arnaldo Carvalho, de Ilhéus BA, Samuel
Barreto, de Itabuna BA e mais Stélio Braga, José Pereira, Carlos
Silva, Marcelo Moraes e Odali Meireles. O 19º Encontro está
marcado para a cidade de Ibiassussê BA para o período de 3 a
7 de setembro de 2012.

Ordenação pastoral

Panorâmica do auditório principal

M

ais um pastor foi consagrado ao ministério no último
mês de setembro. Trata-se do irmão Sérgio Barbosa
que é casado com Cleoneide L. Barbosa e o casal
tem uma filha, Sara de três anos (FOTO). Sérgio lidera a Congregação Batista Bíblica em Jardim São Luís desde 1997. Leia
mais na página 4.

Aparecida de Goiânia

U

John Piper

ma multidão de irmãos que partiram
de diversas partes
do Brasil chegou à Estância
de Águas de Lindóia no dia
três de outubro de 2011. Com
2.600 pessoas inscritas, a 27ª
Conferência Fiel para Pasto-

res e Líderes bateu todos os
recordes de público. Foi um
ano inteiro de expectativa para
ouvir o Dr. John Piper, um dos
ministros e autores cristãos
mais proeminentes e atuantes
de nossos dias, atingindo com
suas publicações e mensagens

Olyott
milhões de pessoas em todo
o mundo. Ele exerce seu ministério pastoral na Bethlehem
Baptist Church, em Minneapolis, EUA, desde 1980. É casado
com Noël Piper com quem tem
quatro filhos. Estudou teologia
no Fuller Teological Seminary

Nicodemus
e obteve seu doutorado pela
universidade de Munich. É o
fundador e presidente do ministério “Desiring God” e autor de
mais de 30 livros, a maioria deles traduzidos para o português
através de diversas editoras.
Continua na página 3.

Ajude-nos a localizar TODOS os Missionários

N

este mês de outubro o Templo Batista Maranata de
Goiânia sob a liderança do Pr. Rômulo Weden Ribeiro
inaugura a quarta igreja em 18 anos de ministério: O
Templo Batista Maranata de Aparecida de Goiânia. O santuário está
sendo construído pelo grupo norte americano, CWE - Construction for
Worldwide Evangelism. Na foto o Pastor Rômulo com dois integrantes
do CWE, Jeff Randall e Bruce Johnson. Leia mais na página 5.

Encontro de Casais

A

Igreja Batista Bíblica em Vila São Jorge, Guarulhos SP
sob a liderança do Pr. Renato Sá Barreto Neto realizou
mais um encontro anual de casais reunindo 43 casais. O
tema deste ano foi: “Vitória na Família”. Leia mais na página 5.

A

MBAM - Missão Brasileira de Apoio aos
Missionários juntamente com o Jornal de Apoio
estão empenhados em localizar
TODOS os missionários brasileiros (Homens e mulheres
- rapazes e moças) que sejam
ligados às 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.
Converse com outros
membros de sua igreja. Olhe
no quadro de missões (avisos)
de sua igreja, fale com o seu
pastor, com os irmãos mais
ligados ao trabalho missionário.
Não vai custar muito para
você, mas a sua participação

poderá ajudar os missionários,
pois um dos nossos alvos é
divulgar o trabalho de cada

um para melhoria do sustento financeiro e do apoio em
oração.

Para onde enviar os endereços?
Pelo correio: Jornal de Apoio
Caixa Postal 125 - CEP 14300-000 Batatais SP
Por e-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br
Por telefone (Pr. Carlos): (16) 3761-0749 e 9192-1440 (Claro).
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“A glória dos homens está em sua
consciência, não na boca dos outros”
(Thomás à Kempis)

Ponto de Vista

P

Pr. Rômulo Weden Ribeiro
rwribeiro@globo.com

Vale a pena sustentar missões!

articipar do Congresso Missionário Batista Fundamentalista
em julho deste ano foi um refrigério para aqueles que atuam
na área de missões. Tanto o
conteúdo desafiador quanto
o ambiente contagiante favoreceram os bons resultados
obtidos e ainda refletem na vida
daqueles que participaram.
Quem estava perdendo a
visão da importância da obra
missionária que resulta na
implantação de novas igrejas
batistas fundamentalistas em
nosso país foi estimulado a
se envolver. Quem já estava
envolvido e atuante certamente
redobrou o ânimo e ajudou a
motivar os demais.
Diante da apatia que predomina em boa parte das igrejas
cujos pastores priorizam tudo
menos missões, devemos
aceitar o desafio de continuar
insistindo na importância de
convocar os mais jovens a
se preparar para o ministério
e, ao mesmo tempo, procurar
envolver todas as igrejas e a

igreja toda na intercessão e
no sustento financeiro dos que
estão na vanguarda da obra,
dedicando-se de tempo integral na implantação de novas
igrejas.
Não podemos parar de falar,
pregar e ensinar sobre a urgência da obra missionária. Uma
pesquisa divulgada recentemente pela Convenção Batista
Brasileira provocou alarme na
liderança daquela denominação. É que foi constatado que
cada membro do grupo ofertou
apena R$ 0,66 (sessenta e eis
centavos) por semana para a
obra missionária em um ano.
Isto dá uma média de R$ 2,64
(dois reais e sessenta e quatro
centavos) por mês!
Outro relato dá conta de
que nos Estados Unidos as
denominações separam para
missões apenas 2,1% dos seus
orçamentos. No período áureo
das missões estadunidenses
(1916-1927) o percentual doado para missões era de 7,5%
das entradas das igrejas.
Um bom exercício para me-

Batistas comemoram 140 anos
De 8 a 10 de setembro, em Santa Bárbara D’Oeste aconteceu
as comemorações dos 140 anos das Igrejas da Convenção Batista Brasileira reunindo membros de todo o país. No primeiro dia
dedicado a Missões, as atividades começaram às 19h30 com a
participação musical da Banda e Coro da Cristolândia, composta
por ex-dependentes químicos, moradores da Cracolândia, agora
restaurados por Cristo Jesus. A Cristolândia é um dos maiores projetos de missão urbana da Igreja Batista. Na sexta-feira aconteceu
a Celebração da Juventude, com a participação musical da Banda
Resgate, das bandas das JUBAS do Estado, do Coral Jovem da
PIB de Ribeirão Preto e o testemunho da Missionária Analzira Nascimento, que trabalhou em Angola por muitos anos num período
crítico daquele país, quando estava em guerra civil. Na tarde do dia
10 foi inaugurado o Marco Histórico, que visa recordar o inicio da
denominação que nasceu na cidade do interior paulista. O culto da
noite teve a participação do Coro da PIB de São José do Rio Preto
e o Grande Coro de 200 vozes formado pelas igrejas da região, no
louvor, e a preleção do Pr. Carlos Novaes, da Igreja Batista Barão
de Taquara, Rio de Janeiro. As celebrações aconteceram no Espaço
de Eventos da Usina de Santa Bárbara D’Oeste.

dir o envolvimento de sua igreja
local é verificar o valor médio de
doação dos membros. Divida
o total ofertado para missões
a cada mês pelo número de
membros e você verá que há
um tremendo potencial a ser
explorado dentro de sua própria
congregação.
Estabeleça metas mensais
e anuais para sustento financeiro dos missionários e você
verá que ao doar mais para a
implantação de novas igrejas, a
sua igreja local experimentará
maior crescimento na entrega
dos dízimos e ofertas em geral.
O grande milagre financeiro
em nossas igrejas resulta do
investimento no sustento dos
que vão aos campos.
Recentemente dei glória
a Deus ao conversar com
um pastor de uma igreja que
tem crescido ano a ano em
sua visão de sustentar missionários. Aquele pastor me
procurou, como Coordenador
de Missões da AMI e me pediu
para sugerir dois missionários
para sustentar, pois as ofer-

tas mensais haviam crescido
durante o período entre uma
conferência missionária e outra
e eles precisam de mais dois
missionários para que não
houvesse sobras. Que alegria
eu senti naquela conversa, pois
normalmente o que mais ocorre
é o contrário: missionários em
busca de sustento e a fila de
espera está grande.
Vamos continuar sustentando e apoiando os missionários.
O valor médio doado por igreja
a cada missionário aqui no Brasil é de R$ 100,00 (cem reais).
Portanto, a cada R$ 1.000,00
(um mil reais) por mês sua igreja poderá apoiar dez projetos.
Tem sido necessário cerca de
40 igrejas para sustentar cada
missionário. Embora muitos
não alcancem o sustento ideal,
a obra tem crescido ano a ano
com mais igrejas pegando a visão. Faça os cálculos e comece
um movimento de investimento
missionário em sua igreja. Convide missionários para apresentar seus projetos durante
os cultos. Vale a pena!

Benefícios do
crescimento evangélico
Analisando o crescimento dos evangélicos no Brasil o
sociólogo Alexandre Brasil Fonseca disse que com uma participação evangélica mais efetiva na sociedade provocará alterações para melhor nas políticas públicas. Ele entende que os
evangélicos compõem um segmento socialmente organizado,
que argumenta e luta por suas opiniões e que é inegável que
isso traz benefícios sociais quando os evangélicos puderem
ter maior participação em Conselhos de Direitos Civis e nos
setores de decisão em todas as cidades. Recentemente uma
das maiores revistas do País publicou uma série de matérias
em que fazia previsões para o Brasil em 2020. Em uma dessas publicações, a revista abordou o crescimento evangélico.
“Estima-se que 50% da população brasileira poderá ser
evangélica” daqui a 11 anos, segundo estatísticas do Sepal
(Servindo aos Pastores e Líderes). Ainda de acordo com a
revista, “a influência evangélica em 2020 contribuirá para a
diminuição no consumo do álcool, o aumento da escolaridade
e a diminuição no número de lares desfeitos, já que a família
é prioridade para os evangélicos”.

D

Líderes
e liderança

r. Lee Roberson, fundador da Universidade de Tennessee Temple, costumava dizer para os seus alunos:
“Tudo cai e tudo se levanta com a liderança”. Neemias
pensava assim também. Provavelmente, depois de Moisés,
Neemias foi um dos melhores líderes que a nação de Israel já
conheceu. Ele possuía uma habilidade conceitual que conseguia
enxergar Deus, a nação de Israel e o trabalho que precisava ser
feito como um todo. Ele era como pai de trigêmeos que, apesar
das igualdades e semelhanças, sabe distinguir os filhos e tratar
cada um de acordo com a sua inerente personalidade. Ele se
antecipava aos problemas como um profeta que sabe o que está
para acontecer. Hoje em dia, esse tipo de capacidade é comparado
aos olhos de águia. Assim como a águia consegue ver tudo de
uma só vez, o bom líder procura prever o presente e o futuro de
suas ações e decisões.
Neemias possuía um tipo de habilidade humana. Lidar com
pessoas é a arte mais difícil da vida; no entanto, em geral, pastores e missionários passam cerca de oitenta por cento do tempo
aconselhando e orientando pessoas a uma nova vida com Cristo.
O sucesso deste ministério depende da desenvoltura que o líder
tem para influenciar pessoas. O púlpito, sozinho, não consegue
ajudar as pessoas sem o trabalho de corpo a corpo do homem
de Deus. Neemias sabia encorajar o desanimado, repreender o
ofensor, e recompensar o bem feitor de forma bíblica. Ele conseguia trabalhar com e através de pessoas de todos os níveis.
Ele trabalhava sozinho ou em grupo, dependendo da situação.
Ele era, antes de tudo, um motivador e um motivado.
Finalmente, Neemias possuía habilidades técnicas que faziam
dele um exímio professor e pregador ao mesmo tempo, pois as
duas funções não são as mesmas. A lei de Deus era a sua fonte
de sabedoria e os joelhos em oração foram a forma que ele encontrou para demonstrar a sua necessidade de Deus. Ele trabalhava
como se tudo dependesse dele, mas orava sabendo que tudo
dependia de Deus. Quem não fosse inimigo era amigo e ele não
fazia acepção de pessoas. Não aceitava bajulações, não estava
em busca de posições e não se abalava com o que as pessoas
pensavam ou diziam a seu respeito desde que estivesse fazendo
o certo. Devido ao seu compromisso com Deus, Neemias não
mudou a metodologia de Moisés ainda que tenha mudado alguns
métodos. Ou seja, a filosofia de trabalho continuou a mesma sem
desvios doutrinários e de conduta.
Com a ajuda de Deus, podemos buscar as mesmas qualidades
de Neemias em nosso ministério. As igrejas estão carentes de
liderança espiritual. Enxergar o ministério do ponto de vista de
Deus e não do ponto de vista de seminários e institutos bíblicos
que estão produzindo doutores da lei, mas não conseguem produzir servos de igrejas. Saber lidar com o ser humano, repassando
ensinamentos práticos da Bíblia que realmente podem transformar
vidas e possuir habilidades técnicas que vão desde a primeira
saudação para um visitante até a efetivação de sua membresia
na igreja. Tudo isso é possível com a motivação correta: “Portanto,
quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo
para a glória de Deus” (I Coríntios 10:31).
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“Os anos enrugam a pele, mas renunciar
ao entusiasmo enruga a alma”
(Albert Schweitzer)
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Minhas impressões sobre a 27ª Conferência da Fiel
que abordou o tema “Evangelização & Missões”

L

ogo na abertura das
conferências o Pr.
Mauro Meister deu
o tom sobre o tema “Evangelização & Missões” deixando
claro que a razão principal da
Igreja neste mundo é proclamar
a glória de Deus. Durante a sua
primeira pregação, fazendo
uma exposição sobre o Pai
Nosso, o Dr. Piper também fez
questão de destacar a frase
“santificado seja o Teu nome”,
referindo-se à glória que deve
ser dada a Deus em tudo que a
Igreja faz neste mundo.
O Pr. R. W. Glenn alertou
a todos sobre o perigo e as
armadilhas do farisaísmo da
justiça própria e a tendência
da maioria dos cristãos contemporâneos de buscarem satisfação nas compensações do
legalismo que justificam nossas
faltas em dar glória a Deus.
Quando nos distanciamos da
Graça de Deus partimos para o
apaziguamento da consciência
através da justiça própria. Um
desastre para a vida cristã,
pois nada substitui Cristo e o
arrependimento do pecado!
Ou seja, ninguém marca ponto
diante de Deus por méritos
pessoais. Tentar apaziguar a
consciência além de ser desonroso a Deus também é uma
prática muito perigosa, pois dá
oportunidade ao inimigo para
nos afastar da comunhão com
Deus.
O Dr. Augustus Nicodemus
provou ser mesmo um apologista, pois tratando especialmente
da questão da Soberania de
Deus em Romanos 9 e 10 não
deixou de dar aquelas estocadas que espalham estilhaços
em todas as direções.
Ao tratar da necessidade da
pregação para a salvação do
mundo em Romanos 10:1-15,
mostrou com clareza que para
a salvação é necessário invocar
o nome de Cristo. No final, aplicando os ensinos da exposição
do texto alertou os presentes
contra seis movimentos atuais
que tentam impedir o zelo missionário do povo de Deus: O
Universalismo, o Ecumenismo,
o Hipercalvinismo, o Liberalis-

N

John Piper
mo Teológico, o Legalismo e o
Pragmatismo.
Foi brilhante quando mostrou o zelo missionário do apóstolo Paulo que até mesmo perto
da morte fazia planos de ir para
Roma para de lá ser enviado à
Espanha. Paulo mostra que é
um peregrino aqui na terra e
sempre está de passagem.
Voltando ao Dr. Piper, do
meu ponto de vista o apogeu
de sua mensagem nas conferências foi o alerta sobre os
dois grandes perigos para os
quais devemos estar atentos
em nossos dias: O radicalismo
islâmico e a Teologia da Prosperidade. Ele frisou que principalmente depois dos atentados
do dia 11 de setembro de 2001
ficou mais claro para os cristãos ocidentais que devemos
apresentar aos muçulmanos
a pessoa de Cristo. É com o
Deus encarnado que eles têm
problemas e não com o Deus
Criador. A Igreja precisa urgentemente apresentar Cristo aos
muçulmanos estar prontas a
morrer por Cristo, como alguns
já estão morrendo nos campos
missionários.
Sobre a Teologia da Prosperidade, a grande ênfase da nossa pregação deve ser aquela
que mostra que Cristo satisfaz
a minha alma. O evangelho da
prosperidade perde a sua força
quando o foco do cristão está

nas coisas eternas e
não nas delícias deste
mundo. É necessário
mostrar que a Teologia da Prosperidade
abriu a porta da Igreja
para Mamon e ele está
ocupando o espaço
de Cristo na vida dos
crentes.
Ficou claro na exposição do capítulo 11
da carta aos Hebreus
que a fé genuína é
aquela que me deixa
satisfeito com tudo que
Deus me oferece em
Cristo, mesmo que
sejam aquelas “coisas” que não vemos,
mas esperamos, pois
Deus é galardoador.
Enfim, fé é estar satisfeito com
o que Deus nos dá em Cristo.
Deus nem sempre vai operar
milagres para mostrar o Seu
poder, pois a fé genuína nem
sempre nos permite escapar
do sofrimento. Muitas vezes,
a exemplo dos heróis da fé
citados em Hebreus, a fé nos
dá a vitória passando pelo
sofrimento.
É certa a tese de que os
crentes da prosperidade não
estão prontos para a adversidade. Vai sobrar para aqueles
que permanecem firmados na
fé cristã baseada no Evangelho
da Graça de Deus.
Mas olhando para a importância da pregação bíblica
e suas aplicações nos fatos
do dia-a-dia, mais uma vez fui
ricamente abençoado com a
exposição feita pelo Pr. Stuart
Olyott no livro de Jonas. Muito
simples, mas com a mesma
profundidade e objetividade característica da Palavra de Deus
quando devidamente aplicada
à realidade do dia-a-dia como
bem sabe fazer o nobre pregador do País de Gales.
Ver em Jonas o missionário
bem sucedido que fracassou
nos leva a olhar no espelho e
fazer a pergunta: Será que eu
realmente sei o que Deus quer
que eu saiba? É bem mais fácil
entender que é impossível fugir
da presença de Deus do que

saber exatamente o que Ele
quer de cada um de nós. Olyott
mostra que Jonas, a exemplo
do que ocorre na maioria das
vezes também conosco, foi
bem sucedido no que Deus
queria que ele fizesse, mas
fracassou nos seus próprios
intentos. É o conflito enfrentado
pelo miserável apóstolo Paulo
que se debatia na luta entre
fazer o que não queria e querer
o que não conseguia.
Marcante a conclusão do
Jonas de joelho no capítulo
dois quando a simples frase
explica tudo: “Quem não ora
não está vivo”. Precisamos
aprender sempre um pouco
mais sobre o arrependimento e
procurar entender a obviedade
de que no sofrimento é mais
fácil orar.
Jonas nos ensina que a
vida de fidelidade a Deus é
difícil. Pregar em Nínive era o
que Deus queria para Jonas,
mas não era o que Jonas queria. Conhecendo o contexto
em que Jonas recebe a ordem
divina para ir a Nínive provavelmente eu agiria como ele.
Por isso não o julgo. Aprendo
com ele.
Tomar a cruz é ação dolorosa e por isso precisa ser
repetida dia-a-dia. O pecado
é muito pior do que tudo o que
nós podemos imaginar acerca
dele. Só Jesus pôde saber o
sofrimento necessário para me
resgatar do pecado. E Jonas é
um tipo de Cristo. Sua tentativa
de fuga para Tarsis mostra porque muitas vezes nós também
temos muitas direções a propor
a Deus quando entendemos
com clareza o que Ele quer
para nós.
Para concluir as minhas
impressões sobre a 27ª Conferência da Fiel, destaco a
capacidade do nosso jovem
teólogo brasileiro Franklin Ferreira. Olhando para esse jovem
valor tenho certeza que muitos
outros como ele estão em estado de gestação e em breve o
pensar teológico brasileiro terá
muitos nomes para eventos da
envergadura da Conferência
da Fiel.

Assembléia e Retiro para Família

o período de 30
de janeiro a 2 de
fevereiro de 2012,
a AIBRECES - Associação de
Igrejas Batistas Regulares do
Centro Sul do Brasil estará realizando a sua 54ª Assembléia
e Retiro para as Famílias no
Hotel Recanto da Bela Vista em
Águas de Lindóia SP.
O tema será “A Igreja de
Deus: Origem e Propósito”
(Mateus 16:18) tendo como
preletor o Pr. Almir Marcolino
Tavares da Igreja Batista do
Novo |Juazeiro em Juazeiro do
Norte CE. Pr. Almir é casado
com Zariliene com quem tem
três filhas: Abigail, Adassa e
Amanda. Ele é professor do
Seminário batista do cariri na
cidade do Crato CE desde
1987. Atualmente exerce a
presidência da Associação

das Igrejas batistas Regulares
do Brasil.
Na programação do evento
terá também seminários sob
os seguintes temas: “Qual a
intenção quando se inicia uma
Igreja Batista Regular?” com
o Pr. Tomé Cosme de Farias
da Igreja Batista Boas Novas
em Campinas SP; “Igreja e
Sociedade: Diálogo ou Rivalidade?”, com Pr. Wagner
Lima Amaral da Igreja Batista
Tremembé, São Paulo SP e
“Missões depois de 2010” com
Pr. Alfredo Celso Ferreira da
Igreja Batista do Rio Bonito em
São Paulo SP.
Os custos para cada participante são estes: Apartamento
Duplo: R$ 365,00; Triplo R$
340,00; Quádruplo: 325,00 e
Quíntuplo: R$ 310,00. Crianças
de 3 a 5 anos: R$ 100,00 e de

6 a 9 anos: R$
200,00. De 0 a
2 anos grátis.
Para efetivar
a inscrição é
necessário o
depósito de R$
50,00 por pessoa. Depósitos
na conta bancária BRADESCO Agência
198-8/ Conta
Corrente: 47575-0 em nome
de Associação de Igrejas Batistas Regulares do Estado
de São Paulo. Após o dia 30
de novembro de 2011 os valores sofrerão acréscimo de
10%. Desconto de 5% para
os mensageiros das igrejas
que contribuíram fielmente nos
últimos 12 meses (Limitado
a 2 mensageiros por igreja).

Ao efetuar os depósito, favor
enviar cópia por fax (11) 32227057 ou pelo correio.
Para fazer a sua inscrição
entre em contato através dos
endereços: Rua 24 de Maio,
116, 4º Andar, Sala 34 – CEP
01.041-000 São Paulo SP ou
via FAX: (11) 3222-7057 E-mail:
aibreces@terra.com.br ou prmiltoncalazans@ig.com.br.

AC / DC
“Que naquele tempo estáveis sem Cristo...
mas agora em Cristo Jesus...” Ef. 2:13

A

o ser perguntado sobre as mudanças que ocorreram
em sua vida após aceitar a Cristo como Salvador
um açougueiro respondeu: “Agora eu tirei o dedo da
balança ao pesar a carne do freguês”.
Soa engraçado, mas nos diz muito, pois atrás dessa atitude
há uma mudança geral não só de comportamento como também
de pensamentos e sentimentos. Há na verdade uma mudança
de caráter.
“Antes de Cristo ‘ e “Depois de Cristo”.
Talvez seja saudosismo, mas ainda me lembro da época
em que as expressões “Ela é crente” ou “Ele é protestante” que
pautavam as conversas nas esquinas ou nas rodinhas de bate
papo do povo desta cidade se referiam a alguém que deixara de
freqüentar os lugares escusos ou as rodas dos escarnecedores
e agora brilhava por suas ações honestas, seu falar verdadeiro,
sua aparência “diferente”.
Após aceitar a Cristo jamais passava pela cabeça daquela
“nova criatura” assentar-se em frente à telinha para ouvir personagens exaltando deuses estranhos nas novelas globais
ou incentivando comportamentos, até então, considerados
mundanos e abomináveis ao Senhor. Fofocas e atitudes obscenas não mais faziam parte do comportamento desse ser
nascido de novo.
Jamais se cogitava em ausentar-se dos cultos no Dia do
Senhor para prazeres, muitas vezes, contrários à Palavra de
Deus.
É difícil acreditar na sinceridade daquele que se diz cristão
e é capaz de fraudar o governo, seu chefe, seus colegas de
trabalho ou até mesmo, seus irmãos em Cristo, sempre procurando “levar vantagem em tudo” e que é capaz de cobiçar
a mulher do seu próximo, os bens do seu próximo, o cargo do
seu próximo.
Como não lembrar da preocupação que tínhamos em manter
limpos nosso nome de cristão, em conservar pura nossa reputação , em estar quites com a justiça e as leis do país? Como
não ter saudades dos sacrifícios que fazíamos para assistir a um
culto de Conferências numa igreja co-irmã, ainda que para isso
tivéssemos de viajar horas e horas, somente pela possibilidade
de ouvir a Palavra de Deus pregada e pela alegria da comunhão
ou de viajar nos trens da Mogiana para levar a Palavra aos novos
irmãos das fazendas da região?
É verdade. Eu sinto saudades de um tempo em que não se
media esforços nem sacrifícios para a cada semana enfrentar
chuva ou sol, xingamentos e ofensas para se postar numa
esquina ao som do acordeão e, sem microfone ou caixas de
som, cantar louvores ao nosso Deus e proclamar que“ só Jesus
Cristo salva “ao grupo de transeuntes que, curiosos, paravam
para ver aquela turma de “fanáticos” numa esquina da cidade
ou na praça da Matriz e que , muitas vezes , retornavam para
suas casas como “ novas criaturas” .
Querida irmã, se o seu tempo “depois de Cristo” não puder
fazer diferença, então é hora de parar e pensar no que está
errado com sua vida cristã;
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Desejo em agradar a Deus

“Você não precisa ser bom para começar,
mas tem de começar para ser bom.”
(Mary Marshall)

Ordenação pastoral

Q

uando o “eu” não é negado, ele é necessariamente adorado”. Você concorda com esta afirmação?
Você já parou para pensar que uma das nossas
maiores lutas é sobre quem vamos agradar? Estamos acostumados a ler na Bíblia, versículos que nos falam de que é
impossível agradar a Deus e aos nossos desejos carnais ao
mesmo tempo, mas ainda assim, vivemos tentando equilibrar
isto numa gangorra inexistente.
Richard Baxter firmou que “a morte perde metade de suas
armas quando negamos em primeiro lugar os prazeres e interesses da carne.” Sem dúvida alguma, todo salvo vive querendo agradar a Deus, mas porque não consegue? Além do
pecado, eu entendo que falta ambição, aspiração, desejo, anseio por agradá-lo. Imagina se desejássemos agradar a Deus,
como desejamos nos agradar? Acho que seria mais fácil conseguir agradá-Lo.
Quero refletir com vocês, de forma panorâmica, sobre
como isto é possível agradar a Deus, e pensar que: AGRADAR A DEUS PASSA PELO ANSEIO DE VIVER NELE, POR
ELE E PARA ELE
A Bíblia nos enfatiza alguns princípios bíblicos sobre agradar a Deus:
A) Padrão da obra de Deus. Ele faz tudo como lhe agrada (Sl 115.3)
b) Mandamento bíblico. Os salvos devem viver e agradar a
Deus (1Ts 4.1)
c) Deus deseja que o agrademos. (Nm 14.8; Hb 11.5)
A Bíblia também apresenta alguns requisitos para agradar a Deus:
a) Fé. Hebreus 11.6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus.
b) Obediência. 1Samuel 13.13-14, fala que o Senhor buscou
para si um homem que lhe agrada.
c) Dependência de Deus. O Salmo 147.10-11 , fala que o Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua
misericórdia.
Para F. F. Bruce, “O amor e a obediência a Deus estão de tal
maneira entrelaçados um com o outro que a existência de um
implica a presença do outro”.
A Bíblia levanta alguns impedimentos para quem quer agradar
a Deus:
a) Incredulidade. Portanto os que estão na carne não podem
agradar a Deus (Rm 8.8)
b) Temor de homens. Quem quer agradar a homens não será
servo de Cristo (Gl 1.10)
c) Insensatez. Deus não se agrada de tolos (Ec 5.4)
Por fim, a Bíblia aplica manifestando como vive quem agrada a Deus:
a) Vive como servo (Ef 6.5-8 -... como para agradar a homens,... mas como servos de Cristo)
b) Vive buscando excelência para a vida (Cl 3.22 – querendo
somente agradar a homens)
c) Vive desejoso de agradar a Deus (Sl 40.6-8 – agrada-me
fazer tua vontade)
d) Vive experimentando o livramento de Deus (Sl 37.1-4 – agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos de ter coração)
e) Vive com abundância (Ec 2.26 – o Senhor dá... aquele que
o agrada)
Após, esta breve analise sobre o que a Bíblia diz a respeito
de vivermos desejos para agradarmos a Deus, concluo que
agradar a Deus é mais do que obedecer suas ordens. Significa
amá-lo tanto, ao ponto de desejar viver exclusivamente nEle,
por meio dEle e para Ele!

Reunião de pastores
No dia dez de setembro próximo passado aconteceu na Igreja Batista Boas Novas em Guaíra SP sob a liderança do pastor
Cleyton Maciel o encontro de pastores daquela região. A próxima reunião acontecerá no dia 5 de novembro no Templo Batista
Ebenézer em Barretos SP sob a liderança do irmão Dorian Anderson.
Enlace da Jéssica & Denis

No dia 10 de Setembro de 2011, foi realizado o culto de ordenação ao ministério pastoral do obreiro Sérgio Barbosa. O irmão
Sérgio é casado com Cleoneide L. Barbosa e o casal tem uma
filha, Sara de 3 anos. Ele está na liderança da Congregação
Batista Bíblica em Jardim São Luís desde 1997 que é congregação da Primeira I.B.B. Cidade Ademar. O candidato passou
pelo Concilio Examinatório no dia 10/06/2011 com a presença de
pastores de São Paulo e Guarulhos e foi aprovado com nota 9,5.
O Pr. Ebenézer Rodrigues dirigiu o culto e o Pr. Josué P. Felix
trouxe a mensagem. O Pr. Valdimiro Barbosa fez a oração Consagratória. O Conjunto Manancial de Vidas, Quarteto Jovem e
Conjunto Feminino de Cidade Ademar trouxeram os especiais. O
culto contou com a presença dos pastores: Nildo Simões (Novo
Santo Amaro), Valdir (Aracati), Ademario (Itapecerica), José Luis
(Itapecerica), José Carlos (Embu), Rui (Ipiranga), Odair (Tiradentes) e Valter Nogueira (Itaim). Que Deus abençoe o pr. Sergio
nesta nova fase de seu ministério.
Missões em Guarulhos
Nos dias 17 e 18 de setembro último, a Igreja batista Bíblica no bairro Jardim Adriana em Guarulhos SP, sob a liderança
do Pr. João Camargo de Vasconcelos Filho realizou sua conferência missionária semestral para renovação do compromisso missionário através da Promessa de Fé. O pregador foi
o Pr. Carlos Alberto Moraes de Batatais SP, Coordenador de
Missões da AMI. Pr. João é um dos Diretores da Associação
Missionária Independente que tem sua sede em Ribeirão Preto SP.
OANSE
Dias 4, 5 e 6 de Novembro – na I B Esperança – Rua Loefgreen, 1279 – São Paulo acontecerá o treinamento planejado para treinadores, ou seja, a igreja envia de 2 a 3 pessoas
para este treinamento, estes irmão são treinados e retornam
para a sua igreja com o material para treinar outros irmãos
da sua igreja. Esta é a oportunidade para a sua igreja implantar o ministério OANSE ou voltar a tê-lo. Neste treinamento, você conhecerá as ferramentas da OANSE para as
idades de 6 a 12 anos. Novamente, o programa da OANSE
para esta idade pode ser adaptado e usado conforme a necessidade da igreja. Para maiores informações, inscrições
favor acessar o seguinte link: http://www.oanse.org.br/blog.
diogo/?page_id=1098.
Primeiro culto
Na noite do dia 11 de setembro de 2011 a Igreja Batista
Manancial, teve seu primeiro culto na cidade de paranaense Cascavel, Oeste do Estado. A igreja está sendo iniciada
pelo missionário Pr. Josafá Serra e família. Duas famílias
se fizeram presentes: O João Paulo, esposa e filhas e o
Eliel com sua mãe. Para o pastor Josafá a grande benção
é ver as filhas envolvidas e abraçando com ele e a esposa
Regina, a desafiadora missão que o Senhor lhes outorgou
ali na região Oeste do Paraná. Há muita carência do evangelho em Cascavel e em toda aquela região. Vamos orar
para que esse trabalho missionário prospere para a glória
do senhor.

Em uma cerimônia cheia de felicidade e as bênçãos de
Deus, foi celebrado em 27 de agosto na Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, o casamento de Denis Veloso e
Jessica Nunes. Após a lua de mel, o casal passou a residir
em Barretos, onde congregarão na Igreja Batista Bíblica desta
cidade.
Aniversário em Bebedouro
Segue em anexo, o convite da Conferência de aniversário
da nossa Igreja em Bebedouro. O tema é: “PROSSEGUINDO
PARA O ALVO” - Fp 3.14. Será neste sábado e domingo dia 17
e 18 de setembro às 19h30. O pregador: Pr Armando Castelan,
missionário na cidade em Pedregulhos. Ficaremos felizes com
seu apoio e presença. Pr Luciano Martins.
Luis Eduardo Magalhães
Luis Eduardo Magalhães-BA é uma cidade nova com apenas dez anos de emancipação política, mas muito conhecida
hoje no Oeste da Bahia. É uma cidade com cerca de 60 mil
habitantes e economicamente gerida por gaúchos e paranaenses, onde se planta muita soja e algodão, sendo que quase 1.700.000 hectares de sua área é agricultável. É conhecida
como cidade de forte base evangélica, embora sejam muitas
as denominados cujos membros não têm convicção da verdadeira salvação em Cristo. A Igreja Batista Regular da cidade é
uma das poucas que se destaca pela pregação do evangelho
da Graça de Deus. No plano missionário a igreja apóia atualmente o Pr. Jeconias e Anaíldes sua esposa (filha é Eloá)
no Amazonas, na Cabeça do Cachorro, tribo indígena. Irmão
Paulo e família – Instituto Bíblico do Cariri. São enviados por
Barreiras – BA, Igreja Batista Bereana Pr. Jonathas. Irmã Cláudia (missionária da EBEC). O sistema usado para levantar é o
sustento missionário da igreja é a retirada do caixa geral, mas
agora deverão implantar o plano de Promessa de Fé para Missões. Trata-se de uma igreja muito jovem ainda, mas com um
tremendo potencial de crescimento. Para isso, foi convidado
o Pr. Carlos Alberto Moraes, Coordenador de Missões da AMI
– Associação Missionária Independente que estará realizando
Conferência Missionária na igreja nos dias 21 a 23 de outubro
de 2011.
Aniversário com missões
Nos dias 8 e 9 de outubro a Igreja Batista Boas Novas
em Sales Oliveira SP sob a liderança do Pr. Walmir Hensley
Quaresma comemora seu 14º aniversário de fundação realizando uma série de conferências missionárias. No sábado
a igreja estará realizando o culto especial em comemoração
ao aniversário e abrindo as suas portas para outras igrejas
da região participarem juntos da alegria de mais um ano de
existência.

“A coragem é a primeira das qualidades humanas,
porque é a qualidade que garante as demais.”
(Sir Winston Churchill)

74 Anos

Nos dias 09 a 11 de Setembro próximo passado, a Igreja Batista Bíblica em Vila Brasílio Machado (Sacomã), sob a liderança do Pr.Luiz Malta, realizou sua Conferência de Aniversário em
comemoração aos 74 anos de existência do trabalho no local.
O pregador da conferência foi o Pr. Natan Fray, missionário e
fundador de diversas igrejas. A IBBVBM agradece a Deus pelas
bênçãos recebidas durante estes anos e principalmente por terem condições de comprar recentemente um terreno bem próximo ao local. A Igreja agradece ainda a todos que colaboraram e
ainda colaboram com este trabalho. Que Deus abençoe a todos!
A foto mostra a Diretoria da igreja: Pr. Luiz Malta, diáconos e
suas esposas, enquanto.
Nascendo mais uma igreja
Desde que chegamos no Boticão em 2007, estabelecemos
alguns alvos. Dentre eles o de começar um ponto de pregação
em Aguanil, o que ocorreu em meados de 2009. Temos ido às
quartas-feiras realizar o culto lá, já que aqui no Boticão é às
quintas-feiras. Com a graça de Deus em breve inauguraremos
a IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE AGUANIL, uma extensão da Igreja Batista do Boticão. O missionário Pr. Jaime King
nos apoiará. Continuarei indo às quartas; e aos domingos de
manhã e à noite, o Pr. Jaime. Ontem mesmo já distribui alguns
folhetos lá e mencionei que abriremos uma igreja logo, logo. A
única questão que falta é fecharmos acordo com o proprietário
do salão referente ao valor do aluguel, mas está praticamente
fechado. Já temos as cadeiras, púlpito, teclado, ventiladores,
aparelho e sonoplastia. Por favor, orem por este trabalho, por
salvação de almas, pela vida da irmã Lucimar e filhos, com os
quais temos trabalhado todo este tempo, conforme supracitei em
cartas de oração. Assim que definirmos a data de inauguração
enviarei aos amados. Pr. Anderson, Marianne e Alexandre Dantas. Projeto Boticão, MG. Enviados pela Igreja Batista Independente Boas Novas em Campo Belo, MG - Pr. Cléber Rodarte
Neves.

Moçambique
Retornamos para Moçambique, no dia 12 de julho, e muitos
desafios nós encontramos. Mudança, arrumar as coisas, retornar a direção da Congregação no Alto Maé, assumir o ponto de
pregação na Liberdade, entre outros.Esteve aqui conosco a missionária Rosangela Feitosa, que veio conhecer o campo, onde
ela deseja retornar para trabalhar.
Nos dias 4, 5 e 6 de agosto realizamos a E. B. F. algumas
crianças tinham deixado de freqüentar o Clube bíblico e nosso
propósito era resgatá-las. Tivemos presença de 71 crianças.
Louvamos a DEUS. Quando estivemos com os irmãos aí no
Brasil, relatamos da necessidade de encontramos um novo espaço para mudarmos a Congregação, pois o local que estamos
estava pequeno, DEUS na sua bondade e misericórdia já nos
deu um novo local. Alugamos um prédio grande, com um salão
onde podemos acolher bem mais pessoas para ouvirem a Palavra de DEUS, pela fé cremos que ELE nos ajudará a pagar
o novo aluguel, pois é dobro do que pagávamos. No dia 3 de
setembro realizamos o culto em ação de graças ao nosso bondoso DEUS, por nos permitir fazer o trabalho aqui, e pela vida
dos irmãos que com muito amor e dedicação tem investido e
apoiado nosso trabalho. Foi uma grande bênção. Segue fotos.
Continuamos pedindo orações por Luiza, ela viajou urgente ao
Brasil, pois seu pai está na UTI. O nome dele é Diógenes. Emails: pr.odenilson@hotmail.com odenilson.luiza@gmail.com
Odenilson de Sousa Figueiredo e Maria Luiza das Neves Figueiredo.
Ribeirão Preto
A Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto SP sob
a liderança do Pr. Milton José Nunes realizou conferência
missionária nos dias trinta de outubro a dois de novembro.
O alvo da conferência foi a renovação da promessa de Fé
para Missões e o preletor foi o Pr. Carlos Alberto Moraes,
Coordenador de Missões da AMI – Associação Missionária
Independente. A igreja apóia atualmente 76 projetos missionários.
Encontro de Casais

Aparecida de Goiânia

Pelo quinto ano consecutivo a Igreja Batista Bíblica em
Vila S. Jorge, Guarulhos SP sob a liderança do Pr. Renato Sá
Barreto Neto realiza um encontro anual de casais. Este ano
o evento aconteceu no Grande Hotel Panorama na Estância
Turística de Águas de Lindóia SP no período de 23 a 25 de
setembro e contou coma presença de 43 casais tanto da igreja
promotora quanto de outras igrejas da cidade de Guarulhos.
Entre os participantes, nove casais eram pastores. O preletor
foi o Pr. Carlos Alberto Moraes de Batatais SP que abordou o
tema “Vitória na Família”. Na foto uma tomada do auditório e o
Pr. Renato no detalhe.

Nos dias 28 a 30 de outubro o Templo Batista Maranata
de Goiânia sob a liderança do Pr. Rômulo Weden Ribeiro
estará inaugurando a quarta igreja em 18 anos de ministério:
O Templo Batista Maranata de Aparecida de Goiânia. A nova
igreja será estabelecida pela mesma equipe que fundou o
TBM de Londrina: Pr Rômulo Weden Ribeiro e família, Pr
Éverton de Castro e família e Irmão Geraldo Venâncio. O
trabalho já conta com um terreno de 1.680 metros quadrados
e um prédio educacional de dois andares. O santuário está
sendo construído pelo grupo norte americano, CWE (Construction for Worldwide Evangelism) que depois de uma análise criteriosa aprovou o projeto de Aparecida de Goiânia. Ao
saber que o Pastor Rômulo mantém vínculo com as igrejas
que funda como pastor emérito e conselheiro, o CWE sentiu
segurança para investir nesse tipo de ministério. Na foto o
Pastor Rômulo com dois integrantes do CWE, Jeff Randall
e Bruce Johnson. Como de praxe, a igreja irá enfatizar a
importância do de Missões desde o início, ensinando para
os novos convertidos o programa da Promessa da Fé e ajudando no sustento de missionários.

Reunião da JUBBESP
No dia 2 de julho último no Templo Batista em São Vicente SP sob a liderança do Pr. Eli B. Braga aconteceu mais
um encontro de pastores e obreiros promovido pela Junta
Batista Bíblica do Estado de São Paulo. O pregador foi o
Pr. Manoel Fernandes da Igreja batista Regular do Calvário em São Paulo SP. A sua mensagem foi sobre a “Oração,
como um exercício especial para o povo de Deus”. No dia 2
de setembro aconteceu outro Encontro de Pastores e Obreiros desta feita na Igreja Batista Bíblica em Vila São Jorge,
Guarulhos sob a liderança do Pr. Renato Sá Barreto Neto.
No dia 16 de setembro nas dependências da Primeira Igreja
batista Bíblica em Cidade Ademar foi realizada uma assembléia para reforma estatutária da JUBBESP. Para o dia 5 de
novembro deste ano o Presidente da Junta, Pr. João Amador
de Melo, usando das atribuições, convoca todos os Pastores (ou representantes) das Igrejas filiadas à Junta Batista
Bíblica do Estado de São Paulo, a se fazerem representar
na Assembléia Geral Ordinária, no Templo da Igreja Batista
em Vila das Mercês, Praça André Nunes, 50, São Paulo-SP,
para tratar da eleição da Diretoria da JUBBESP, para o biênio 2012-2013, como também outros assuntos que se fizerem necessários.
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Isso é que é alegria

C

onta se, que numa cidade apareceu um circo e entre
seus artistas havia um palhaço com o poder de divertir, sem medida, todas as pessoas da platéia e o riso
era tão bom, tão profundo e natural que se tornou terapêutico.
Todos os que padeciam de tristezas agudas ou crônicas eram
indicados pelo médico do lugar para que assistissem ao tal
artista que possuía o dom de eliminar angústias.
Um dia porém um morador desconhecido, tomado de
profunda depressão, procurou o doutor. O médico então,
sem relutar, indicou o circo como o lugar de cura para todos
os males daquela natureza. O homem nada disse, levantouse, caminhou em direção à porta e quando já estava saindo, virou-se, olhou o médico nos olhos e desabafou: “Não
posso procurar o circo... aí está o meu problema: eu sou o
palhaço”.
Essa história, se fictícia ou real nos desperta para o sentido
da verdadeira alegria. Ninguém duvida que uma gargalhada faça
bem a saúde. Quem não gosta de sorrir? Só se for aqueles que
curtem uma tristeza crônica. Mas precisamos distinguir a alegria
verdadeira, da alegria momentânea. A alegria verdadeira não
depende das circunstâncias.
A alegria é uma dádiva divina para a humanidade. Quais
são alguns sintomas de uma pessoa alegre? A manifestação da
alegria é variada: um sorriso, um grito, bater palmas, cantarolar,
vibrar os braços, dançar, pular, alguns são mais reservados,
não exteriorizam tanto... Outros até choram de alegria. Cada
um expressa de um jeito...
Fomos criados para ter alegria em Deus e essa alegria não é
prejudicial à saúde... Há um tipo de alegria que faz mal... É possível alegrar-se com paixões desenfreadas: Bebedices, baladas,
noitadas, ficadas, pular carnaval, cervejadas. O efeito colateral
desses prazeres cobra um alto preço, não só financeiro, mas
na saúde. Veja por exemplo a situação da cantora inglesa Amy
Winehouse, cujo sobrenome significa “Casa do vinho.” É uma
pena que ela não tenha encontrado a alegria verdadeira, não
artificial, não fabricada pela bebida alcoólica ou pelas drogas...
Infelizmente, ela se tornou vítima de um prazer que ceifou
prematuramente a sua vida. Como ela, muitas pessoas não
querem ser restauradas, dizem: “não, não, não”!
As propagandas de CERVEJA, por exemplo, mostram
rapazes e moças cheios de vida, bonitos, alegres, amigos...
No entanto, moro na periferia e percebo a vida dos bebedores
nos bares: Homens mal vestidos, descuidados, deformados
na aparência, mulheres de olhos tristes, sofridas... O pecado
seduz, engana e cega... Mas as suas marcas são indisfarçáveis.
Até mesmo o rei Salomão, depois de se entregar ao vinho,
grandes obras, escravos, bois e ovelhas, ouro, tesouros, mulheres e mulheres, fama, prestigio, chegou a essa conclusão:
“Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem
privei o coração de alegria alguma... Eis que tudo era vaidade
e correr atrás do vento” – Eclesiastes 2.
Quero compartilhar sobre uma alegria verdadeira, não
fabricada, não vazia, não ilusionista, sem efeitos colaterais
desagradáveis. Eis aqui: “O que quer que aconteça, caros
amigos, alegrai-vos no Senhor. Nunca me cansarei de dizervos isso, e é bom que o ouçais por várias vezes.” Bíblia Viva
- Fp 3.1-3
O que impressiona na carta aos Filipenses é a ênfase num
cristianismo alegre, apesar de estar numa prisão. Ele não não
se encontrava num Hotel cinco estrelas, numa bela piscina,
num lugar cheio de conforto, levando vida Vip. Cristianismo não
significa vida imune ao sofrimento, não ganhamos um cartão
especial e ficamos imunes à dor, por outro lado, cristianismo
não é sofrer sozinho, é contar com o poderoso Deus que nos
abraça e prometeu não nos desamparar. O autor estava preso
por falar que Jesus estava vivo e era Senhor.
Diferente de “apóstolos” estelionatários envolvidos em escândalos que de vez em quando ouvimos.
Há 16 referências à palavra “alegria” ou “regozijo” nessa
epistola de apenas 4 capítulos. A alegria do Senhor deve ser
nosso prazer, nossa mais preciosa possessão e nossa mais
intensa ambição.Essa alegria no Senhor é fruto do Espírito
– G 5.22, conseqüência de um acontecimento extraordinário
chamado fé em Jesus. Há um cântico que diz: “A alegria está
no coração de quem conhece a Jesus”. As outras pessoas
não tem alegria? TEM! Mas essa é diferenciada... Alegria
de quem descobriu a Liberdade, e não é mais dominado pelas
paixões desenfreadas, ganhou um prêmio sem merecer, a
eternidade.
A alegria espiritual independe das circunstâncias. Não é de
fora para dentro, mas de dentro para fora. Somos incapazes
de produzi-la, mas podemos experimentá-la através do Espírito
Santo de Deus. Não vamos deixar que as tristezas dessa vida,
os pessimistas, os murmuradores e circunstâncias difíceis
roubem a nossa alegria.
“Alegrai-vos, sempre, no Senhor”! Filipenses 4.4
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Coisas de
pastor... Ou não?

D

e início é bom dizer logo que somos humanos, potes
de barro. Vivemos na era dos paipóstolos, apóstolos,
profetas (tem até João Batista, pode?), bispos, bispas (estão em baixa) e, pode crer, do jeito que vai, aparecerá
os arcanjos e querubins.
O que quero dizer é que além desses acintes que maculam
a sã doutrina e nos envergonham diante da sociedade (pois
generalizam), temos que enfrentar a baita responsabilidade
de sermos modelo de vida num século cético aos valores
espirituais. E é bíblico que o sejamos. Paulo afirma que o
pastor deve ter bom testemunho dos de fora, ser modelo de
vida para os fiéis no procedimento, na palavra, no amor, na
fé, na pureza (I Tm 4:12). Em suma, quer responsabilidade
maior do que viver o que prega e pregar o que vive? Cada
palavra, cada ato, as vestes... Enfim tudo é periciado para
ver se é padrão.
Pois bem, não fosse o Espírito do Senhor e sua Palavra,
quantas mazelas causaríamos descendo da cruz!!! Somos
barro. Há momentos em que, digamos, urge “morder a língua”
para não “soltar os cachorros” em cima de ovelhas cheias de
carrapichos. E assim fazemos, pois a última impressão que fica
é o que o pastor fez, e não a “carrapichada” da rebelde.
Um sopapo na mesa. Estavam em duas. Adentraram ao
gabinete. Uma bem irada. Na verdade eu nem mais lembro
do motivo (Amém por isso). Vociferava e eu escutava. Com a
esferográfica à mão, eu batia levemente sobre a escrivaninha
enquanto ela “vomitava” ira. De repente, no auge da fúria, ela
deu um senhor sopapo (tapa) na escrivaninha. Não é preciso ser
psicólogo para entender que a mesa significava o meu rostinho.
A chamada lei da transferência. O que queria fazer em mim,
descontou no objeto. Ainda bem.
A vontade que dá numa hora como essa, é descer ao mesmo
nível, e dar um big de um grito para que todos ouçam: ‘Caí fora
daqui, mulher de contenda!’ Porém é bom ficar calado em momentos de ira, pois é nessa hora que a insensatez se agiganta
e pode acontecer em segundos ou minutos, a queda de uma
vida construída para ser modelo do rebanho. Afinal, é a atitude
do pastor que vai pesar. Se boa, fez o que devia fazer, dizem
e logo esquecem. Se agir no toma lá dá cá, não teve domínio
próprio. Prefiro a primeira, é óbvio.
O fim da história: As duas saíram do gabinete e ficaram
um tempo (ah, o tempo!) sem falar comigo. A do sopapo não
agüentou. É crente. Procurou-me. Abraçou-me em lágrimas e
pediu perdão pelo ato carnal. Hoje é uma intercessora pelo meu
ministério e família. A outra, não tão irada, voltou à comunhão
comigo e sou seu conselheiro.
Pastor, nós te amamos. Ainda como Coisas de Pastor,
temos aquelas ovelhas que afirmam a bênção que somos em
suas vidas. Expressam-se publicamente sobre isso. Principalmente em datas festivas. Aí, num belo dia, recebemos a
notícias de que estas “gratas” ovelhas estão seguindo outro
cajado. Poucas têm a consideração de dar uma satisfação.
Outras, quando menos se espera, chegam os pedidos de
carta para outras greis. É o direito de ir e vir, mas cá pra nós,
dói, e muito. Conversando com minha esposa, ilustrei tais
atitudes dizendo: Digamos que um marido, cheio de gratidão
pela esposa fiel e dedicada, sempre jurando amor, chegasse
a ela de uma hora para outra e dissesse: Querida, te amo
muito e sou grato por tua vida, porém vou deixá-la e viver
com outra. Tchau... E quando diz Tchau! Rimos juntos, pois
cabe a comparação.
É assim que nós pastores nos sentimos diante de ovelhas
que, depois de tanto se mostrarem agradecidas por ajuda pastoral em tempos de “ventos contrários”, simplesmente dão as
costas e se vão a outros pastos. Nem ao menos uma palavra
para justificar o ato.
Fica em nós a lembrança dos momentos que o Senhor
nos usou para ajudá-las. Por que saíram? Alegam coisas não
convincentes; há casos de mudanças para locais distantes e
etc. São as justas exceções.
Não somos super-homens, admitamos. A ingratidão dói.
E isso me leva a pensar: se do Alto fosse revelado Coisas do
Pastor dos pastores quanta ingratidão nossa, não é mesmo?!
Que bela a promessa que diz: dos teus pecados não me lembro
mais!
É diante destas coisinhas de pastor que vejo o quanto Jesus
sofreu com ingratidão, indiferença e pouco caso. É abrindo o
coração a Ele e suplicando poder para amar ovelhas ingratas,
que experimentamos a bênção de amá-las e, coisa do Bom
Pastor, manter a comunhão sem qualquer tipo de ranço. Que
Deus nos abençoe.

“A transformação pessoal requer substituição
de velhos hábitos por novos.”
(W. A. Peterson)

Projeto Chile
O Pr. Jomar com a esposa Regiane e o filho Davi enviam
boas notícias de Rancagua no Chile onde atuam como missionários através da AMI. Pr. Jomar está discipulando um casal e três
senhoras: Mário e Carmen, Maria José, Natália e Joana e orando
para ganhar o esposo da Maria José e o da Natália. No dia 15 de
setembro o missionário e a família receberam suas identidades
chilenas e estão com visto religioso por um ano, podendo ser
renovado por mais cinco anos e, depois deste poderão ter o visto
definitivo. O pastor Jomar disse que estava esperando a regularização dos documentos e agora iniciaram uma classe na Igreja
que os está nos apoiando em Rancagua do Pr Alejandro Bravo.
A classe se chama: “Aventuras en la Bíblia” e iniciou no dia 13
de agosto. Tem sido uma oportunidade de, além de compartilhar a Palavra de Deus com as crianças também desenvolver
o espanhol. Até à época de partir para a implantação da igreja.
Na segunda semana de outubro, estarão iniciando reuniões de
oração e doutrina na sala da casa, enquanto providenciam um
espaço melhor na área externa. Orem para que seja possível a
compra de um carro e pelo sustento do projeto Chile. Para contato use os e-mails: pastor_jomar@hotmail.com e Pastor_jomar@
yahoo.com.br.
Amigos de Sião em Fortaleza
No dia 15 de Novembro, acontecerá um ENCONTRO DOS
AMIGOS DE SIÃO, com a presença do Pr. Thomas Gilmer, da
SBTB – Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil e da AIMI – Associação Internacional de Missões aos Israelitas. Este evento
contará com a participação de muitos pastores e líderes de igrejas de Fortaleza CE. O evento será realizado na Igreja Batista
Fundamentalista Cristo é Vida na Avenida K, nº 911 - Planalto
da Barra - Vila Velha - Fortaleza - Ceará – Brasil sob a liderança
do Pr. José Nogueira. Para maiores informações use o telefone:
(85) 3286-3330.
Projeto Grande Ribeirão
Neste segundo ano do PROJETO EMAÚS, tivemos o privilégio de presenciar a consagração de pelo menos 60 pessoas,
aceitando o convite de Deus para o servirem no ministério pastoral, missionário ou como obreiros em suas igrejas locais. Presenciamos a sede dos crentes em que querem servir ao Senhor da
seara, eles estão entendendo e atendendo o chamado do Senhor.
Com isto reforçamos mais ainda a convicção da necessidade do
Seminário Emaus, que hoje já se encontra atuante nas cidades
de Manaus –AM, Uberlândia – MG, Embú-Guaçu – SP, e no ano
de 2012 em Vila de Abrantes – BA, alem de três irmãos que já se
formaram em Morro Agudo – SP, e estão prontos para servirem
ao Senhor como Ele determinar. Além disto, várias vidas que se
renderam aos pés de Cristo crendo nele como Salvador. Nestes
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Na vida de José, Wim Malgo
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meses de visitação às Igrejas, também notamos quão grande é
a necessidade de obreiros, e de Igrejas em muitas cidades em
nossa nação. Em 2012 terá início o Pólo do Emaús em Vila de
Abrantes, Camaçari – BA e em Ribeirão Preto – SP. Contatos:
Pr. Edilson J. P. Araujo pelo e-mail: pastoredilsonaraujo@gmail.
com e telefones: (16) 3851-1471 (Fixo), 9104-6533 – (Claro) e
8166-2692 (TIM).
Ivone de Fátima Vergilio

Ivone é missionária auxiliando na implantação de igrejas
na região de Campinas SP enviada através da MBBF – Missão Batista Brasileira Fundamentalista pela Batista Regular
Betel em São Paulo SP sob a liderança do Pr. Ulisses S. Lopes. Aceitou ao Senhor Jesus Cristo em 27 de julho de 1995
através da sua irmã Inez e logo recebeu um convite para visitar uma Igreja Batista que inauguraria no seu bairro. No ano
de 1999 foi para o seminário IBM em Marilândia do Sul PR
onde concluiu seus estudos em 3 anos tendo se formado em
Teologia Média para Missões.
Em seguida procurou aperfeiçoar seus estudos através do
curso na Apec e da Universidade com a graduação em Pedagogia. Trabalhou por 4 anos na Igreja Batista em Jardim Mirna
e depois 4 anos na Igreja Batista em Jardim Moraes Prado.
Por um ano esteve na equipe com Pr. João da Silva na cidade de Apucarana - PR e agora está na Congregação Batista
Regular de Mogi Mirim – SP atuando na EBD, Clubes Bíblicos
e muitas outras atividades especiais. O grande desafio no momento é a compra de um local para a nova igreja estimado em
noventa mil reais. Para contatos: Av. Barão do Monte Alegre,
377 Campinas SP - CEP 13.032-390, telefone (19) 8326-57
93. Para saber mais: htpp://missionariafatimavirgillio.blogspot.com e http://www.mbbf.org.br/crbst_0.html.
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“A transformação pessoal requer substituição
de velhos hábitos por novos.”
(W. A. Peterson)

Congresso de 2012 definido
A CBBN – Comunhão Batista Bíblica Nacional já definiu
a data e o local do congresso
que será realizado em 2012.
Será de 17 a 21 de julho na
Primeira Igreja Batista Bíblica
em Vitória da Conquista BA
sob a liderança do Pr. José Infante Júnior. A Diretoria da Comunhão está trabalhando para
definir o tema e os preletores.
A novidade é que nos dias 13
a 16 de julho acontecerá no
mesmo local o Retiro de Missionários da CBBN. Em breve
serão divulgados maiores detalhes deste evento. Apenas o
preletor principal está definido: Pr. Jaime W. Rose, fundador de
diversas igrejas batistas independentes aqui no Brasil e que agora reside nos EUA. N foto, o Pr Jaime com sua esposa Nancy.
Uruguaiana RS

Nos dias 1 a 8 de setembro o Pr. Edilson J. Araújo foi a Uruguaiana RS e visitou 5 irmãos que estão iniciando a Igreja Batista Fundamentalista. Foram cultos de gratidão ao Senhor por
eles estarem reunindo-se a um ano na casa do Irmão Mateus.
A cidade tem 130 mil habitantes (Foto) e nenhum a Igreja Batista Fundamentalista, mas estes cinco irmãos estão prontos para
apoiar um obreiro que queira assumir o trabalho. A cidade é ponto estratégico para missões no sul da America do Sul, pois fica a
10 minutos da fronteira com a Argentina e uma hora da fronteira
como Uruguai, ambas as fronteiras com grandes cidades a serem evangelizadas. Fica ainda a 5 horas de Montevidéu no Uruguai e Buenos Aires, Argentina e 16 horas de Santiago - Chile. A
foto mostra a cidade de Uruguaiana.
18º aniversário
O mês de setembro foi muito abençoado para os irmãos da
Primeira Igreja em Vila Natal, pois além da conferencia comemorativa dos 18 anos de fundação do trabalho que durou todo
o mês de setembro com quatro pregadores um em cada final
de semana, teve ainda o batismo de quatro novos membros.
Da esquerda para a direita: Adriana Silva de Moura, Bruno
Henrique, José Luiz Gomes e Bruno Braga. No último final de
semana o conferencista foi o Pr. Osmar Vandete de Freitas de
Campinas SP.
Uberlândia e Guaíra
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Novo Gama.

Construir com sensatez

O

Nos dias 01 e 02 de outubro a Primeira Igreja Batista Bíblica em
Novo Gama-GO, sob a liderança do missionário Geovan realizou
dois cultos em ação de graças pelo seu 27º aniversário de existência
nesta Cidade. No sábado, estavam presentes os pastores e suas
Igrejas participando da festa espiritual foi uma grande benção. IBB
do Cordeiro Pr. Lucas, IBB em Lunabel Pr. Alexsandro, IBB Rocha
Eterna Pr. Sérgio Luiz, além da CBB em Mont Serrat. Estas obras
são frutos do trabalho missionário desta Igreja, bem como seus pastores ordenados com a benção da mesma. No domingo também foi
um culto maravilhoso com decisões, peças de teatro sobre a Igreja,
louvores especiais. O pregador foi o diretor de missões da CBBN,
Pr. Domiciano Gonçalves da Igreja Batista em Vila das Mercês, São
Paulo SP. O tema deste ano foi; “Igreja: Por que me Importar?”
Projeto Farroupilha
Relato do Pr. Marcus Vinícius: “Depois de passarmos dois invernos neste aqui no Rio Grande do Sul, hoje podemos dizer que
: SOBREVIVEMOS, embora este último tenha sido mais rigoroso
com chuvas e muito frio,(combinação intolerável) também muita neblina e uma semana inteira de geada (orvalho congelado
sobre folhas e solo etc) é um clima difícil para exercer qualquer
atividade, exceto ficar em casa. No entanto, a pior dificuldade
não é o clima e sim a frieza espiritual de um povo indiferente.
Graças a Deus, que agora estamos vivendo a primavera, as ruas
estão coberta por lindas paisagens e belas flores. Porém nem
tudo são flores nesses 15 meses de ministério em Farroupilha.
Aqui nós já sofremos várias rejeições e perseguições por ser de
fora da região e isto sabemos que é consequência de um povo
sem Deus e sem esperança de vida eterna, no entanto foi Deus
quem nos escolheu e nos chamou para estarmos no Rio Grande
do Sul e sermos o sal e a luz neste local. De modo que agora
sim estamos vivendo a primavera espiritual do nosso ministério,
todavia sabemos que haverá outonos, invernos, primaveras e
verões nesta jornada que o Pai nos confiou. A cada dia estamos
aprendendo a amar os gaúchos afim de que eles possam ganhar
nossa confiança, amizade e consequentemente moldar os seus
corações para Aquele que tem o poder de chamar e religar o
homem a Deus. ( I Tim 2: 5). Temos um grande desafio no ministério em Farroupilha, mas confiamos no poder de Cristo Jesus
para nos usar em sua maravilhosa obra. No momento continuamos realizando os cultos nos lares (este têm sido o modo mais
eficaz no momento). No final do mês de Julho, participamos de
mais um Congresso da AMI, lá foi tratado da “Realidade Missionária no Brasil”, através de palestras e ensinos edificantes. Neste último evento da nossa agência missionária, tivemos bastante
incentivos e orientações por parte dos pastores e missionários
que foram bastante edificante para nosso desenvolvimento no
ministério. Haverá uma possibilidade de alguns desses irmãos
virem até Farroupilha para fazer uma EBF em Janeiro de 2012.
Este evento esta para ser confirmado e acreditamos que será
uma benção e uma grande possibilidade para o crescimento do
trabalho. Quanto ao sustento, tivemos um acréscimo considerável pós-congresso (de 20% para 30%), porém estamos longe
do ideal. Nesse mês de outubro teremos a viajem da Carol à
Salvador para rever os familiares e amigos e no final do mês a
visita do nosso querido Pr. Ricardo e sua amada esposa Irmã
Mavis. Pedimos constantemente aos amados que intercedam
pelo projeto Farroupilha, por nossa família, pelo levantamento
do nosso sustento, pelo povo gaúcho e salvação, em especial
pelas crianças e os jovens”. Pr. Marcus Vinícius e Ana Carolina:
marcus-carol@hotmail.com (54) 8427-0328 e 8118-9902.

VISITE ISRAEL
Durante a realização de uma série de conferências missionárias sob o tema Missões na Igreja Local nos dias 17 e 18 de
setembro próximo passado na Igreja Batista Emanuel em Uberlândia MG sob a liderança do Pr. Sílvio o Pr. Edilson Araújo deu
abertura ao Pólo do Emaús naquela igreja para atender a região. O coordenador é o Pr. Sílvio e o endereço do novo Pólo do
Emaús é: Av. Cesário Crosara, 3845, Bairro Presidente Roosevelt - CEP 38401-048 Uberlândia-MG. O telefone é (34) 32375222. No dia 26 de novembro, na Igreja Batista Boas Novas em
Guaíra SP, sob a liderança do Pr. Cleiton, acontecerá mais um
Despertar Ministerial do Emaús.
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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.

que você faria se recebesse de um médico a notícia
de que teria apenas mais alguns dias de vida em
função de uma doença incurável? Mudaria suas
prioridades e valores? Empregaria os seus últimos momentos
de vida na causa do Evangelho? Investiria seus últimos centavos
na Obra de Deus? Trancar-se-ia no quarto orando pela conversão
de parentes e amigos desejando encontrá-los no céu? Mudaria
seus relacionamentos interpessoais pedindo e dando perdão aos
inimigos? Estou certo que qualquer um de nós, em sã consciência,
faria tudo isso ao descobrimos que a vida neste mundo não passa
de uma grande vaidade se não for aplicada no serviço de Cristo.
Mas, apesar de sabermos da brevidade da vida, a maioria dos
cristãos está deveras comprometida com as vaidades temporais.
O mundo moderno preencheu todo nosso tempo com as múltiplas
atividades profissionais e sociais, e agora está sugando o pouco que
resta dos compromissos espirituais. Durante a semana, investimos
tempo no trabalho, família, e em nós mesmos. No Domingo, que em
tese, deveria ser um dia dedicado a oração, reflexão, gratidão e adoração ao Senhor por tudo o que Ele nos dá, têm sido preenchido com
churrascos, aniversários, encontros sociais, e outros compromissos
que estão solapando nossa devoção a Deus e fazendo nos esquecer
que tudo que temos e somos é por causa de Sua imensa graça.
A perspectiva de vida dos brasileiros mudou muito nos últimos anos. Nosso padrão de vida está se tornando semelhante
ao de países de “primeiro mundo”, e isso nos faz analisar a
vida de maneira muito materialista como se nossa prosperidade
material fosse um tipo de aprovação de Deus em face de nossas atitudes pouco espirituais. É uma pena que o Diabo está
enganando muitos crentes fazendo-os pensar que podemos
ter comunhão com Deus fora da igreja e mesmo assim receber
bênçãos permanentes. Isso é uma mentira! Em função da
“sombra e água fresca” em que estamos inseridos, temos que
ter o cuidado para não expulsarmos a Deus de nossas decisões,
convívios, e até de nossas consciências. O senhor Jesus disse
que o crente sensato é aquele que constrói a sua casa sobre a
rocha da devoção à Palavra, pois quando vêm às tempestades
da vida ela permanece inabalável. “E desceu a chuva, e correram
rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não
caiu, porque estava edificada sobre a rocha”. (Mateus 7:25).
Ao mesmo tempo, o Mestre disse que o insensato é aquele
que constrói sobre um alicerce duvidoso e quando vierem as
tempestades da vida o solo se dissolve e tudo vai abaixo. “E
aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre,
compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa
sobre a areia; E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram
ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua
queda”. (Mt 7:26-27).
Queridos irmãos; não basta construir nossas vidas com as
seguranças deste mundo, precisamos construí-la em Cristo para
que quando a tormenta surgir estejamos seguros, pois Deus
abençoará a nossa atitude sensata!

Ano XXVII
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O Testemunho de uma vida de fé,
amor e muito fervor em servir a Deus

T

Alzira e filhos

erceira filha de Itália
Gobre Ambrosine e
Luiz Gobre, a irmã
Alzira Gobre dos Santos nasceu no dia 4 de agosto de1921
na cidade de Campinas-SP.
Desde a infância teve uma vida
sofrida tendo como principal
meio de subsistência da família
a produção caseira de lingüiça,
seguindo uma tradição da família descendente de italianos.
Casada muito nova com
Norberto de Oliveira Santos,
passou a ter maiores dificuldades ainda ao ficar viúva em
29 de março de 1954, pois a
partir dali teve um fardo pesado
tendo que prover sua subsistência e dos cinco filhos ainda
pequenos. Mas criou todos eles
até que se casassem: Elisabete
de Oliveira Santos, casada com
Roberto Novais (em memória);
Augusto de Oliveira Santos

Filhos, genros e noras
Neto, casado com Malvina
Mitsiko de Oliveira Santos;
Enide de Oliveira Santos Viana,
casada com Hamilton Andrade
Viana; Noberto de Oliveira
Santos Junior (em memória),
casado com Selma Pelosi
Santos e João Luiz de Oliveira
Santos (em memória), casado
com Edna Buglia Santos.
Foi no ano de 1956, ao
passar por muitas lutas que
buscou forças em Deus e veio
a se converter através da Igreja
Batista Regular, no bairro de
Vila Teixeira em Campinas-SP,
tornando-se membro desta
igreja alguns meses após a
conversão. Após a conversão
a sua vida foi transformada de
maneira maravilhosa. Desde
sua filiação à igreja sempre foi
muito atuante no ministério,
principalmente na evangelização, coral e departamento de

senhoras. Como serva muito
piedosa, tornou-se uma ganhadora de almas.
Ao comemorar seus 90
(noventa) anos no dia 4 de
agosto próximo passado, a
família tem muitos motivos de
louvar ao Deus Todo-Poderoso
com gratidão, PIS a irmã Alzira
continua tendo uma vida de fé
contagiante, sempre demonstrando muito amor e fervor no
serviço ao Senhor, seu Deus.
Seus três filhos que ainda
vivem servem ao Senhor e,
entre estes o Pastor Augusto de
Oliveira Santos Neto, que atualmente exerce seu ministério
como pastor Batista Regular na
Grande São Paulo.
Atualmente a sua família é grande,
pois além dos três filhos vivos,
são 16 netos, 21 bisnetos, 1 tataraneto e mais um a caminho.
Pela graça de Deus e alegria de

Alzira e bisnetos

Alzira e netos
todos, a maior parte da família
é composta de salvos e está
servindo ao Senhor.
Do casamento de sua filha
Elizabete de Oliveira Santos
com Roberto Novais (em memória) nasceram as netas:
Débora, Roberta e Daniele. Do
casamento de sua filha Enide
de Oliveira Santos Viana com
Hamilton Andrade Viana, nasceram as netas: Dina Carolina,
Margareth, Ângela, Andréia e
Samara. Do casamento de seu
filho Noberto de Oliveira Santos
Junior (em memória) nasceram
os netos: Norberto Neto, Gustavo e Juliana. Do casamento de
seu filho João Luiz de Oliveira
Santos (em memória) com
Edna Buglia Santos nasce-

ram os Netos: Daniel,
Luciana e Fernanda.
Do casamento de
seu filho Augusto de
Oliveira Santos Neto
com Malvina Mitsiko
de Oliveira Santos,
nasceram os netos:
Moises e Rute Emy.
As fotos constantes desta matéria foram tiradas no Culto
de Ações de Graças e
confraternização aos
90 anos da irmã Alzira, realizado com seus familiares no
endereço Rua Jorge Figueiredo
Correia, nº 1.347 Jardim Primavera – Campinas – SP.
Reportagem produzida pelo
filho Augusto de Oliveira Santos

Alzira e tataraneta
Neto, Taboão da Serra,
A irmã Alzira tem como seus
textos prediletos: Salmo 40,
Isaias 40:28-31 e ela continua
membro da mesma igreja onde
converteu, atualmente liderada
pelo Pastor Luciano Martins.

Daniel & Malaquias

O

s estudiosos das
profecias bíblicas
não podem deixar
de ter estes dois livros em sua
biblioteca, pois se trata obras
cujo autor investiu uma vida
toda estudando e ensinando
sobre o tema.
As Profecias de Daniel
A obra está dividida em três
partes. Na Parte A, através dos
capítulos 1 a 4, o livro analisa
os primeiros capítulos de Daniel. O autor trata da história
da queda de Jerusalém em
586 e de Daniel, como cativo
na Babilônia, quando se tornou
um intérprete dos sonhos de
Nabucodosor e depois como
um dos seus ministros.
Na Parte B (Capítulos 5 a 9)
temos a cronologia das visões
de Daniel recebidas como profeta. Descreve os momentos
que antecedem a queda da
Babilônia e o estabelecimento
do império medo-persa com
a sobrevivência do povo de
Israel.
Na Terceira e última Parte
(Capítulos 6 a 12) continua o
tratamento cronológico relatando a experiência de Daniel na
cova dos leões e suas visões
recebidas, na época de Ciro
e Dario, a respeito da sobrevivência de Israel, nos tempos
do império grego com os olhos
postos nas atividades da última
potência mundial e da sua ruína, pela presença do Messias,
em sua vinda, para Israel e para
as nações.
Malaquias - O Mensageiro
da Adoração Corrupta
+ CD Incluso
Diante de questões acerca
da aplicação das verdades
contidas nas palavras do profeta Malaquias, a resposta,
invariavelmente, irá girar em
torno das benções inerentes à

fidelidade quanto ao dízimo e
da interminável discurso sobre
a necessidade ou não dos
fiéis da Nova Aliança serem
dizimistas.
Ora, há muitas outras riquezas, tanto espirituais quanto
práticas, nos quatro capítulos
de Malaquias, excedendo as
existentes nos poucos versículos que tratam do dízimo. Com
certeza, relegar este profeta às
questões ligadas à contribuição
financeira na igreja é praticar
uma injustiça brutal contra ele,
semelhante, em tudo, às perseguições que os antigos hebreus
moviam contra os arautos do
Altíssimo.
Por isso, esta obra é extremamente oportuna, abençoada
e abençoadora, na medida em
que resgata a plenitude da
mensagem do profeta Malaquias, pondo-a na perspectiva
bíblica correta e fazendo as
aplicações adequadas do ponto
e vista da teologia contextualizada de forma sadia.
Autoria
David Rodrigues Domingos
Corrêa nasceu num lar evangélico presbiteriano em São
Paulo, capital. Foi salvo aos 13
anos de idade em Niterói-RJ,

em 1951. Casou-se com Jael
Pedroso da Rocha, em 1965,
com quem teve dois filhos,
Denise e David. Formou-se
em 1960 em Química, pelo
Mackenzie; é Bacharel em
Administração de Empresas
pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo desde
1964. Cursou ainda o Instituto
Bíblico do Brasil e a Organização Santamarense de Ensino,
na área de matemática. Foi
discipulado pelo missionário
batista estadunidense Robert
Brennam durante 10 anos tendo sido seu companheiro de
conferências proféticas, bem
como co-fundador de uma entidade missionária aos judeus,
no Brasil, em 1967, onde atuou
por 18 anos consecutivos como
Diretor, professor, conferencista e secretário executivo.
Foi fundador e professor da
Academia de Estudo dos Profetas Bíblicos, em 1996, que
funciona nas dependências
do TBI – Templo Batista de Indianópolis, São Paulo, capital.
David foi também professor no
ex-Seminário Teológico Batista
Bíblico de São Paulo e agora
se torna escritor destas e de diversas outras obras que ainda
serão lançadas em breve.

