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Aquele dia e hora ninguém
sabe... Mas Cristo vai voltar!

F

O missionário Pr. Jomar Pinto que está trabalhando no Chile
juntamente com sua esposa Regiane e o filho Davi estão na parte
de adaptação à língua e cultura. O alvo para este ano de 2012
é continuar o trabalho de discipulado, que tem sido de grande
bênção. Leia mais na página 4
Ministério de
Apoio Calebe
Os irmãos Omar
e Maria de Carvalho
trabalham com a distribuição de folhetos.
Se você é missionário
entre em contato com
ele e poderá receber folhetos gratuitos.
Veja como na página
5
Mulheres do Sul do País

inal de
ano e
início de
ano novo sempre é
motivo para previsões nos meios de
comunicação. Todos querem mostrar que de alguma
forma as coisas
vão melhorar ou
piorar no próximo
ano. Algumas pessoas e organizações chegam mesmo a ganhar
muito dinheiro fazendo tais
previsões. Para este ano de
2012 a grande expectativa fica
por conta do tal de Calendário
Maia que, segundo alguns, prevêem o fim do mundo. Depois
do lançamento de centenas de
livros sobre acontecimentos
relacionados a essa profecia
Maia de 2012, o calor das discussões é grande, pois envolve
algumas áreas das ciências e
não apenas das religiões.
Como crente dispensacionalista, pré-tribulacionista e
pré-milenista espero o arrebatamento da Igreja ao soar
da última trombeta (I Tessalonicenses 4:13-18) e sei que
não devo olhar para nenhum
tipo de sinal para tal acontecimento que é iminente. Mas eu
sempre me exercito, sem ser

dogmático, em algumas passagens
bíblicas acerca do
tempo da volta de
Cristo para Israel,
a chamada revelação em que o aparecimento visível
de Cristo se dará
para o seu povo.
Os versículos
mais discutidos com relação e
este evento estão no capítulo
24 de Mateus onde ficou registrado o diálogo entre Jesus
e seus discípulos. Ali Jesus
responde a uma tríplice indagação dos judeus como nação,
pois ainda não havia entrado a
dispensação da graça que seria
inaugurada depois da morte,
sepultamento, ressurreição
de Jesus com a consequente
descida do Espírito Santo no

Pentecostes: “Quando serão
estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do
mundo?”
No contexto Jesus faz diversas colocações sobre os
acontecimentos que precederiam a Revelação e termina
contando a parábola da figueira
que tem sido uma espécie de
chave para o entendimento de
pontos importantes relacionados ao fim dos tempos. Mas

muitos erram na interpretação
porque ignoram o contexto da
fala de Jesus.
Émuito importante destacar
Mateus 24:32-33 quando Jesus
diz: “Aprendei, pois a parábola
da figueira: quando já os seus
ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está
próximo o verão. Igualmente,
quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo
às portas”.

Conferências em Rio Branco-AC e Cobija, Bolívia

Em novembro aconteceu o 4º Encontro Feminino realizado
pela 1ª Igreja Batista Bíblica do Bairro Harmonia em Canoas RS
com a participação de 120 mulheres de várias cidades do Estado
do Rio Grande do Sul. Veja como foi na página 6
Dois Novos Projetos

Desde meados de 2011 a
AMI tem trabalhado na montagem de dois novos projetos
missionários. Ambos destinamse ao Estado do Paraná: Projeto Arapongas PR e Projeto
Cascavel PR. A igreja enviadora para ambos é a Igreja
Batista Adonai em Osasco SP
liderada pelo Pr. Fernando Ferreira de Sousa. Veja os detalhes
na página 3

nos lares.
No mês de outubro, a Igreja
Batista Bíblica Independente
efetivou sua inscrição jurídica
no CNPJ-MF, estando agora
juridicamente organizada com
sua diretoria e departamentos
funcionando a contento.
O Pr. Ruy juntamente com a
igreja continua pedindo orações
em favor da compra do terreno
ao lado do templo e já estão
percebendo Deus trabalhando

O

pastor Marcos Santos, titular da Congregação Batista
Bíblica no bairro Alzira Franco
em Santo André, Município
da Grande São Paulo, esteve
em Cobija - Bolívia - cidade
fronteira com o Estado do
Acre, durante o período de 3
a 5 de dezembro para atuar
como conferencista na Iglesia
Bautista Jireh, dirigida pelo
pastor Lorenzo Laura Tipo (Missionário da CBBN). Os temas
selecionados foram: “Restauração da Família e Renovação
Espiritual”.
Em seguida, o servo do
Senhor permaneceu na cidade
de Rio Branco-Acre, onde nos
dias 08 a 11 do mesmo mês
de dezembro, realizou Conferência na Igreja Batista Bíblica
Independente Fundamental,
localizada na Rua Recanto dos
Buritis – Bairro Areal liderada
pelo pastor Ruy Lopes de Mes-

sias (Missionário
através da AMI).
Na Igreja Batista Fundamental,
Pr Marcos Santos
dissertou os temas: “Em busca
da Sabedoria de
Deus; Compromisso com a Obra
de Deus e Renovação dos Votos
com Deus”. O povo
foi grandemente
abençoado com as
preleções levando vários irmãos a
consagrarem suas
vidas ao Senhor.
Os membros da
igreja desfrutaram
dias de preciosa
comunhão com o
pastor Marcos, pois
no curto espaço de
tempo ele ainda
participou de cultos

no coração do proprietário para
colocá-lo á venda e dando preferência à igreja.
O Pr. Ruy quer dar continuidade ao ministério para o
qual Deus o chamou: implantar
novas Igrejas em bairros de periferia da capital acreana e ele
já tomou algumas providências
para o próximo trabalho que
deverá ser no bairro Montanhês
onde deverá iniciar um ponto
de pregação.

“Não morda um prazer antes de certificar-se
de que não tem um anzol oculto.”
(Thomas Jefferson)
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Ponto de Vista
Pr. Rômulo Weden Ribeiro
rwribeiro@globo.com

A Igreja do século I e do século XXI
“Como o Pai me enviou,
eu também vos envio.”
(Jo 20:21b)

D

esde o seu início
a Igreja de Cristo
é missionária. Em
todos os momentos da história,
quando ela deixou de fazer
missões tornou-se meramente
uma associação, uma organização ou um clube de autoajuda como tem acontecido na
primeira década do século XXI
depois que se firmou a teologia
da prosperidade.
Para não cair na cilada
do inimigo, cada membro da
igreja precisa ser capacitado
pela liderança para que o Espírito Santo o instrumentalize
adequadamente na seara do
Senhor a fim de cumprir o seu
papel.
O tema “missões” é abrangente, pois está intimamente
relacionado à missão de glorificar a Deus neste mundo. A
vida cristã só faz sentido para
aqueles que se dedicam a fazer
missões. Portanto, é primordial
que os pastores e mestres em
nossas congregações locais
ensinem cada novo membro o
seu lugar na tarefa de glorificar
a Deus fazendo missões.
Um dos grandes vacilos da
igreja em algum momento de
sua história, foi criar na mente
dos cristãos a idéia distorcida

de que missionário é apenas
aquele irmão que fez o seminário, foi consagrado e agora está
lá na África, na Ásia ou em alguma tribo ou país muçulmano
sendo sustentado pelas igrejas
que o enviaram. Em Atos 8:1,4
a Bíblia diz claramente que
todos estavam anunciando o
Evangelho, ou seja, fazendo
missões e cumprindo o mandato de atos 1:8..
Em Atos 2, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja
não foi apenas a alguns mais
espirituais ou privilegiados.
Ali estavam 120 pessoas e o
Espírito veio sobre todos que
passaram, desde então a ter a
mesma responsabilidade.
O sinal mais evidente do
poder do Espírito Santo sobre
a nascente igreja no século primeiro da era cristã é o
evangelismo, a comunicação
a todos que estavam ao redor
das maravilhas de Deus. O que
passou a ser a marca dos discípulos de Jesus foi o anúncio
de uma mensagem de salvação
transformadora (Atos 2:1-8).
Este bloco de oito versículos
sempre seria o modelo para
as novas congregações que
surgiriam em qualquer lugar
deste mundo e em todas as
épocas.
Assim, o procedimento de
cada membro de uma igreja
local no que tange à obra

Jesus em quinto lugar
Saiu uma pesquisa no site da revista Forbes que mostra que
Jesus Cristo está em quinto lugar no ranking dos nomes mais
admirados pelos brasileiros. Na frente de Jesus estão Angelina
Jolie, Lula, Silvio Santos e Bill Gates. A pesquisa simplesmente
revela que apesar da grande maioria dos brasileiros declararem
que acreditam em Deus, poucos realmente têm a fé correta. Mais
de 90% dos brasileiros têm fé, mas em que e em quem? Somente a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador único pode
realmente salvar. A pesquisa mostra um quadro mais realista da
situação religiosa brasileira do que as pesquisas que indicam
um grande número de pessoas que acreditam em Deus. A pesquisa mostra que grande parte dos que se declaram católicos
ou evangélicos não freqüentam as igrejas ou não praticam sua
religião. Apesar de menor do que se pensa, todavia há crescimento sensível no Brasil dos que professam fé verdadeira na
pessoa de Jesus Cristo, conforme o encontramos nas Escrituras.
O fato mais importante para nós nesta pesquisa é que temos
que continuar evangelizando o Brasil.
Emagreça com a Bíblia
Diversos nutricionistas têm estudado os hábitos alimentares dos
povos antigos e muitos utilizam a Bíblia para selecionar os alimentos

de alcançar o mundo com a
mensagem do evangelho deve
ir muito além de sustentar
financeiramente e em oração
aqueles que são enviados
para o trabalho de implantação
de novas congregações em
qualquer parte deste mundo.
Há neste início de século XXI a
premente necessidade de restaurar a visão de que todos nós
somos missionários de tempo
integral em todo lugar que tocar
a planta dos nossos pés.
Talvez a maior necessidade
para nós atualmente seja a
restauração da visão bíblica de
que a comunicação do evangelho é papel de pessoas limitadas como todos nós somos,
enquanto o poder de salvar
pertence a Deus. Somos instrumentos necessários a Deus
na intercessão pelos perdidos
e na proclamação a eles da
mensagem de redenção, mas
não temos qualquer participação na genuína conversão do
pecador. Nossa vida de louvor
e glorificação a Deus é demonstrada na disponibilidade
e no desejo ardente de ver a
glória de Deus se espalhando
e a mensagem alcançando as
pessoas para que o Espírito
Santo possa levar pessoas a
reconhecer em Cristo, o Salvador. Somos instrumentos de
Deus para que a mensagem
de salvação chegue a todas

as pessoas.
A verdadeira prova da regeneração (novo nascimento)
de uma pessoa não está meramente no abandono dos vícios
e das velhas práticas. Pessoas
podem deixar os vícios e mudar
as práticas através de diversos
modos, inclusive de práticas
religiosas. A prova cabal de
que houve o novo nascimento
é o fato de que o renascido
quer glorificar a Deus através
de sua vida e ele sente-se
impulsionado a contar a outros
sobre o que lhe ocorreu. Ele
não sabe muito, mas sabe o suficiente para dar glória a Deus,
pois agora ele tem o Espírito
de Deus.
Portanto, vamos começar
2012 tendo em vista a necessidade de cada membro do corpo
de Cristo glorificar a Deus através de uma vida integralmente
vivida para o Senhor e que
resulte em uma genuína proclamação do evangelho. Vamos
continuar apoiando aqueles
que são chamados para irem
a lugares específicos atuar na
implantação de novas congregações sem perder de vista que
todos nós, onde estivermos,
temos a mesma missão de
proclamar a glória do Senhor
espalhando a mensagem do
evangelho. A igreja do século
XXI tem a mesma missão da
igreja do primeiro século.

consumidos pelos personagens e assim ditar uma dieta baseada
em uma alimentação saudável e natural. Há anos as revistas femininas têm abordado a chamada Dieta da Bíblia prometendo “secar”
muitos quilos em poucos dias. De fato o Novo e principalmente o
Antigo Testamento ditam algumas restrições alimentares, como o
capítulo 14 do livro de Deuteronômio que restringe o consumo de
carnes como coelho, porco e libera carne de boi, ovelha, cabra e
frutos do mar. Entre os estudiosos que fizeram dietas baseadas
nas Escrituras está o supervisor médico do Emagrecentro, Edson
Ramuth, que promete o emagrecimento de até cinco quilos em
apenas 11 dias. Essa Dieta da Bíblia envolve o consumo de pão de
centeio, leite, frutas, verduras, peixes e pouca quantidade de carne
vermelha. O médico americano Don Colbert tem escrito vários livros
relacionados ao tema, ele além de nutrólogo também é pastor e
usa seus conhecimentos para encorajar as pessoas a adotarem
uma alimentação saudável seguindo o exemplo de personagens
bíblicos. No livro “A Dieta de Jesus e Seus Discípulos” Colbert mostra
como fazer um cardápio seguindo os costumes antigos, pedindo
para não consumir alimentos industrializados, dar preferência para
verduras sem fertilizantes e consumir muitas frutas. Pode parecer
um assunto irrelevante e até mesmo irreverente para alguns, mas
quem leva a Bíblia a sério no plano espiritual pode fazê-lo também,
no plano nutricional.

Consórcios para construção de templos
-Pastores evangélicos recorrem à modalidade com o objetivo de parar de pagar aluguel e montar a própria sede.
Acesso mais fácil a crédito e menor burocracia estimulam grupos que atendem públicos específicos. Felipe Vanini Bruning.
advocacia Mattos Filho, modalidade direcionada espevenda de consórcios no país - que
Veiga Filho, Marrey Jr. cificamente a esse público. “A
cresceu à taxa de
e Quiroga. No entanto, ideia é que o pastor ou a igreja
37% em volume liberado nesegundo especialistas, que está alugando um templo
são pouco comuns as possa ter recursos para consgociado no acumulado do
liberações de crédito truir sua própria sede”, afirma
ano até agosto, não deixa
nada de fora. Ou pouca coisa.
para essas instituições. Delmar Borges, dono da FBJ.
De fazendas a igrejas, de próteUma das razões para
A FBJ vai até as igreses dentárias a silicone, quase
isso é a falta de compro- jas para explicar aos fiéis
vação de rendimentos. como funciona o consórcio.
tudo pode ser encaixado em
A empresa de consór- “Será que a igreja iria guardar
um consórcio.
A menor burocracia esti- das igrejas evangélicas. “Mes- cios FBJ Representações lan- o dinheiro do consórcio? Para
mula a formação de grupos mo não tendo fins lucrativos, çou na Expocristã 2011 (evento a gente colher, tem de plantar”,
focados em públicos espe- igrejas têm direito a linhas de de produtos e serviços para diz ele.
cíficos, com menos acesso financiamento”, diz Roberto cristãos), realizada em setemPara saber mais entre no
a linhas de crédito. É o caso Quiroga, sócio do escritório de bro último em São Paulo, uma site: http://ademilar.com.br
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Quando a
desobediência civil
é necessária

Bíblia claramente ensina submissão às autoridades
constituídas. Jesus disse: “Dai, pois a César o que é
de César, e a Deus o que é de Deus” (Mateus 22:21)
e Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, defendeu a autoridade do
Império Romano sobre todos os seus súditos, inclusive os cristãos,
no livro de Romanos capítulo 13. Além dos governantes, a Palavra
de Deus também destaca a autoridade dos pais sobre os filhos,
do esposo sobre a esposa (sendo esta de forma voluntária e não
posicional), dos pastores sobre o rebanho e dos empregadores
sobre os empregados. Desobedecer às autoridades é o mesmo
que desobedecer a Deus.
Mas o que fazer quando uma dessas autoridades contraria
a Palavra escrita de Deus? Com exceção dos pais, cujos filhos
ainda estão debaixo de sua tutela, todas as demais autoridades
podem ser desafiadas à luz das Escrituras Sagradas. Ou seja,
não existe autoridade maior que Deus e quando o crente precisa
escolher entre dois senhores, o Criador precisa vir em primeiro
lugar. No Velho Testamento, o Profeta Daniel foi lançado na cova
dos leões porque desobedeceu ao decreto persa que o proibia
fazer orações ao seu Deus. No Novo Testamento, os apóstolos
não obedecerem às autoridades locais de Jerusalém que os coibiram de anunciar o nome de Jesus. A história da Igreja também
está repleta de mártires que perderam suas vidas pela espada,
na fogueira e em vários tipos de patíbulos porque não aceitavam
a autoridade humana sobre a autoridade divina.
Agora, chegou a vez dos cristãos brasileiros demonstrarem a
mesma fidelidade a Deus. O Projeto de Lei Contra as Palmadas foi
aprovado na Câmara e em breve irá para o Senado Federal a fim de
ser votado e aprovado. Depois disso, precisará apenas da sanção
da presidente do país. Ainda há esperança que este projeto, que é
uma ingerência direta do Estado sobre a família, não venha a ser
aprovado, mas isso dependerá muito das orações dos santos e,
principalmente, de sua militância junto aos legisladores. Cartas protestando contra este projeto podem ser enviadas para os senadores
através de correios eletrônicos postados na página do Senado: http://
www.senado.gov.br/senadores/. Álvaro Dias, um dos senadores mais
importantes do país, respondeu a uma dessas cartas da seguinte
maneira: “Meu caro Pr. Rômulo Ribeiro, A propósito de sua mensagem, permita-me dizer que eu sou contra o projeto da chamada Lei
da Palmatória por considerá-lo uma ingerência indevida do Estado na
administração da Família Brasileira. Não posso admitir este absurdo
ato de tutela sobre o cidadão. Entendo que o Estado não tem direito
de decidir a maneira como os pais desejam educar os seus filhos.
Contra eventuais abusos já existe a lei penal que se aplica a todo
caso de violência seja contra quem for. O Poder Público não pode
ditar normas de procedimento no seio da família brasileira que, de
resto, o sempre soube como educar os seus filhos. Cordialmente,
Álvaro Diaswww.senadoralvarodias.com.

Reunião de Pastores
A região Nordeste do Estado de São Paulo, nas
proximidades de Ribeirão Preto realiza a cada 2 meses
uma reunião de pastores e obreiros.
A primeira reunião de 2012 acontecerá no dia 28 de
janeiro na Primeira Igreja Batista de São Sebastião do
Paraíso MG a partir das 9 horas.
Na ocasião serão marcadas todas as demais reuniões
deste ano.
Não falte.
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“O melhor dos mestres é o estudo.
E a melhor das disciplinas o trabalho”
(Machado de Assis)

D
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Dois Novos Projetos Missionários

esde meados de 2011 temos trabalhado na montagem de dois novos projetos missionários que deverão ser levados a
efeito através da AMI – Associação Missionária Independente. Ambos destinam-se ao Estado do Paraná: Projeto Arapongas PR e Projeto Cascavel PR. A igreja enviadora para ambos é a Igreja Batista Adonai em Osasco SP liderada pelo Pr.
Fernando Ferreira de Sousa.
Projeto Arapongas PR
O Projeto Arapongas PR está
sob a liderança do Pr. Tiago Henrique da Silva (24) e sua esposa
Luana Virginia de Lima Silva. Tiago
nasceu em Tuiuti SP e sua esposa
é de Santo André. Convertido a
Cristo no dia 24 de Janeiro de 2004
através de alguns jovens do Rio
Grande do Sul que realizavam um
trabalho na Primeira Igreja Batista em Passa Três SP. Após seis
meses de conversão depois de estudos, discipulado e batizado
no dia 26 de Junho de 2004, começou a trabalhar na igreja em
algumas áreas. Atuou como auxiliar de professor da EBD, grupo
musical, discipulado e pregação. Estava sempre ao lado do pastor
para poder auxiliá-lo.
Seu chamado para o ministério aconteceu através deste
envolvimento nos trabalhos da sua igreja local, onde os irmãos
e a liderança o ajudaram a perceber o que o Senhor queria para
ele. O contato com a Palavra confirmou em seu coração o que
Deus queria.
O próximo passo foi o preparo teológico que se deu no Seminário Bíblico Palavra da Vida (2006) e na Faculdade de Teologia
Sul Brasileira em Vargem Grande Paulista-SP (2007 a 2010) onde
se formou. Sua esposa Luana é licenciada em Geografia pela
Faculdade São Bernardo.
Tiago foi examinado pelo concílio de pastores no dia 30 de
julho sob a autoridade da Igreja Batista Adonai e com a presença
de onze pastores de igrejas de São Paulo e Paraná, tendo sido
aprovado por unanimidade. Sua indicação pela igreja enviadora,
Igreja Batista Adonai, aconteceu em assembléia realizada no dia
6 de novembro de 2011.
O Projeto Arapongas é um trabalho que foi iniciado pelo
missionário Josafá Fernandes Serra que deixou o campo depois
do falecimento prematuro de sua esposa. Trata-se de um campo
missionário que já conta com um grupo de pessoas convertidas
e boa parte de construção. O objetivo do Projeto Arapongas
nessa nova fase de acordo com o proposto pela igreja enviadora
é completar o estabelecimento de uma igreja que seja capaz de
sustentar a si mesma tendo os recursos necessários para manter
um pastor e que também seja uma igreja enviadora. O tempo
proposto de trabalho em Arapongas é de, no mínimo, cinco anos
para que possa se concretizar.

Projeto Cascavel PR

Em Cristo
“Bendito o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual
nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares
celestiais em Cristo.” (Efésios 1:3)

I

O Projeto Cascavel PR está sob a liderança do Pr. Josafá
Fernandes Serra (47) nascido em Medeiros Neto BA e casado com
Regina. Ele foi para São Paulo em 1970 onde viveu nas cidades
de São Bernardo do Campo, Diadema e Cotia. Chamado para
o ministério em 1987 foi logo para o seminário no mesmo ano e
formou-se em dezembro de 1991 no Seminário Batista Regular do
Sul do Brasil em Curitiba PR. Pastoreou até o ano 2000 quando
recebeu a sua chamada para o campo missionário e foi para Arapongas, Norte do Paraná. Em outubro de 2009 ficou viúvo e com
duas filhas, Giovanna de 11 anos e Laura de7. Impossibilitado de
ali continuar teve que retornar para São Paulo, para que as filhas
pudessem receber o conforto e amor dos avós tios e primas. Ali
ele e as filhas foram restaurados pela graça do Senhor.
Em agosto de 2010 o Pr. Josafá conheceu a Regina, (viúva
como ele) aquela que viria a ser instrumento nas mãos do Senhor, para que ele e suas filhas recomeçassem suas vidas com
novas esperanças, sonhos e planos, de fato, uma nova jornada
missionária. Em 18 de dezembro daquele mesmo ano, Deus
formou uma nova família missionária: Pr. Josafá, Regina, Carol,
Giovanna e Laura.
Nos idos de seus anos como seminarista, a região oeste do
Paraná, palpitou em seu coração, palpitação esta que ficou adormecida até ele conhecer a Regina e descobrir que ela morava na
mesma região; aquilo que parecia um mero desejo tornou-se um
chamado divino para que Josafá e sua nova família fundassem
uma ou mais igrejas naquela próspera região paranaense. Foi
assim que nasceu o Projeto Cascavel PR.

Admissão dos dois Projetos
A Diretoria da AMI está recebendo a documentação necessária e neste início de 2012 os dois projetos deverão receber a aprovação e as igrejas serão comunicadas oficialmente com os devidos detalhes.

Ainda há como se inscrever

V

ocê ainda pode tentar conseguir uma
vaga para participar
da 54ª Assembléia e Retiro
para as Famílias no Hotel Recanto da Bela Vista em Águas
de Lindóia SP, no período de 30

de janeiro a 2 de fevereiro de
2012 promovido pela A AIBRECES - Associação de Igrejas
Batistas Regulares do Centro
Sul do Brasil.
O preletor principal será
o Pr. Almir Marcolino Tavares

que abordará o tema: “A Igreja
de Deus: Origem e Propósito”
baseado em Mateus 16:18. Pr.
Almir é o titular da Igreja Batista
do Novo Juazeiro em Juazeiro
do Norte CE, e Presidente da
Associação das Igrejas Batistas
Regulares do Brasil.
A programação contará
também com os seguintes
seminários: “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.

Para efetivar a inscrição é
necessário fazer um depósito
de R$ 50,00 por pessoa, na
conta bancária BRADESCO
Agência 198-8 - Conta Corrente: 47575-0 em nome de
Associação de Igrejas Batistas
Regulares do Estado de São
Paulo. Ao efetuar os depósito,
favor enviar cópia por fax (11)
3222-7057 ou pelo correio para
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.
OBSERVAÇÃO: Antes de
fazer o depósito entre em
contato para saber os valores
totais do evento, pois a partir
deste mês de dezembro há
novos valores.

niciamos um novo ano e como é maravilhoso podermos
mover nossos olhos ao passado e dizer como Paulo, que
o Senhor Deus nos abençoou com todas as bênçãos.
Houve lutas, glória a Deus, houve tristezas, glória a Deus, houve
corações feridos, ainda assim, glória a Deus. Porque em Cristo
houve também vitórias, em Cristo houve momentos alegres, em
Cristo houve mentes e corações restaurados.
Eis porque em Cristo somos mais do que vencedores, em
Cristo recebemos as bênçãos espirituais, em Cristo somos um
só corpo. “Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em
Cristo” (Rom. 12:5).
O que essa frase quer dizer é que a unidade entrelaçada de
todos os membros em um corpo é criada e realizada em Cristo.
O que isto significa é que a unidade do corpo de Cristo criados em Cristo inclui todas as raças e todos os grupos étnicos.
Ao entrar em união com Cristo, eles entram em união comigo,
e com você e experimentamos de tudo junto em um só corpo.
1. Somos redimidos em Cristo- Romanos 3:24. “Sendo
justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que
há em Cristo Jesus.”
2. Perdoados em Cristo – Efésios 4:32- “ ...perdoando-vos
uns aos outros , como também Deus vos perdoou em Cristo”.
3. Criado de novo em Cristo – II Coríntios 5:17.- “ Assim
que se alguém está em Cristo , nova criatura é...”
4. Recebendo a graça em Cristo –I Cor. 1:4- “Sempre dou
graças ao meu Deus por vós pela graça de Deus que vos foi
dada em Jesus Cristo.”
5. Tendo vida eterna em Cristo – Romanos 6:23 - “ ... mas
o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso
Senhor.”
Isso significa que, como cada um de nós é em relação a
Cristo, somos em relação uns aos outros. Cristo cria as relações
do corpo. Isso significa que não há vida, não há relacionamentos,
não há amizades, não há amor se não for em Cristo.
Glória a Deus por Jesus Cristo, o dom inefável.

Pesquisa aponta o Brasil
como o segundo país mais
cristão do mundo
Um terço da população mundial é cristã.

U

m estudo produzido pela Pew Research Center aponta
para um crescimento espantoso do cristianismo no
mundo, acompanhando o crescimento da população
mundial. Segundo informações do relatório produzido pelo instituto
de pesquisa, que fez um levantamento abrangente em diversos
países do mundo, em todos os continentes, nos últimos 100 anos
o número de cristãos cresceu 400%.
O estudo aponta ainda uma alteração em países da América
e Europa: em 1910, nesses continentes, 95% da população era
cristã, enquanto que em 2010 esse número caiu para 76%. Isso
se dá pela expansão no ocidente de religiões orientais, como
budismo e islamismo, por exemplo.
O relatório de 31 páginas afirma que atualmente, 31,7% das
pessoas no mundo são cristãs, um número que abrange 2,180
bilhões de pessoas. Os cristãos estão distribuídos entre católicos,
50,1%, Protestantes, 36,7%, Ortodoxos, 11,9% e outros, que
somam 1,3%.
O estudo aponta que há um século, 66,3% dos cristãos estavam na Europa, enquanto que 27,1% ficavam nas Américas.
Atualmente, esses dados se inverteram, e o continente com mais
cristãos é a América, que possui 36,8% de todos os cristãos no
mundo, contra 25,9% da Europa, que é seguida de perto pela
África, com 23,6%, Ásia, 13,1 e a região do meio-oeste do norte da
África, com 0,6% dos cristãos no mundo. O relatório mostra que,
tomado como um todo, os cristãos são de longe o maior grupo do
mundo religioso. Muçulmanos, o segundo maior grupo.
O estudo afirma ainda que o cristianismo expandiu-se para
muito longe das fronteiras de suas origens históricas e coloca o
Brasil como o segundo país com mais cristãos em todo mundo,
atrás dos Estados Unidos e à frente do México: “Os três países
com as maiores populações cristãs – os Estados Unidos, Brasil e
México – estão nas Américas. Juntos, estes três países respondem
por quase um em cada quatro cristãos no mundo (24%), sobre
a mesma proporção que toda a Europa (26%) e todas as subSaariana (24%)”, aponta o relatório. (Gospel+).
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“O ideal é não priorizar a sua agenda
e sim agendar as suas prioridades.”
(Stephen Covey)

Ribeirão Preto

O missionário da
JUBBESP, Pr. Roberto C. Brito que
também é Diretor Administrativo da AMI
esteve de viagem
à Bahia do final de
outubro até meados
de novembro para
conferências e divulgação do seu projeto. Foram momentos intensos trabalho, mas
também de muitas bênçãos e de novas e sólidas amizades. Em
Ribeirão Preto o trabalho continua e o pastor Roberto tem atuado no apoio à recuperação de dependentes químicos. Vai aqui
uma explanação de sua parte com relação a este ministério: “O
que temos presenciado aqui na cidade, (e creio que não seja
só aqui) é a devastação que as drogas estão fazendo nas vidas
em todas as idades. Crianças, adolescentes, adultos; esse mal
não escolhe idade, sexo ou posição social. Estes últimos meses
foram bem agitados, tudo começou com a ONG, onde estamos
ajudando, não só em uma clínica como antes, mas em duas agora, sendo que esta segunda é aqui em Ribeirão Preto. Atualmente são 26 homens nesta clínica e 24 em Santa Rosa do Viterbo
e vemos a mão de Deus, pois entre eles tem pessoas violentas
e já tivemos situações bem difíceis. Neste começo de 2012 farei
um curso na área da dependência química para me capacitar
melhor e atender este público que como tantos outros são carentes e desprezados. Também estamos dando assistência fora
das clínicas para os que terminam o tratamento, como uma manutenção e apoio. Minha esposa está tentando manter contato
com alguns familiares deles e aos poucos estão se aproximando
para aconselhamento. Com isso, pessoas estão nos visitando
nos cultos e esperamos em Deus que se firmem no Senhor e estejam conosco o quanto antes”. Para este início de ano o desafio
é o aluguel de um salão adequado para a realização dos cultos.
Na foto, a fachada do local em vista.
“Nosso Sonho”
O ano de 2011 foi de grandes bênçãos do Senhor para a
nossa igreja aqui em Guarulhos. No mês de junho completamos
um ano do projeto “Nosso Sonho”, para a compra do nosso local
de culto. Foi um momento de muita alegria para a igreja, pois
pagamos a 1ª parcela intermediária de R$ 10.000,00 e fizemos
um culto de gratidão a Deus. Convidamos as igrejas de Guarulhos e o pregador foi o Pr Ebenézer da Primeira Igreja Batista
Bíblica em Cidade Ademar. Em setembro realizamos nossa 2ª

Conferencia Missionária de 2011 e o Pr Carlos A. Moraes foi convidado para trazer as mensagens e desafiar-nos a contribuirmos
mais com missões, e mesmo estando investindo em nossa propriedade, aceitamos o desafio e aumentamos o valor de nossa
Promessa de Fé, investíamos em 6 projetos missionários, hoje
estamos investindo em 11 projetos. Cremos que esta é a vontade de Deus e Ele há de suprir em glória todas as nossas necessidades. Em outubro realizamos uma programação especial
para as crianças, tivemos uma boa participação das crianças do
bairro e foi muito bom ver nossos jovens e adolescentes envolvidos nesse trabalho, eles tem nos ajudado muito aqui. De junho a
dezembro tivemos a honra de receber diversos missionários, Pr
Alexandre Dutra (Evangelização de Judeus em São Paulo), Pr
Moisés (Projeto Santa Isabel do Rio Negro), Ir Omar (Ministério
de Apoio Calebe), Pr José Carlos (Envira - AM), Pr Jomar (Projeto Rancagua - Chile), Pr Edilson Araujo (Projeto Grande Ribeirão Preto), Pr Roberto Brito (Projeto Ribeirão Preto), Pr Ivânio
(Projeto Itapema), Pr Marcus Vinicius (Projeto Farroupilhas), Pr
Vanderley Borges (Projeto Goianésia), Pr Lourenzo Tipo (Projeto
Bolpebra), todos apresentaram seus projetos e abençoaram a
igreja. Encerrando o ano, no dia 04 de Dezembro realizamos
mais um batismo onde cinco novos irmãos desceram às águas.
Amados orem para que Deus nos dê condições de pagarmos
as parcelas em dia a cada mês e para que possamos levantar
o valor da última parcela que será de R$ 98.000,00 (Noventa
e oito mil reais). Se Deus tem abençoado sua vida e colocado em seu coração o desejo de participar conosco dessa obra,
você pode nos ajudar com suas orações e com seu apoio financeiro de qualquer valor. Para o envio de ofertas destinadas à
campanha “Nosso Sonho”: Banco Bradesco, Agencia: 1829-5,
Conta Poupança: 1000070-0. Favorecido: Igreja Batista Bíblica
com o CNPJ: 11.782.746/0001-10. Envie um email para prjoao@
br.inter.net ou ligue para (11) 2480 5274, ou 11 6327 1470. Pr
João Camargo de Vasconcelos Filho.
Timor Leste
O missionário Pr. Lourinaldo Pereira Araujo continua animado e colhendo frutos do trabalho no Timor Leste. Há cerca de
quatro anos ele iniciou o trabalho como ponto de pregação com
25 pessoas numa aldeia de pescadores pobres a 30 km de Manatuto atravessando as montanhas. O grupo cresceu, construíram um salão para 120 pessoas e uma casa para morar. Agora,
devido à necessidade voltaram a morar de aluguel na capital Dili
a 60 km, a mesma distância de Beale, onde estavam morando. Devido a algumas circunstâncias tomaram a sua casa, mas
Deus foi tão maravilhoso que em uma semana deu ao pastor e
sua família uma boa casa e a tão sonhada vaga para os dois
filhos na melhor escola da capital (grátis, mantida por Portugal),
um milagre, pois dez vezes antes tentaram e não conseguiram.
E para completar o consolo de Deus, conseguiram comprar uma
caminhonete bem conservada, que pode levar até 50 pessoas
das aldeias vizinhas para a igreja. Orem pelo pastor Lourinaldo,
por sua esposa Suenia e os filhos Levi e Nathan.
Novo e-mail
O Pastor Ruy Messias de Rio Branco AC, missionário pela
AMI teve problemas com meu CP, chegou até mesmo excluir sua
conta no hotmail. Após aguardar, sem sucesso algum, por duas

semanas, e em inúmeras tentativas para restauração da conta
antiga e dos contatos, todo trabalho foi perdido. Criei uma nova
conta no hotmail. Favor anotar, o seu NOVO E-MAIL: ruymessias@hotmail.com.
Mais um ano de vitórias
O missionário Agnaldo da Missão Rocha Eterna fez uma viagem a Lavínia, nos dias 28/11 a 1/12/2011, onde visitou 3 penitenciárias. Foi um momento glorioso, pois foi a volta ao trabalho,
depois de 5 meses afastado. Pudemos pregar e aproximadamente 3000 presos ouviram o Evangelho. Foi também a uma
nova prisão em Mirandópolis, para apresentar o trabalho ao diretor que já concedeu autorização para a missão atual ali. E o
mais importante é que 482 almas fizeram uma decisão aceitando
a Cristo como seu Salvador e clamaram perguntando. Neste ano
10 penitenciárias foram visitadas, nas cidades de Lavínia, Pracinha, Osvaldo Cruz, Irapuru, Tupi-Paulista, Pacaembú e Cabo
Verde-África. No total, 1160 almas receberem a Jesus como Senhor e Salvador, e por volta de 9.000 presos ouviram do evangelho. Agnaldo distribuiu 115 Bíblias, 7.256 folhetos evangelísticos
e 1.551 estudos bíblicos do Instituto Bíblico Prisional. Sem dúvida foi mais um ano de vitórias para a glória de Deus!
Além das fronteiras do Brasil

O missionário Pr. Jomar Pinto que está trabalhando no Chile
juntamente com sua esposa Regiane e o filho Davi estão na parte de adaptação à língua e cultura apoiando o Pastor Alejandro
Bravo, na Iglesia Bautista Misionera Rancagua, onde realizam
o trabalho com crianças e apóiam o Pastor nas mais diversas
áreas. Recentemente deram início às reuniões de oração e estudo Bíblico em casa, com uma freqüência média de 10 pessoas,
tendo chegado até 18. Paralelamente deram início a reuniões de
jovens e adolescentes, com uma assistência média de 10 pessoas. Pr Jomar está tentando implantar os cultos aos domingos
também, mas ainda não tem tido muito êxito, pois as pessoas
dali trabalham em empregos de fim de semana ou por turno.
O alvo para este ano de 2012 é ampliar o espaço físico para
poder estender o convite na vizinhança e iniciar o trabalho com
as crianças e continuar o trabalho de discipulado, que tem sido
de grande bênção. Para contatos: pastor_jomar@hotmail.com e
Pastor_jomar@yahoo.com.br.

“Os erros são proveitosos quando nos educam.”
(Antero Figueiredo)

Boticão e Aguanil
Logo no início do segundo semestre de 2011
o missionário Pr Anderson
Dantas, sua esposa Marianne e o filho Alexandre foram
abençoados com o terreno
que tanto esperavam para
a construção da casa pastoral. Com a ajuda de alguns
irmãos colocaram 20 caminhões de terra no aterro.
Receberam algumas ofertas
para a construção da casa
e com um financiamento na
Caixa Econômica Federal
em parceria com a igreja
enviadora em Campo Belo,
a residência logo estará pronta. Enquanto isso prosseguia com
a construção do templo e com a ajuda financeira, mui generosa,
de um irmão da cidade de Formiga, várias partes da obra foram
terminadas: a colocação do forro de PVC mais as luminárias;
reboco das paredes externas, reboco de ambos os muros, azulejos na cozinha, passarela com ladrilhos, pintura da grade, um
cimentado em frente ao templo, dentre outros detalhes. Desde
que chegou ao Boticão em 2007, Pr. Anderson estabeleceu alguns alvos. Dentre eles, o de começar um ponto de pregação
em Aguanil, que é a cidade a qual pertencemos, pois o Boticão é
distrito de Aguanil. Esse alvo foi alcançado em meados de 2009.
Uma irmã de nossa igreja, a D. Lucimar, viúva, com seus sete
filhos, mudaram-se para lá e abriu as portas de sua casa para
que fosse iniciado este trabalho. Desde então Pastor Anderson
tem ido às quartas-feiras realizar o culto lá semanalmente. Pela
graça de Deus logo deverá ser inaugurada a Igreja Batista Independente de Aguanil como congregação de Boticão. O missionário Pr. Jaime King dará apoio a esse novo trabalho nos cultos
de domingo e o Pr. Dantas nas quartas-feiras. Um amplo salão
medindo 6 x 18 metros que está sendo construído já foi alugado
para os cultos. Eles já têm as cadeiras, o púlpito, um teclado,
ventiladores e sonoplastia. No período de 03 à 06 de novembro foi realizada a terceira conferência de missões, tendo como
preletor o missionário Jaime King. Através da promessa de fé a
nova igreja já está apoiando quatro projetos missionários com e
agora mais um será acrescentado. De acordo como censo de
2004, Aguanil, MG tem uma população de 3.749 habitantes.
Maputo - Moçambique
O pastor Odenilson de Sousa Figueiredo e sua esposa Maria
Luiza das Neves Figueiredo terminaram o ano de 2011 contando
as benções de Deus no trabalho de implantação da Igreja batista
Fundamental em Maputo, Moçambique na África. A igreja está se
reunindo em um lugar maior, com várias salas, na avenida principal, o que tem proporcionado o aumento na freqüência a cada
domingo, com uma média de 55 pessoas. Há frutos também no
Ponto de pregação nos domingos à noite no bairro da Liberdade
na cidade da Matola com freqüência média de 18 pessoas. No
final de 2011 no dia 4 de dezembro, foi realizado o batismo de 6
irmãos; 3 irmãos de Bagamoio e 3 irmãos de Maputo: Canudilho
Jaime, Nelson Fernando e José Osvaldo. Foi um domingo de
festa com uma grande comunhão entre irmãos, culminando com
um almoço delicioso. Na Campanha do Metro Quadrado o valor
já chega a mais de 30.000 reais, conforme o relatório da missão,
MBBF. O alvo é 150.000,00. Endereços: IGREJA BATISTA FUNDAMENTAL: Avenida do Trabalho, 1298, Chamanculo B. Maputo, Moçambique. Tel. (00xx)258825559896; 258840648221
ou pelos e-mails: pr.odenilson@hotmail.com odenilson.luiza@
gmail.com.
Projeto Manancial
O pastor Josafá Araújo Vasconcelos, desenvolvendo o Projeto manancial, programou um trabalho visando visitar todos os
domicílios do bairro da praia e um ministério de visita aos hospitais. Outra frente do projeto que iniciou no começo do ano de
2011, foi a evangelização de uma região denominada de a tríplice fronteira, porque fica entre os municípios de Bela Cruz, Jijoca
de Jericoacoara e Camocim. As localidades são: Cajuerinho do
Zé Batista e Riacho, Lagoa Comprida, São Sebastião, Tiaia e
outros povoados. Nessa região o Pastor Pires e outros Irmãos
da IBVP - Igreja Bíblica de Vila Paraguai têm ficado a frente da
evangelização. Tem sido ministradas aulas de bíblia na escola
pública de Cajuerinho do Zé Batista e também feito evangelismo

de casa em casa. Ainda na área urbana continua a evangelização em Granja, que a principio era apenas uma visita de mês em
mês, mas que a parir de dezembro passou a ser semanalmente.
Tem sido fundamental as contribuições das Igrejas Regionais,
começando pela Igreja Bíblica de Jijoca da Jericoacoara (Pr.
Brandão e Pr. Wellington), Igreja Bíblica de Vila Paraguai (Pr.
Pires), Igreja Bíblica de Vila Preá (Pr. Francisco Chagas), Igreja
Bíblica de Aranaú (Pr. José Maria), Igreja Bíblica de Poço Doce
(Pr. José Sales), Igreja Bíblica de Caiçara (Pr. Antonio Carlota),
Igreja Bíblica de Cruz(Pr. Germano), Igreja Bíblica de Bela Cruz
(Pr. José Neide), Igreja Bíblica de Marco (Pr. Vicente), Igreja Bíblica de Acaraú (Pr. Jocileu Segundo), Igreja Bíblica de Morrinhos (Pr. Janio Clever), Igreja Bíblica de Sobral (Pr. Domingos),
Igreja Bíblica de Catunda (Pr. Joãozinho), Igreja Bíblica de Coreaú (Pr. Serginho), Igreja Bíblica de Camocim (Pr. Josafá), Igreja Bíblica de Monsenhor Tabosa (Pr. Antônio Edivaldo), Instituto
Bíblico Antioquia (Mission. Jerry), Irmão Oliveira, Acampamento
Jóia (Miss. David Eldert) e Missionário Ronaldo.
Ministério de Apoio Calebe
O irmão Omar e Maria de Carvalho regressaram de Goianésia-GO
onde foram para substituir o missionário Vanderlei Borges da AMI e
dar apoio ao trabalho de construção
durante um mês. Como resultado, 8
pessoas fizeram decisões ao lado
de Cristo sendo que 4 delas permanecem firmes e as outras 4 decidiram durante as conferências com Pr.
Marcos de Cajuru na última semana.
Foi feito a pintura do prédio, alem do
nivelamento do terreno com terra e
colocação de brita por cima. Com
as ofertas destinadas ao ministério
foram compradas as pingadeiras, cimento, cal, veneno, carreto
da terra ganha (pó de brita), 6 m de brita, 1 ventilador, 2 latas
de tinta esmalte, lixas, fitas crepe, passagens do Pr. Marcos e o
combustível e pedágios da viagem ida e volta. Pr. Omar comunica que já ficaram prontos os 100 mil folhetos em papel coche
e estão à disposição das igrejas. Metade dos folhetos é para
distribuição gratuita para os missionários que ainda pagam aluguel, ou fazem os cultos em sua casa, ou possuem freqüência
nos domingos a noite de menos de 40 pessoas. Se você é missionário nessas condições, mande seu endereço por e-mail, que
lhe serão enviados gratuitamente um pacote de mil folhetos. Os
outros 50 mil serão vendidos para os pastores e os missionários que não se enquadram nos requisitos acima por R$ 40,00
o milheiro (1.000), já incluído o frete. Ainda há Bíblias populares
para distribuir gratuitamente aos missionários. São lotes de 9
Bíblias. Os outros 50 mil serão vendidos para os pastores e os
missionários que não se enquadram nos requisitos acima por R$
40,00 o milheiro (1.000), já incluído o frete. Pr. Omar já tem separado em conta R$ 1.000,00 para o terreno em São Carlos SP
e R$ 1.000,00 para o terreno de Presidente Prudente SP. Para
contatos: Rua Girolano Precinoto, 139, Cândido Portinari, Ribeirão Preto – SP - CEP 14.193-518. Telefone do escritório: (16)
3629-7024 e telefone do missionário: (16) 3013-6064 - Celular
(16) 9150-8975 E-mail: omarjcdecarvalho@hotmail.com. Igreja
enviadora: Igreja Batista Independente do Parque São Sebastião - Pastor: Mário Baio - Telefone: (16) 8125-2133.
Missionário Marcos Glaison
O trabalho missionário do Pr. Marcos Glaison Alencar Ferreira teve muitas bênçãos em novembro de 2011. Aconteceu a
conferência com o Pr. Altemir Figueiredo, presidente da AIBRAC
- Associação das Igrejas Batistas Regulares do Acre e pastor da
Igreja Batista Regular Filadélfia cujas mensagens foram direcionadas para a família. No dia 25 deste janeiro de 2012 o trabalho
está completando cinco anos de fundação, e por motivo dessa
data será realizada uma conferência de aniversário, nos dias
19 a 22. Este ano de 2012 será carregado de grandes desafios
com a construção do templo e a organização da congregação
em igreja. Para contatos: prmarcos_regular@hotmail.com, telefones: celular TIM (69) 8130-4430 ou FIXO para recados: (69)
3214-3562 (Casa da mãe – Terezinha), CLARO (69) 9219-4382,
VIVO (69) 9981-0059. Para saber mais: http://minhajoinha.blogspot.com/ e http://segundaigreja.blogspot.com/. Também no
YouTube vídeos que apresentam os 16 anos do ministério missionário, as igrejas fundadas no Ceará e em Rondônia, ao todos
são cinco.
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Disciplina de filhos e
a “Lei da Palmada”

A

Lei da Palmada foi aprovada por unanimidade na
Comissão Especial da Câmara dos Deputados, em
Dezembro, com o objetivo de reforçar o controle da
Justiça sobre casos de violência contra crianças e adolescentes.
Em resumo, a Lei proíbe qualquer forma de castigo corporal.
Como a igreja deve responder a isto? Quero responder
três perguntas sobre a atitude da igreja:
1. O QUE DEVEMOS PENSAR A RESPEITO DESSE TIPO
DE LEI?
a) A igreja não deve esperar boas decisões de incrédulos (1
Jo 5:19; Jo 8:44)
b) A igreja não deve esperar que incrédulos tomem decisões bíblicas (2 Co 4:3-4)
c) A igreja não deve esperar que incrédulos respeitem a Jesus e sua Palavra (Jo 15:18-19; 2 Tm 4:3-4)
2. O QUE A BÍBLIA DIZ SOBRE DISCIPLINA DE FILHOS?
a) Deus, e os pais, repreendem os filhos como fruto do
amor, para o bem deles. (cf. Hb 12.5-11)
b) O filho precisa valorizar a disciplina (Pv 3.11,12)
c) A falta de disciplina revela que os pais amam-se mais a si
mesmos do que amam o filho. (Pv 13.24)
d) A disciplina dá esperança de vida (Pv 19.18)
e) Enfrentar as conseqüências naturais do pecado desviam
do erro contínuo, enquanto o livramento o estimula à transgressão (Pv 19.19)
f) A natureza de qualquer criança é pecaminosa (Pv 22.15;
Sl 51.5)
g) A disciplina não deve machucar a criança, mas, sim, produzir dor (ardor) que não fere. (Pv 23.13,14)
h) A disciplina dá sabedoria. Uma criança “solta” é uma vergonha para os pais (Pv 29.15)
i) O filho disciplinado é fonte de bênção para os pais. (Pv 29.17)
3. O QUE VAMOS FAZER A RESPEITO DESSA LEI?
a) Continuar ensinando a Palavra de Deus (2 Tm 4:1-2,5;
1 Co 1:18-21)
b) Continuar defendendo a Revelação e Suficiência das Escrituras (2 Tm 3:16-17; Sl 19:7-11)
c) Continuar agradando a Deus acima de qualquer ser humano ou instituição (Gl 1:10; At 4:18-20)
d) Continuar dispostos a sofrer por causa do Evangelho de
Cristo (1 Peter 3:17; 4:12-19)
Quero concluir, este pequeno artigo, que pra mim é também
uma maneira de mostrar indignação às decisões arbitrárias daqueles que desrespeitam por completo a Palavra de Deus e a
família, instituída por Deus, com as palavras do apóstolo Paulo:
“Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores
irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém,
permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado,
sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes
as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação
pela fé em Cristo Jesus.” (2 Tm 3:12-15)
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Quero viver
(biblicamente) motivado!

“Amor é mais serviço do que sentimento”.
(John Stott)

Projeto Birigui

N

ão sei o porquê, mas de vez em quando bate uma
“deprê”, uma descida vertiginosa ao vale. Creio que
faz parte da vida, mas nem sempre é fácil sair desse
“vale” de tristezas. Tenho mil e uma razões para ser motivado,
infelizmente esqueço de todas elas por causa de algum dissabor
que ocorre na minha vida. Nessas horas, lembro-me do profeta
Elias, após o enfrentamento heróico contra os 400 profetas de
Baal. Ele recebeu a mensagem que seria executado (no dia
seguinte) a mando da perversa rainha Jezabel... Ao invés de agir
corajosamente, fugiu, desanimou-se, sentiu-se desamparado
e melancolicamente pediu para sair (da vida).
Quero trazer à memória: Ganhei um prêmio melhor do que o
oferecido pela Loteria Federal: A inclusão do meu nome no Livro da
Vida. Tenho uma esposa maravilhosa e filhos que trazem alegria
ao meu lar. Tenho amigos na igreja e pessoas que me amam de
verdade. Já consegui conquistas incríveis na vida, uma esposa
extraordinária, casa própria, curso superior... Trabalho como pastor
numa igreja carinhosa, sinto-me amado, apoiado, encorajado. Há
pessoas talentosas a disposição da comunidade, voluntários prontos para quaisquer iniciativas, sem falar daqueles que fazem as
coisas acontecerem, independentemente da minha participação...
Quer saber? Preciso focar mais nos fatos, na Graça, na misericórdia e não nas oscilações dos meus sentimentos. Sinceramente,
esse meu coração enganoso procura focar nos problemas e não
nas possibilidades. Sai pra lá “véio”! Tenho a Palavra de Deus que
me diz 365 vezes: “Não temas!” (uma para cada dia).
Preciso dizer para mim mesmo que a vida não é moleza,
nada é fácil, especialmente manter as essências. A existência
não é linear, aliás, seria muita ingenuidade imaginar a fé cristã
como uma reta rumo ao infinito. Na verdade, vivemos por ciclos,
altos e baixos, momentos bons, momentos maus, dias bons e
dias de angústia... As estações climáticas já nos ensinam verdades sobre as fases da vida. Não posso esperar que não terei
obstáculos, que espinhos não aparecerão no meu caminho, que
não sofrerei as conseqüências da “Queda” todo dia.
Não sou uma pessoa sem causa. Tenho uma Causa, um
motivo para cantar, na verdade um motivo para viver (nas palavras de Paulo: “Para mim o viver é Cristo”) e não apenas para
cantar. Cada dia é um dia novo, um dia que Deus nos dá, um
presente, desafios novos, enfrentar leões, enfrentar gigantes,
enfrentar aflições. Não foi isso que Jesus falou? “No mundo
tereis aflições”. As aflições se apresentam de várias maneiras:
Notícias chocantes, pessoas doentes, conflito com os filhos,
conflitos com os parentes, cansaço, falta de compreensão, más
interpretações das pessoas, contradições minhas, tensões entre
a carne e o Espírito, percepções erradas...
Não podemos mudar circunstâncias, mas podemos melhorar
a nossa atitude. Denis Waitley (1) observou bem: “A vantagem
da pessoa vitoriosa não é nascer em um berço de ouro, ter um
Q.I. altíssimo ou muito talento. A vantagem dos vencedores
reside totalmente em sua atitude, não nas aptidões. A atitude é
o critério básico do sucesso. Mas você não consegue comprar
uma atitude positiva nem por um milhão de dólares. Atitudes
não estão à venda.”
Escrevi no meu livro CONEXÕES (2): “O profeta (Jeremias)
percebeu que ao invés de entregar-se à tristeza e ao desânimo
deveria buscar a vida da perspectiva de Deus. Conviveu com
cenas chocantes, mas em meio às nuvens de lamento do
profeta, brilhou a luz da esperança. Nós também precisamos
buscar aspectos da vida que ancorem nosso otimismo, que
nos dêem sustentação a fim de não ficarmos paralisados no
muro das lamentações.”
Não somos vitimas das circunstâncias, não acredito em determinismos. Você não é marionete, não é fantoche, não é um
“dente na engrenagem,” a menos que queira pensar assim. Você
é responsável pelas suas escolhas. Assuma sua responsabilidade
e não culpe outros. Deus não nos criou para vivermos com um
complexo de fracasso, mas com a capacidade da superação. Não
significa que é olhar o mundo com “óculos cor de rosa”, ignorar os
seus perigos, mas termos uma esperança biblicamente correta.
Se o sofrimento vem sempre de maneira diferente, a Graça
de Deus não falha e é suficiente. O mundo é mal... Terremotos
acontecem, inundações ocorrem, aviões caem, homens bombas
destroem inocentes, tragédias ceifam milhares de vidas, doenças trazem mortes, pais matam filhos... Ainda assim, Jesus
está na contramão do pecado. Ele veio trazer vida plena. Vale
a pena VIVER! Não quero viver emocionalmente motivado;
positivamente motivado; circunstancialmente motivado; financeiramente motivado; nem profissionalmente motivado. Quero
viver biblicamente motivado!
Precisamos carregar verdades no peito, âncoras para a
nossa alma a fim de estarmos preparados para as tempestades
da vida. Vamos fazer bom uso desses fundamentos: Confissão/
abandono de pecados, confiar em Deus, contentamento, perseverança e esperança. FELIZ 2012!
(Endnotes)
1 MAXWELL, John, O Sucesso de Amanhã Começa Hoje, p. 53. Editora Mundo Cristão
2 DONATO, Edgar, CONEXÕES, Ensaios Sobre a Vida Cristã,
p. 11. Editora Batista Regular

Já se passaram 10 meses desde que o missionário Geraldo
de Oliveira da MBIB está morando em Birigui SP e Deus tem
respondido orações segundo sua vontade Durante esse período Deus tem acrescentado almas e famílias para apoiar este
ministério. O projeto esta caminhando bem. No dia 13 de outubro de 2011 choveu muito em Birigui aproximadamente 70 ml
e através desta chuva houve um refluxo da rede de esgoto na
rua em que reside o Pr. Geraldo, e com isso houve uma inundação em sua casa ocasionando a perda de alguns móveis: sofá,
sapateira, coxão. Foi emitido um SOS Birigui, e Deus usou a
Igreja Batista Independente de Batatais (Pr.Mauro) para sanar
um pouco da perda. Enviaram uma oferta para a compra do sofá.
Orem pelo trabalho em Birigui, pois almas estão sendo salvas e
precisam crescer. Contatos: Rua Santiago Troncoso, 344 – Parque das Nações – Caixa Postal 18 – CEP 16.200-970. E-mail:
pr.geraldodeoliveira@hotmail.com e Skype: pr.geraldo1. Telefones Celulares: (18) 81036180, (18) 9765-4271 e telefone fixo:
(18) 3642-5691.
Semeando com audácia!
É extremamente necessário um espírito missionário e amoroso para a
pregação do Evangelho no
RS ( Mt 28:19,20 ; Rm 5:8
; I Ts 5:24) . Mas Graças a
Deus que tem nos habituado com muita coragem.
De modo que Deus tem
nos proporcionado o poder
extraordinário e transformador do Evangelho. Rm
1:16 Depois de recebermos
alguns visitantes ilustres no
mês de outubro, em novembro fizemos algumas visitas e recebemos outros irmãos que
nos alegraram no feriado do dia 15/11 onde comemoramos o aniversário da Carol num churrasco em nossa casa (Indispensável
para o Gaúcho). Também neste mês de aniversario, recebemos
um grande presente de Deus, se confirmou que teríamos um
bebê e hoje 20/12 ele esta fazendo 12 semanas. No mês de dezembro que tradicionalmente é um período muito movimentado,
aqui não tem sido diferente, tivemos alguns convites para jantar
(que é muito forte no RS). De maneira, que no dia 16/12 fomos
para uma janta com alguns irmãos na cidade de Caxias do Sul.
No ano de 2012 teremos varias perspectiva daí, já que Deus é
Fiel e estamos vivendo sua grandeza nesta região. Sim! Com
muitas lutas, bênçãos e vitórias. Todavia, certamente HAVEMOS
de COLHER frutos do Pai e para Gloria e Cristo ( Jo15: 5, 16; Gl
5:22; Ap 22:2). Pr. Marcus Vinícius e Ana Carolina

O Cânon das Escrituras
F. F. Bruce
Editora Hagnos
www.hagnos.com.br
Nesta obra F. F. Bruce não se esquiva de dar
uma resposta satisfatória ao ceticismo (que
merece um capítulo) e inova ao considerar
as diferentes tradições de nossos dias, com
riqueza de citações de autores e obras.
Em guarda
Defenda a fé cristã com razão e precisão
William Lane Craig
Edições Vida Nova
www.vidanova.com.br
Você fica preocupado quando alguém lhe
faz uma pergunta sobre sua fé e você não
sabe como responder? Já tentou estudar
apologética, mas se viu perdido no meio dos
jargões teológicos e filosóficos? Este livro
foi escrito para resolver seus problemas em
questões de apologética.

Sociedade Feminina no Sul do País
“O sofrimento nos planos de
Deus” foi o tema
do 4º Encontro
Feminino realizado pela 1ª Igreja
Batista Bíblica do
Bairro Harmonia
em Canoas RS,
no dia 5 de novembro de 2011.
As 120 mulheres
foram recebidas
com um café da
manhã e contemplaram especiais
e testemunhos trazidos pelas irmãs
das congregações
de várias cidades
do Estado do Rio
Grande do Sul.
Uma novidade foi
a
apresentação
de uma história missionária contada pela irmã Cida esposa do
Pr Ramos de Gravataí. A preletora á convite do Pr Cirineu Boff
e sua esposa Dona Ivete foi irmã Ivone Trometer (foto) esposa
do Pr Gary Trometer da Igreja Batista do Bairro Estância Velha
em Canoas, que em seu estudo enfatizou que o pecado sempre
destrói relacionamentos com Deus, com as pessoas e pessoais e causa problemas espirituais,emocionais e físicos. Como
de costume no fim do dia, as irmãs presentearam a preletora e
comeram um delicioso bolo.
Diário de um soldado
Mais um ano encerrando com a graça do Senhor. Nos
meses de outubro e
novembro nas unidades de Serra Azul
I, II e CDP, Deus
pela sua graça e misericórdia salvou da
condenação eterna
85 almas, hoje são
mais de 2.000 almas para a Glória
do Senhor; mais de
500 Bíblias distribuídas, nestes nove
anos de ministério.
De cada cem prisioneiros que professam o nome de Deus e ganham liberdade 95 morrem no crime
ou voltam para a prisão; uma realidade muito triste que nos exige muito sacrifício, muita oração, muito amor, muito suor, muita
agonia, muito choro temos derramado diante do Senhor frente a
essa crueldade do príncipe das trevas, não podemos ignorar, não
podemos nos acomodar, mas prosseguir sempre. Em dezembro
também o SENHOR nos agraciou com a honra de pregar em 3
presídios na região oeste onde 138 almas também se renderam
em confissão a Jesus Cristo e foram salvas da condenação eterna. Missionário capelão: Maurício Ribeiro de Arruda.

Quando Pecadores dizem “Sim”
Dave Harvey
Editora Fiel
www.editorafiel.com.br
Evangelho na imprevisível jornada do casamento. O estilo de redação de Dave Harvey
cativa o leitor, enquanto fala com honestidade
e, às vezes, humor a respeito do pecado e do
poder do evangelho para vencê-lo.
Instrumentos nas
Mãos do Redentor
Dr. Paul Tripp
Nutra Publicações
www.pedrasvivas.com.br
O Dr. Paul Tripp enfatiza a importância e a necessidade do entendimento de que cada relacionamento pessoal é uma oportunidade potencial
para “servir” e “ministrar”. O autor argumenta,
com base nas Escrituras, que quando a pessoa
ganha esta compreensão, as possibilidades de
“servir” e “ministrar” se multiplicam.

“Há ladrões que não se castigam, mas que
nos roubam o mais precioso: o tempo.”
(Napoleão Bonaparte)
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Aquele dia e hora ninguém sabe...
Mas Cristo vai voltar!

E

m um espaço limitado como o que
temos aqui não dá
para entrar nos detalhes do significado da figueira e de todos
os acontecimentos de que ele
falava, mas podemos afirmar
o seguinte: A figueira simboliza Israel (povo, nação) e os
acontecimentos mencionados
sãos estes: “...muitos virão em
meu nome... ouvireis de guerra
e rumores de guerras... haverá
fome... pestes...terremotos...e
o Evangelho do Reino será
pregado a todas as nações”
Há passagens paralelas que
ampliam e detalham os acontecimentos que precederão a
revelação de Jesus.
Mas o que quero destacar
neste texto é exatamente a brota da figueira que é Israel. Esse
fato profetizado 700 anos antes
de Cristo pelo Profeta Isaias se
cumpriu em nossa geração. O
texto diz: “Quem jamais ouviu
tal cousa? Quem viu cousa semelhante? Pode acaso nascer
uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez?
Pois Sião (Israel), antes que lhe
viessem as dores de parto, deu

à luz seus filhos” (Isaias 66:8).
Pois bem, no dia 14 de maio de
1948, portanto nesta geração,
essa profecia bíblica se cumpriu.
Depois de 1878 anos desde a
destruição do templo no ano 70
dC, Israel renasce e cumpre a
profecia de Isaias no final da 2ª
Guerra Mundial.
Agora vem a matemática.
De maio de 1948 até maio
de 2011 temos 63 anos. Uma
geração bíblica (utilidade da
vida) é 70 anos. Portanto, de
maio de 2011 até maio de 2018
faltam 7 anos. A Bíblia ensina
que após o arrebatamento
da Igreja (todos os salvos
de todas as épocas, vivos e
mortos (I Tessalonicenses 4:
13-18) o mundo terá 7 anos
de tribulação antes da chegada do milênio. Os 7 anos de
tribulação são cumprimento
da profecia sobre a agonia
de Jacó (Israel) e de novo o
Senhor voltará a tratar com a
nação de Israel, pois a igreja
já terá sido levada.
A Bíblia ensina que ninguém tem como saber o dia
e a hora da volta de Jesus:
“Mas a respeito daquele dia

e hora ninguém sabe, nem
os anjos dos céus, nem o
Filho, senão somente o Pai”
(Mateus 24:36). Perceba a
precisão da Revelação de
Cristo, pois há um dia e hora
previamente marcado para tal
acontecimento. Mas apenas
Deus o Pai sabe e nem mesmo
o Filho, na sua encarnação e
esvaziamento sabia.
Como não sabemos o dia e a
hora, trabalhamos por aproximação e tudo indica que estamos
muito próximos da revelação de
Jesus aos judeus que já vivem
como nação. Na sua primeira
vinda houve cumprimento de
detalhes do seu nascimento que
foram profetizados e se cumpriram ao pé da letra. O mesmo se
dará com sua volta.
Para esconder um pouco
mais, há outro agravante histórico: um erro no calendário
que usamos. Sem entrar nos
detalhes, sabemos que muito
tempo depois que o calendário
cristão substituiu o romano,
verificou-se que Dionísio cometera um engano em colocar
o ano do nascimento de Cristo
em 753 da fundação de Roma

e deveria ter sido 748. Assim,
deveríamos contar 5 anos a
mais em nosso calendário.
Voltando, portanto à matemática e refazendo as contas
com as correções. Biblicamente uma geração é de 70
anos. Israel brotou em 1948 e
colocando mais 70 anos daria
2018. Se acrescentarmos os
5 anos do erro do calendário
chegaríamos a 2023. Como
a profecia se refere a Israel e
não à Igreja, precisamos tirar os
7 anos da tribulação, ou seja,
2023 – 7 = 2016.
Nesse caso, aproximadamente até o ano 2016 poderia
acontecer o arrebatamento
e o consequente início da
tribulação com o reinado
do Anticristo. Não há como
ser preciso, mas certamente resta-nos pouco tempo!
Claro que pode haver outros
detalhes e erros que nós não
detectamos e também não
podemos esquecer-nos da
flexibilização que existe na
expectativa de vida de uma
geração. Enquanto isso permanece em nossa garganta
o brado: Maranata!

VOCÊ PODE PARTICIPAR

A

21º Congresso Latino Americano da ALADIC
18º Congresso Internacional do CIIC

baixo lado temos a Ficha de Inscrição para você se inscrever e participar no período de 23 a 28 de janeiro de 2012, em
Serra Negra SP, de dois eventos simultâneos que estarão reunindo os fundamentalistas de pelo menos 15 países, incluindo
o Brasil: 21º Congresso Latino Americano da ALADIC e o18º Congresso Internacional do CIIC. Na página 8 desta edição
há mais algumas informações. Você pode fazer Xerox da Ficha de Inscrição e enviar para os endereços indicados. Preste atenção
nas informações que estão na própria Ficha de Inscrição.

“Oh Glóóória!”

U

ma expressão usada pelo mundo gospel (termo
aplicado ao evangelho moderno). O Oh Glóóória!
está em alta desde domingo, 18/12, quando o sonho
virou realidade. Apareceram na telinha da Globo. O Festival
Promessas foi “um sucesso”, dizem os cantores que elencaram
a programação. Muitos pastores vibraram com o espaço dado
pela emissora para que o evangelho chegasse a boa parte do
Brasil. Afinal, dizem, somamos 20% do povo.
O que me pergunto é que tipo de evangelho foi apresentado ao povo brasileiro? Um evangelho pelo qual os salvos
renunciaram a tudo e até pagaram com a vida por seguir a
Jesus (e continuam sendo mortos nos países totalitários) e
proclamar que só há salvação através Dele e ninguém mais?
Ou estão apresentando o evangelho sem referencial, que
“Jesus te ama e eu também” e que tudo no final acabará
bem, pois “O Brasil é de Jesus”! Não, não é. Está escrito que
o mundo jaz no maligno (I Jo. 5:19). Ora, o que mudou com
a pregação musical apresentada pelo elenco gospel? Nada.
O “cão” tá solto. Continua roubando, matando e destruindo.
Tirando a visão missionária das igrejas e minando fundamentos da sã doutrina.
Segundo um Blog local o Pr. Ariovaldo Júnior, através do
seu Twitter, criticou os cantores que atuaram no Festival: “Acha
mesmo que esse tipo de coisa na TV beneficia o Reino? Isso
aí é o tipo de coisa que Jesus expulsou do templo no chicote”,
disse ele.
O citado obreiro ainda disse mais: “O evangelho pregado
nessas canções não é o evangelho de Jesus, mas de Mamon...
O evangelho que conheço não é essa palhaçada”, criticou.
A grande verdade é que estamos num caminho sem volta.
A igreja está enfraquecida e evangelho na visão do século 21
é show com pirotecnias, danças e muita batucada e bateção
de palmas. Muitos púlpitos foram postos de lado para cederem
espaço às baterias e aos conjuntinhos de louvor; aquela turma
com voz de piedade e fisionomia angelicalizada enquanto cantam; depois da apresentação saem de cena e só aparecem no
santuário para o poslúdio. É claro que há exceções. Poucas,
mas há.
Já que falei em púlpitos postos de lado, vale inserir aqui a
realidade bem explicitada pelo Pr. Júlio Sanches num excelente
escrito: “... Estamos na era de igreja sem púlpitos. No lugar que
pertencia ao púlpito reina soberana a bateria. Ao pregador é
oferecida uma estante na qual mal cabe a Bíblia fechada. Como
o sermão não foi preparado, não carece de esboço. Vale a
inspiração do momento. Ouvi há dias um excelente pregador
que transmitiu excelente mensagem. Ao final pediu desculpas
aos ouvintes por apresentar-lhes um apelo a serem melhores
cristãos. Já pensou em João Batista, Jesus, Paulo Jeremias,
Moody e outros pedindo desculpas aos seus ouvintes por apelar
a que se arrependessem dos seus pecados? Nem pensar!...”
(OJB 25/9/11 – autor citado).
Esse tipo de evangelho está mais para artistas do que
adoradores. Evangelho sem cruz. Sem compromisso. Sem
referencial. Sem mensagem de confrontação. Paulo o conceitua como um “outro evangelho”. São membros de igreja que
“aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento
da verdade”. Não fazem diferença. Querem a glória dos homens! Querem “construir uma torre” para ocuparem o topo.
Querem aparecer a qualquer preço. Não gostam da Palavra.
Paulo apóstolo deixou uma ultrassonografia da geração do
fim: Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina;
pelo contrário, cercar-se ao de mestres segundo as suas
próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos;
e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se as
fábulas” ((2 Tm 4:3,4).
Já foi dito numa revista semanal, se referindo ao crescimento dos evangélicos, que os fundamentalistas iriam desaparecer
diante do crescimento dos novos evangélicos. Até certo ponto
é verdade. Realmente vamos desaparecer, mas não sufocados
pelo perfil do novo cristão. Subitamente Jesus Cristo arrebatará
a sua igreja que guardou fidelidade a Ele. É visível à Noiva a
aproximação do glorioso dia! As trevas do Iníquo já cobrem o
mundo.
Enquanto o mundo vai de mal a pior e o evangelho vai
perdendo o seu referencial, nós continuamos preservando a
doutrina, desafiando vidas às Missões, confrontando o pecador com o pecado e proclamando que só no nome de Jesus
há salvação! Não é Alá, Papas, Buda, Kardec, Dalai Lama
ou quem quer que seja que tem poder para salvar a alma do
pecador. Só Jesus! Aí sim, com temor e gratidão, Glóóória ao
Cordeiro de Deus!
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Terceiro Acampamento
da UMBABICRE

M

IBC de Morro Agudo ordena novo pastor

“Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor”. Sl 150:6
ais
de

cem mulheres e
moças participaram do Terceiro
Acampamento
da UMBABICRE
- União de Mulheres e Moças
Batistas Bíblicas
de Campinas e
Região ocorrido
de 25 a 27 de novembro próximo
passado no Recanto Maanaim,
em Campinas.
O primeiro
dia do terceiro
Acampamento
da Umbabicre iniciou-se com
noite de louvor tendo o cantor
Luisinho Alves da Igreja Batista
Ágape, como participante especial entoando belas canções.
Ele, que há 18 anos cantou
para o mundo, agora a seis
anos louva ao Senhor de todo
coração como testemunhou
para as acampantes. Irmãs de
várias igrejas também apresentaram um louvor em especial
para Deus.
Neste encontro,   irmãs de
outras denominações também
prestigiaram o evento. No sábado,
pela manhã, houve estudos bíblicos por grupo, uma grande oportunidade de ouvir a Palavra de
Deus de acordo com a faixa etária
(crianças, casadas com filhos,
casadas sem filhos, adolescentes, moças, separadas e viúvas).
No período da tarde as atrações
foram   futebol, piscina e  desfile
de moda. As irmãs também puderam fazer compras no Bazar
de produtos artesanais  montado
ao lado da piscina.
Ainda no sábado, depois de
um delicioso jantar, a  Palavra
de Deus foi ministrada pela
irmã Márcia, da Igreja Batista
Bíblica de Cidade Ademar-SP,
sob o tema “Mulheres em busca

Pr. Edson e Priscila

N

da Excelência”. A Palestra foi
muito abençoada e as acampantes ficaram com o desejo
ardente de praticar tudo que
ouviram.
Logo em seguida, ocorreu o
desfile das mulheres, moças e
crianças com trajes do Estado
os quais as igrejas representaram. A diretoria homenageou o
Brasil e todas as irmãs se vestiram com as cores da bandeira
brasileira. Quem ganhou em
primeiro lugar   caracterizada
de baiana foi a irmã Cristiane
da IBB Cavervi - Parque Valença. Ela recebeu como prêmio
o Acampamento de 2012 de
graça. O segundo lugar ficou
com as irmãs Maria Ivoneide e
Elaine do IBB- Jardim Calegary
que representaram o Estado do
Ceará e ganharam uma camiseta do acampamento deste
ano. O terceiro lugar quem
levou foi a irmã Maria Cassiano
– IBB - Jardim Aeroporto que
homenageou o Mato Grosso
e recebeu uma agenda 2012.
As crianças que ganharam
prêmios são: Alice e Bruna IBB
Jardim Calegary, Giovana e
Pâmela IBB - Centro, Rebeca
IBB - Novo Gama – GO.
Já no domingo, último dia

do evento, mais uma vez o testemunho da irmã Corina, esposa do missionário Alexssandro
de Novo Gama – GO,  mãe da
Rebeca de seis anos, portadora
de ossos de cristal, comoveu
e edificou todos os presentes.
Outros testemunhos de várias
mulheres sobre a ação do
Senhor também marcaram a
manhã.
Como em 2010, as acampantes levantaram uma oferta
para a Rebeca no valor de R$
450,00 e também presentearam a menina com uma cesta
de produtos de higiene pessoal,
roupas e brinquedos.
A diretoria da Umbabicre
agradece a Deus que   abençoou em tudo a realização deste evento  e a todas as irmãs
que participaram do encontro.
A data do quarto Congresso da
Umbabicre já está escolhida e
será nos dias 23, 24 e 25 de
novembro de 2012. O tema
será “Desperta Mulher! Estamos na Última Hora. Por isso
Filha, da-me o teu coração” (I
Jo 2:18a).
Contatos: Irany Santos
8116-4150 e 8181-5346
Rádio Educativa - 3241-9495
- 3241-1232

o dia 17 de dezembro de 2011 a Igreja
Batista do Calvário
de Morro Agudo SP sob a liderança do Pr. Edilson J. P. Araújo
realizou a ordenação do irmão
Edson Roberto Venâncio para
o ministério pastoral. Edson
nasceu no dia 27 de setembro
de 1980. A imposição de mãos
contou com os pastores: Edilson J. P. Araújo, Almir Nunes,
Roberto C. Brito, Carlos Alberto
Moraes, Paulo Ricardo Gonçalves, Walmir Hensley Quaresma, Benjamin Paulo Leaf e
Sidnei dos Santos Lima.
Edson converteu-se em
1988 e começou a atuar no
ministério ainda bem jovem. No
ano de 2003, sob a coordenação do Pr. Almir Nunes, passou
a dar apoio à congregação da
Igreja Batista Independente
de Orlândia SP na cidade de
Nuporanga SP onde permaneceu até o momento de sua
ordenação. Mas desde a sua
conversão que o “Edinho” como
sempre foi conhecido na sua
igreja e na região, já atuava nos
ministérios da igreja em Morro
Agudo sempre pronto a servir
e pregar.
No período de 2006 a 2008,
Edson estudou teologia no
SEIBIM – Seminário e Instituto
Batista Independente Macedônia da cidade de Franca SP e
no dia 26 de janeiro de 2008 casou-se com Priscila Belo Garcia
Venâncio que nasceu no dia 25
de agosto de 1978 e converteuse a Cristo em 1989 em Barretos SP. Priscila também teve a

oportunidade de formar-se
em Teologia pelo Seminário
Teológico Emaús em Orlândia SP (2001) e Guarulhos
SP (2002-2003).
No dia 10 de dezembro
aconteceu a Reunião de
Aconselhamento Pastoral
(Examinação) com o irmão
Edson em Batatais SP com
a presença dos pastores:
Almir Nunes, Paulo Ricardo
Gonçalves, Roberto Castilho de Brito, Carlos Alberto
Moraes, Walmir Hensley
Quaresma, Cacildo Matias
e Benjamin Paulo Leaf.

Após o culto de ordenação
com a presença de irmãos da
igreja local e de outras igrejas
co-irmãs, os presentes tiveram
uma recepção preparada pela
Igreja Batista do Calvário, ocasião em que todos puderam
cumprimentar o casal Edson
e Priscila.
Para futuros contatos com
o Pr. Edson Roberto Venâncio,
use o endereço: Rua Agenor
José Ribeiro, 385 – Jardim Califórnia – CEP 14640-000 Morro
Agudo SP. Telefone residencial
(16) 3851-5232 e Cel. Claro
(16) 9112-1833.

Imposição de mãos

Pastores participantes

Pastores envolvidos

