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Eu não vou me suicidar!
E se me matarem, morrerei por uma causa nobre.
Um suicídio e uma lição
m 1993 o repórterfotográfico sul-africano Kevin Carter
estava na região de Ayod, no
Sudão quando viu um abutre
a espreitar uma criança que,
dobrada sob si mesma, parecia
sucumbir à fome. Carter apontou sua objetiva e clicou a foto
que o levaria para a galeria dos
melhores fotógrafos da história.
Seu instantâneo acabou nas
páginas do New York Times e
ganhou o prestigioso Prêmio
Pulitzer em 1994.
Nos meses que se seguiram, Carter sofreu uma
insidiosa campanha dos setores chamados “politicamente
corretos” da sociedade que
o acusavam de ter se aproveitado da situação para simplesmente ganhar dinheiro.
As vozes discordantes diziam
que ao invés de clicar, Carter
deveria ter ajudado a criança
para que esta não morresse
de fome.
Em 27 de Julho de 1994,
profundamente deprimido em
função das críticas, Kevin Carter tirou a própria vida. Na
altura, ele e eu tínhamos a
mesma idade.
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missionário da missão Rocha Eterna, Agnaldo de Araujo
Junior visitou sete penitenciárias onde cerca de 5.000
pessoas ouviram o evangelho e 509 fizeram uma decisão.
Leia na página 5.
Projeto Uberaba MG
o dia 17
de janeiro
de 2012 o
missionário Leonilson
Pereira leite iniciou
oficialmente uma nova
fase no seu ministério de implantação de
igrejas. Ele agora está
em Uberaba MG. Leia
na página 6.
Academia de Estudo

Por esta foto, Kevin Carter ganhou um Pulitzer. E perdeu a vida.
Dezenove anos depois da
foto – e dezoito do suicídio –
uma incômoda verdade veio à
tona: Kevin Carter não poderia
ter feito nada pela criança que
já não estivesse sendo feito
pelo comitê da ONU que era
responsável pelo controle das
crianças que chegavam em

Ayod. Ampliando a imagem,
foi possível ver a pulseira que
presa ao pulso identificava a
criança. E ao contrário do que
se pensou na época, não se
tratava de uma menina, mas
sim de um menino, chamado
Kong Nyong. Florence Mourin,
coordenadora dos trabalhos

no campo de refugiados da
ONU, identificou a criança e
relatou que a mesma sobreviveu à subnutrição, cresceu
saudável e só veio a falecer
14 anos depois, não de fome,
mas de uma febre comum na
região.
Continua na Página 7

População brasileira deve atingir pico em 2030

A
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o próximo mês de março voltarão as aulas da Academia de Estudo dos Profetas Bíblicos dirigida pelo
Professor David Rodrigues D. Corrêa que funciona
nas dependências do TBI – Templo Batista de Indianópolis em
São Paulo. Leia na página 4.

Estimativa é que o Brasil registre 206,8 milhões de pessoas no ano de 2030.

população brasileira deve atingir seu
pico em 2030, com
cerca de 206,8 milhões de
habitantes, segundo o IPEA
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O dado integra
um estudo de análises sobre
a PNAD - Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios do
IBGE - Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística.
A projeção do IPEA foi feita
com base nos resultados da
fecundidade apresentados pela
PNAD. Em 2009, a pesquisa
apontou para a manutenção do
valor da taxa de fecundidade
total nos níveis observados em
2007 e 2008, que estão bem
abaixo dos de reposição: 1,8
filho por mulher. Espera-se,
portanto, para 2040, de acordo
com o Instituto, um contingente
menor do que em 2030: 204,7
milhões de habitantes.
Essa tendência só não se
confirmará, de acordo com o
IPEA, se a fecundidade voltar
a crescer. Comparado à experiência européia, o movimento
de passagem de um estágio
de taxas de mortalidade e de
fecundidade elevadas para um
de mortalidade e fecundidade
baixas estaria acontecendo no
Brasil em velocidade acelerada. O comunicado número 64
do IPEA avalia dados sobre a
demografia do país e os resultados confirmam a tendência em
curso desde 1970, que compreende a desaceleração no ritmo
de crescimento da população e
mudanças expressivas em sua

estrutura etária, no sentido de
seu envelhecimento.
O pico populacional e posterior redução de pessoas no
Brasil devem levar, segundo
o IPEA, a um superenvelhecimento da população, o que
significa uma alteração na
proporção do contingente dos
diversos grupos etários no total
de brasileiros.
Em 1940, os idosos representavam 4,1% da população
total brasileira, mas passaram
a representar 11,4% em 2009.
Em valores absolutos, o contingente passou de 1,7 milhões
para cerca de 21,5 milhões no
período. Por outro lado, diminuiu a proporção de jovens em
termos absolutos e relativos.
Essa tendência, segundo o
IPEA, deve se acentuar nas

próximas décadas.
A população menor de 15
anos, responsável por 33,8%
do total em 1992, passou a
constituir 24%, em 2009. Por
outro lado, os idosos, que
respondiam por 7,9% da população brasileira, passaram a
responder por 11,4%. Segundo
o IPEA, além do envelhecimento da população total, a
proporção dos “mais idosos”,
de 80 anos e mais, está aumentando, ou seja, a população
idosa também envelheceu. Sua
participação entre os brasileiros
passou de 0,9% para 1,6%,
entre 1992 e 2009.
Mudanças populacionais após 2030
O estudo do IPEA aponta
que, a partir de 2030, os únicos

grupos populacionais que deverão apresentar crescimento
positivo serão os com idade
superior a 45 anos. A tendência
é que a População com Idade
Ativa (PIA) - aqueles com 15
anos e mais - cresça até 2030
e, a partir daí, comece a diminuir. A participação do grupo
jovem (de 15 a 29 anos) atingiu
seu pico em 2000 e começou a
declinar a partir de 2010.
O IPEA avalia que as mudanças populacionais trarão
também mudanças no mercado
de trabalho. Os novos empregos deverão se concentrar
nas pessoas com mais de 45
anos - faixa etária que deverá
ser responsável por cerca de
56,3% da futura População em
Idade Ativa a partir de 2030.
O envelhecimento da população em idade ativa, aliado às
pressões no sistema previdenciário, deverá levar à necessidade de manter o trabalhador
ativo a maior tempo possível.
Para isso, o IPEA considera
que será necessária uma política de saúde ocupacional, para
diminuir as saídas do mercado
de trabalho; a redução de
preconceitos com relação ao
trabalho dos idosos; e capacitação, para que eles possam
acompanhar as mudanças
tecnológicas.
Estamos publicando estes
dados, pois entendemos que
as igrejas locais devem pensar
suas estratégias evangelísticas
e missionárias a partir de dados
concretos que mostram a realidade dos nosso dias.
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“Enfrentaremos a força física com a nossa força moral”.
Martin Luther King

Pr. Rômulo Weden Ribeiro
rwribeiro@globo.com

N

A ficção e a profecia

a minha adolescência eu me deslumbrava com as
histórias de ficção. Autores
como H.G. Wells, e Júlio Verne,
com menção honrosa para o
italiano Emílio Salgari que me
encantou com a sua obra “As
Maravilhas do Ano 2000” alimentaram meus sonhos de um
mundo maravilhoso no futuro.
De “Viagem à Lua”, passando
por “A Máquina do Tempo”,
até chegar aos clássicos contemporâneos que saíram das
obras literárias para o cinema
eu continuava alimentando a
minha imaginação.
Creio que foi por esta razão
que ao me converter a Cristo
em 1967, o que mais alimentou
a minha fé a ponto de despertar
o desejo de ler a Bíblia e a vocação para o ministério pastoral
foi o estudo da escatologia
bíblica. Ainda nos bons tempos
de seminário as minhas leituras
prediletas continuavam sendo
os autores clássicos, não mais
da ficção, mas da interpretação
das Escrituras Sagradas.
Foi ai que os profetas do
Deus Criador e Revelador me
mostraram que o futuro da humanidade não é ficção, e sim
um composto de expectativa
da iminente e gloriosa volta de
Cristo e de julgamento catastrófico irreversível. Para os que
aguardam o Reino de Deus e a
sua Justiça, futuro glorioso; para

os céticos, a fatalidade da tribulação e do Apocalipse culminando
com o julgamento e a perdição
eterna no Lago de Fogo.
Talvez seja por isso que os
modernos autores de ficção,
que em sua maioria estão
entre os céticos com relação
às Escrituras Sagradas e a
Deus, despejam nas mentes
dos aficcionados deste gênero,
uma visão apenas catastrófica
para toda a humanidade onde
se valoriza mais o Calendário
Maia e os falsos profetas como
Nostradamus e outros do que o
Calendário Divino e os Profetas
Isaias e Daniel e João.
Como a ficção e a profecia
vêem sempre antes do fato consumado, acaba levando vantagem aqueles que dão atenção a
autores, tanto de ficção quanto
dos profetas de Deus. Os autores de ficção usam apenas
a imaginação e uma boa dose
de dedução, mas os profetas
de Deus têm a vantagem da
revelação divina. Por essa e outras razões, é sempre razoável
conhecer os dois e saber que a
grande diferença entre a ficção
e a profecia bíblica, é que ficção
é ficção.
Durante o ano de 2011
centenas de livros e muitos
filmes oriundos da imaginação
de autores literários e de produtores cinematográficos ficaram
conhecidos pelo grande público. Boa parte desta imensa

Catolicismo Estatal
No dia 14 de janeiro último o Vaticano ficou marcado por
protestos contra os benefícios fiscais que a Santa Sé recebe em diferentes partes do mundo. Os “indignados” procedentes de vários países, entre eles Espanha e França, se
manifestaram inesperadamente na Praça de São Pedro, no
Vaticano, aos gritos de “liberdade” e “Igreja corrupta e Papa
criminoso”. O protesto foi em alusão às isenções fiscais
imobiliárias, de que gozam os palácios pontifícios situados
fora do Vaticano, os presentes gritavam: “O Vaticano deve
pagar impostos como todo o mundo”. Com barracas de
campanha coloridas, os manifestantes se agruparam na
praça diante das janelas dos aposentos do papa Bento XVI.
A polícia foi chamada para conter o protesto e três jovens
foram presos para controle de identidade. Perguntado
sobre o porquê de realizar os protestos naquele local, um
manifestante disse que o grupo “veio manifestar na Praça
São Pedro para a re-apropriação de uma praça que, como
todas as outras, deve ser do povo”.

1:7); Será repentina e inesperada (Mateus 24:36-44; Lc 21:34;
1Co 15:52); Poderá dar-se
muito breve (Mateus 24:42,44;
25:13; Ap 22:20). Jesus voltará
para a ressurreição dos mortos
(Jo 5:28-29; Jo 6:39-40,44; 1Co
15; 1Ts 4.13-17; Ap 20.13); Jesus voltará para a reunião dos
seus consigo no arrebatamento
(1 Tessalonicenses 4.17; 2Ts
2.1); Jesus voltará para a transformação dos seus (1 Coríntios
15.50-54) à sua própria semelhança (1 João 3.2; Fp 3.20-21);
Jesus voltará para a permanência dos seus consigo para
sempre (1 Tessalonicenses
4.17b) e o estabelecimento do
Seu Reino (Apocalipse 20.1-7;
Is 11); Jesus voltará para o
julgamento de todos, tanto dos
remidos como dos condenados
(Mateus 25.31-46): aqueles
para o galardão (1Corintios
3.10-15; Romanos 14.10,12;
2Co 5.9,10); e estes para a execução da sentença já lavrada
(João 3.18; 2 Tessalonicenses
2.12; Apocalipse 20.11-15);
Jesus voltará para a destruição
das cousas ora existentes e o
estabelecimento de novos céus
e nova terra (2 Pedro 3.10-13;
Apocalipse 21.22).
A leitura da Bíblia na vida
do crente tem um efeito que
só pode ser entendido por
aqueles que a praticam há um
bom temo. Por que você não
começa hoje?

BBB o esgoto dentro de casa
Pela décima segunda vez a Rede Globo de Televisão colocou no ar
o reality show, Big Brother Brasil. Como sempre, muita gente fica presa
à telinha para ver e ouvir as bandalheiras que se repetem a cada ano.
Mudam-se os nomes e personagens, mas o enredo permanece. Este
ano há um ingrediente a mais para apimentar o que sempre ardeu: um
“estupro ao vivo!”. Quando ouvi que havia acontecido um estupro no
Big Brother eu me perguntei: pode haver estupro entre pessoas que
se submetem àquele tipo de procedimento? Estupro mesmo tem tido
as pessoas que assistem a esse tipo de programa. O fato é que até
a polícia está metida no BBB 12 desta vez depois que o tal “estupro”
aconteceu. Segundo consta, o “estuprador” foi eliminado do programa
devido ao seu “comportamento inadequado” Mas eu pergunto: “Tem
alguém ali com comportamento adequado?”. Se o Brasil fosse um
pais um pouco mais sério a TV Globo perderia a concessão pública.
Mas como sempre suspeito de notícias recheadas de estardalhaços
midiáticos, estou propenso a crer que essa história de estupro não
passou de uma farsa para aumentar o IBOPE desse esgoto que a
televisão despeja dentro dos lares brasileiros.

Como será a
próxima geração?

E

multidão também teve contato
com pregadores, escritores e
até cineastas que expuseram
as Escrituras Sagradas. Portanto, no decorrer de 2012 será
possível para muitos, tomarem
uma decisão ou pelo menos
refletirem seriamente sobre o
futuro que se avizinha para a
humanidade.
Apenas para engrossar um
pouco o caldo do qual você
se alimenta, quero dar-lhe a
seguinte informação: A Bíblia
revela que há duas vindas de
Jesus Cristo, o Filho de Deus.
A primeira delas já aconteceu
e a segunda ainda é futura.
Os profetas do Antigo Testamento revelaram, da parte de
Deus, muitos detalhes sobre
essas duas vindas do Filho de
Deus, pois o cerne da Bíblia é
Cristo. Sobre a primeira vinda
de Cristo, que já se tornou
história depois de ter sido profetizada, centenas de detalhes
se cumpriram ao pé da letra.
As mesmas profecias também
mostram detalhes da sua segunda vinda e vale a pena o
crente estudar a escatologia a
fim de que sua esperança seja
fortalecida.
Sobre a segunda vinda de
Cristo há uma abundância de
textos. Apenas para sua verificação, dê uma olhada nestes:
A segunda vinda de Cristo será
pessoal e visível (Atos 1:11;
Mateus 24: 20,47; Apocalipse

sta é uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Seria a
nossa realidade diferente?
Geração (nasceu 1927-1945) 65% crentes.
Geração (nasceu 1946-1964) 35% crentes
Geração (nasceu 1965-1983) 16% crentes
Geração (nasceu 1984-........) 04% crentes
A geração com 35% dizendo que são nascidos de novo, mesmo
assim produziu: Filmes e programas de TV moralmente corruptos. A
revolução sexual que mudou os hábitos sexuais de duas gerações.
Uma indústria pornográfica sem precedente na história.
Iniciativas civis promovendo o casamento gay. O aborto que
já matou mais de 50 milhões de bebês. Batalhas para tirar os 10
mandamentos de todos os edifícios.
50% dos casamentos acabando em divórcio.
Dá para imaginar como será a América do Norte quando os jovens de hoje se tornarem a próxima geração a dominar a população, com apenas 4% dizendo ser crentes e confiando na Bíblia?

M

Educação
cristã

artinho Lutero defendia a subordinação da Igreja ao
Estado enquanto João Calvino defendia a separação
entre os dois, mas ele próprio tentou implantar uma
teocracia no governo local de Gênova. Ambos estavam errados!
Ao dizer “Dai a César o que é de César e a Deus o que é de
Deus”, Jesus deixou bem claro a separação que deve haver entre
o sacro e o secular. No entanto, poucos países realmente gozam
desta distinção. No Brasil, a mão pesada do governo socialista se
faz sentir em todos os cantos da sociedade, sobretudo na educação
acadêmica das crianças. Independente de ser escola pública ou
privada, confessional ou puramente comercial, o Ministério da Educação controla e supervisiona a grade curricular de todas as escolas
do país, dando pouca liberdade para os pais e professores.
Apesar da ingerência do Estado, ainda é possível oferecer
educação acadêmica cem por cento cristã para as nossas crianças. Há algumas escolas evangélicas no Brasil, mas poucas
que estejam praticando uma filosofia cristrocêntrica. O nome da
escola não faz dela um lugar de ensino cristão, mas, sim, a sua
filosofia, o seu currículo e, principalmente, os seus professores.
A Bíblia responsabiliza os pais e, maiormente, o pai, a respeito
da educação dos filhos. A missão da escola, então, é auxiliar os
pais onde os mesmos não têm condições acadêmicas de ensinar
os filhos. O que é necessário para ser uma escola cristã?
A filosofia de uma escola cristã está baseada na Bíblia, a
Palavra de Deus. Apesar da importância da excelência acadêmica em um mundo altamente competitivo, a educação cristã visa
primeiramente a glória de Deus. A missão primordial da escola
cristã, bem como da família, é conformar a criança à imagem
de Cristo (Romanos 8:29). Para isso, os pais e alunos precisam
desejar e aceitar os princípios, padrões e prerrogativas da escola.
Educação Cristã não é para todos, mas somente para aqueles
que acreditam no cristianismo como único meio de vida capaz de
suprir todas as necessidades essenciais do ser humano.
O currículo cristão precisa seguir todas as diretrizes do Ministério da Educação, mas corrigindo visões deturpadas através das
verdades absolutas da Bíblia. As matérias precisam ser ensinadas
de forma profissional e as crianças preparadas, desde cedo, para
competir no mercado de trabalho. No entanto, toda história possui
dois lados e os alunos têm o direito de conhecer o lado de Deus.
Teorias não podem ser ensinadas como fatos e o currículo não
pode fazer apologia à imoralidade, rebeldia e libertinagem.
Mesmo com uma boa filosofia e um bom currículo, a educação
cristã só é possível através de professores compromissados com
o Evangelho de Cristo. Na falta desses professores, a escola precisa fechar as portas ou mudar de filosofia, pois só um verdadeiro
cristão pode produzir outro cristão. Além da qualificação acadêmica, os professores de uma escola cristã precisam ser salvos e
separados deste mundo. Juntamente com os pais, os professores
são os adultos que mais influenciam a formação do caráter de uma
criança. Assim como um pastor não usaria um lobo para cuidar
de suas ovelhas, a escola cristã não empregaria professores
com filosofias humanistas ainda que os mesmos se chamem de
cristãos. É melhor manter a escola pequena do que crescer sem
poder contar com professores espiritualmente qualificados.
Além da teoria da evolução, as crianças estão sendo alvos
do homossexualismo, do sexo livre, das drogas, dos bullyings e
de outras más influências que advêm de professores e alunos da
rede pública de ensino. Escola cristã, com educação realmente
cristã, é uma das maiores necessidades do momento. Precisamos
incentivar nossos jovens a cursos de licenciaturas para que haja
professores crentes disponíveis e muitas escolas cristãs sejam
estabelecidas por este Brasil afora.
PS - Caso você queira saber mais sobre Educação Cristã, entrar
em contato com a Professora Betânia Thompson através da Editora
Caminho Cristão. Telefone para contato: (62) 3954-0061.
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“Se você é um fracasso em sua vida de devoção,
é um impostor em todas as outras coisas”
Agostinho

Fevereiro de 2012
Página 03

Testemunho de um
Ex-Escravo das Religiões
Minha vida
uase morri ao nascer em 27/07/1989,
pois sou prematuro
de seis meses. Eu e meu irmão
gêmeo, André Luiz, graças a
Deus sobrevivemos. Sempre
gostei de ler. Li vários livros
de literatura nacional e internacional. Fui atropelado em
2001, mas nada sofri. Sou Líder
comunitário desde os 16 anos
porque gosto do envolvimento
com a visa social e política da
cidade. Destaco-me por uma
inteligência diferenciada dos
adolescentes dada a minha
paixão pelo saber. O mundo à
minha volta me incita a estudálo. Gosto da boa música dos
anos 60, 70 e 80, também da
clássica e de óperas. Aprecio também o teatro e filmes
comoventes e me emociono
facilmente com a singeleza
dos atos simples da vida dos
homens e até da natureza.
Gosto de acompanhar a vida
política em minha cidade e já fui
membro do partido PFL (atual
DEM) e agora PRB; fui até
presidente do movimento juvenil do PRB Teresópolis por 10
meses e amigo de lideranças
políticas municipais e federais. Ultimamente tenho sido
convidado para integrar o PT
e o PRB. Devo esse apego à
vida política ao meu pai que foi
vereador em Espera Feliz, MG.
Atuo como Jornalista e conheço vários jornalistas. Cheguei a
funda um jornal no período do
segundo grau.

Q

Minha vida sem Deus
Fui membro batizado do
catolicismo por treze anos Estudante das Testemunhas
de Jeová por um ano - membro
batizado do mormonismo por
quatro anos.

Como me converti ao
Senhor Jesus Cristo
Tudo começou em Agosto
de 2007 quando eu presencie o Elder (Missionário SUD)
mandar um evangélico, líder
de uma Igreja Assembléia de
Deus, calar a boca. Comecei
a ler a Bíblia sem pensar em
religião. Eu estava muito triste
pensando em findar a minha
vida. Comecei a ler em 20 de
Setembro 2007 a Bíblia toda. No
meio da leitura da Bíblia tinha
muitas dúvidas a respeito da
Igreja SUD. Comentei sobre tais
dúvidas com um amigo batista
chamado Marcos Alexandre
(Ninho) e um membro da Igreja
SUD de Curitiba PR (além de
mórmon ele é maçom).
Na Igreja SUD nós líamos
a Bíblia com manuais da Igreja ao lado. Ou seja, a igreja
pensava por nós. Então, pra
mim foi uma surpresa essas
passagens bíblicas. Aí, em
dezembro 2007 já tinha me
formado no Seminário SUD e
recebido o Sacerdócio de Melquisedeque da Igreja SUD no
oficio de ELDER do mais velho

O pior palavrão
do mundo

B

asta alguém defender as Escrituras Sagradas como
única e exclusiva regra de fé, que alguém imediatamente grita em alta voz: “Seu fundamentalista miserável!”
Pois é, para alguns a palavra FUNDAMENTALISTA é o pior
palavrão que existe, e usá-la significa proferir o pior tipo de ofensa do mundo.
Se alguém combate a relativização do pecado é fundamentalista.
Se defende as doutrinas fundamentais das Escrituras é fundamentalista burro.
Se acredita que a Bíblia é a Palavra de Deus, é fundamentalista ultrapassado.
Se luta pela família e pelo casamento é fundamentalista “imbecilizado”.
Se defende a igreja e sã doutrina é fundamentalista “satanizado”.
Se expõe as Escrituras em vez de divertir o povo é fundamentalista “idiotizado”.
Se combate o maniqueísmo neopentecostal é fundamentalista manipulado.
Se não adere aos modismos do movimento gospel é fundamentalista gelado.
Se combate o sexo antes do casamento é fundamentalista
bitolado.
Se combate as heresias dos falsos apóstolos é fundamentalista amaldiçoado.
Se acredita na volta de Cristo é fundamentalista “despoetizado”.
Se prega a necessidade do arrependimento de pecados é
fundamentalista mal intencionado.
Autor: Renato Vargens, no Púlpito Cristão
(um blog totalmente fundamentalista
segundo critérios supracitados)

portador do Sacerdócio da
Igreja SUD em Teresópolis.
Ele era também o mais velho
membro da Igreja SUD em
Teresópolis; tem 50 anos de
batismo na Igreja SUD. Foi
ele quem deu o primeiro sacerdócio de Melquisedeque a
um membro negro da igreja
SUD no Brasil e no mundo,
que veio a ser o primeiro negro a compor o Quorum dos
70 em Salt Lake City.
Eu já tinha batizado três
pessoas e confirmado como
membro a outros três e dado
o sacerdócio a um na igreja e
levado a igreja umas 80 pessoas junto aos missionários
da Igreja SUD de Teresópolis.
Tinha sido também considerado o Jovem mais inteligente da
Igreja SUD em Teresópolis RJ.
Os membros me chamavam
de Ph-D (Embora não existe
este titulo nas capelas SUD;
só na Universidade). Já estava
me preparando para MISSÃO
SUD de Tempo Integral a partir
de Julho de 2008, mas dentro
de mim era um vazio e eu não
tinha tempo pra mim. Chegava à Igreja as 6 da manhã e
saía às 20 horas. Eu era um
“FARISEU”. Era conhecido por
pessoas nos Estados Unidos
e todos os estados brasileiros,
mas a Bíblia falava mais alto
que qualquer coisa.
Eu tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada.
Quando decidi sair da Igreja
pensei e chorei muito de arrependimento ao me lembrar
que coloquei tantas pessoas
naquela igreja. Na madrugada
do ano-novo 2007/2008 OREI
ao SENHOR JESUS CRISTO
INVOCANDO-O E ACEITANDO-O COMO MEU SALVADOR
E A BÍBLIA COMO PALAVRA
DE DEUS, rejeitando qualquer

ensinamento não-bíblico e
parei de ir às religiões para
satisfazer o Ego. Na Igreja SUD
fui EXCOMUNGADO no dia 0203-2008 por não aceitar mais
as suas doutrinas e práticas.
(Ler: Filipenses 3:7-9)
Minha vida agora
com Jesus
Hoje minha vida é relativamente boa, continua a mesma
com a diferença de que tenho
Jesus em meu coração. Dizem
até que sou um Martinho Lutero
moderno, mas a verdade é que
sou de Jesus Cristo. Hoje se eu
com minha vida não transmitir o
amor de Deus por meio Jesus
Cristo então prefiro que Deus
tire a minha vida. Lembro-me
do que disse o Marechal Rondon e faço das palavras dele
um lema de vida: “MORRER
SE PRECISO FOR, MATAR
NUNCA”. Não cultivo em meu
coração raiva ou ódio pela liderança mórmon que me ensinou
a crer em mentiras, antes desejo que eles e todos os membros
dessa igreja sejam salvos pelo
mesmo sangue que me purificou e salvou – o SANGUE DE
JESUS CRISTO.
“Ninguém despreze a tua
mocidade; mas seja exemplo
dos fiéis na palavra, no trato, no
amor, no espírito, na fé, na pureza; persiste em ler, exortar e ensinar; não despreze o dom que
há em ti. Medita estas coisas;
ocupa-te nelas para que o teu
aproveitamento seja manifesto a
todos” (1 Timóteo 4:12-16).
Marcos Vinícius
Habib Moreira
Jornalista e membro do
CPR – Rio de Janeiro
E-mail: marcoskhabbaz@
yahoo.com.br

O cristão e
seus filhos

N

a última edição escrevi, resumidamente, sobre qual
deve ser a postura do cristão em relação a leis que
tentam negar os princípios bíblicos sobre educação
de filhos. Neste artigo, pretendo chamar sua atenção para o fato
de que não adianta a igreja combater estas leis, se os pais não
estiverem comprometidos com a Bíblia no que diz a respeito a
criação de filhos.
Para começar, vale entender que “O melhor começo para
educar filhos saudáveis e seguros é um casamento saudável
e seguro” (Davi Merkh, 150 segredos para criar filhos felizes).
Como pastor, lidando com aconselhamento bíblico constantemente, percebo que o cerne dos problemas que envolvem filhos
indisciplinados, está em pais, que na maioria das vezes, sendo
cristãos, vivem sem firmeza na Palavra de Deus, na comunhão
com a igreja, e no seu próprio crescimento espiritual. O resultado disso é visto numa má qualidade conjugal que reflete na
educação dos filhos. Uma boa educação de filhos começa com
um bom relacionamento conjugal, alicerçado em Deus.
Outra maneira de pensar na educação dos filhos é entender
que “O melhor referencial de educação de filhos para a igreja
encontra-se em seus líderes”. O apóstolo Paulo diz o seguinte aos
líderes da igreja: “e que governe bem a própria casa, criando os
filhos sob disciplina, com todo o respeito (pois, se alguém não sabe
governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?) (1 Tm
3:4-5) e “alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher,
que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem
são insubordinados” (Tt 1:6). Quando a igreja tem pastores que
seguem corretamente os ensinamentos bíblicos sobre educação
dos filhos, sem negociá-los com as filosofias deste mundo, as
famílias são influenciadas, ensinadas e desafiadas a buscarem
uma qualidade de relacionamento entre pais e filhos que glorificam
a Deus e promovem o desenvolvimento integral dos filhos.
Há também a verdade bíblica de que “A melhor autoridade
terrena para educar filhos é a dos pais”. Os pais são chamados
para estar no comando! Nossa cultura não gosta de autoridade.
Não é apenas que não gostamos de estar sob autoridade, mas,
também não nos agrada sermos autoridades. Com freqüência,
os pais improvisam por não entenderem a ordem bíblica de
pastorear os filhos.
Mas, a Bíblia ensina que nem o pai nem a mãe possuem
autoridade própria, mas esta vem de Deus que os chama para
ser autoridade sobre a vida de seus filhos. Os pais não exercem
comando sob sua própria jurisdição, mas sob a de Deus. Eles
atuam sob o comando dEle. Nenhum pai pode tentar moldar
as vidas de seus filhos como lhe agrada, e sim como agrada a
Deus. (Tedd Tripp, Pastoreando o Coração da Criança). Quando
os pais entendem sua função de agentes de Deus, então podem
manter-se focalizados com precisão e humildes na tarefa de
educar os filhos segundo o padrão da Palavra.
A Bíblia fala desse comando que foi dado aos pais: a) Na lista de
afazeres de Deus para Abraão está sua responsabilidade paterna
(Gn 18.19); b) Em Deuteronômio 6.2, Deus diz que seu objetivo é
que Israel, seus filhos e netos temam o Senhor, guardando os seus
decretos; c) Em Efésios 6.4, temos a ordem para conduzirmos os
filhos no treinamento e na instrução do Senhor.
Por fim, para que estas reflexões façam sentido e alcancem
seus objetivos, vale ressaltar que encontramos na Bíblia dois
tipos de propósitos básicos quando se trata da educação dos
filhos: O primeiro diz respeito a conduzir os filhos ao equilíbrio
social e financeiro, além de formá-lo com bons modos. Este
propósito é valido e desejado, mas inferior, pois uma vida não
consiste somente a este mundo físico. O segundo diz respeito
a uma esfera espiritual em que todos devem ser confrontados
e ajudados a compreender. Existe um Deus que deve ser apresentado desde cedo aos filhos. Este segundo nos fala de dois
objetivos claros: Glorificar a Deus sobre todas as coisas, ensinando os filhos a amá-Lo (1 Co 10.31; Dt 6.4-9; Mt 22.37-39);
Ser transformado à imagem de Cristo (Rm 8.29; 2 Co 3.18).
Termino estas reflexões com uma citação, que não tenho
bem certeza de quem a escreveu: “A direção em que apontamos nossas flechas podem determinar o tipo de pessoa que
os filhos se tornam!”

APOIANDO IGREJAS

Caixa Postal 309
CEP 14.001-970
Ribeirão Preto SP

Fone/Fax (16) 3969-2758
missaoami@uol.com.br
www.missaoami.com.br
Conferências Missionárias: Pr. Carlos (16) 3761-0749
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“Tentar fazer qualquer trabalho para Deus sem oração é tão inútil
como tentar lançar um satélite com um estilingue”
J. Blanchard

Pia de Natal

Pitangueiras tem novo pastor

Academia de Estudo

O

dia 24.12.11 transcorreu maravilhoso em casa.
Parentes queridos chegaram, sobrinhos, crianças,
muita comida gostosa... Presentes, peru, pernil,
panetone. Haja pança! Toda a noite foi animada. Lá pelas
tantas minha esposa percebeu que a pia estava entupida. O
povo estava pronto para ajudar, mas a água não vazava. Isso
mesmo! A água se concentrou na cuba. Pratos, panelas, talheres, travessas não cabiam no fogão, nem na lateral da pia,
tínhamos que espalhá-los no chão... Era muito tarde para fazer
alguma coisa e às duas da madrugada, todos foram embora,
precisávamos dormir.
Acordei animado no domingo e fui correr num parque próximo. Voltei para enfrentar a pia. Usei um passa-fio utilizado
nos conduítes, tentei, tentei e a água não escoava. Abri o copo
do sifão e empurrei, empurrei um pedaço do próprio conduite...
Nada.
A hora do almoço chegou, como tínhamos outros pratos limpos e comida (da noite anterior), era só esquentar no microondas. Comi mais um pouco do delicioso peru com o pensamento
na pia que estragava meu natal e já me fazia sentir mal. Em
seguida, sai de carro, dei uma volta no bairro, nenhuma loja de
construção aberta. Pensei em chamar um pedreiro conhecido,
mas ele morava tão longe e era feriado, dia especial... O que
fazer? Humm... À noite eu deveria pregar após a apresentação
da cantata. Já tinha a mensagem pronta: “Há lugar para Jesus
em sua vida?” Meu argumento era que o hoteleiro em Belém
estava tão ligado em seu negócio que não percebeu a chegada
de Deus em sua vida... A pia continuava entupida e eu tentava
achar um jeito de passar um natal melhor... Deus também queria
lugar em minhas atitudes. Enquanto isso, a pia piorava... Parecia
piada, eu queria reclamar, mas como tinha que ser exemplo
procurei não dar nenhum pio. Minha esposa e os filhos desistiram de me fazer companhia e foram assistir TV. Solitário,
suado e sujo tentava desentupir o cano. Imaginei a seguinte
reportagem: “Pastor entra pelo cano no dia do Natal.”
Tomei banho, troquei de roupa e a água continuava sem dar
sinais de diminuição. A segunda-feira chegou... Após o café,
fui ao depósito e comprei um pote de soda cáustica. Coloquei
o produto e nada... Fiz demarcação da área (assim como a
CET quando ocorre acidentes), chamei as crianças, li em voz
alta: “Vejam essa caveira horrível. Significa: Perigo! Olhem o
que está escrito: Cuidado! Sujeito a queimadura de pele. Isso
é ácido, cega as pessoas, é veneno. Não cheguem na pia, não
toquem em nada, estou protegido por causa dessas luvas.” Eles
esbugalharam os olhos... Não me lembro de tê-los assustado
assim antes. Fui trabalhar e só retornei às 17:30h.
Ao retornar, percebi que a soda se dissolveu e á água não
cedeu um milímetro. Na sexta-feira anterior, havia assistido o
filme X-MAN - Primeira Classe... Estiquei a mão e imaginei-me
como um mutante com o poder de desobstruir estruturas hidráulicas. Nada, nada. Pensei... “Vou tentar o passa fio novamente.
Coloquei uma grande vasilha embaixo do sifão, abri o copo
para a água sair. Calculei mal, havia muita água suja de soda
na pia, transbordou a vasilha, a água sujou outros recipientes
limpos do móvel embaixo da pia e fluiu em volta... Ai, ai, ai, ai,
ai... Tudo estava contaminado e a pia piorava mais.”
A Sandra voltou... Falei para ela... Será que eu não deveria
incluir no curso para casais, esse tópico: “Como consertar
pias entupidas”? Logo me lembrei: Mas nem eu fiz esse curso.
Recordei-me quando meu pai fazia esse trabalho e eu escapulia... Buscava algo mais interessante. Agora sentia falta dessa
aprendizagem.
Fechei tudo, fui comprar mais solda. Falei no depósito.
“Moço a outra soda não era cáustica, mas ‘caótica’, não resolveu.” Ele disse para ferver a água e jogar na soda fria. Fiz
tudo de novo pensando: Agora vai... E nada... Nenhum sinal.
Comecei a ficar impaciente... Decidi que faria a última tentativa
antes de chamar uma empresa, como dizia meus conterrâneos
baianos: “É um desaforo!” Fui em vários depósitos até achar um
cabo de aço com uma ponta especial e na outra extremidade
uma manivela. Comprei esse equipamento, chamado “Tufão
Desentupidor”, peguei mais luvas e sentia-me como o personagem do filme Missão Impossível, Ethan Hunt, em direção
a uma tarefa inacreditável: “Essa pia vai se ver comigo”... Ou
como um herói da Marvel, agora eu era o “Demolidor”, quer
dizer, o “Desentupidor.”
Finalmente consegui... Dei um grito de vitória! Ah! Meu pai
conseguia, por que eu não o faria? Pensei: “Que marido bom
eu sou, se eu fosse uma mulher casaria comigo.” Mas não disse
nada. Da última vez que falei isso, a Sandra lembrou-me Provérbios 27.2: “Seja outro o que te louve, e não a tua boca.”
As crianças celebraram e a Sandra deu-me os parabéns!
Olhei no relógio da cozinha: 22:15 da noite, segunda-feira,
26.12.11. Posso dizer piamente: Esse natal foi inesquecível!

No dia 4 de fevereiro de 2012 o Pr. Luciano Martins e sua
família passam a residir em Pitangueiras SP, depois de assumir o pastorado da Igreja Batista Bíblica daquela cidade. Desde
2008, Pr. Luciano tem atuado como pastor interino da IBB de
Pitangueiras enquanto pastoreava a Igreja Batista Bíblica de Bebedouro. Sua ida para Bebedouro ocorreu no ano 2000 a convite
do missionário fundador, Pr. Lanny Gene Wood que atualmente
está na liderança da Igreja Batista Bíblica de Barretos, da qual
também foi fundador. Ao chegar a Bebedouro, Luciano trabalhou
como auxiliar ministerial até 2007 quando Lanny transferiu-se
para Barretos. No final do ano passado a congregação de Pitangueiras entrou em processo de organização jurídica e convidou Pr. Luciano, que era interino, para assumir o pastorado.
Depois de ponderar e orar, e conversar com o fundador decidiu
transferir-se para Pitangueiras. Em seu lugar na IBB de Bebedouro assume a liderança o Pr. Paulo Ismael que é membro da
Igreja Batista Ebenézer de Barretos SP. Luciano e sua esposa
Joice formaram-se no Seminário Teológico-Missionário Emaús
em Orlândia SP. Ele foi enviado para o seminário através da IBB
de Barretos e ela pela Igreja Batista Central de Barretos. O casal
tem dois filhos, Luciano Jr (12) e Joana (4). São casados desde
1997. A ordenação pastoral do Luciano aconteceu em setembro
de 2009. A IBB de Pitangueiras que acaba de ser organizada
tem a seguinte Diretoria: Presidente, Pr. Luciano Martins; VicePresidente, João Maria; Primeiro Tesoureiro, Vanderlei, Segundo
Tesoureiro, Jeferson; Primeira Secretária, Fernanda e Segunda
Secretária, Valéria. O culto de posse do pastor deverá acontecer
em breve.
Acampamento de Famílias
No período: de 18 a 21 de fevereiro de 2012 (Carnaval) a
Igreja Batista Central de Dourados MS sob a liderança dos pastores Amilcar e Hudson estará realizando o Acampamento de
Famílias no IAME – Instituto Agrícola do menor em Dourados
MS. O tema deste ano será “Intimidade com Deus” e o preletor o
Pr Marcos Santos do Templo Batista Bíblico de Santo André SP.
O livro da Bíblia para estudo é Tiago e o versículo chave Tiago
4:8. Sugestão: cada acampante deverá trazer um prato e um
jogo de talheres que no final será doado ao orfanato IAME. Para
saber mais entre em contato pelos telefones: (67) 3424-7956 e
8119-9901.
Aniversário e despedida

No próximo mês de março voltarão as aulas da Academia de
Estudo dos Profetas Bíblicos dirigida pelo Professor David Rodrigues D. Correa que funciona nas dependências do TBI – Templo
Batista de Indianópolis em São Paulo, sob a liderança do Pr.
Marcos. No ano passado, no segundo semestre os estudos fora,
sob o tema “Jesus, o Messias”, uma exposição do Evangelho
de João capítulos 1 a 3. Neste primeiro semestre de 2012 será
a continuação do estudo nos capítulos 4 a 9 de João. As aulas
estão abertas para membros de quaisquer igrejas, pessoas de
ambos os sexos e todas as idades. As aulas são ministradas
todas as terças feiras a partir da 20 horas na Alameda Jurupis,
1270 Bairro Indianópolis, São Paulo, capital. Para se inscrever
entre em contato com Arlindo Mendes pelo endereço postal: Rua
Álvaro Silva, 35 – CEP 02723-020 São Paulo SP ou com David
Correa pelo telefone (11) 3666-4343. A foto mostra o auditório no
dia 29 de novembro de 2011.
Seminário Batista Esperança
Senhores Pastores e Amigos: O SBE é uma escola de
teologia com fundamentação
batista, apoiada e subsidiada
pela igreja local (Igreja Batista
Esperança) da qual sou pastor
e que tem como objetivo, treinar
e capacitar aqueles que sentem
a chamada do Senhor para o
ministério pastoral. Começamos
esta escola, por causa da grande necessidade de obreiros capacitados e preparados para a
implantação e liderança de igrejas fundamentadas na Palavra
de Deus. Nosso currículo é bem elaborado, nossa localização é
privilegiada e nossas dependências são apropriadas. Tudo isso
aliado ao baixo custo dos estudos, são diferenciais que farão
grande diferença na hora de decidir onde estudar. Se você sempre teve vontade estudar teologia, mas não conseguiu por causa
das altas mensalidades, agora seu problema foi resolvido, pois
o SBE oferece a chance que você sempre sonhou. Se você é
pastor e tem obreiros que querem se preparar para o ministério,
o SBE é uma ótima opção, pois com o baixo custo dos nossos
cursos, sua igreja poderá investir em um ou até mesmo em mais
obreiros. Venha estudar conosco! Para saber mais visite nosso
site: www.ibe.org.br/sbe ou entre em contato pelo telefone (11)
5571-9721. Pr Sérgio Moura, na foto com esposa Célia.
Bênçãos em Londrina

A Igreja Batista Filadélfia de Anápolis GO comemorou seu
terceiro aniversário em um evento marcante realizado nos dias
28 e 29 de janeiro de 2012. Na ocasião, além das comemorações do aniversário da igreja, foi realizado o envio do Pastor
Omar e sua esposa Rute que deixaram o ministério em Anápolis
GO e foram para Santarém PA a serviço de Asas de Socorro nas
clínicas móveis com barco. O preletor foi o Pr Elias de Paula da
Igreja Bíblica de Goiânia GO. Nas próximas edições deste periódico daremos mais detalhes sobre essa nova fase no ministério
do Pr. Omar H.A. Dauiadar.

Logo no início
deste ano o trabalho
do Missionário Pr.
Celso Botelho em
Londrina PR já tem
três novos convertidos. A conversão da
irmã Lúcia, segundo
o Pr. Celso foi interessante, pois sendo
cabeleireira, ela se
converteu enquanto
cortava o seu cabelo
no dia 10 de janeiro.
Enquanto ela cortava seu cabelo ele pregava o evangelho a ela, e em um determinado momento, ela parou de cortar e ficou só ouvindo, e não
demorou muito disse que precisava se entregar a Jesus. Em seu
relato, o Pr. Celso dia que “esta foi a primeira vez que meu cabelo
começou a ser cortado por uma cabeleireira incrédula e foi terminado pela mesma cabeleireira agora cristã”. Para 2012, o missionário espera muitos frutos para a glória de Deus ali em Londrina
na implantação da Igreja batista Vitória n Jardim Padovani e quer
manter contato com pastores e igrejas que se interessam pela
implantação de novas igrejas no estado do Paraná. Para maiores informações entre em contato pelo E-mail: prcelsobotelho@
yahoo.com.br ou telefone (43) 84379383. Acesse estes endereços e conheça um pouco mais do seu ministério http://youtu.be/
s4nXVvxCs4U http://ministeriocelsobotelho.blogspot.com/.

“Se a vontade de Deus não agrada seu coração, não peça pra
Deus mudar sua vontade, mas para mudar seu coração! ”
Autor desconhecido

5.000 ouvem o evangelho
O missionário da missão Rocha Eterna, Agnaldo de Araujo
Junior viajou para região de Pirajuí, cerca de 810 km. Na viagem
visitou sete penitenciárias onde cerca de 5.000 pessoas ouviram
o evangelho e 509 almas fizeram uma decisão aceitando a Cristo como Salvador. O trabalho dos missionários da Rocha Eterna
tem tido excelente aceitação pelas autoridades dos presídios,
pelo fato de estar havendo verdadeira mudança de vida nos convertidos. Continuem orando e apoiando este ministério entre os
presos de nosso país.
Encontro Anual de Mulheres
No dia 6 de abril de 2012 acontecerá em Bebedouro SP sob a
coordenação da Igreja Batista Bíblica daquela cidade o Encontro
Anual das Mulheres Batistas Fundamentalistas. Este encontro
tem sido realizado por vários anos sob a iniciativa da irmã Selma
Maria Pavan Agnesini da Igreja Batista Independente de Batatais
SP. Desde o início os encontros têm se alternado da seguinte
forma: um ano acontece em Batatais e no outro em uma cidade
daquela região. Para contatos e maiores informações, falar com
Joice pelo e-mail: joicemendesmartins@hotmail.com ou pelos
telefones (17) 9107-3303 e 8816-7127.
“Árabes e muçulmanos”

Batismo
No dia 10 de
dezembro de 2011
o Pastor Eliel Barbosa da primeira
Igreja Batista em
Cipó, Embu Guaçu
SP realizou mais um
batismo. Desta feita
desceram às águas
quatro novos irmãos
(FOTO):
Márcio,
Talita, Priscila e Dowglas. Orem pelo trabalho desta igreja em gratidão a Deus pelas
muitas bênçãos do Senhor, é o pedido do Pastor Eliel. Para contatos use o e-mail: contabec@ig.com.br.
Cascavel - PR
O missionário Pr. Josafá Fernandes Serra comunica seu novo
telefone residencial: (45) 3224-3852 e Celular: (45) 9955-8688
(TIM) e (45)9108-2971 (VIVO). Seu endereço residencial é Rua
das Américas 351- Jardim Periolo - Cascavel-PR. Para correspondência: Caixa Postal 4025- Cascavel- PR- CEP 85.810-971. O
missionário pede oração pelo trabalho e comunica que está planejando a realização de batismos para o dia 03 de março de 2012.
Maputo

O pastor Ricardo M. de Brito do Templo Batista em V.S. José
- São Paulo está oficializando seu trabalho com Árabes Muçulmanos que se chama “A PAZ PARA ISMAEL” como ministério da
Igreja. A partir de janeiro o trabalho como evangelismo, contato,
visitação e distribuição de Bíblias e literatura em árabe será realizado às terças-feiras. Em 2010 o pastor se formou no Curso
de Idioma Árabe e em 2011 fez um Treinamento de Evangelismo
a Árabes e Muçulmanos em Foz do Iguaçu - PR, e se o Senhor
Deus permitir também fará uma viagem para Israel em Março deste ano e visitara países árabes como Egito e Jordânia e cidades e
regiões controladas por árabes como Belém, Jericó, Hebron e Faixa de Gaza. Ore por este projeto, pois só na capital de São Paulo
há 11 mesquitas aproximadamente e quase um milhão de muçulmanos. Contatos pelo e-mail: pastoricardomarques@hotmail.com
ou pelos telefones: (11) 5924-6670 / 5939-8363 / 9926-1113.
27 anos de ministério
A minha conversão se deu num momento muito especial em
minha vida. Eu sou natural de Prazeres, e aceitei a Cristo como
meu salvador em Outubro de 1977, na Igreja Batista Bíblica em
Prazeres. Em 1979 eu entrei no seminário para estudar para ser
um pastor missionário, o que abracei com muito amor e luta, e
em 1984, convocado por Deus eu fui trabalhar em Avelino Lopes-PI, onde casei com a irmã Veralucia e juntos por seis anos
ajudamos a começar vários trabalhos onde a maioria deles tem
igrejas estabelecidas. Ficamos lá até1990. Quando somos chamados para fazer a obra de Deus, não podemos exitar. Mudei
para Novo Gama GO em Abril de 1990 para socorrer a igreja e
permaneço aqui por 22 anos e somos gratos a Deus que nos direcionou para este grande desafio missionário. Temos trabalhado bastante edificando Igrejas. Durante este tempo, ajudamos a
organizar as seguintes igrejas: IBB em Lunabel (Pr. Alexsandro),
IBB em Vale do Pedregal (Pr. Sérgio Filho), IBB Cordeiro Santa Maria DF (Pr. Lucas) CBB em Mont Serrat Novo Gama. São
obras sólidas, com seus prédios e com membros. Nossa Igreja
funciona num sobrado e não temos uma estrutura de templo.
Queremos desafiar os irmãos, pois vamos começar a murar o
nosso terreno de 820 metros quadrados, a partir de março deste
ano. O meu sonho é poder dar para a Cidade uma Igreja que
seja uma benção e para tanto precisamos desta estrutura orem
por nós. Pr. Geovan e Família
Mulheres do Triângulo Mineiro
A Associação de Mulheres Batistas Regulares do Triangulo Mineiro se reunirá para mais um encontro de senhoras e moças no
dia 07 de junho na cidade de Uberaba MG. A preletora será Cristiana Agueiro da cidade de São José do Rio Preto, SP. Neste dia,
além dos estudos bíblicos proferidos por Cristiana, será recolhida
uma oferta para missões e será realizado um work shop sobre
fabricação de visuais para Escola Dominical com Vaniele Martins,
de Nova Aliança, SP. Também no período da tarde, as moças receberão estudos bíblicos com Patrícia Goulart da cidade de Patos
de Minas MG. Maiores informações pelo e-mail: c.mardegam@
ig.com.br com Cláudia Cláudia Mardegam Gregório Arruda.

No trabalho do missionário Divino Amorim em Maputo, Moçambique, África, o primeiro dia do ano foi de confraternização.
A igreja teve um almoço depois do culto. Três novos membros
foram batizados e o trabalho com as crianças está crescendo.
Por falta de uma sala, as crianças se reúnem na varanda ao lado
do salão da igreja. Os adolescentes têm ajudado muito com as
atividades e controle dos pequeninos. Orem pelo crescimento
espiritual do povo e mais envolvimento com o trabalho. Orem
também pela irmã Maria, esposa do Divino, pois ela tem um tipo
de anemia sem possibilidade de cura até o momento. A família
Amorim foi enviada para Moçambique através da MBBF. Para
contatos com o missionário e sua família: Caixa Postal, 654
Maputo - Moçambique – África, e-mails: divinogomesamorim@
gmail.com, telefone: (258) 21 41 47 37; 84 60 31 570.
Amigão do Pastor
A Editora Maranata, que publica o Amigão do Pastor comunica que agora o periódico está sendo publicado online. Quem
está procurando ilustrações para os sermões, idéias que ajudam
a aplicar os princípios da Bíblia e muito mais, deve procurar no
Amigão do Pastor. Na última edição foram publicados, entre outros, os seguintes temas: O Caráter E A Cruz, Fundamentalismo
ou Fanatismo?, Gravado Embutido, Bilhões De Pequenas Maravilhas. A Editora Maranata também publica livros de estudos e
edificação. Para se tornar um assinante gratuitamente entre em
contato pelo telefone e fax: (35) 3832-2704.
Email: editoramaranata@stratus.com.br;
Site: www.editoramaranata.com.br
Para assegurar que os nossos emails cheguem à sua caixa de correio, por favor, acrescente: pedidos@editoramaranata.
com.br à sua lista de contatos.
Sul da Colômbia
O missionário Pr. Geraldo Cruz e família que está trabalhando na cidade de Letícia, Sul da Colômbia pedem aos seus mantenedores que agradeçam com eles pelas pessoas que receberam a Cristo em 2011, bem como pela organização em igreja da
Congregação Batista Betsaida e a construção da casa pastoral. Outra grande benção é o fato de o irmão John Alex ter sido
aceito como pastor na igreja. Agora o missionário está decidindo
sobre um novo campo de trabalho para implantação de mais
igrejas, pois ali a sua parte já está completa. Orem pelo Pr. John
Alex e sua esposa Surey, para que tenham firmeza no ministério
pastoral agora iniciado. Segundo informações do Pr. Geraldo, se
Deus permitir ele estará durante um ano em Bogotá, capital da
Colômbia substituindo outro missionário, depois poderá seguir
para Tolima. Orem também pelas duas filhas, Izabela estudando
em Juazeiro do Norte e Gemima que quer seguir com os pais.
Para contatos: gifonseca91@hotmail.com ou prgeraldo2000@
yahoo.com.br.

Fevereiro de 2012
Página 05

Uma agenda nova
“Confia ao Senhor as tuas obras, e teus
pensamentos serão estabelecidos”
Provérbios 16:03
Começamos um novo ano anotando em agendas em branco
os nossos dados, os telefones de amigos e parentes que são
normalmente copiados da agenda antiga que agora será guardada, e junto com a agenda muitas vezes guardamos sonhos
e metas que não foram realizadas, olhando para esta nova
agenda cheia de folhas em branco podemos pensar em tudo
que desejamos realizar, quantos compromissos vamos agendar,
se na lista de amigos vamos acrescentar nomes.
Muitas pessoas nem gostam de agendas, mais hoje temos
agendas eletrônicas, celulares com todos os tipos de programas
para nos ajudar a não esquecer nossos compromissos e nestes
tempos modernos até as crianças precisam de agendas porque
tem muitas atividades.
As pessoas procuram ter muitos compromissos, a vida
agitada é sinônimo de importância, então estamos sempre
ligados aos nossos celulares, queremos saber das novidades,
procuramos preencher nossos dias de atividades, mais nesta
correria muitas vezes nos esquecemos do que realmente é
importante.
Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas
estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33
Quando começamos um novo ano temos a oportunidade de
mudar as prioridades em nossa vida, Deus que é o dono das
estações, dos dias, dos anos, que por ser eterno mil anos são
como um dia, sabe da nossa necessidade de contar as horas e
assim nos dá a oportunidade de organizar nossa vida, contando
os dias os meses e os anos.
Salomão em sua sabedoria nos mostra uma decisão que
temos que tomar neste inicio de ano, precisamos confiar ao
Senhor as nossas obras, tudo que vamos realizar, todas as
nossas metas, nossos sonhos devem primeiro ser levados a
luz da Palavra de Deus, talvez não vamos conseguir realizar
tudo que desejamos mais se cada ato de nossos dias forem
para a gloria de Deus certamente no final de 2012 as nossas
agendas estarão cheias de alegrias e realizações, e a lista de
amigos será acrescentada de irmãos em Cristo.
Tomando a decisão correta vamos marcar em nossas agendas que as primícias do dia serão do Senhor, logo pela manhã
vamos reservar um tempo para oração e leitura da Palavra de
Deus, mesmo que para isto tenhamos de acordar um pouco
mais cedo.
E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda
escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava. Marcos
01:35
Jesus nos deu o exemplo procurando estar na presença de
Deus no inicio de um novo dia, com este começo certamente
nosso dia será mito melhor, teremos sabedoria para as decisões
que teremos que tomar, estaremos em paz, pois sabemos que
Deus estará conosco em todos os momentos.
Podemos confiar ao Senhor tudo que desejamos, pois
dependemos do seu amor e cuidado a cada manhã quando
nos levantamos para ir ao trabalho, quando mandamos nossos
filhos para a escola, quando cuidamos dos nossos afazeres com
alegria e quando estamos doentes e dependemos do cuidado de
outros, em todos os momentos mesmo nos dolorosos podemos
ser benção confiando no Senhor.
Como separamos as primeiras horas do dia para o Senhor,
precisamos agendar também o primeiro dia da semana para
estarmos na casa de Deus, começando com a Escola Bíblica
Dominical e separando este dia para estarmos com nossa família, louvando e agradecendo a Deus pela semana.
Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor.
Salmo 122:01
Nesta contagem de dias e meses, sejamos dignos da salvação que recebemos do Senhor, caminhemos colocando sempre
a Palavra e Deus em nossas manhãs, que a oração seja nossa
companheira, que falemos de Cristo sempre, nosso tempo deve
ser remido com sabedoria.
Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios
5: 16
Agendas novas, uma oportunidade de mudar, deixando para
trás o que não agrada a Deus, decisão de caminhar ao lado do
Senhor, preenchendo as nossas agendas com o compromisso
de servir, marcando cada manhã com um tempo com nosso
Deus, separando os domingos para estamos em nossas igrejas, reservando tempo para nossa família, tempo para viver as
alegrias que Deus tem para todos os seus filhos.
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“O erro que cometemos é quando
procuramos ser amados, em vez de amar”
John Dryden

COJUBASUL

“...os inimigos da cruz de Cristo”

C

Filipenses 3.18

ensurado pelos estigmas da cruz, o apóstolo Paulo censura
aqui, afirmando com lágrimas, que há muita gente adversária
da cruz de Cristo. Os opositores da cruz de Cristo não são
tipos exóticos, isto é, estrangeiros. É gente da própria igreja e não do
mundo. É um grupo que tem a linguagem correta, mas um espírito de
hostilidade.
O apóstolo Paulo se refere a eles como “muitos”. São crentes na
passarela e hereges nos bastidores. O apóstolo chora diante deste
quadro triste. Em sua biografia, nós o vemos cantar louvores debaixo
da bordoada, mas ele não suporta a dor causada pelos adversários da
cruz de Cristo. Ele destaca alguns traços para nos ajudar a identificar
os opositores da cruz de Cristo no seio da Igreja. Paulo nos indica: “O
destino deles é a perdição, o deus deles é o ventre, e a glória deles está
na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas”.
(Filipenses 3.19).
Em primeiro lugar, “o destino deles é a perdição”. O intento dos
inimigos da cruz de Cristo é a não salvação dos perdidos. Apesar de
estarem na Igreja, eles não são salvos e, sendo assim, o seu encargo
principal é impedir aqueles que seriam salvos, de serem salvos. Eles
procuram ocultar a mensagem da cruz, para que os perdidos não sejam
alcançados pela graça.
Eles até pregam a mensagem, mas o espírito como anunciam não
é de um crucificado: são invejosos e disputam um lugar no espaço
como se precisasse de reconhecimento dos irmãos. Se Deus tivesse
outro meio para salvação dos pecadores fora de Cristo crucificado e
não tenha usado este método, então, temos que admitir que Deus seja
mau, muito mau, porque submeteu o seu Filho a um sofrimento atroz,
tendo ele outra escolha. Porém, se esta é a única opção, não há como
não apresentá-la aos perdidos, já que esta é a alternativa sine qua
non para a salvação dos pecadores.
Como os inimigos da cruz de Cristo são o joio no meio do trigo ou
os lobos com peles de cordeiros, eles não somente fingem que são
salvos, como também atrapalham a salvação dos perdidos. Não pregam
o evangelho em sua essência, pois o que os motiva é a condenação
eterna dos incrédulos. Quem não evangeliza ou promove a evangelização dos perdidos, por meio de Cristo crucificado, é um inimigo figadal
da cruz de Cristo.
Em segundo lugar, “o deus deles é o ventre”. Os contendedores
da cruz de Cristo vivem da veneração de suas entranhas. São pessoa
devotas aos seus apetites, endeusando as suas ambições carnais. Eles
não sabem discernir o Pão do céu do pão dormido. Não sabem distinguir
o Maná de Deus do cardápio da religiosidade; a ceia do Senhor, dos
brioches da revolução francesa; o Pão nosso de cada dia, que é Cristo,
do sustento diário.
A propina também faz parte deste culto idólatra do deus guloso.
Desde Esaú, que vendeu a sua primogenitura por um prato de comida,
até os esfomeados pós-modernistas, que negociam a ênfase da cruz
por uma posição no pódio religioso, a tática é a mesma. É a profanação
do sagrado e a secularização do santo.
O “deus...ventre” é ainda ventríloquo, pois a sua boca fala inspirando
a marionete da hipocrisia religiosa. Ao sonegar a pregação da cruz de
Cristo, o divo das feições falsificadas promove a conduta humanista
como se fosse o verdadeiro estilo de vida cristã. Essa é a tática mais
perigosa dos inimigos da cruz de Cristo: a proclamação do humanitarismo como se fosse o cristianismo em sua essência.
Em terceiro lugar, “a glória deles está na sua infâmia”. Se há um
fulgor que se realça no procedimento dos inimigos da cruz de Cristo é o
investimento na desonra dos outros. Os oponentes do evangelho vivem
saboreando o prato da vergonha alheia. Eles se estimulam com as fofocas e se nutrem das sujeiras que gostam de destacar. Como abutres,
apreciam a carniça e se deleitam naquilo que causa embaraço e infâmia
em alguém. Uma vez que o evangelho se agrada em cobrir com amor
as feridas da vergonha, os contrários às boas notícias se especializam
em espalhar o seu mau cheiro por todo lugar. “O ódio excita contendas,
mas o amor cobre todas as transgressões”. (Provérbios 10.12).
Uma das peculiaridades do evangelho é garantir com amor a decência do humilhado. Não se tata de encobrir o pecado alheio, mas de
assumi-lo como sendo seu, enquanto avoca para si a divida do devedor.
Pedro vem nos ajudar: “Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns
para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados” (I Pedro
4.8). Não é encobrir o pecado, mas cobri-lo. Não se trata de ocultação de
cadáver, mas de tomar a dívida do culpado, pagando-a como se fosse
sua própria dívida. Foi assim que o Senhor Jesus fez conosco.
Em quarto lugar, eles “só se preocupam com as coisas terrenas”.
Se você quiser reconhecer um inimigo da cruz de Cristo na Igreja,
veja a sua ênfase. A sua agenda enfoca apenas os assuntos relacionados com o aqui e o agora. Para eles o patrimônio econômico é
mais importante do que os bens eternos. O dinheiro da ‘igreja’ vale
mais do que a salvação de uma alma. O saldo da conta bancária
na terra tem mais significado do que os depósitos em pessoas,
enviados para o banco celestial. Os inimigos da cruz de Cristo,
que andam entre nós gente de bons antecedentes criminais, mas
também, são os mentores da não pregação do evangelho de Cristo
crucificado. Eles procuram impedir a proclamação da nossa morte
e ressurreição com Cristo, e , quando não conseguem, adaptam a
mensagem usando uma linguagem semelhante, enquanto boicotam
os pregadores nos bastidores.
Os piores inimigos da cruz de Cristo estão no seio da Igreja. O
apóstolo Paulo disse que eles eram “muitos”, quando a população
do mundo era pequena e os números da Igreja bem menores do que
agora. Acredito que temos uma multidão incalculável dos inimigos da
cruz de Cristo convivendo com os santos na Igreja contemporânea.
Por isso mesmo, precisamos de cuidado e acuidade espiritual para
podermos não entrar no seu jogo. Rogo, pois, pelas misericórdias
do Senhor Deus, para que não percamos de vista a ênfase divina na
pessoa de Cristo e na Sua obra graciosa realizada na cruz do calvário.
Que assim seja.

e ele pede as orações de todos os irmãos que apóiam aquele
trabalho. Para contatos, use os seguintes endereços: Telefone
residencial (16) 3662-6924 – Celular Claro (16) 9187-6656 ou
pelo e-mail: pastoralmir@hotmail.com.

Projeto Uberaba

O Ministério da COJUBASUL - Comunhão da Juventude Batista do Rio Grande do Sul, teve início no ano de 2010, quando
Deus tocou no coração da diretoria deste ministério (que até hoje
se mantém a mesma), para começar algo que até então não
havia no meio Batista fundamentalistas do Rio Grande do Sul:
Uma Comunhão de Jovens entre TODAS as igrejas que se dispusessem a estarem presentes nas programações e intercâmbios de jovens. A COJUBASUL tem como principais objetivos:
A Edificação dos nossos jovens, visando o crescimento de cada
um para assim se dispor na obra do Senhor e na sua Igreja local;
A Comunhão entre os jovens, para que eles não possam buscar
no mundo o que Deus tem os proporcionado dentro das Igrejas
de mesma ordem e fé; e Evangelismo de Jovens que nos visitam. A cada programação, os próprios jovens são incentivados a
trazerem visitantes, para que eles também possam receber tão
grandiosa salvação através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Acampamento de Carnaval: Entre os dias 17 e 21 de fevereiro, acontecerá em Guaíba-RS, o segundo acampamento de
carnaval da COJUBASUL. No primeiro tivemos a presença de
107 pessoas, e se assim Deus permitir, teremos nesta segunda
edição, um numero maior de jovens pela graça do nosso Deus.
Visite no site: www.cojubasul.com.br e para contatos fale comigo pelo telefone: (51) 9313 26 89 ou pelos e-mails: guilherme.
slemos@gmail.com e thiagoecaroline@hotmail.com (Guilherme
Lemos).
Compra do terreno
O trabalho de implantação da Igreja Batista da Vitória em
Batatais SP pelo missionário Pr. Almir Nunes está na fase de
adquirir um terreno para a nova igreja. Os recursos são pequenos, mas surgiu a oportunidade de comprar um lote adequado

Deus é Vermelho
Liao Yiwu
Editora Mundo Cristão
www.mundocristao.com.br
Na China comunista, sob o regime de Mao
Tsé-tung, todas as práticas religiosas foram
banidas. O comunismo tornou-se a religião
nacional e Mao foi entronizado, deificado e
adorado. Apenas a igreja oficial era permitida,
mas em seus cultos, apenas palavras de honra
e louvor ao regime e ao líder Mao. Mas debaixo de tanta opressão,
a semente do cristianismo brotou e floresceu.
Homens... Além do
churrasco e futebol
Patrick Morley, David Delk,
Brett Clemmer
Editora Hagnos
www.hagnos.com.br
Podemos dizer, sem medo de errar, que se
quisermos uma reforma da sociedade em
que vivemos será necessário começar com
uma reforma espiritual dos homens que a
compõem. Porém, fazer discípulos ― homens que andam com Cristo, que vivem como Cristo e trabalham
para Cristo ― constitui uma árdua tarefa e um passo além.

Durante vários meses Deus nos deu o privilegio de apoiar o
missionário norte americano pastor Daniel Brower em um dos trabalhos, por ele implantado em Uberaba. Foi um tempo de grande
proveito para mim, porque através desta oportunidade conheci
melhor a cidade a qual Deus me enviou para pregar o evangelho
e pude com mais precisão definir o local para implantar a igreja
batista fundamental. Apos decidir o local para iniciar o projeto
Uberaba MG nós começamos a distribuir folhetos evangelísticos
nos bairros próximos e a fazer contatos visto que não conhecíamos ninguém. Ao mesmo tempo procurávamos um imóvel para
servir de base e para termos os cultos. Conseguimos alugar um
salão e no dia 17 de janeiro iniciamos oficialmente a Igreja Batista Fundamental em Uberaba. No culto de inauguração tivemos o apoio de cinco igrejas batistas com aproximadamente 35
pessoas e havia visitantes do bairro no culto. Na inauguração já
implantamos missões nesta nova igreja através da Promessa de
Fé, pois eu e minha família já começamos a ofertar e também
ofertamos para missões a primeira oferta retirada no culto. Todo
novo projeto tem suas necessidades tais como: aluguel, púlpito,
cadeiras, microfone, caixa de som, folhetos evangelísticos, violão, teclado, etc. Se você deseja adotar esta nova igreja pode
ajudar através da AMI ou da conta bancaria aberta especialmente para o projeto Uberaba MG no Banco Bradesco Ag: 264-0 C.P: 1013168-5 em nome de: Leonilson Pereira Leite. Contatos
pelo telefone (16) 8110-4004 (TIM) ou pelo e-mail: prleonilson@
hotmail.com.

Quando as pessoas são grandes
e Deus é pequeno
Edward T. Welch
Editora Batista Regular
Você ficará surpreso ao descobrir como o
temor das outras pessoas o controla – e o que
você pode fazer a esse respeito. Uma das
questões predominantes da Bíblia é: A quem
você irá temer (precisar, ser controlado por)?
Você irá temer a Deus ou as pessoas? Este
livro é agradável e animador, mas é muito
mais. Chega ao coração de um problema que está imobilizando
a igreja de Jesus em nossos dias.
A família perfeita é imperfeita
Dr. Silmar Coelho
Editora Asas
www.anjossemasas.com
Não se aprende a ser pai ou marido em
livro. Aprende-se lidando com as dificuldades. A família que continua unida, apesar
das diferenças, é feliz e prospera. Somos
diferentes e não iguais. A vida não tem
uma cor só. Em amor e não em perfeição
a família deve ser desenvolvida.

“Se você está à procura de uma religião que o deixe confortável,
definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo”
C. S. Lewis

Igreja Bíblica Brasileira
completa 11 anos com festa

N

o dia 10 de dezembro de 2011, com a
presença do cantor
evangélico João Alexandre, a
Igreja Bíblica Brasileira (IBB)
de Mogi das Cruzes completa 11 anos de vida. Sob o comando dos pastores Leandro
Tarrataca e Denis Garijo a IBB
vêm, ao longo deste período, crescendo em número de
membros e ganhando respeito
do meio cristão.
A Igreja Bíblica tem por
propósito alcançar pessoas
para Cristo, plantar a fé em
Deus, espalhar a Esperança
do Retorno de Cristo e ensinar a prática do Amor Cristão.
”Neste processo cremos em
vidas transformadas, em famílias restauradas e no impacto
social através do poder do
Espírito Santo”, destaca Tarrataca.
Segundo Garijo a vida do
membro da IBB é orientada
segundo os seguintes princípios: Fé - Confiar no caráter
absoluto de Deus conforme
ensinado nas Escrituras, não
importando as circunstâncias;
Esperança - A certeza da vida

O

(evangelização pela mídia);
Projeto Fazendo Diferença
(educação e assistência para
crianças carentes); Igreja Bíblica Brasileira de Sena Madureira (Acre); e Igreja Bíblica
de Suzano.

Eterna, do Retorno de Nosso
Senhor e da ressurreição dos
mortos; Amor - Amar a Deus
sobre todas as coisas e ao
nosso próximo; Visão - Uma
Comunidade moderna, contextualizada, alegre e vibrante
nos seus cultos, rica no ensino
bíblico, com profundo interes-

se na comunhão cristã e na
evangelização; e Motivação –
Glorificar a Deus!
A IBB tem atuado apoiando ministérios e missões que
solidificam novos e tradicionais caminhos de evangelização. Entre eles destacam-se:
Ministério Verdade Bíblica

História
A Igreja Bíblica Brasileira
de Mogi das Cruzes (IBBMC)
nasceu em 1999, através de
pequenas reuniões. Inicialmente, o grupo se reunia na casa
do pastor Leandro Tarrataca.
Esses encontros cresceram e
se estruturaram, chegando ao
ponto de ser necessário um local mais apropriado.
Em assembléia realizada no
dia 10 de dezembro de 2000, a
IBBMC foi criada oficialmente
via Estatuto Social. A partir daí
a Igreja Bíblica passou a fazer
parte da Associação Nacional
das Igrejas Bíblicas Brasileiras
(ANIBB). Dessa forma tornouse integrante de um consórcio
de igrejas, da Faculdade de
Teologia Abecar e do Acampamento ABECAR.
Na foto, o Pr. Leandro Tarrataca.

Eu não vou me suicidar

desfecho da história real de Kevin
Carter, revelada no
início do ano passado, fez-me
pensar nas críticas que recebi
ao longo de 2011. Sou editor do
blog NOTÍCIAS DE SIÃO, uma
publicação que tem por objetivo
mostrar que Israel é bem mais
do que as pessoas normalmente estão acostumadas a ouvir,
ler ou assistir na grande mídia.
E como gerenciador do blog,
tenho acesso exclusivo não só
aos comentários a ele endereçado como às citações feitas
em outros blogs e sites. Graças
às maravilhas da tecnologia da
informação, é possível saber
quais motivações levaram os
internautas até ao blog e, por
fim, acabo recebendo também
e-mails dos leitores a respeito
dos artigos publicados. E vos
garanto que muitos destes
comentários, citações e e-mails
são extremamente críticos.
Dos inimigos de Israel não
espero coisa diferente, embora
fique um tanto assustado com
algumas das ameaças reais
que me são dirigidas. Agora,
nada entristece mais do que as
mensagens recebidas daqueles
que deveriam estar alinhados
às ideias defendidas pelo blog.
Judeus ortodoxos (ou simpatizantes destes) acusam-me de
usar o blog para cortejar judeus
visando sua conversão. Evangélicos “progressistas” criticam

de forma mordaz aquilo que
eles consideram como insensibilidade ou desconhecimento
do “amor cristão”. Como se este
fosse um salvo-conduto para
todo tipo de ação. São críticas,
infundadas, que doem muito.
Tais críticas coincidiram
com um momento difícil de minha vida, quando descobri uma
anomalia no coração e tive que
me submeter a medicamentos
que alteraram minha performance diante do computador.
Quem acompanha o blog e lê
meus artigos poderá perceber
que não escrevo levianamente.
Antes de postar uma matéria
vasculho todas as informações
contidas para evitar, justamente
as acusações como estas. Isso
toma tempo e requer que eu tenha uma boa disposição física,
coisas que me foram raras nos
últimos meses de 2011.
Pensei em desistir, parar
ou limitar-me a postar ligeiros
comentários no Facebook, sem
aprofundamentos jornalísticos.
Mas, depois, dei-me conta que
é justamente isso que querem
os inimigos de Israel e resolvi
voltar.
Não me interpretem como
arrogante ou refratário às críticas ao blog, aliás, estas são
muito bem recebidas. E se
forem feitas em função de alguma informação incorreta ou
dado inverídico, eu repararei o
erro. Mas, se vierem motivadas

por diferenças ideológicas ou
fundamentadas numa visão
humanista ou politicamente
correta dos fatos, desconsiderarei solenemente. E não vou
me matar por isso. Aliás, se
algum dia alguém tentar fazêlo – em represália pela forma

como defendo Israel, seu Deus
e o seu povo – morrerei por
causa justa.
Roberto Kedoshim
Jornalista e Missionário
chamado para trabalhar
entre os Judeus
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Se salvo sou,
santo sou

A

santificação é apresentada em Hebreus como condição indispensável na vida daquele cujo alvo maior
é ver o Senhor. E isto concorda com I João 3.2,3.
Mas nestes dias tão atarefados, com tantas opções, tantas
distrações, quantos se mostram interessados em ver o Senhor?
O que você daria para ver o Senhor? Em II Tm.3.1-4, falando
sobre o interesse espiritual das pessoas nos últimos dias Paulo
disse: “...sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão
egoístas..., mais amigos dos prazeres que amigos de Deus.”
Será que eu me encaixo aqui?
Há entre as criaturas de Deus aquelas que não o querem
ver, não querem intimidade com ele. Em Mc.5:1-2,7, a legião no
corpo do gadareno declara: “ que tenho eu contigo, Jesus?” E
não se iludam, não são apenas os demônios que agem assim.
Há muitos religiosos dizendo o mesmo. Tais criaturas até gostariam de ter os benefícios da presença de Jesus e há muitas
buscando isto nas igrejas, mas elas empacam na condição
exigida para que se tenha acesso ao Senhor, a santificação.
Oswald Chambers fez a seguinte declaração: O fim destinado
ao homem não é felicidade nem saúde, mas, sim, santidade.
O único objetivo de Deus é a produção de santos. E seguindo
na mesma direção, Vance Havner diz: Deus nos salvou para
nos tornar santos, não felizes. Algumas experiências podem
não contribuir para nossa felicidade, mas tudo pode contribuir
para nossa santidade.
Penso que um grande perigo que muitas pessoas que
nestes dias lotam as igrejas estão correndo, é o de achar que
podem estar seguras de que são de Deus, e de que um dia
estarão com Deus, mesmo não demonstrando em suas vidas
nenhuma característica que vem de Deus (Mt.7:13-23). Quanto
a isso Alan Redpath faz a seguinte observação: A não ser que
a graça tenha alterado radicalmente meu comportamento, ela
não pode alterar meu destino. E. Spurgeon acrescenta: Salvação não é apenas libertação do inferno; é libertação do
pecado. Então isto deve nos levar a fazer perguntas sobre
as evidências de uma real espiritualidade em nós. Há alguma
coisa acontecendo no meu íntimo, no meu conceito de valores, na minha convicção do que é certo ou errado, de modo a
mostrar que houve arrependimento, mudança de direção em
minha vida? Há alguma coisa mexendo com o meu coração,
me chamando para a luz, para o bem, para o amor, para a
verdade, de modo que eu possa perceber que estou debaixo
da influência de Deus?  Como li certo dia no devocional Pão
Diário “costuma-se pensar em salvação apenas no sentido de
ter os pecados perdoados e ir para o céu, mas o que está em
questão é, na verdade, o retorno ao relacionamento com o Deus
eterno.” Ninguém pode esperar ir um dia morar com Deus se
não estiver querendo andar com ele agora. Conforme George
Swinnock, “o céu precisa estar em ti antes que possas estar
no céu.” Sim, Jesus pagou o preço dos nossos pecados, mas
será que já tomamos conhecimento de quão terríveis são esses
pecados? Se ainda estamos agarrados a eles e que remos
assim permanecer até o fim, que importância estamos dando
ao seu sacrifício? Charles Thomas Studd ensinou: Há duas
coisas para as quais não há esperança: salvação sem Cristo e
salvação sem santidade. Em Lucas.13:5, Jesus disse: Se não
vos arrependerdes todos igualmente perecereis.
A santificação é um agir purificador de Deus na vida daqueles que constantemente se apresentam a ele, daqueles que buscam a sua presença (Rm.12:1-2). É como a ação influenciadora
de um imã sobre um pedaço de ferro introduzido no seu campo
magnético. Ou o ferro está no imã e recebe a sua influência,
adquirindo propriedades que ele não possui naturalmente, ou
está fora do imã e continua sendo um ferro comum (I Jo.2:15;
Gl.5:16). Thomas Watson disse: A santificação é gradual; se
ela não aumentar, é porque não está viva.
Mas muitos não levam isto em conta. Por não querer nada
com a santidade, são como o filho rebelde que, querendo sair
à noite para lugares impróprios, insiste em dizer ao pai: me
dê o seu dinheiro e guarde o seu discurso. E por rejeitarem a
luz, por rejeitarem a Palavra de Deus, conforme Jo.3:18-20, já
se encontram debaixo de condenação. Por esta razão um dia
ouvirão do Senhor o mesmo que o Diabo e os demônios irão
ouvir. Apartai-vos de mim malditos... (Mt.25:41).
Não, isto não é justificação por obras, é antes um alerta
chamando para ouvir João dizendo: Já está posto o machado
à raiz das árvores; toda árvore, pois, que não produz bom fruto
é cortada e lançada ao fogo. Mateus 3:10.
José Soares Filho
Pastor da Igreja Batista Bereiana
Jaraguá do Sul – SC 
(47) 3370 1221 - josefilhosoares@bol.com.br
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Brasil-Índia 2020

O

Pr Jefferson
Q u e vedo Soares, da
MBBF trabalhando
no Projeto Visão
Brasil-Índia 2020
teve um bom início
de ano na implantação da Igreja em
Siliguri. Agora eles precisam de um local mais adequado para os
cultos, pois há mais pessoas agregando-se ao grupo. Ele pede
que todos estejam orando pelas Escolas Batistas de Evangelismo
que estarão ministrando em vários lugares na Índia sob a orientação do Pr. Athem e pelo treinamento de mais Líderes para essas
Escolas de Evangelismo.
Também acaba de ser criada a primeira Associação de Senhoras Batistas Fundamentalistas da Região dos Himalayas em
Janeiro lá em Siliguri. A esposa do Pr. Athem, que se chama Indu e
a Épi, esposa do Pr Jefferson organizaram essa programação e no
final de 2011, sob a liderança do Pr. Bimal, que faz parte da equipe
em Siliguri, foi realizado um encontro para deficientes auditivos.
Depois de muito tempo e esforço por parte dele e de sua esposa e
de ir atrás dessas pessoas por toda a cidade e arredores, mesmo
sem ter um carro, conseguiram reunir 17 surdos-mudos no culto
evangelístico e 3 deles fizeram uma decisão aceitando Cristo. O
Pr. Bimal está desenvolvendo esse ministério desde quando o Pr.
David Bennet esteve na Índia dando esse treinamento.
O Pr. Davi Bennet foi missionário em São Paulo fundando uma
igreja para Surdos-mudos. Seu ministério está produzindo frutos
na Índia e o objetivo do Pr. Bimal é iniciar uma igreja para surdos
em Siliguri também. Para entrar em contato:
www.missoesindia.blogspot.com,
Jeff.quevedo@hotmail.com ou epimeyer@hotmail.com.

Reunião de
Pastores 2012

N

o último dia 28 de janeiro aconteceu na Primeira
Igreja Batista de São Sebastião do Paraíso MG sob a
liderança do Pr. Jader Machado a primeira reunião de
pastores e obreiros da região Nordeste do Estado de São Paulo
e Sul de Minas. Os pregadores foram, os pastores Carlos Alberto
Moraes de Batatais SP e José Ênio Darini de Altinópolis SP.
Na ocasião, foram marcadas todas as reuniões deste ano que
acontecem a cada dois meses. As datas e locais não puderam
ser divulgadas porque esta edição já estava sendo impressa.
Em março, divulgaremos.

Nova Classificação de Países por Perseguição

A

lista de Classificação de Países por
Perseguição 2012
pode parecer familiar. A Coréia
do Norte permanece em primeiro lugar como o país que
mais persegue os cristãos no
mundo, junto com países de
maioria islâmica que estão em
38 das 50 posições na classificação.
Afeganistão (2º), Arábia
Saudita (3º), Somália (4º), Irã
(5º) e as Maldivas (6º) compõem o bloco onde os cristãos
não têm quase nenhuma liberdade de culto. Pela primeira
vez, o Paquistão (10º) entrou
no top 10, e isso aconteceu
pelo fato de que o ministro
cristão Shahbaz Bhatti foi assassinato porque tentou alterar
a Lei da Blasfêmia no país.
O resto do top 10 é formado
por: Uzbequistão (7º), Iêmen (8º)
e Iraque (9º). Laos foi o único
país que deixou a lista dos dez
primeiros, caindo da décima posição para a décima segunda.
Enquanto os índices de
violência se agravaram nas
nações muçulmanas, a Coréia
do Norte, pelo 11º ano seguido,
permanece no primeiro lugar
e merece essa posição. País
comunista, com uma quase-

religião que está baseada em
seu antigo líder, Kim Il-Sung.
Qualquer pessoa que adore a qualquer “outro deus” é
automaticamente perseguida.
O número estimado de cristão
no país é de 200.000 a 400.00.
Estima-se também que 50.000 a
70.000 cristãos estão presos em
campos de prisioneiros no país.
“Com a morte de Kim JongIl no mês passado e com seu
filho, Kim Jong-Un, assumindo
o poder, é muito difícil determinar como será a vida dos cristãos nessa nova fase”, disse o
presidente da Portas Abertas
nos EUA, Carl Moeller, e completou: “Certamente, a situação
permanece perigosa para os
cristãos, por isso devemos orar
pela Coréia do Norte, para que
todos os cristãos possam ter a

liberdade de adorar ao Único
Deus, e não a Kim Jong-Il e
Kim Il-Sung”.
Ocorreram outras mudanças significativas na classificação, incluindo o Sudão que subiu 19 posições e está em 16º
agora – o país que mais subiu
posições na atual classificação.
A Nigéria pulou 10 posições e
está em 13º agora. O Egito,
afetado pelas manifestações e
revoluções que se iniciaram na
Primavera Árabe, subiu quatro
posições e está em 15º lugar
agora.
Em julho de 2011, o Sul do
Sudão, de maioria cristã, se
tornou um país independente,
fazendo com que os cristãos do
Norte do Sudão ficassem ainda
mais isolados sob o poder do
presidente Omar al-Bashir. O

presidente mudou a constituição e fez com que o país se
tornasse mais islâmico
Na Nigéria, grandes atrocidades aconteceram. Mais
de 300 cristãos foram mortos
no ultimo ano no país e as
informações indicam que os
números podem ter subido
ainda mais. Desde 2009 o
grupo extremista Boko Haram
destruiu mais de 50 igrejas e
matou 10 pastores.
A China ainda é a maior
Igreja no mundo que sofre
com a perseguição, pois se
estima que existam 80 milhões
de cristãos no país, mas ela
caiu da 16º posição para a
21º. Isso aconteceu porque os
pastores de igrejas domésticas
aprenderam a como lidar com
a perseguição exercida pelo
governo.
A boa notícia é o crescimento da Igreja que está sofrendo com a perseguição. Um
pastor do Irã afirma: “Nós não
estaríamos crescendo se não
tivéssemos pagando o preço
pelo nosso testemunho.”
Confira a Classificação
de Países por Perseguição
acessando o site: http://www.
portasabertas.org.br/cristaosperseguidos/classificacao/

