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Distribuição Interna

Destaques
Missões em Londrina PR

Pr. Eduardo, Mis. Reinaldo, Pr. Carlos, Pr. Daniel e Pr. Manoel

P

ara continuar incentivando missões, fazendo crescer
a participação de todos os membros e congregados e
estendendo o apoio a um maior número de obreiros da
seara do Senhor, o Templo Batista Maranata de Londrina PR, sob
a liderança do Pr. Manoel A. de Souza realizou nos dias 24 a 26
de fevereiro de 2012 a sua sétima conferência missionária para
renovação da Promessa de Fé para Missões. O preletor convidado foi o Pr Carlos Alberto Moraes, que é um dos missionários
do TBM e atua como Coordenador de Missões da AMI – Associação Missionária Independente com sede em Ribeirão Preto
SP. Na ocasião, também esteve presente dando testemunho do
seu trabalho através da Rocha Eterna Ministério em Prisões, o
missionário Reinaldo Batista com sua esposa Aline e a filha Priscila. Reinaldo é membro da IBI em Altinópolis SP e desenvolve
seu ministério em diversos presídios da região de Pirajuí SP. Ao
computar os cartões do compromisso financeiro para o período
de março de 2012 a fevereiro de 2013, o Pr Manoel verificou um
crescimento de aproximadamente 50% na arrecadação para
sustento missionário.

jornaldeapoio@yahoo.com.br
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XXI Congresso Batista Bíblico

D

e 17 a 21 de Julho
de 2012 será realizado pela CBBN
– Comunhão Batista Bíblica
Nacional, na cidade de Vitória
da Conquista - BA, o XXI Congresso Batista Bíblico sob o
tema: “Aviva-nos, Senhor”.
Os preletores serão os pastores: Jaime William Rose, Manoel
Fernando Cano, Samuel Barreto, Nindoval P. Gadelha, Jairo M.
Cáceres, Joel Barbosa e o irmão
Élcio Portugal abordando o tema
música na igreja.
Vitória da Conquista tem
uma população de 310.129
habitantes (IBGE 2011), o que
a torna a terceira maior cidade
do estado da Bahia e do interior
do Nordeste juntamente com

Caruaru-PE (excetuando - se
as regiões metropolitanas).
Possui um dos PIBs que mais
crescem no interior daquela
região e sendo conhecida como
a capital regional de uma área
que abrange aproximadamente
oitenta municípios na Bahia.
Encontro
dos Missionários
Antes do Congresso, nos
dias 13 a 16 de julho, acontecerá o Retiro de Missionários da
CBBN. Todos os missionários
solteiros e casados (acompanhados de suas esposas) estão
convocados a participar do retiro onde serão ministrados
estudos que visam o aperfeiçoamento do trabalho missionário

Fachada da PIBBVC

e orientações gerais para os
missionários e suas famílias,
além de um tempo precioso
de comunhão com a família

missionária Batista Bíblica.
Para saber mais e efetivar
sua inscrição, visite o site: www.
cbbn.org.br.

AMI aprovou dois novos Projetos no Paraná

Despertamento Missionário

D

epois de um bom tempo de planejamento e maturação,
a AMI – Associação Missionária Independente vai colocar em prática um projeto que visa o despertamento
missionário para sustento financeiro e oração em prol de obreiros
que estejam atuando na implantação de novas igrejas batistas
em todo o Brasil. Em reunião da Diretoria da missão realizada
em sua sede em Ribeirão Preto SP no dia 23 de fevereiro com a
presença do Presidente Pr Renato Sá Barreto, do Secretário, Pr
João Camargo de Vasconcelos Filho, do Diretor Administrativo,
Pr Roberto Castilho de Brito e do Coordenador de Missões, Pr
Carlos A Moraes, os passos finais foram dados e o primeiro evento
foi marcado para os dias 18 a 20 de maio de 2012. O local escolhido
para inaugurar o projeto foi a Igreja Batista Bíblica de Guarulhos,
Rua Sílvio Maia 153 em Guarulhos SP, sob a liderança do Pr João
Lima. São dois os objetivos do evento. Primeiro: realizar dois cultos
de despertamento missionário com a presença do maior número
possível de irmãos das igrejas próximas ao local do evento. Segundo: ter uma reunião com os pastores para expor os objetivos
da missão. Este primeiro evento será uma espécie de projeto piloto
para outros que deverão acontecer em diversas partes do Brasil.
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Na foto de Cascavel:
Da esquerda para a direita: Giovana, Pr Carlos, Pr Josafá,
Laura, Regina e Carol

Na foto de Arapongas:
Da esquerda para a direita: Pr Carlos, Pr Tiago e Luana

D

epois de uma reunião da Diretoria da
AMI – Associação
Missionária Independente em
sua sede em Ribeirão Preto SP
no dia 23 de fevereiro de 2012,
o Coordenador de Missões, Pr
Carlos Alberto Moraes viajou
para Londrina PR para uma série de conferências missionária
e também para duas reuniões
finais e aprovação dos Projetos
Arapongas e Cascavel, ambos
no Paraná.
Os dois projetos já haviam
sido examinados pela Diretoria

e aprovados, faltando apenas
a entrevista final com o Coordenador. No sábado, dia 25 de
manhã, Pr Carlos esteve em
Arapongas juntamente com o
Pr Manoel A. de Souza, que
é conselheiro da AMI, para
a entrevista com o Pr. Tiago
Henrique da Silva.
Na segunda-feira, dia 27 à
tarde, a reunião foi com o Pr.
Josafá Fernandes Serra do
Projeto Cascavel PR. Desta
feita a reunião aconteceu em
Londrina PR também com a
presença do conselheiro Pr

Manoel.
Como faltava apenas essa
reunião com as duas famílias
de missionários, ambos foram
aprovados e os dois passarão à fase de divulgação nas
igrejas em datas previamente
agendadas, pois como já estão residindo nos respectivos
campos de trabalho, as viagens
terão um agendamento mais
distanciado.
Os dois missionários são
enviados pela Igreja Batista
Adonai em Osasco SP sob a
liderança do Pr. Fernando F. de

Sousa (E-mail: pr.fernando@
adonai.org.br Fone: 11 34480960). Para contatar os missionários use os seguintes
endereços:
Pr. Josafá Fernandes Serra E-mail: josafaserra@yahoo.
com.br - Telefones: (45)
3224-3852 – 9955-8688 (TIM)
– 9108-2971 (VIVO).
Pr. Tiago Henrique da Silva
– E-mail: missaotiago@
hotmail.com – Telefones:
(43) 3056-1546.

Conferência da AIBIC em abril

erá realizada no Acampamento Jóia, nos dias
19 a 22 de abril, começando com o almoço na
quinta-feira (19) e encerrando
com o almoço do domingo (22). A
inscrição pode ser feita com o Pr.
Henrique pelo fone: 3297.1550
ou reservando a sua vaga.
Para este ano haverá diversos preletores para edificar
os participantes e temas que
envolvem a necessidade atual das igrejas locais sobre a
continuidade dos dons ou não
e missões no mundo, com as
experiências desses homens
de Deus. Mais informações
com o Pastor Etinho pelo fone:
8843.3564 ou 9901.4273.
Os preletores serão:
Dr. William Coleman, Doutor em Ministério de Pregação

Preletores

Expositiva pelo Seminário Teológico Batista do Sul EUA,
2009. Mestre em Divindade
pelo Seminário Teológico Batista do Sudeste, 1998 e Bacharel
em Ciências pela Universidade
de Wingate, 1993. É Pastor Sênior da Igreja Batista de Glenn
View, Winston-Salem, North
Carolina, 1999 - até hoje.
Pr. Shaun Miles: Casado há

um ano e meio com uma missionária que conheceu no Vietnã
em 2008. O pai dela é Pastor
no Vietnã e o avô dela é o VicePresidente das Igrejas Batistas
no Vietnã. Está cursando Mestrado em Divindade pelo Seminário Teológico Batista da Liberty
Universidade. É Pastor Sênior
da Igreja Batista de Northside,
Deland, Florida, desde 2007.

Dr. William Wilson: Ph.D.
no Novo Testamento, pelo Southwestern Baptist Theological
Seminary, em 2002. Mestre em
Divindade pelo Southwestern
Baptist Theological Seminary,
em 1996. Fez viagens Missionárias para a China desde
2005 a 2011 e também para
Bahamas, México, Vietnam,
Camboja, Tailândia e Haiti.

Pr. Jenuan Lira: Pastor da
Igreja Bíblica Batista do Planalto.
Bacharel em Teologia pelo Seminário Batista do Cariri (SBC),
Crato/CE. Licenciatura Plena em
Letras pela UECE em Fortaleza.
É presidente do Ministério Multiculturais Maranata e professor
do Instituto DOULOS. Casado
com Aline Lira com quem tem
dois filhos: Jeninho e Vitória.

“Considero feliz aquele que quando se fala de êxito
busca a resposta em seu trabalho.”
( Ralph Waldo Emerson )
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Pr. Rômulo Weden Ribeiro
rwribeiro@globo.com

Q

uando Judas escreveu sua carta
por volta do ano
68 da era cristã foi motivado
pela apostasia que já se fazia
presente no seio das igrejas
locais. As heresias eram tão
ameaçadoras que o Espírito
Santo o levou a fazer as severas advertências registradas
nos versos 3 e 4.
Esse Judas foi um dos
irmãos de Jesus e fez uso
de palavras duras e incisivas
diante da primeira crise de
oposição doutrinária da parte
dos que plantavam sementes
de engano no meio do povo de
Deus. A conclamação de Judas
para batalhar pela defesa da
fé ecoa pelos corredores da
história e em todas as gerações
as batalhas se repetem. Essa é
a verdadeira batalha espiritual
que a igreja deve travar.
Judas não é a única epístola
onde encontramos os apóstolos
agindo em defesa da fé. Há
outros exemplos claros em I
Coríntios quando Paulo defende
a doutrina da ressurreição. Em
Gálatas, onde o mesmo Paulo
sustenta a salvação pela graça
diante do legalismo dos judaizantes. João, o apóstolo defende o
cristianismo contra o evangelho
gnóstico que negava a doutrina
da humanidade de Cristo.
O fato é que cada geração
tem suas batalhas pela fé. Os
desafios não são tão diferentes.
A nossa geração vive a era
denominada de pós-moderna,
onde fortes adversários desa-

Não confieis
na opressão

Os adversários de nossos dias
fiam a fé cristã. Quero neste
destacar apenas três deles: o
antropocentrismo, o relativismo
e o materialismo.
O antropocentrismo é a divinização da vontade do homem.
Essa crença humanizou Deus
e o destronou tirando-lhe a
autoridade. Não é só no mundo
secular, mas também na Igreja
que a vida está centrada no
homem. Deus tem sido transformado em uma espécie de
gênio que trabalha para realizar
todos os desejos e vontades
do homem. Daqui nasceram
expressões fortes como “Eu
determino”, ou “Eu decreto”,
entre outras.
Como cristãos somos desafiados a reconhecer a soberania
de Deus diante dessa geração de
senhores e senhoras do próprio
destino. Essa foi a mensagem de
Paulo escrevendo aos Filipenses
2:9-11. Apesar da força desse
antropocentrismo exacerbado,
Deus permanece em seu trono,
e quer ser entronizado nos corações dos que crêem.
O segundo adversário da
fé cristã é o relativismo. Suas
raízes estão nas crenças do
filósofo alemão Georg Wilhelm
Friedrich Hegel (1770 -1831).
Em sua dialética Hegel ensinava que “... todo certo tem um
pouco de errado, e todo errado
tem um pouco de certo”.
Essa sua pregação desenvolveu-se até chegar ao que
chamamos de relativismo. Para
o relativista não há verdades
absolutas. Para ele o padrão

A ressurreição de Jesus
Um grupo de arqueólogos e especialistas em assuntos religiosos apresentou em Nova York as conclusões de uma pesquisa
que apresenta indícios da ressurreição de Jesus a partir de um
túmulo localizado em Jerusalém há três décadas. “Até agora
me parecia impossível que tivessem aparecido túmulos desse
tempo com provas confiáveis da ressurreição de Jesus ou com
imagens do profeta Jonas, mas essas evidências são claras”,
afirmou o professor James Tabor, diretor do departamento de
estudos religiosos da Universidade da Carolina do Norte (EUA),
um dos responsáveis pela pesquisa. O túmulo em questão foi
descoberto em 1981 durante as obras de construção de um prédio no bairro de Talpiot, situado a menos de quatro quilômetros da
Cidade Antiga de Jerusalém. Um ano antes, neste mesmo lugar,
foi encontrado um túmulo que muitos acreditam ser de Jesus e
sua família. Ao lado do professor de Arqueologia Rami Arav, da
Universidade de Nebraska, e do cineasta canadense de origem
judaica Simcha Jacobovici, Tabor conseguiu uma permissão da Autoridade de Antiguidades de Israel para escavar o local entre 2009
e 2010. Em uma das ossadas encontradas, que os especialistas
situam em torno do ano 60 d.C., é possível ver a imagem de um
grande peixe com uma figura humana na boca, que, segundo os
pesquisadores, seria uma representação que evoca a passagem
bíblica do profeta Jonas. A pesquisa, realizada com uma equipe
de câmeras de alta tecnologia, também descobriu uma inscrição
grega que faz referência à ressurreição de Jesus, detalhou o
professor Tabor, que acrescentou que essa prova pode ter sido
realizada “por alguns dos primeiros seguidores de Jesus”. “Nossa

de certo e errado está vinculado à consciência de cada um
e não aos valores da Palavra
de Deus. Influenciados por tal
crença os pregadores do relativismo relativizam as verdades
do cristianismo e absolutizam
suas próprias convicções.
Ao falarmos às pessoas
presas ao relativismo somos
desafiados a dizer-lhes que
Jesus é a verdade absoluta,
pois foi Ele quem disse em
João 14:6: “Eu sou o caminho,
e a verdade, e a vida; ninguém
vem ao Pai senão por mim.”
Finalmente nos defrontamos nosso terceiro adversário:
o materialismo. O materialismo
é uma filosofia que superestima
o material, o físico e o palpável
em detrimento do espiritual e do
eterno. O materialista é alguém
que julga o mundo espiritual
como abstrato e secundário.
Algo sem a menor relevância.
Acredita que a essência da
vida se resume ao verbo ter.
Assim, o materialismo estimula
as pessoas a viverem para ter
enquanto o cristianismo prega
o viver para ser. Como cristãos
somos desafiados a ser santos,
luz do mundo e sal da terra em
meio a uma geração que vive
para ter.
Durante seu ministério Jesus encontrou pessoas materialistas. Uma deles foi o jovem
rico, que preferiu as riquezas
terrenas em lugar das riquezas
eternas. Mas encontrou também pessoas como Zaqueu,
que foram capazes de trocar

o materialismo pelos valores
eternos.
Em nossos dias o materialismo tem influenciado a
pregação de muitos que se
dizem cristãos. Estão fazendo
com que as pessoas busquem
recompensas em Deus e não
Deus. Trata-se de uma teologia triunfalista conhecida por
evangelho da prosperidade.
Em lugar de conversões a
Cristo, estamos presenciando
adesões ao cristianismo. A
busca não é por Deus, mas
pelo que supõem que Deus
possa lhes dar.
Portanto, o materialismo nos
desafia a anunciar que esse viver para ter deve ser substituído
pelo viver para ser. A pregação
da Palavra deve provocar sede
e desejo de estar com o Senhor
e não apenas de receber algo
dele. É apropriada a mensagem
do salmista: “Como suspira
a corça pelas correntes das
águas, assim, por ti, ó Deus,
suspira a minha alma. A minha
alma tem sede de Deus, do
Deus vivo; quando irei e me
verei perante a face de Deus?”
(Salmo 42: 1-2).
O antropocentrismo, o relativismo e o materialismo são
apenas alguns dos grandes
adversários que desafiam a
fé cristã em nossos dias, mas
representam muitos outros.
Pode parecer difícil essa batalha, mas temos que lembrar o
fato que a palavra de Deus tem
poder para destruir tudo aquilo
que se levanta contra ele.

equipe se aproximou do túmulo com certa incredulidade, mas os
indícios que encontramos são tão evidentes que nos obrigaram
a revisar todas as nossas presunções anteriores”, acrescentou o
especialista, que acaba de publicar um livro com todas as conclusões de sua pesquisa, “The Jesus Discovery”.
Catolicismo na América latina
Apesar do tremendo crescimento dos evangélicos nos países
latino-americanos, o continente ainda é uma das maiores reservas do catolicismo mundial. Apontada pelo falecido papa João
Paulo II como “continente da esperança”, a América Latina abriga
24% dos católicos do mundo (Anuário Pontifício de 2011). É uma
porcentagem igual à da Europa e superior à da África (15,2%),
Ásia (10,7%) e Oceania (0,8%). Somando-se os Estados Unidos
e o Canadá aos países latino-americanos, a América tinha então
49,4% dos 1,181 bilhão de católicos então existentes. Marcada
pela Teologia da Libertação, que nasceu na Conferência do
Episcopado Latino-americano de Medellín, Colômbia, em 1968, a
Igreja Católica viveu intensas divergências internas, entre uma ala
conservadora majoritária e os defensores da Opção Preferencial
pelos Pobres, de tendência alegadamente marxista. O Vaticano
preocupa-se igualmente com a onda crescente de secularização
e com a rejeição de princípios da Igreja por grande número de
católicos. Esse grupo, que inclui teólogos e até alguns bispos,
defende o fim do celibato, pede a ordenação sacerdotal de
homens casados e de mulheres, aceita o uso de contraceptivos
para controle de natalidade e reivindica a readmissão na vida
comunitária dos divorciados e recasados.

EXPEDIENTE
BATISTAS INDEPENDENTES, BÍBLICOS E REGULARES
Matrícula nº 4 - Livro B-2 - Fls 1 v, 2

Todos os articulistas e colaboradores são voluntários, sem qualquer vínculo de trabalho. Artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores.

EDITOR: Pr. Carlos Alberto Moraes - MTb 35.664
Assistente de Redação: Pr. Rômulo Weden Ribeiro
Digitação: Leticia Fernandes

Expedição: Agnes Ayres F. Moraes
Impressão: M&C2 Gráfica e Editora
Contatos: e-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br

COMPROMISSO: Este períodico é BATISTA em governo e doutrina; é INDEPENDENTE em operação; é FUNDAMENTALISTA em posição e SEPARADO por convicção.

“Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina; se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas
o coração” (Salmo 62:10).

O

Brasil pegou carona na prosperidade financeira que
arou o mundo entre 2000 a 2008 e, agora, é um dos
países emergentes mais beneficiados com a crise
econômica mundial. Apesar do sucesso do Plano Real, que
preparou o Brasil para o atual desenvolvimento econômico, a
sorte também tem sido uma grande aliada. Porém, a corrupção
impregnada na política, os altos impostos e a impunidade não
permitem melhorias na área de educação, saúde e, especialmente, segurança. Faltam vagas e qualidade nas escolas,
pacientes estão morrendo nas filas do SUS e a violência prolifera de norte a sul. Mas existe uma sensação de que o Brasil
melhorou devido aos milhares de empregos que foram criados,
crédito fácil, bolsa família e os investimentos estrangeiros.
Aproveitando a euforia da população e da Mídia, que está
mais preocupada com economia do que com cidadania, homens
públicos, corrompidos pelo poder, estão propondo e fazendo leis
que mínguam a liberdade religiosa, de expressão, de família e
individual das pessoas. Aos poucos, o Brasil está voltando a uma
ditadura—não militar, mas legalista—com controle absoluto de
nossas ações e decisões pessoais. Leis que, aparentemente,
visam o bem-estar da população, são pretextos para dar mais
poder ao Estado e menos liberdade aos cidadãos. As boas leis
sempre visam a ordem e o progresso do país. As leis opressivas
são aquelas que defendem a bandeira de um político, de um
partido ou até mesmo de uma religião. Infelizmente, no Brasil
algumas leis têm sido mais ideológicas do que patrióticas.
Atualmente, há projetos de leis categoricamente amorais,
como a legalização do aborto, a lei contra as palmadas e a lei
contra a homofobia, que estão esperando o melhor momento
para serem aprovados e sancionados pela presidência. Todos
esses projetos ferem diretamente o cerne da família brasileira e
o direito individual das pessoas. No caso do aborto, o direito do
feto de vir ao mundo e se tornar um cidadão. No caso dos pais,
o direito de educar seus filhos como convém sem a ingerência
do Estado. No caso da homofobia, o direito de se posicionar
contra a prática homossexual. Esses projetos ainda não foram
aprovados porque encontram resistência por boa parte da sociedade, mas se os eleitores continuarem a votar em políticos
manipuladores do interesse público, com sede de poder, em
breve o Brasil será o celeiro de uma ditadura legalizada com
poucos direitos individuais e muitas responsabilidades para com
o Estado. Muitos estão dispostos a aceitar a opressão de um
governo desde que a economia vá bem. Será assim nos dias
do anticristo. Deus salve o povo brasileiro!

Nasce a Igreja
Batista Manancial

N

a noite do dia três de março de 2012 aconteceu um
batismo muito importante no ministério do Pr Josafá
F. Serra que está implantando uma nova igreja em
Cascavel PR. Três irmãos passaram pelas águas: Eliel, Adriel e
a Laurinha, filha caçula do missionário. O novo batistério inaugurado é uma caixa d’água. Pr Josafá chegou às lágrimas de
emoção ao batizar a filha e dizer que naquele momento estava
nascendo a Igreja Batista Manancial em Cascavel PR. Também
esteve presente no culto o Pr. Fernando Ferreira de Sousa com
sua esposa Míriam e os irmãos Márcio e Carlos, todos da Igreja
Batista Adonai em Osasco SP, igreja enviadora do missionário.
Para contatos com Pr. Josafá: (45) 3224-3852 – 9955-8688 (TIM)
– 9108-2971 (VIVO).

O que fazemos durante as horas de trabalho determina o que
temos; o que fazemos nas horas de lazer determina o que somos.”
( Charles Schulz )
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Vale a Pena Sofrer Pela Igreja?
Heidi Silva Ferreira

S

ou abençoada, pois
nasci em um lar cristão. Missionários
presbiterianos, muito dedicados amavam ao Senhor e
visitaram os sítios onde viviam
meus avós (paterno e materno)
trazendo a luz do Evangelho
para aquela região de Araraquara. Meus avós conheceram
ao Senhor Jesus e entregaram
suas vidas a Ele. Assim, meus
pais ainda pequenos na época,
cresceram em lares cristãos
também.
Meus pais eram presbiterianos fiéis ao Senhor, cresci
dentro de um lar onde procurávamos obedecer a Palavra de
Deus. Mas eu não era salva!
Mudamos para Campinas e
fomos morar em Vila Teixeira.
Certo dia, o Pr. Donald J. Hare
e Pr. Melbourne E. Cuthbert iniciaram (em uma tenda de lona)
uma Igreja Batista Regular ali
em nosso bairro. Eu nem sabia
que existia Batistas. Eu tinha
na ocasião mais ou menos
14 anos de idade, e achava
que só existia presbiterianos e
católicos no mundo.
Comecei a freqüentar os
cultos na tenda de lona, prestava atenção na mensagem, mas
não entendia nada. Sempre
achava que o apelo era feito
para os católicos, eu era filha
de crentes.
Um dia, durante a pregação
o Pr. Donald apontou à esmo,
mas foi bem para mim, e disse: Não pense que só porque
você é filho(a) de crentes,
você está livre do inferno. Esta
decisão é pessoal. Voltei para
casa arrasada. Sabia que não
estava salva, mas não sabia o
que fazer.
O tempo passou e no lugar
da tenda, veio o Tabernáculo
de alumínio e eu, continuei a
frequentar os cultos. Como eu
era “crente” e de um lar cristão,
fui convidada para ajudar na 1º
EBF que iriam realizar.
Para essa EBF foi convidada uma missionária brasileira,
do Ceará, cujo nome era Neusa.
Ela contou a história de Paulo
e apresentou o Evangelho de
uma maneira bem simples para
as crianças, então eu entendi,
e cri no sacrifício do Senhor
Jesus por mim. Fui salva!

N

Desde o início da pregação do Evangelho em Vila
Teixeira, (não sei se foi em
1954 ou 1955) tivemos bastante perseguição por parte da
Igreja Católica. Eles tinham
lá uma capelinha caindo aos
pedaços, e hoje eles tem uma
quase catedral, graças a nós
os crentes.
Quando foi construído o
tabernáculo de alumínio, recebíamos, quase que em todos
os cultos, senão em todos,
muitas tijoladas. Como o local
de culto era de alumínio, cada
pedrada atrapalhava bastante,
fazia muito barulho. Recordome de uma vez que tínhamos
algumas visitas e uma pedra foi
direto no rosto de uma senhora
que teve seus óculos atirados
longe, quase foi acertada na
fronte. Ela ficou chocada!
Quando estávamos na EBD
ou culto, o padre vinha com
a sua procissão, subia uma
escadinha de terra que dava
acesso ao lado do nosso
tabernáculo, parava ali, mandava todos parar e ficavam
gritando e cantando à Maria.
Às vezes faziam as mesmas
provocações durante os cultos
ao ar livre.
O padre também mandou
fazer uns avisos (quadrinhos) e
distribuiu para os moradores do
bairro. Esse aviso era colocado
na porta do lado de fora e dizia
mais ou menos assim: “Neste lar somos todos católicos
(mesmo que lá tivesse algum
crente). Protestantes não são
bem vindos aqui”. Algumas vezes quando fomos fazer visitas,

fomos recebidos com baldes de
água no rosto. Os folhetos que
distribuíamos eram rasgados
com raiva.
Tudo isso os fez trabalhar e
construir a quase catedral que
está lá hoje! Mas nós também,
continuamos, e, hoje a Primeira
Igreja Batista Regular de Campinas está lá para a glória do
Senhor Deus.
Tive o privilégio de assistir
ao primeiro Acampamento
Batista Regular (acho que da
região Sudeste). Foi realizado
no Acampamento dos Irmãos
Unidos na cidade de Souzas,
naquele tempo: Arraial de Souzas. Foi nesse Acampamento
que ao redor de uma fogueira,
dediquei minha vida para o Senhor. Fui para S. Paulo estudar
no SEBARSP (naquele tempo:
Seminário e Instituto Bíblico
Batista). Tive a honra de fazer
parte da formatura da primeira
turma de Educação cristã.
Quando estava no último
ano do Seminário, o Pr. Renato de Oliveira Volpi, pastor
da Igreja Batista em Tucuruvi,
convidou-me para ajudar a
igreja com a música. Fui, e lá
conheci o Alceu. Ele estava
entrando no Seminário, pois
desde menino tinha chamado
para o ministério. Ele com vinte
e um anos já era co-pastor em
Tucuruvi. Casamo-nos e fomos
para Jd. Bonfiglioli, onde ficamos por quase quinze anos.
Tudo era novo. A denominação Batista Regular em São
Paulo, a igreja, nós... E tudo
era muito difícil. Não tínhamos
carro, telefone, computador etc.

Nossos quatro filhos chegaram
muito rápido. Em cinco anos
chegaram os quatro. Morávamos numa casa sem nenhum
acabamento, com piso ainda no
contra-piso e etc. Acho que não
existiam fraldas descartáveis
também, porque eu nunca vi
uma naquele tempo. Passamos
por muitos reveses e dificuldades. Mas... O maravilhoso
Senhor, Deus provedor sempre
esteve presente e atuante. Foi
um tempo maravilhoso que não
trocaria por nada desse mundo.
Se pudesse, começaria tudo
de novo!
Como veterana que sou,
estive presente na primeira
assembléia da AIBRECES em
Tucuruvi.
Também quando foi comprado o Acampamento Maranata, fui conselheira de juniores
da primeira turma que acampou
lá. Assisti à primeira reunião da
SAIBRES. A missionária Joyce
Cavey, Betty Sterkenburg e
outras, iniciaram um encontro
para as esposas de pastores
(todas novatas) e foi tão bom
que resolvemos estender para
as presidentes das Uniões
Femininas e depois para todas
as senhoras, e assim nasceu
a SAIBRES! Recebeu esse
nome, por sugestão da irmã
Magali Luz, numa reunião que
realizamos na casa de um dos
missionários americanos, que
residiam no Acampamento
Maranata. Foi durante uma
temporada para famílias.
Valeu muito tudo o que passamos pelo Evangelho e pela
Igreja. Tudo o que sofremos
não é nada comparado com o
sofrimento do Senhor Jesus por
mim e pela Igreja. Os heróis e
heroínas do passado sofreram,
eles sim, sofreram muito para
que o Evangelho vencesse e
chegasse até nós.
Valeu sim, para a minha
vida, para a vida de nossos
filhos, para a vida dos nossos
onze netos.
Valeu sim, pois às vezes encontramos alguém que nos fala
dos resultados em suas vidas,
e isto nos enche de alegria e
confirma que valeu sim!
Testemunho público na AIBRECES, janeiro de 2012

Autoridade prisional fala da
importância do Ministério Rocha
Eterna no sistema carcerário

a minha experiência
ao longo da trajetória profissional,
configurada por 21 anos, dos
quais 12 anos desempenhando a função de direção em
diversas penitenciárias pude
presenciar inúmeras situações
onde a pessoa presa demonstrava importante esforço e por
vezes notável mudança ou evolução tanto no comportamento
quanto nas suas projeções
para o futuro, condizentes a
sua realidade ou circunstância.
Tais mudanças, verdadeiramente ainda somente alcançam uma pequena parte dos
presos e são quase que na sua

totalidade por investimentos
voltados na educação, cultura,
trabalho ou profissionalização
do preso;
Mas certamente,a vinculação do preso a uma atividade
religiosa, a meu ver, pude
constatar as mudanças mais
significativas, onde a pessoa
presa além de apresentar características que o afastam de
futuros problemas ou desvios
sociais, produzem uma verdadeira revolução com mudanças
de hábitos, tornando-se visíveis
como a transformação dos seus
discursos, abandonando gírias
ou comportamentos próprios
do ambiente prisional e ainda

passando a agir de maneira a
proporcionar tal mudança positiva aos demais companheiros
de cárcere;
Tive a oportunidade de
acompanhar as primeiras visitas da Missão Rocha Eterna –
Ministério nas Prisões, por volta de abril do ano de 2002, na
Penitenciária de Ribeirão Preto,
onde me encontrava como Diretor do Centro de Reabilitação;
A convivência se consolidou e
a Missão abrangeu diversas
outras Penitenciárias pelo Estado; A Missão Rocha Eterna se
apresenta como uma instituição
de excelência neste propósito e
tem cumprido verdadeiramente a

sua disposição em proporcionar
verdadeiras mudanças sociais
que certamente serão absorvidas pela comunidade, visto que
uma certeza que os presos após
cumprirem as suas penas retornam a convivência social.
Reginaldo Neves de Araújo
Diretor da Penitenciária I de
Serra Azul SP
Para maiores informações
sobre o Ministério Rocha Eterna: Conferências Evangelísticas, Missionárias e agendar
com algum missionário, favor
entrar em contato: (16) 3612
0278 ou e-mail: rochaeternabr@hotmail.com

Medo – um animal que ruge
Salmo 40:17 – “ ...o Senhor cuida de mim...”

O

diabo odeia um cristão consagrado e por isso usa
os obstáculos para abalar o crente. Quando nos entregamos a Deus sem reservas, isso nos coloca na
zona de guerra de Satanás. Eis porque devemos estar atentos
porque ele conhece nossas fraquezas e com suas táticas sutis
procura nos derrubar.
Uma lenda conta que certa vez a Peste encontrou uma
caravana de peregrinos que ia para Bagdá.
- Por que, perguntou o guia da caravana, estás tão apressado?
- Porque devo tirar cinco mil vidas- respondeu a Peste.
Na volta da cidade encontraram-se novamente a Peste e o
guia da caravana e este argumentou:
- Tu me enganaste. Em vez de cinco mil vidas, tirastes
cinquenta mil.
- Não, respondeu a Peste. Apenas cinco mil. Foi o medo
que tirou o resto.
Temos muitos medos e a cada dia outros tantos nos são
acrescentados. Temos medo de perder o emprego, de que
aqueles exames solicitados pelo médico dêem positivo, de que
nossos filhos não consigam encontrar alguém que os ame de
verdade, de que o dinheiro não chegue para pagar as dívidas ,
de ficar só, de ser rejeitado, da violência de nossos dias e por
aí afora. A maior parte tem a ver com o dia de amanhã. E alguns
crentes ficam tão desesperados com o que pode vir a acontecer
que se tornam apáticos e desinteressados do trabalho que está
por fazer e até mesmo acabam por apostatar da fé.
O medo pode ter seu lado bom, evitando que nos arrisquemos desnecessariamente ou nos mantendo cuidadosos. Mas
quando ele se torna uma obsessão acaba com nossa paz, nos
paralisa, nos mantém escondidos e desanimados.
A Síndrome do Pânico tem acometido muitos filhos de Deus
e é a causadora de fracassos, doenças sintomáticas e relacionamentos desfeitos.
Vivemos hoje uma geração de prazer, diversão e ociosidade
no serviço do Senhor. Precisamos ter tempo para o trabalho,
para o entretenimento, para os jogos, a Internet, a Televisão.
Precisamos ganhar dinheiro, pois ele rege o mundo e o medo de
que não tenhamos sucesso nos paralisa e nos torna espécimes
infrutíferos na obra do Senhor. “Mas é o próprio Senhor quem
nos diz em sua Palavra: Não temas, porque eu sou contigo...”
Isaías 41:10. É na Palavra de Deus que encontramos a resposta
para nossos temores, porque os planos de Deus são sempre
melhores do que os nossos e concorrem para o nosso bem.
O único medo que devemos ter é o de não podermos enxergar as prioridades da vida cristã e de permitirmos que Satanás
nos mantenha tão ocupado com as coisas “boas” que não nos
preocupemos com as “melhores” coisas como a salvação das
almas que caminham para o inferno e a consagração das vidas
que precisam estar cheias do poder do Espírito Santo.
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O “não” de Deus
para nós, é um sim!

H

á muitos anos atrás, li um livro sob o título: Famosas
Orações Não Respondidas. Sua tese é que Deus
sempre tem uma resposta favorável, mesmo quando
nos diz: não. A partir dessa ideia quero chamar sua atenção para
a forma como lida com o “não” de Deus para sua vida.
Você, alguma vez, já teve a sensação de que Deus não
estava ouvindo suas orações? Teve em algum momento a
sensação que todas as respostas de Deus para sua vida era
NÃO? Dentre muitas narrativas bíblicas onde o NÃO de Deus,
foi um SIM, quero citar três onde estabeleceremos, que este
é um princípio bíblico geral, e não simplesmente pontual na
vida de alguém.
Em 2Samuel 7.1-5, Deus disse NÃO a Davi quanto a seu
pedido para construir o Templo do Senhor. A razão era que Deus
não precisa de um prédio para se revelar (vv.6-7); além disso,
a construção do Templo não era plano de Deus para o rei Davi.
No entanto, ao dizer “não”, Deus dá algo muito melhor para o
rei, Ele firma uma aliança perpétua com sua descendência, da
qual, o próprio Messias nasceria (vv.12-16)
Em 1Reis 19.1-8, Deus disse NÃO ao profeta Elias quanto a
seu pedido para morrer. Após vencer a batalha com os profetas,
ele foi ameaçado de morte por Jezabel e fugiu. Quando para,
ora pedindo a morte, mas em vez de Deus mata-lo, o alimenta
e deixa-o descansar (vv.5b-6). Deus sabia que ele precisava de
descanso, terreno e não eterno. Com isto revela, que ainda tinha
planos para o profeta. Em 2Reis 2.1,11, Elias foi transladado,
sem ver a morte. O que era melhor? Morrer naquele momento
de desânimo, ou ser renovado pela força do Senhor, e no final
experimentar algo singular?
Em 2Coríntios 12.7-10, Deus disse NÃO ao apóstolo Paulo
quanto a seu pedido de cura, por causa de um espinho na carne.
A resposta de Deus foi que nada supera o poder e efeito da
graça de Deus na vida de uma pessoa (v.9). Ter o alívio de uma
enfermidade é muito bom, mas viver sustentado pelo graça de
Deus diante da enfermidade é ainda melhor. Este texto ensina
que ausência da dor não deveria ser nosso maior desejo, e sim
a presença da graça.
Por que Deus diz não? Por que Ele não facilita as coisas, já
que é Todo Poderoso? Porque Ele tem um propósito para nossas
vidas, e está cumprindo-o (Rm 8.28-29). O bem neste texto é a
conformidade com Cristo. E seu alvo é sermos transformados
à imagem de Cristo.
Por que nós só queremos o sim? Por que brigamos com
Deus quando as coisas não parecem fáceis? Porque não temos
paciência nem confiança para esperarmos tudo aquilo que Ele
está fazendo (1Pe 5.10).
Dá pra perceber que esta atitude afeta nossa aproximação
Deus? Dá para entender porque tantas vezes queremos viver
mais próximos de Deus, mas não conseguimos? É porque chegamos cheios de exigências e não estamos dispostos a parar
para ouvir o não de Deus como um sim. No final das contas,
“toda resposta de Deus é um sim”. Porque quando Deus diz
não é porque tem um sim melhor.
No meio das suas lutas, dores e dúvidas, Jó afirmou: “Clamo
a Ti e não me respondes...” ( Jó 30.19-20), mas após ouvir Deus
falar, seu discurso mudou: “Antes eu te conhecia de ouvir falar,
mas agora meus olhos te vêem” (Jó 42.1-6).
Precisamos aprender a confiar em Deus. Isto não significa
que entendermos tudo o que Ele faz, e porque Ele faz, mas
na medida em que compreendemos como Deus age, vamos
aprendendo melhor quem Ele é. Acredite: O NÃO DE DEUS
PARA NÓS, É UM SIM!

“O gênio é um por cento de inspiração e
noventa e nove por cento de transpiração.”
( Thomas Edison )

Encontro de Mulheres
O Encontro Anual de Mulheres Batistas Fundamentalistas da
Região Nordeste do Estado de São Paulo acontecerá no dia 6 de
abril na cidade de Bebedouro recepcionado pela Igreja Batista
Bíblica. O evento terá início às 8 horas no Recanto São Vicente,
Avenida Hélio de Almeida Bastos, 2250 no Bairro Novo Lar. O
encerramento está previsto para as 17 horas. O tema será: “Belas & Saudáveis” com base no texto de I Coríntios 6:19. A taxa
que inclui café da manhã, almoço e café da tarde será de apenas
R$ 35,00 por pessoa. Vários brindes serão sorteados durante o
evento e cada participante deverá levar uma lembrancinha para
sua parceira de oração. Mesmo que seja um presentinho artesanal. Para maiores informações entre em contato com Joice
Martins pelos telefones (17) 9170-3303 (Claro) e (17) 8816-7127
(Oi), Residência: (16) 3952-7183 mais (16) 9358-3510 (Claro).
11º Aniversário
Em comemoração ao décimo primeiro aniversário da Primeira Igreja
Batista em Igarapava SP, trabalho
do missionário Pr Leonilson Pereira
Leite, foi realizada uma série de conferências nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2012 tendo como preletor o
evangelista Plínio Viccari membro da
IBI em Altinópolis SP sob a liderança
do Pr José Ênio Darini. O trabalho de
implantação da igreja em Igarapava
teve início no dia 8 de fevereiro de
2001 com a chegada da Família Leite. Eles foram enviados ao
campo pela IBI de Franca SP através da AMI – Associação Missionária Independente. Em 2005 o missionário efetuou a compra
do terreno e deu início à construção. Atualmente Pr Leonilson já
está na fase de transição entregando o trabalho em Igarapava e
começando mais uma igreja em Uberaba MG.
Retiro de Casais
O Retiro dos Casais está próximo. O Retiro da Família teve
mais de 130 participando. Queremos ver muitas pessoas aproveitando das bênçãos de Deus no Retiro dos Casais. O Tema
é: “JUNTOS OU UNIDOS”. O Local: Na Estância Esperança. A
Data: dias 5 a 7 de abril, 2012 com Início dia 5 às 21 h com uma
confraternização e termina dia 7 às 14 h com um churrasco. Custo
R$ 80,00 por casal. Envie sua inscrição para: Pr. Bill C. Kieffer –
Estância Esperança, Caixa Postal 111 – CEP 75701- Catalão GO.
Telefone (64) 8137-4700 ou e-mail wkieffer@gfamissions.org
Quinto aniversário

LCCHAM - Liga Contra o Câncer do Hospital Aristides Maltês,
e a APAE, Associação de Apoio ao Deficiente de Síndrome de
Down. Além disso, o TBI está atuando na implantação de duas
igrejas no Rio Grande do Sul (Bento Gonçalves e Caxias do Sul)
e mais três congregações: Cajazeiras - PB (Obreiro: Jonábio Barros), Camaçari - BA com o prédio cuja construção já foi concluída
de 140 m² e área total de 300 m², (Obreiro Irmão Josué Ferreira),
e a terceira no bairro da Paz, metropolitana de Salvador - BA (Pr.
Luciano Brito). Recentemente a igreja aprovou projeto local de
implantação de uma nova igreja no interior do estado da Bahia
em Conceição do Cuité, cidade com 68 mil habitantes através do
irmão Rosival Moura que já se mudou para a cidade. Orem pelo
Pr. Joel e os irmãos do TBI de Salvador BA para que continuem
com projetos inovadores para este ano de 2012.
Congresso Regional Missionário
No período de 13 a 15 de março acontece em Arembepe, Camaçari BA o Congresso Regional Missionário das igrejas batistas
fundamentalistas do campo baiano. Na parte da manhã serão realizados seminários com diversos temas relacionados a missões e
cultos à noite. Dois experientes missionários estadunidenses que
já atuaram em diversos campos transculturais estarão ministrando palestras: Pr Rick Washburn e Pr Joy Bacon. Um dos objetivos
do congresso é incentivar as igrejas a investir mais em missões.
Fórum sobre apostasia
Aconteceu nos dias 28 a 30
de Janeiro de 2012, no templo
da 2ª Igreja Batista em Ariquemes Rondônia que tem como
pastor titular o Pr. Alex Nogueira, o 1ª Fórum Teológico sobre
o tema: Apostasia. O preletor
do evento foi o Pastor e missionário Marcos Glaison Alencar Ferreira (foto), fundador da
1ª e 2ª Igrejas Batista Regular
em Porto Velho RO. O Pr. Marcos pastoreia atualmente a 2ª
Igreja Batista Regular. Foi um
tempo maravilhoso, enriquecedor e o preletor foi grandemente usado por Deus, trazendo
ensinos profundos de forma clara e objetiva. O Fórum Teológico
se limitou apenas ao sábado a noite dia 29 com a abordagem do
tema Apostasia que foi desenvolvido da seguinte forma: 1- Definição do Termo; 2- Dimensões da Apostasia: Teológica e Moral;
3- Os meios de propagação da Apostasia; 4- Fatores que contribuem para o aumento da apostasia; 5- Como vencer a Apostasia. No domingo na escola dominical o tema foi: “O que ensina
as igrejas do Apocalipse?” e à noite o tema abordado foi: “Cristo
e nossas necessidades”. A igreja foi grandemente edificada e já
pensa em convidar novamente o Pr. Marcos para um programa
especial, na chamada semana santa.
Ministério nos presídios

Pr. Clemildo e família

Nos dias 19 a 22 do mês de janeiro de 2012, a 2ª Igreja Batista
Regular em Porto Velho sob a liderança do Pr. Marcos Glaison
Alencar Ferreira esteve festejando o seu Quinto Aniversário de
Fundação. Em virtude dessa data, foi realizada uma conferência
tendo como preletor convidado o Pr.Clemildo Batista Brilhante, da
Igreja Batista Regular Shalom em Rio Branco - AC. O tema desenvolvido foi: “Despertando para viver os últimos dias” e as mensagens foram impactantes, desafiadoras e abençoaram as vidas
de todos quantos se fizeram presentes aos cultos. Por ocasião
das conferências a Igreja recebeu uma visita especial vinda de
Rio Branco-AC: o casal de irmãos Aquiles e Simone, membros da
igreja Shalom, que vieram a Porto Velho curtir suas férias.
Uma igreja missionária
O Templo Batista de Itapuã, em Salvador BA, sob a liderança
do Pr. Joel Mora Gouveia terminou o ano de 2011 com 100% dos
seus alvos missionários alcançados. A igreja apóia financeiramente e em intercessões 50 projetos missionários de 9 agências
missionárias com presença em 19 Estados da federação, e projetos internacionais no Peru, Pr. Saul Mera (CBBN), na Venezuela, Pr. Agnaldo Ferreira (MBIB), em Portugal Pr. Jovito Nunes
(MBIB), em Moçambique África, Pr. Odenilson (MBBF) e no Chile, Pr. Jomar Pinto, (AMI). Há também o apoio ao trabalho entre
os judeus em São Paulo com Pr. Alexandre Dutra (AIMI-AMI) e
mais 5 entidades filantrópicas na capital soteropolitana: ICB Instituto dos Cegos da Bahia, GAAC - Grupo de Apoio a Criança
com Câncer, NASPEC - Núcleo de Apoio ao Portador de Câncer,

O evangelismo nas prisões no Rio Grande do Sul tem sido
abençoado através do missionário Joel Ribeiro dos Santos. No
ano passado, mais de mil presos, entre homens e mulheres,
ouviram que só o Senhor Jesus Cristo salva e que é o único
caminho para Deus. Muitos dos que ouviram passaram por uma
genuína conversão. Foram distribuídas 500 Bíblias, 200 estudos
bíblicos e 2.000 folhetos. Continuem intercedendo em oração
pelo trabalho de propagação do Evangelho nas prisões do Rio
Grande do Sul, incluindo o irmão Marcos Borges (ex-detento) e
também o Alcidnei (ex-detento) que tem o coração voltado para
pregar aos outros presos a sua experiência de vida, depois que
aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Orem também pelas irmãs Ana Mendonça e Auristela que
juntamente com a Flávia, esposa do missionário Joel, tem ajudado na obra missionária nos albergues femininos. O missionário
Joel agradece a todos que o apóiam tanto no sustento como nas
orações e de modo especial o Pastor Gordon, o irmão Josias e
o irmão Odir, que tem enviado Bíblias. Orem de modo especial
pelo irmão Odir que com tanto empenho tem ajudado no trabalho
nas prisões e que atualmente está pastoreando a Igreja Batista
Bíblica de Caxias RS. Na foto, o missionário Joel e sua equipe.

“Pensar é o trabalho mais pesado que há, e talvez
seja essa a razão para tão poucos se dedicarem a isso.”
( Henry Ford )

Colômbia

mingo, dia vinte e dois. A colheita está boa e o Senhor está sendo
glorificado. Nos dias, 18 a 20, realizamos um trabalho inédito, com
a presença dos servos do Senhor, o Pr Joel Barbosa e esposa
Aparecida, da Igreja Batista em Embu-Guaçu-SP, ambos, professores da APEC, que ministraram um seminário intensivo com ótima freqüência dos professores da EBD. Na oportunidade abrimos
para as Igrejas Batistas Regulares: Filadélfia e Emanuel que participaram com um bom número de irmãos. Dias 21 e 22 realizamos
as nossas conferências sob o tema: “Uma igreja relevante” e mais
uma vez Deus usou de forma poderosa o Pr. Joel Barbosa, e desafiou os amados irmãos à perseverança, e prosseguir: Crentes
relevantes (At 2:41-47). Pr Ruy Messias, missionário pela AMI.
Timor Leste

O missionário Geraldo Cruz Fonseca foi salvo por Jesus
Cristo o Senhor Jesus em 1980. Em 1987 deixou o trabalho no
Exército Brasileiro para ingressar no Seminário Batista do Cariri,
onde estudou de 1987 a 1990. Ali casou-se com uma colega de
estudos, Ileta indo trabalhar em na Igreja Batista Regular Elim,
em Fortaleza CE. Ali teve a oportunidade de iniciar outra igreja
em outro bairro de Fortaleza, e em 1999 foi enviado pela igreja
Elim, da qual era pastor, com a MAB - Missão Auxiliadora Batista e apoio de outras igrejas, inclusive a Igreja Batista Independente do Dom Pedro, em Manaus AM pastoreada pelo Pr João
Saraiva. O destino foi o campo colombiano, mais precisamente
a cidade de Letícia, na fronteira com o Brasil. Ali participou da
fundação da Iglesia Bautista la Hermosa, em Mocágua, na zona
ribeirinha e da Iglesia Bautista Betsaida, na cidade de Letícia,
a qual foi organizada no ano passado (2011) ficando com um
pastor colombiano, John Alex, casado com Surey. No momento,
Pr. Geraldo está em Bogotá, Colômbia ajudando uma congregação até junho de 2012, quando, então, se o Senhor permitir
partirá em julho para a cidade de Tolima para iniciar nova igreja.
Pr. Geraldo e Ileta tiveram duas filhas que já retornaram ao Brasil para continuar os estudos: Izabela vai fazer 20 anos e está
estudando enfermagem; Gemima fez 18. Ambas moram com a
avó materna na cidade de Juazeiro do Norte. Contatos: E-mail:
prgeraldo2000@yahoo.com.br; gifonseca91@hotmail.com. Carrea 101B # 73A - 20 (Molinos de Viento) Bogotá-DC.
Formatura SEIBIM 2012

No dia 21 de janeiro de 2012 aconteceu a formatura do SEIBIM – Seminário e Instituto Batista Independente Macedônia. Do
terceiro ano de Licenciatura em Teologia os alunos: Alexandre
Roberto de Oliveira (Igreja Batista Bíblica de Barretos SP), Ariane Corrijo Rodrigues (Igreja Batista Independente de Ibiraci MG),
Maraisa Palheta de Souza (Igreja Batista Betel de Franca SP),
Tatiana Gonçalves de Almeida Firmino (Igreja Batista Independente Macedônia de Franca SP). Do primeiro ano Básico em
Teologia: Amanda Roberta da Silva (Igreja Batista de Igarapava
SP), Maria do Socorro Sandes Decarlo (Igreja Batista Maranata
de Pedregulho), Paulo Castelan Júnior (Igreja Batista Independente de Franca SP), Priscila Castelan Freitas (Igreja Batista
Independente de Franca SP), Rafael Lucas Decarlos (Igreja Batista Maranata de Pedregulho) e Sandro Marcos Decarlo (Igreja
Batista Maranata de Pedregulho SP). O orador da turma foi Alexandre Roberto Oliveira e o paraninfo o Pr. Everton Firmino.
Rio Branco AC
Iniciamos o ano de 2012 renovados em nossas esperanças,
com perspectivas de poder alcançar muito mais do que foi realizado no ano passado. Na virada do dia 31/12/11 para 01/01/12
na Igreja Fundamental de Rio Branco AC, todos em oração agradecemos a Deus pelas incontáveis bênçãos que o Senhor tem
distribuído ao nosso povo. Muitas pessoas têm ouvido a mensagem de salvação o Evangelho, famílias têm sido visitadas,
crianças têm chegado a Cristo na EBD, pais e mães também
participam de nossas reuniões. Apenas para ilustrar o que Deus
tem feito, quero contar uma das muitas histórias: Uma senhora
de nome Salete, que reside próximo ao templo, em dois mil e
dez começou a freqüentar os cultos. Cerca de três meses após
se entregou a Cristo e em seguida, trouxe os três netos que logo
passaram a ter boa assistência nas programações da Igreja. Em
dois mil e onze: dois deles se converteram (Nicole de nove anos
e Annana de 14). Essa última já desceu às águas de batismo.
Dia seis de janeiro de dois mil e doze o esposo da irmã Salete,
Osvaldo nas visitas que regularmente fazemos no bairro de nossa Igreja, ouvindo atentamente a Palavra de Deus, creu e fez a
entrega de sua alma ao Senhor Jesus Cristo e desde então tem
sido assíduo na EBD e nos cultos noturnos. Até o seu netinho
Kauã, de dez anos e a Izabely, de dez anos, que acompanham a
família nas atividades da Igreja, se converteram a Cristo no do-

Os últimos três meses foram muito difíceis para o ministério
do Pr. Lourinaldo Araújo com a esposa Suenia e os filhos Levi e
Nathan no Timor Leste. Mais uma vez a luta foi para conseguir
o visto. Dia 28 de Dezembro eles tiveram que sair para a Indonésia, pois o visto terminou, e só voltaram no dia 06 de Janeiro com visto de turismo pago mensal, mas só podem ficar três
meses e sair novamente para de novo voltar como turista. A
Igreja Presbiteriana de Timor deu uma carta de trabalho, mas
só podem dar entrada nos vistos após 30 dias do visto de turismo. Se conseguirem o visto de trabalho por meio desta carta,
terão visto por mais um ano. Quanto ao Senhor Flores e a igreja
de Beali, a situação ainda é bastante estressante. Nos últimos
dois meses o Senhor Flores fez dezenas de visitas aos membros
e aos líderes, querendo obrigá-los a voltar a ser congregação
da Igreja de Manatuto, mas conseguiu apenas semear dúvidas
desnecessárias e afastar alguns membros da igreja. Graças a
Deus, a liderança continuou unida e através da visitação tem
reconquistado os poucos que se afastaram. O missionário Lourinaldo confessou que por um momento esteve muito abalado
pelas dificuldades que surgiram de onde menos esperava, mas
já se reanimou no Senhor, principalmente quando os líderes lhe
pediram para lhes dar o máximo de treinamento para que eles
possam fortalecer a igreja, e promover a ordenação do Joanico
ao pastorado. Os lideres de Beali estão mais motivados do que
se previa. Louvado seja o Senhor!
Missionário Moisés Oliveira

A congregação Batista Regular Nova Esperança em Arneiroz
é um trabalho de iniciativa da igreja Batista Regular de Aiuaba
com início em 2007. Desde janeiro de 2009 tornou-se o campo do
missionário Moisés Oliveira e família, que são membros e enviados pela igreja de Aiuaba através da MAB – Missão Auxiliadora
Batista. Moisés e a família já estão morando em Arneiroz desde
05/01/09 com visão missionária para fundar mais uma igreja Batista Regular na região dos Inhamuns. Ele já conta com um grupo de
16 irmãos incluindo sua minha família. As reuniões acontecem nas
dependências do templo inacabado que com muita luta e grande
fé vem sendo construído. O templo situa-se na rua Dr.Alberto Feitoza, 65 Bairro Alto do Viana, CEP 63570-000 Arneiros-CE. Contatos por e-mail: moisesoliveira.miss@hotmail.com. Para correspondência: Rua: Antonio Lourenço, 6 Centro – CEP 63670-000
Arneiroz – CE. Telefones celulares (88) 8848-8609 ou 9986-7782.
O endereço da MAB é Rua Rui Barbosa, 220, Bairro Pirajá – CEP
63030-000 Juazeiro do Norte CE. O Secretário Executivo da MAB
é o Pr Valney Veras que atende pelo telefone (88) 9214-4986 e
pelo e-mail: prvalney@hotmail.com.
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O impacto da
ressurreição na
vida do cristão

O

professor de literatura pediu aos seus alunos uma
redação sobre algum personagem contemporâneo.
Um garoto resolveu escrever sobre Jesus Cristo.
O professor recolheu os trabalhos para corrigir e devolver no
dia seguinte. Ao trazer as redações, o mestre disse para o
estudante: “Pedi a todos que escrevessem sobre a vida de um
personagem contemporâneo, vivo, não alguém do passado.”
Então o aluno, cristão como era, explicou ao professor:
“Considero Jesus um personagem atual. Tomei como base os
evangelhos, que dizem que Ele ressuscitou e vive. Por isso,
escrevi sobre sua biografia.” Diante do argumento, a explicação
foi aceita e a redação considerada.
Celebramos o evento Páscoa todos os anos... Sem dúvida
um feriado importante. A questão é: Qual o impacto desse
evento em nossas vidas? Quais as implicações desse pressuposto: “Jesus Cristo , é o mesmo, ontem, hoje e para sempre”?
– Hb 13.8
O diálogo de Jesus com os discípulos a caminho de Emaús
- Lucas 24:13-48 - mostra as tristes conseqüências quando a
cegueira espiritual atrapalha a nossa visão do Cristo ressurreto
e suas maravilhosas conseqüências. Quando a ressurreição
não nos impacta, o que acontece? Resposta: Falta sentido
para viver. Eles conversavam sobre o significado dos últimos
acontecimentos em Jerusalém. “Por que Jesus tinha que morrer? Será que nos enganamos sobre ele? O que deu errado”?
Estão vagarosos, desanimados, desmotivados pela tristeza e
perplexidade.
As mesmas conseqüências acompanham aqueles que perdem a perspectiva sobre a realidade da ressurreição. Quando
esquecemos quem Jesus é, o significado da sua vitória sobre
a morte, as implicações de estarmos “em Cristo”, facilmente
caímos nessas tentações. Se o fato do Jesus vivo não nos
impactar, seremos “ateus praticantes.” É comum ser uma
pessoa assídua, religiosa, mas não encontrar relevância nas
Escrituras para mudar a vida. Há pessoas adaptadas e
pessoas transformadas na igreja. Se Jesus é um personagem da
história, é apenas um fato a mais em nosso conhecimento, mas
se Ele é o Filho do Deus vivo, estaremos sempre aprendendo
uma verdade nova dos seus ensinos.
Os dois deviam ter conhecido o mega plano das Escrituras
e do poder de
Deus,inclusive as mulheres já haviam dado
o testemunho que viram os anjos e o túmulo vazio. Mas a “cegueira” levou-os a uma incredulidade, cinismo. Por não viverem
à luz da ressurreição, perderam esperança e a perspectiva. Os
lideres de Jerusalém pareciam maiores do que Deus, pois haviam crucificado o Filho de Deus.
Essa história merece duas fotos: O ANTES e o DEPOIS. A
primeira cena apresenta dois discípulos, cabisbaixos, tristes,
sombrios. Esse é o perfil de pessoas que vivem como se a
ressurreição não tivesse acontecido, esquecem que a maior
vitória do universo já foi ganha. A segunda evidência duas pessoas totalmente transformadas. Ao compreenderem que era o
Mestre quem falava com eles, seus corações aqueceram-se
com a veracidade da ressurreição. O que aconteceu? Será
que foi a maneira distinta de Jesus partir o pão? O fato é que
tiveram os olhos abertos pelo Espírito de Deus para realmente
compreenderem o tema das Escrituras: Jesus, a ressurreição
dele é a nossa razão de viver.
Veja a transformação! No início da história estavam cabisbaixos, vagarosos, tristes, criam no Cristo da sexta-feira,
“derrotado” na cruz, contudo; foram tocados pelo Cristo Vivo do
Domingo. Na mesma hora voltaram para Jerusalém cheios de
alegria e esperança. Alguém já disse: “O maior testemunho
da ressurreição de Jesus é um cristão vivo!”

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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“O único lugar no mundo onde o sucesso
vem antes do trabalho é no dicionário.”
( Vidal Sasson )

Simões Filho – BA

O avanço do
kakangelho

E

vangelho é “boa nova”, “excelentes notícias”. Kakangelho, dizia o saudoso Pr. Gérson, é notícia ruim, má.
Quando iniciei o ministério na década de 70, jamais
imaginei ver o que vejo hoje. Se no início da igreja os primeiros
líderes sofreram perseguição dos de fora, hoje os fiéis que ainda
restam sofrem perseguições de gente que se diz de dentro.
Estamos testemunhando o crescimento de uma geração
evangélica insensível à santificação. Embora tenhamos as
benditas exceções, é crescente o número de igrejas cheias de
gente vazia. Turma de comichão nos ouvidos querendo “mestres
cotonetes” para falar-lhes “coisas agradáveis”. A função de um
pregador “é perturbar o confortável e confortar o perturbado”. E
os “confortáveis” tão nem aí às palavras da sã doutrina. Estão
superadas. Sem essa de consagração. A igreja precisa se abrir
às mudanças do século 21, dizem. E uma das grandes mudanças aconteceu no mundo evangélico... Para pior, é claro.
Tal mudança deixou o mundo confuso, sem um diferencial.
Já temos ouvido, e muito, não salvos dizendo: já não se fazem
mais crentes como antes. É entristecedor.
A visão kakangélica. É o evangelho mundano. Pragmático.
A igreja amasiada com o mundo. Preceitos? Já era! Nada de
submissão a Deus. Os tais são mais amigos dos prazeres do
que amigos de Deus. Homens ímpios que transformam em
libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único
Soberano e Senhor Jesus Cristo. (2 Tm 3:4; Jd 4).
Em seu abençoado livro Ortodoxia Batista, o pastor Júlio
Sanches bem definiu a mente kakangélica do pós-modernismo:
“Hoje todos sabemos que os velhos e verdadeiros conceitos estão
sendo não apenas contestados, mas totalmente desprezados”.
Ser desonesto nos impostos. Emitir cheques sem fundo.
Seguir o processo corrupto do mundo, com a desculpa de sobrevivência, já são condutas aceitas como normais. O homossexualismo já é aceito como opção de vida e não como pecado.
As relações pré-matrimoniais não são mais condenadas...
Antes combatidos, os vícios são hoje aceitos como inocentes
comportamentos sociais. A presença do álcool, embora com
nome sofisticado nas geladeiras dos membros da igreja, já
não escandaliza o povo de Deus. Perdeu-se a conceituação do
pecado. O homem do pecado domina em todos os lugares, até
mesmo em algumas igrejas. O envolvimento com o mundo tem
enfraquecido o viver cristão. As palavras do Senhor Jesus ao
afirmar que “Não são do mundo” (Jo 17:16) foram invertidas em
seu significado. Hoje, pode-se afirmar de muitos membros de
igrejas o contrário: “são do mundo e no mundo estão envoltos”
(Autor e fonte citados. Convicção Editora).
Como já foi dito no início, os inimigos modernos estão mais
do “lado de dentro” e impedem, com o mau testemunho, a entrada de muitos dos que estão de fora. São os demaítas que
amam o presente século, mas não saem da igreja. Querem
adaptar a mesma aos conceitos libertinos do presente século.
A condenação dos tais não tarda.
A visão do salvo. É a visão da vigilância. Têm em mente as
palavras de Jesus: “Vigiai, pois, a todo instante, orando para que
possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder... E
orai para que não entreis em tentação” (Lc 21:33; 22:46).
Tenho pregado sobre Avivamento e Arrebatamento. O quadro
hodierno é pura escatologia se cumprindo diante de nós. A fé
está em extinção. E com isso muitas outras coisas são levadas
de roldão, tais como o casamento, fidelidade, assiduidade aos
cultos de oração, a reverência, decência, honestidade e etc.
O salvo vê tais coisas e, tal como a corça que suspira pelas
correntes de água, sua alma suspira por Jesus. Clama por um
bíblico avivamento que abale as hostes do inferno.
Avivamento bíblico, sem misticismo e gritaria, não abala os alicerces da sã doutrina, pelo contrário, incita mais amor e zelo pela mesma.
Ressuscita a visão missionária. Traz mais lágrimas pelos nossos
pecados e maior anseio pelo encontro com Jesus nos ares!
Sim, esta é a gloriosa visão dos salvos que não se curvam
diante do avanço do kakangelho. Ora vem, Senhor amado!

A mocidade Emanuel, grupo de onze pessoas da Igreja Batista
Bíblica Monte Sião em Simões Filho BA, é grata a Deus, porque realizou a sua segunda viagem ao campo missionário entre os dias 17
a 22 de Fevereiro de 2012. Este ano visitaram o campo em Feira de
Santana onde atuam os missionários, Pr. José e Analice Cerqueira,
há mais ou menos sete anos. Há ali estabelecida uma Congregação
Batista Bíblica, no bairro da Conceição II. O nosso propósito foi ver
de perto a obra missionária naquele lugar, ser uma benção para os
missionários e ser desafiados ainda mais pelo Senhor, quanto a Obra
missionária. Para todos nós que lá estivemos abençoador, acompanhar os trabalhos na Congregação, o trabalho evangelístico através
do futebol com um grande número de adolescentes do bairro e o
ministério com deficientes visuais, que, aliás, já tem dado frutos para
a Glória de Deus. Nestes dias, em todos os cultos, na Congregação
pregaram a Palavra de Deus os seminaristas, Rodney Bittencourt e
Kaíque Gomes,e Pr. Luís. Todos abordaram o tema: Compromisso!E
nos cultos na casa dos missionários, nos abençoaram com as mensagens do Senhor, o seminarista, irmão Renato e o irmão Ueliton.
Durante as mensagens foram citados homens de Deus que tiveram
compromisso com O Senhor, na sua Obra (Neemias) em sua casa
(Davi), na vida pessoal (Daniel, Jó, Noé), e como essa vida de compromisso fez uma grande diferença. Em uma das noites, dois jovens
receberam a Cristo como Salvador, sendo um deles, o jovem Davi,
que precisa de nossas orações. Uma das maiores necessidades
para o momento naquele campo, além das orações, é a compra de
um terreno para a construção do templo próprio da Igreja. Saímos
de lá com o compromisso de orar ao Senhor pelo suprimento desta
necessidade. A nossa primeira viagem, no ano passado, foi à tribo
Pankararé-BA, onde estão os irmãos Francisco, Mariene e Jairo,o
que também foi uma benção para a nossa mocidade! Ano que vem,
se o Senhor assim nos permitir, estaremos indo ao Brejo do Zacarias,
onde está a missionária Eva Marques.Pedimos aos amados irmãos
que estejam orando por nossa mocidade!
Família Moreira e o povo Kaxinawá
Dois mil e onze foi um ano com muitas lutas, mas as vitórias
foram maiores. Em nenhum momento nos sentimos desamparados ou sozinhos. As dificuldades nos ensinaram a ficar mais
dependentes do Senhor e confiar mais nele. As orações dos
irmãos foram fundamentais para que fôssemos vencedores no
ano que se foi. Estamos progredindo no aprendizado da língua
e da cultura do povo Kaxinawá, e animados por já podermos
conversar sobre alguns assuntos na língua deles. Enquanto
aprendemos a língua deles, ensinamos um pouco de português.
A cada dia estamos percebendo melhora no relacionamento
com os indígenas, pois trabalhamos juntos nos seus roçados,
caçando e pescando. Muitas vezes sofremos com eles quando
perdem algum parente querido. Já com o povo ribeirinho, minha esposa Marlete terminou de dar o estudo bíblico cronológico para algumas moças e neste ano tem como alvo reunir com
algumas senhoras para estudar a Bíblia juntas. Da minha parte
tenho como objetivo reunir os rapazes para também estudarmos
juntos. Gostaria também de pedir oração pela nossa filha Maria
Eduarda, pois viemos para Manaus, onde participamos do encontro de obreiros da M.N.T.B - Missão Novas Tribos do Brasil, e
deixamos Duda no lar para filhos de missionários em Puraquequara, pois depois de alguns meses orando sentimos direção
do Senhor para essa decisão. Os motivos foram por que Duda
está cursando o 5º ano, e estava sendo muito difícil para Marlete
ensiná-la em casa, como estava sendo, e também por questões
culturais, pois na aldeia é natural uma criança com nove anos
já ser vista como uma mulher e muitas se casam à partir dessa
idade. Mas o motivo principal dessa decisão foi o amor a Deus,
o amor que temos por nossa filha e queremos o melhor para
ela, e o amor pela obra, pois sabemos que se não tivéssemos
a opção do lar, em breve teríamos que deixar o ministério na
aldeia. Então por favor, orem por isso também, pois hoje esta
fazendo duas semanas que nos separamos dela e está sendo
muito dolorido para nós, mas nosso Deus que é o Pai de toda
consolação, está nos dando muita paz na decisão tomada. Já a
Duda está se adaptando muito bem, e gostando do seu novo lar,

seus novos amigos e para acalmar os irmãos, os responsáveis
por este lar são todos famílias de missionários da M.N.T.B, e que
prezam muito a vida cristã, disciplina e trabalho, quero agradecer também a Deus pela Escola Batista Ester de Manaus, onde
Duda esta matriculada, que estão nos ajudando não cobrando
as mensalidades e nosso gastos com o lar é por volta de R$
500,00 reais mensais, isso durante nove meses no ano, orem
por este suprimento. Então orem por nós irmãos, pois o nosso
desejo é um dia ver a igreja de Cristo implantada entre o povo
Kaxinawá, mesmo que para isso precisemos fazer alguns sacrifícios. (Pr. André Moreira, Marlete, Duda e Ester).
Ordenação do Ministro Danilo Elvis Costa
No dia 21 de janeiro
de 2012 a Igreja Batista
Independente de Franca SP sob a liderança
do Pr. Paulo Castelan
realizou a ordenação
do irmão Danilo Elvis
Costa como Ministro
de Música. No concílio
examinatório estavam
presentes os pastores:
Paulo Castelan, pastor
da Igreja, Cacildo Matias da Igreja Batista Betel em Franca, Everton Firmino da Igreja Batista Macedônia em Franca, Wanderley
Borges da Igreja Batista Fundamental em Franca, Leonilson
Pereira Leite da Igreja Batista Independente em Igarapava SP,
José Enio Darini da Igreja Batista Independente de Altinópolis
SP, Júlio César da Silva da Congregação Batista de Guardinha
MG, José Mauro Teles da Igreja Batista Independente de São
Joaquim da Barra SP, Manuel Aparecido de Souza do Templo
Batista Maranata de Londrina. Danilo é casado com Merieli Tonhi
Costa e tem dois filhos, Danilo Filho e Débora Costa. Nasceu em
23/11/1976 sendo o mais novo de cinco irmãos.
Converteu-se a Cristo na Igreja Batista Independente de
Franca em 1999, e formou-se em teologia no SEIBIM - Seminário e Instituto Batista Macedônia em Franca SP. A imposição de
mãos sobre o Ministro Danilo aconteceu no mesmo dia da examinação no culto vespertino, ocasião em que a IBI de Franca
realizava uma série de conferências em comemoração ao 27º
aniversário de sua
fundação. Na mesma
data ocorreu também
a formatura dos alunos do SEIBIM com
a presença de representantes de 16 igrejas da região. O pregador foi Pr. Manoel
A. de Souza do TBM
de Londrina PR.

“Metade do trabalho realizado neste mundo é
para fazer as coisas parecerem o que não são.”
( Elias R. Beadle )
Testemunho

10 Anos de Ministério

N

“Eu, o SENHOR, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei..” (Isaías 42:6-7)

o mês de fevereiro
de 2012, completei
dez anos desde que
entreguei a minha vida para
pregar o Evangelho de Jesus
Cristo nas penitenciárias. Deus
tem sido fiel nestes anos, foram anos de suor, lágrimas e
grandes lutas no campo missionário!
Naqueles dias iniciais de
entrega ao Senhor, escrevi em
meu diário as palavras que vou
transcrever abaixo, pois me
lembro delas como se fosse
hoje...
Dia 4 de fevereiro de 2002.
Deus começou abençoando
logo pela manhã quando levantei. Ele me deu forças para
levantar, acordei pensando
naqueles presos onde iria começar o ministério que Deus
colocou em meu coração.
Estava com medo e um pouco
apreensivo, mas tinha certeza
que Deus estava comigo.
Cada vez que penso nas
penitenciárias uma paz enche o meu coração, logo pela
manhã fui tomei um moto-taxi
para chegar até a prisão. Tentei puxar assunto com o moto
taxista a respeito de Cristo, e
qual não foi a minha surpresa
quando ele me revelou que
era um ex-presidiário. Contou
que quando estava no presídio
frequentava a igreja no cárcere,

mas a sua vida nunca havia
sido transformada. Falei de
Cristo para ele, e ele acabou
dizendo que nunca havia sido
salvo e precisava de salvação.
Deixei alguns folhetos com ele
e prometeu lê-los.
Cheguei à porta do Presídio 7h40 da manhã. Ainda era
cedo, mas estava muito ansioso para pregar para aquelas
almas aprisionadas. Entrei
por volta das 8h da manhã e
fui muito bem recebido pelos
presos. Preguei a seguinte
mensagem: “O crente Disfarçado”. Foi impressionante ao
fazer o apelo, entre aqueles
que se diziam crentes, dois
não eram salvos. Eles estavam chorando e queriam ter a
salvação verdadeira em Cristo
Jesus. Meu tempo era curto e
precisei ir embora. Mas valeu a
pena aquele primeiro dia, pois
foi uma grande benção que
marcou a minha vida.
Durante os anos, Deus tem
sido fiel, se fosse necessário
voltar atrás no tempo mesmo
em meio a lutas eu voltaria.
Muitas almas têm sido salvas
durante estes dez anos, e pela
graça de Deus temos visto
frutos que permanecem.
No início do mês de janeiro
de 2012 estive em uma campanha evangelística em equipe
na região de Bauru. Visitamos

sete penitenciárias, viajamos 810 km
em seis dias,
pregamos
para 5.000
homens encarcerados.
Foram 39
pregações
e para glória de Deus
509 homens
oraram recebendo Jesus
Cristo como
Salvador de
suas almas!
Orem para
que suas vidas possam
ser transformadas pelo
poder do
Evangelho.
Há alguns meses
atrás recebemos uma notícia
maravilhosa. A minha esposa
Silvana está grávida! E graças
a Deus tudo está correndo bem
com a gravidez. Continuem
orando para que Deus continue
abençoando a vida dela e o
nosso ministério nas prisões.
Sempre louvamos e glorificamos a Deus pela vida dos
irmãos que tem nos sustentado
em oração e financeiramente.

São os nossos mantenedores.
Somos parceiros nesta obra
que o Senhor nos confiou.
João Henrique Alves &
Silvana
Ministério Rocha Eterna.
E-mail: alvesfamilyroa@aol.
com.br
rochaeternbr@hotmail.com

Visão Brasil-Índia 2020

D

esde que o missionário Pr Jefferson
Quevedo Soares
chegou à Índia para desenvolver o Projeto Brasil-Índia 20120,
percebeu que uma das grandes
carências para o trabalho de
evangelização naquele país
é a falta de material didático
para o ensino na igreja através
da Escola Bíblica Dominical.
Assim, a família Quevedo tem
se dedicado a preparar matérias de forma artesanal como
apostilas, flanelógrafos e his-

Palavras - O impacto do nosso
falar
Russell P. Shedd
Edições Vida Nova
www.vidanova.com.br
Jesus Cristo, a Palavra Encarnada, revela ao
mundo de forma plena a natureza de Deus.
Mas o que dizer das nossas palavras? O que
elas revelam ao mundo sobre nós, como filhos de Deus? “A boca fala do que está cheio
o coração”, disse Jesus aos fariseus. É por
intermédio dessa perspectiva que Dr. Russell Shedd propõe aqui
um “check up” de alta precisão: uma avaliação do nosso falar.
Receitas de Vida
Percival de Souza
Bom Pastor
www.livrariabibleday.com.br
Experiente e premiado repórter especializado em jornalismo investigativo, Percival de
Souza, convive diariamente com todos os
tipos de crimes que chocam sociedade, mas
mostra capacidade de trazer cada tragédia
humana à luz das Escrituras, resgatando a
nossa esperança, mantida numa espécie de
mitológica e cotidiana Caixa de Pandora. Ele nos ajuda a reforçar
a fé, no paulino e permanente bom combate.

tórias bíblicas com figuras encontradas na internet. Segundo
o pastor Jefferson, o trabalho
tem tido excelentes resultados
e apesar das constantes lutas
que são normais no ministério,
os frutos compensam. Ele solicita as orações intercessórias
em favor do seu ministério e se
coloca à disposição de todos
que estiverem interessados em
saber mais. Entrem em contato:
www.missoesindia.blogspot.
com ou pelo e-mail: jeff.quevedo@hotmail.com.

O Discípulo Radical
John Stott
Editora Ultimato
www.ultimato.com.br
O Discípulo Radical apresenta oito características do discipulado cristão que são comumente esquecidas, mas ainda precisam ser
levadas a sério: inconformismo, semelhança
com Cristo, maturidade, cuidado com a criação, simplicidade, equilíbrio, dependência e
morte. Com um texto profundamente bíblico, tocante e de fácil
leitura, John Stott mostra a essência do que significa ser um
discípulo radical.
Gênesis 1 & 2
A Mão de Deus na Criação
Adauto Lourenço
Editora Fiel
www.editorafiel.com.br
Você provavelmente já leu ou ouviu muitos
teólogos ensinando sobre os dois primeiros capítulos do livro de Gênesis. E talvez
você já tenha se perguntado: O que um
cientista diria ao ler esses capítulos? O que
ele diria sobre a criação da luz antes dos
corpos celestes? Ou da criação da mulher
de uma das costelas de Adão? Ou, ainda, sobre a criação dos
dinossauros e outros animais do registro fóssil? Haveria alguma
possível relação entre Gênesis 1 e 2 e a Ciência? Adauto Lourenço oferece respostas para essas e muitas outras perguntas
que envolvem a difícil – mas viável - relação entre o texto bíblico
e os fatos científicos.
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Família, projeto
de Deus!
Para todos aqueles que crêem na Bíblia como a Palavra de
Deus, que procuram pautar suas vidas nos princípios estabelecidos nesta Palavra, é bem simples aceitar o que escrevo aqui
e certamente concordarão comigo quando afirmo que a família
é um projeto de Deus.
Foi o Senhor quem estabeleceu a primeira família, lá em
Gênesis 2:24 – “Portanto deixará o homem o seu pai e a sua
mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne.”
Ao longo da história encontramos na Bíblia Deus tratando
com o homem individualmente, mas também como família. É
assim com Abraão e Sara, com a família de Ló, com a família
de Noé e tantos outros exemplos em que Deus faz questão de
cuidar e preservar as famílias.
Fiz esta introdução para refletir sobre nosso papel enquanto cidadãos políticos deste mundo, inseridos em um cenário
político, que rege o dia-a-dia do nosso país. Muitos cristãos
“preferem não se envolver em questões políticas”. Defendem
que política nada tem a ver com a vida cristã. Respeito quem
assim pensa, mas desculpa, não concordo. A política faz parte
e impacta diretamente as nossas vidas, de quem gosta dela e
de quem a abomina, por isso, precisamos tomar uma posição.
Dito isto, quero chamar sua atenção para a nova Ministra
do Governo Federal que assumirá a Secretaria das Mulheres.
A despeito de suas qualificações acadêmicas e políticas, que
são irrefutáveis, e deixo claro que defendendo princípios democráticos fundamentais, sem os quais a vida em sociedade
tornar-se-ia impraticável, lamento profundamente sermos submetidos à autoridade política de alguém que não comunga dos
mesmos princípios que nós sobre família e do temor a Deus.
Alguém que defende abertamente políticas públicas que violam
claramente as leis de Deus e que se implementadas contribuirá
para acirrar o desfacelamento da família.
Em matéria publicada na Folha de São de Paulo a nova ministra defende o direito ao aborto e afirma: “Me relaciono com
homens e mulheres e tenho muito orgulho de minha filha, que
é gay e teve uma filha por inseminação artificial.”.
De que lado você está? Não dá pra ficar em cima do muro,
por isso, convido a todos os que crêem em Jesus Cristo como
Salvador, que defendem a Bíblia como a Palavra de Deus e a
tem como diretriz de suas vidas, que OREM! Pelo Brasil, pela
Presidenta do Brasil e pelas lideranças políticas do nosso país,
para que Deus faça as intervenções que julgar necessárias
para preservar nossas famílias.
A Bíblia diz que “Quando o justo governa, o povo se alegra.
(Provérbios 29:2). A Bíblia nos dá vários exemplos de homens
e mulheres que foram usados por Deus, a despeito de seus
pecados e fraquezas, para liderarem politicamente. Foi assim
com José, administrador do Egito, Davi Rei em Israel e Débora
juíza em Israel. É Deus quem estabelece os Reis e os remove
(Daniel 2:21) e Romanos 13:1-5 deixa bem claro que as autoridades sobre nós foram estabelecidas por Deus, e devemos
nos submeter a elas, mas a mesma Palavra nos exorta em 1
Timóteo 2:1-3: “Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, e ações de graças,
por todos os homens; Pelos reis, e por todos os que estão em
eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada,
em toda a piedade e honestidade; Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador.” Precisamos de crentes
que compreendam o valor e a importância da oração, enquanto isso não acontecer, o inimigo de nossas almas prosseguirá
provocando estragos como este em nossa sociedade.
Autora: Maria Genaina de Almeida Ribeiro Reder – Membro da Igreja Batista Bíblica em Vila São Jorge-Guarulhos/SP.
Professora da Escola Bíblica Dominical. Casada. Mãe de dois
filhos. Professora universitária. E-mail: ereder@uol.com.br
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/24530-nova-ministra-defende-direito-ao-aborto.shtml

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
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Pr. Carlos (16) 3761-0749
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UNIABB

F

undada em 2010, a UNIABB
– União dos Adolescentes
Batistas Bíblicos comemorou seu primeiro aniversário no dia 26
de novembro de 2011 na Igreja Batista
Nova Jerusalém em São Paulo sob a
liderança do Pr Nilton Osmar Malves.
O culto comemorativo contou com
145 participantes representando as
igrejas batistas: Ebenézer, Emanuel,
Embu das Artes, Jd. Aracati, Jd. São
Luis, Jd. Santa Julia e Nova Jerusalém. O ponto alto foi a apresentação
de uma peça teatral pelo “Ministério
Edifique-se” e a mensagem pelo Pr
Sérgio Barbosa da igreja do Jd. São
Luis sob o tema: “Você está pronto
para um compromisso?”
Os principais objetivos da UNIABB
são: apresentar aos adolescentes a
importância de uma vida de compromisso com Deus; desenvolver a unidade entre os adolescentes; promover a
comunhão entre as Igrejas; enriquecer
as relações interpessoais e o trabalho
em equipe; mostrar a importância
da igreja na sociedade; estimular a
capacidade de discernimento: pensar antes de agir; trabalhar perdas
e frustrações; trabalhar os sonhos e
projetos de vida; desenvolver o caráter
através dos frutos do espírito; fornecer
ferramentas para o desenvolvimento
emocional; debater temas voltados
para a prevenção ao uso de drogas,
homossexualismo, entre outros.
Neste ano de 2012 serão realizados encontros bimestrais nas igrejas
com programações envolvendo louvor,
palestras, dinâmicas, workshops e
muita sociabilidade e comunhão. No
dia 25 de fevereiro aconteceu nas
dependências do TBI – Templo Batista
de Indianópolis em São Paulo, capital,
a primeira reunião de planejamento
onde ficou definida a seguinte agenda
para 2012: Encontro da UNIABB no
dia 31 de março às 16 horas na Igreja
Batista Emanuel na Rua Eugênio Falk,
396 - Jardim Previdência, São Paulo
SP. As demais datas ficaram reservadas e as programações e locais
de cada uma delas serão definidas
posteriormente. Dias 5 a 8 de abril
– será o acampamento; 26 de maio;
28 de julho; 29 de setembro; 24 de
novembro.
Contatos
Pr José Luis da Cruz e irmã Viviane
Telefone 11-79642833
Email: uniabb@uol.com.br
Igreja: www.pibbjardimsantajulia.com
E-mail: uniabb@uol.com.br
Site: www.uniabb.com

N

Nasce mais uma igreja

o final de 1993, o Pr. Rômulo Weden Ribeiro e a sua
família iniciaram o Templo
Batista Maranata de Goiânia. Em 18
anos de ministério, Deus permitiu que
eles estabelecessem quatro igrejas, o
Instituto Bíblico Maranata para a formação de obreiros e a Escola Cristã
Jaime Rose para a educação acadêmica de crianças. As duas primeiras
igrejas foram fundadas na cidade de
Goiânia, Goiás, a terceira igreja foi
fundada em Londrina, Paraná e a
quarta igreja foi fundada recentemente
(outubro de 2011) na cidade de Aparecida de Goiânia, Goiás. A filosofia
básica do Pastor Rômulo é fundar
igrejas com visão missionária, batistas
conservadoras e voltadas para auxiliar
as famílias na criação de filhos e na felicidade dos casais, pois igrejas fortes
se fazem com famílias fortes.

Desde o início, os novos irmãos
aprendem sobre a importância
de Missões e o plano mundial da
Promessa de Fé. Inicialmente, as
novas igrejas ajudam no sustento
de dois projetos missionários e
vão aumentando o número com o
desenvolvimento da obra.
O processo de membresia é
demorado, mas garante a boa
intenção de todas as pessoas que
desejam fazer parte de uma das igrejas. Além da salvação e do batismo
por imersão, os candidatos precisam
passar por oito aulas de discipulado
cristão e pelo Discipulado Um-a-Um
que acontece entre um membro experiente da equipe de trabalho e o candidato que deseja se tornar membro da
nova igreja. Além das visitas feitas nas
casas e do evangelismo espontâneo
em qualquer lugar, o aconselhamento

familiar e as conferencias evangelísticas anuais são muito importantes para
o crescimento numérico das igrejas.
O Pr. Rômulo herdou a sua visão
missionária de seu pastor, Missionário
Jaime William Rose. Orem pela quarta
igreja em Aparecida de Goiânia e pela
implantação de muitas outras igrejas
antes da volta de Cristo.
Nas fotos, o Templo Batista Maranata de Aparecida de Goiânia e o Pr.
Rômulo com sua família.

AIBRECES elege nova Diretoria para o biênio 2012-2013

C

om lotação total no Hotel
Recanto da Bela Vista na
Estância de Águas de Lindóia SP nos dias 30 de janeiro a 02
de fevereiro de 2012, a AIBRECES –
Associação de Igrejas Batistas Regulares do Centro Sul do Brasil realizou
a sua 54ª Assembléia e o Retiro para
Família sob o tema: “A Igreja de Deus:
Origem e Propósito” com lastro no
texto de Mateus 16:18. O preletor foi
o Pr Almir Marcolino Tavares da Igreja
Batista Novo Juazeiro em Juazeiro do
Norte CE.
A exposição dos textos em cada
plenária exortava e desafiava os
participantes a viverem a igreja do
modo como foi proposto pelo Senhor
Jesus Cristo. Também foi marcante
os três seminários apresentados
pelos pastores Wagner Lima Amaral,
Tomé Cosme de farias e Alfredo Celso
Ferreira, tratando respectivamente
dos seguintes temas: Igreja e Sociedade: Diálogo ou Rivalidade?, Qual a
intenção quando se inicia uma Igreja
Batista Regular? E Missões depois
de 2010.
A nova Diretoria da AIBRECES
eleita durante a assembléia Presidente: Pr. Gilberto Bruno- IBR Monte
das Oliveiras - Taboão da Serra, São
Paulo SP; Vice-Presidente: Pr. Tomé
Cosme de Faria - IBR Boas Novas,
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Campinas SP; Secretário: Pr. Josias Andrade IBR Em Jardim Florence,
Campinas SP; Tesoureiro:
Pr. Carlos Pacheco -IBR
Vargem Grande - Vargem
Grande Paulista SP. Vogais:
Pr. Sitri Lobato - IBR Central
de Pindamonhangaba SP;
Pr. João Resende - IBR
Pirajuçara, Embu SP; Pr.
Alfredo Celso Ferreira - IBR
Rio Bonito, São Paulo SP e
Pr. Ricardo Pereira Cezar
- IBR Esperança Tatuapé,
São Paulo SP. Para SecreDiretoria do AIBRECES
Preletor
tário Executivo permanece
no cargo o Pr Milton Calazans (São buscarem um envolvimento maior de como lugar de crescimento espiritual,
Paulo SP). O mandato do Conselho é sua Igreja em atividades apoiadas ensino de qualidade e oportunidade
para dois anos (Biênio 2012-2013) e e/ou promovidas pela AIBRECES. de descanso e comunhão de seus
da Diretoria para um ano (2012).
5 - Melhorar e adequar nossas enti- membros”.
De acordo com informações do dades (SAIBRES, HUBRESP, AMDE,
Para contatos com
Presidente, Pr. Gilberto Bruno, os UJUBRE...) na formação de grupos
a AIBRECES
objetivos para as assembléias da As- de união que promovam envolvimento
Pr Milton Calazans pelo e-mail:
sociação sãos os seguintes: 1 - Ser um para que o movimento se torne mais
prmiltoncalazans@ig.com.br
momento de comunhão e envolvimen- unido e participativo.
Pr Gilberto Bruno pelo e-mail:
to de nossas Igrejas no movimento e
Gilberto_bruno@yahoo.com.br
Mas há também os objetivos mais
nos rumos dele. 2 - Ser uma opção específicos que são estes: “Aprimorar
AIBRECES pelo e-mail: aibreces@
de lazer e inclusão dos membros de nossa visão de grupo, formalizar parterra.com.br
nossas Igrejas na vida da AIBRECES. cerias em projetos comuns de evanFone-Fax: (11) 3222-7057
3 - Ser um momento de refrigério para gelismo e abertura de novas Igrejas,
Sede: Rua 24 de maio, 116 – 4º
nossos pastores e lideres e encora- melhorar nossa perspectiva do papel
Andar, Sala 34
jamento mútuo em seus ministérios. da AIBRECES e seu conselho diretivo,
CEP 01041-000
4 - Desafiar pastores e lideres a consolidar nossos encontros anuais
São Paulo SP

Não morda a “maçã”

eus disse a Adão
e Eva – “Do fruto
da árvore que está
no meio do jardim não comerás, pois se dela comerdes
certamente morrerás.” – Mas
eles comeram e desde então
o pecado e a morte entraram
no mundo. A Bíblia não nos dá
nenhum relato de que fruto é
este, porém, a maçã tem sido
por muitos usada para ilustrála. Suponho que seja por sua
forma, cor e sabor, o que a
torna muito atraente. Mas, coincidência ou não, é dessa forma
que o pecado se apresenta a
nós como algo muito atraente
a nossos olhos, apetitoso e
suculento.
E aqui vejo um alerta principalmente aos jovens, pois
muitas têm sido as “maçãs”
oferecidas à juventude. Nossos
olhos são uma grande janela
para a imaginação, luxúria,
desejos onde o pecado da
maneira mais sutil irá buscar a
melhor forma de se apresentar
a nós. O mundo sempre estará
a nos rodear nos tentando a dar
uma mordidinha nessa “maçã”
(pecado), tentando sempre nos
convencer, dizendo-nos: -“Que

é isso, deixa de ser bobo, é só
uma mordidinha, só para você
descobrir o gosto, se é bom ou
não, só para matar o desejo.
Você não pode saber se é bom
ou não se não experimentar!”
- Por isso cuidado! Porque o
mundo assim como a serpente
é muito sagaz. O Diabo irá
sempre tentar te convencer
de que não há nada de mais
dar apenas uma mordida na
“maçã”. Irá sempre lhe dizer
– “Todo mundo está fazendo,
por que só você que não pode?
Você não precisa comer a
maçã inteira apenas dar uma
mordida.”
Mas assim como Deus
disse a Adão e Eva, Ele também nos alerta – “... no dia em
que dela comeres, certamente
morrerás.” Toda humanidade
morreu espiritualmente através
do pecado adâmico, por isso
tornou-se condenada à perdição eterna: o inferno (Rm 5:12,
Rm 3:23, Jo. 3:19).
Mas a partir do momento
em que cremos no evangelho, que Cristo morreu pelos
nossos pecados, foi sepultado
e ressuscitou para nos dar a
vida eterna e entregamos nos-

sa vida a ele, a condenação
da perdição eterna se anula
no sangue de Cristo, porém
continuaremos sempre a ser
pecadores, todavia não mais
vivendo no pecado.
Mas o ponto em que quero
chegar, é que, na vida do crente
isto que Deus disse continua
valendo. Não que se mordemos
a maçã voltamos à morte espiritual. Mas se o crente insiste
em morder a maçã e morde,
sua comunhão com Deus se
quebra, e se não confessado
o pecado, nosso espírito começa a se distanciar de Deus
no sentido de que nosso amor
por Ele começa a esfriar e cada
vez mais ficamos insensíveis à
voz de Deus.
É onde então, que descobrimos que as tão apetitosas
“maçãs” que o mundo nos tem
oferecido são na verdade maçãs verdes, que ao mordemos
descobrimos a sua acidez e
gosto amargo, o que azeda as
nossas vidas.
E se não deixarmos Deus
tratar dessas feridas, cada vez
mais a acidez irá corroer nosso
coração. É nesse momento
que precisamos suplicar a

Deus que ele faça derramar o
arrependimento sobre a nossa
vida, nos purifique e santifique
pelo seu Espírito e então venha
adoçar o nosso viver com a sua
Palavra.
Caro jovem, sei que muitos
são os desejos e tentações que
tens na vida. Faço tal afirmação
porque também o sei, mas
permaneça forte no caminho
do Senhor, saiba que vale a
pena suportar cada momento
de solidão, sofrimento e lutas,
pois são nesses momentos
que Deus estará forjando seu
caráter. Lamentações de Jeremias 3:27-28 nos diz: “ Bom é
para o homem suportar o jugo
na sua mocidade; assente-se
solitário e fique em silêncio,
porquanto esse jugo Deus pôs
sobre ele.” E por mais atraente
que seja a oportunidade diante
de seus olhos, lembre-se não
vale a pena morder a “maçã”,
pois agora pode não parecer
perdermos nada, mas com
certeza irá refletir no futuro, por
isso não morda a “maçã”.
Cleiton Silveira Camargo,
20 anos - Membro da Igreja
Batista Bereiana
Jaraguá do Sul, SC

