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Editora Batista Regular em Nova Fase

Destaques

A

De Cara Nova

o folhear as páginas desta edição do Jornal de Apoio
comemorativa dos 28 anos de sua fundação, o leitor
perceberá um novo visual não apenas na capa,
mas em todas as páginas. Com relação ao conteúdo vamos
continuar dando o devido destaque às notícias relacionadas
às igrejas e ao trabalho missionário e em breve acrescentar
novos colunistas.

A Editora Batista Regular
está de cara nova: modernizamos a nossa identidade visual.
Temos certeza que a antigo
logo era de primeira classe
quando foi feito na Era Medieval, mas estava na hora de nos
atualizar e mostrar que a EBR
está crescendo e progredindo.
E a nossa mudança não
é apenas cosmética. Há muitas e profundas mudanças
que estamos efetuando. Por
exemplo, estamos em processo de colocar um novo site no
ar. O novo site terá o mesmo
endereço do antigo – www.
editorabatistaregular.com.br –
mas com mais vantagens para
o consumidor. Quando o site
for lançado, provavelmente
neste mês de abril, o cliente
poderá comprar com cartão de
crédito - até parcelado e com
descontos especiais quando se
compra em quantidade. Com o
e-sedex, muitos clientes terão
um frete bem mais barato.
Junto com o site lançaremos um novo portal que
incluirá diversos recursos.

Disponibilizaremos estudos,
artigos e outros auxílios para
as igrejas – todos de graça.
Teremos também um blog –
“Praça da Teologia” – onde os
melhores escritores do nosso
movimento poderão interagir
com assuntos práticos, teológicos e atuais que interessam
aos batistas fundamentalistas.
Teremos também uma página
de notícias dos campos missionários e das igrejas em geral.
Queremos servir às igrejas com
todos os recursos ao nosso
dispor.
Além do novo site, uma
nova tecnologia faz com que
possamos oferecer ao cliente
todos os nossos materiais – inclusive aqueles que saíram de
estoque há muitos anos. É só
nos dar 15 dias de sobreaviso.
Lembra daquele livro “Como
fazer de sua casa um lar?” Pois
é: está em estoque. Também
“Os nove dons do Espírito”, “O
homem espiritual” e “O tipo de
música que agrada a Deus”.
Também podemos oferecer
todos os trimestres de todo o

Missões em Batatais

O

Na foto, o Pr. Mark com a esposa
Anita e os filhos John e Jennifer

nosso material de Escola Dominical. É só ligar.
Falando em material de
Escola Dominical, finalmente
começamos a tão esperada revisão dele. Estamos começando com o currículo Pré-escolar
e Adolescente. Deverão ser
lançados até o final deste ano.
O novo material para Jovens
deverá ser lançado em 2013.
Este material terá o mesmo
padrão bíblico fundamentalista
que nosso antigo material tem,
mas será escrito e ilustrado por
brasileiros.
Nosso maior desejo, além
de glorificar a Deus e produzir
genuínos adoradores Deus,
é auxiliar a Igreja de Cristo.
Certamente temos muito ainda
que melhorar, mas estamos
progredindo. Contamos com
as suas orações, seu apoio

e sua participação em nosso
ministério.
A EBR foi fundada em 1958
como IBR - Imprensa Batista
Regular em uma obra conjunta
de duas missões: Baptist MidMissions e ABWE. O primeiro
diretor foi Roberto Collins. A
atual Diretoria está composta
dos seguintes nomes: Mark A.
Swedberg, Presidente; Alfredo
Celso Ferreira, Vice-Presidente; John E. Swedberg, Secretário, mais os conselheiros:
Edgar R. Donato, Fernando F.
de Sousa, Francisco Cleber da
Silva, Humberto Medeiros, Joseph Arthur, Marvin Fray, Paulo
C. Bondezan, Robert Walsh,
Roque Albuquerque, Sharon
Payne e Wagner Amaral.
Pr. Mark A. Swedberg
São Paulo-SP

MAB – Ministério de Apoio Barnabé

D

urante a reunião
de pastores realizada em março de

2012 na Igreja Batista
Independente de Franca
SP o jovem Bruno César
de Oliveira apresentou
o MAB – Ministério de
Apoio Barnabé que está
baseado na cidade de
Goianésia GO.
Esse ministério é uma
iniciativa do casal Bruno
César de Oliveira e Laís
Borges Oliveira e tem
como objetivo atender ao
chamado divino no campo
missionário da cidade de
Goianésia-GO e região.
Ambos são enviados pela
Igreja Batista Independente
em Formiga, onde fundaram o

Clube Guerra (www.clubeguerra.blogspot.com), voltado para
crianças com idades entre 6 e
12 anos.
Laís é filha de missionários,
salva pela graça aos onze anos
de idade, trabalha na evangelização de crianças, estudos
bíblicos, pintura e decoração.
Bruno é formado pelo Instituto
Bíblico da Igreja Batista Independente em Formiga, salvo
aos treze anos de idade, atuou
como líder de jovens e diretor
geral do Clube Oanse (Setor
Formiga).
Durante sua estada em La
Plata – Argentina, tornou-se
membro da Iglesia Bautista El

Faro (http://www.macedoniaargentina.com/), onde trabalhou
no discipulado de adolescentes
e na evangelização semanal de
detentos no Presídio Estadual
de Magdalena – Província de
Buenos Aires. Formado em
odontologia, Bruno faz do MAB
uma oportunidade de ajudar
pastores e missionários no
tratamento odontológico. Para
saber mais sobre esta parte do
seu ministério entre em contato
com ele:
www.ministeriodeapoiobarnabe.blogspot.com,
E-mail: mabgoianesia@
gmail.com

Participe do
14º Congresso
Internacional
Sobre a Palavra
Profética
Dias 24 a 27 de
Outubro de 2012
em Poços de
Caldas - MG
www.chamada.com.br

s missionários
Almir Nunes e
Benjamin Paul
Leaf, trabalhando em parceria na implantação da
Igreja Batista da Vitória
em Batatais SP, têm levado os novos convertidos
a uma crescente visão
missionária. Nos dias 22 a
25 de março de 2012 fizeram realizar a conferência
missionária anual para renovação do Compromisso
de Fé para Missões e o
alvo de arrecadação mensal dobrou para o período
2012-2013. Na foto, o Pr.
Josué Amaral, um dos
missionários da igreja que
esteve presente nas conferências pregando na quinta-feira e
apresentando seu parceiro Horácio. O preletor foi o Pr. Fernando C. Martins. Leia mais na página 4.

Projeto Apucarana

N

a
foto,
o
missionário
João da Silva
com a esposa
Célia e os filhos
João Pedro e
Lucas Daniel do
Projeto Apucarana PR. Eles
são ligados à
MBBF Missão Batista Brasileira Fundamentalista. Formado
em 2001 no Curso Médio em Teologia pelo Instituto Bíblico
Maranata, em 2002 Deus os conduziu a cidade de Apucarana,
região norte do Paraná, cuja população é de 120.884 habitantes,
sendo conhecida como a capital do Boné. Ele iniciou a Igreja
Batista Regular de Apucarana. Pastor João foi ordenados ao
ministério pastoral em 13 de novembro de 2010 pela Igreja
Batista Vitória de Londrina PR. Eles ingressaram na MBBF em
23 de Novembro de 2010, e ainda estão levantando sustento.
Leia mais na página 6.

N

Agora na Glória

o dia
oito
d
e
março, o Senhor
levou para o
descanso e gozo
eternos o nosso
amado irmão e
colega de ministério Pr. José Nilson. No dia nove,
sua família, igreja, pastores amigos, irmãos em
Pr. Nilson com a esposa
Cristo, e parentes
fizeram duas cerimônias de despedida: Um culto de louvor e
adoração a Deus e uma cerimônia no Cemitério Parque Jardim
Metropolitano Pr Nilson teve uma luta prolongada com uma
terrível enfermidade, mas em nenhum momento vacilou em sua
fé. Leia matéria completa na página 7.
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“Um grama de ação vale mais do que uma
tonelada de teorias.” (Friedrich Engels)

2

Pr. Rômulo W. Ribeiro
rwribeiro@globo.com
Solrac
Searom

Sonhar

S

onhar é verbo regular, mas gramaticalmente pode ser
tanto transitivo quanto intransitivo, o que de certa forma o
torna especial. Para alguns,
sonhar é apenas devanear,
fantasiar, alimentar ilusões,
quimeras e utopias... Outros
diriam que sonhar nada mais
é do que estar distraído.
Mas pode ser muito
mais...
Gosto de traduzir sonhar
por idealizar, aspirar e planejar o futuro. Por isso sonho!
Sonhar me faz continuar,
ainda que a duras penas.
Pregando, às vezes tenho a impressão de que
não sou mais ouvido. Mas
continuo rascunhando esboços e preparando bem as
mensagens como se todos
fossem prestar atenção.
Meus sonhos não são
vazios. Refletem as promessas de Deus. Sonhei com
o casamento, com filhos,
netos... E tudo se concretizou. Claro que nem tudo que
sonhamos para os filhos se
torna realidade! Eles sonham
diferente de nós.
Eu sei que no dia em que
deixar de sonhar deixarei de
viver, por isso continuo sonhador. Em outras palavras,
a força do sonhar está na
força do viver.
Outro dia, ouvindo uma
música no rádio, algumas
palavras me chamaram a
atenção. Entraram na minha
mente e continuam ecoando
até agora: “Nada, nada do
que você conquistar te faz
maior, te faz melhor... Nada,
nada do que você perdeu
te faz menor... Nós não somos nada, nós não temos
nada!”.
É verdade! Por mais que
conquistemos nesta vida
nada temos. Mas os sonhos
permanecem, mesmo quando tudo se vai. Minhas maiores perdas foram sonhos não
realizados, mas os ganhos
também vieram da arte de
sonhar.
Um dia sonhei em servir
ao Senhor. Ainda vivia a
latente adolescência, mas o
sonho se concretizou. Sirvo
ao Senhor! Do nada Ele faz
muito a ponto até de transbordar. Que benção é sonhar
os sonhos do Senhor!Por
isso continuarei sonhando...
Foi Walt Disney o autor
desta preciosidade: “Se podemos sonhar, também podemos tornar nossos sonhos
realidade”.

28 anos de boas notícias!

E

m abril de 1984 eu
tive o privilégio de
participar da publicação da primeira edição do
Jornal de Apoio. Neste mês
estamos comemorando 28
anos, 230 edições e mais de
duas mil páginas de boas
notícias. Registramos muitas
histórias de vida, relatamos
acontecimentos marcantes e
divulgamos mensagens que
tiveram relevância nas vidas
de muitos leitores.
Com o propósito de divulgar o trabalho missionário e
aproximar pastores e igrejas
batistas de posição fundamentalista, pode-se dizer que o
Jornal de Apoio tem alcançado
seus objetivos. As primeiras 19
edições, impressas através do
processo de linotipia e clichê
nos reporta a um período de
múltiplos sonhos e grande
expectativa com relação ao
trabalho jornalístico. O fato é
que em seus 28 anos de história o Jornal de Apoio passou
por diversas fases e algumas
transformações marcantes.
A transição da linotipia para
a impressão em off-set foi um
feito! Possibilitava a efetivação
da publicação de fotografias
permitindo que as personagens
das histórias fossem mais bem
identificadas. Os nomes passaram a ter rostos deixando nítida
a constatação da evolução
gráfica. Os eventos passaram a
receber o brilho das imagens.
Em todos esses anos de
trabalho tivemos alguns momentos de comemorações

especiais além daquele que
marcou a transição da linotipia
para o off-set. Um deles foi
a edição especial número 70
em que destacamos a história
dos três principais movimentos
batistas fundamentalistas aqui
no Brasil: batistas bíblicos, batistas independentes e batistas
regulares.
Outro momento que merece
ser lembrado foi a centésima
edição, onde também os batistas fundamentalistas foram
destacados. Àquela altura o
Jornal de Apoio já havia conseguido boa aceitação e credibilidade por parte de diversas
lideranças. Era perceptível
o fato que a motivação do
empreendimento era pura e
simplesmente jornalística com
ênfase na divulgação e apoio
ao trabalho missionário.
Em outubro de 2002, a
edição número 120 não teve
nenhum destaque especial,
mas aos dezoito anos era
tempo de iniciar as edições
mensais que de trimestrais já
haviam passado a bimestrais
e até chegando a nove edições
por ano. No editorial daquela
edição escrevemos: “Nesta
edição estamos entrando em
uma nova fase do Jornal. Nos
últimos anos temos publicado
cerca de nove edições por ano
em intervalos de quarenta e
cinco dias, mas agora pretendemos publicar doze edições
por ano”. Era o início da fase
que dura até hoje.
Visando melhorar ainda
mais o conteúdo do periódico

Que prosperidade
é esta?
Você liga a TV e descobre que tem um montão de pastores, bispos e apóstolos nos mais
diversos canais. Não falam da cruz de Cristo,
mas esbanjam astúcia para levantar dinheiro.
Eles até chegam a disputar entre si para ver
quem consegue mais. Os mercadores da fé que
Jesus expulsou do templo em Jerusalém seriam
alunos dos atuais mestres deste negócio altamente lucrativo. Não bastasse a concorrência
para ver quem consegue mais, agora deram para
fazer denúncia uns dos outros. São traidores da
causa de Cristo e do próprio Cristo, pois o que
estão fazendo é transformar a noiva de Cristo
(A Igreja) em prostituta. Dizem amar a Deus,
mas o que eles amam é o dinheiro, o poder.
Esses obreiros fraudulentos estão desviando as
pessoas da fé, afastando-os de Deus. Olhando
para esses bispos e apóstolos nós chegamos à
conclusão de que estão loucos! O único deus
que eles conhecem é o dinheiro e a Bíblia diz
que “o amor do dinheiro é raiz de todos os males;
e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a
si mesmos se atormentaram com muitas dores.”
(I Timóteo 6:10).

e atender aos reclamos dos
leitores, na mesma edição 120
distribuímos a única pesquisa
que este periódico realizou até
hoje. Novos direcionamentos
vieram através do resultado
da pesquisa. Descobrimos,
por exemplo, que as pequenas
notícias são muito apreciadas
pela maioria dos leitores. Desde então o espaço para tais
notinhas tem tido destaque em
todas as edições.
Em abril de 2004, na celebração dos 20 anos do Jornal,
mais uma vitória: passamos a
publicar um quarto das páginas
a cores e fizemos a festa dos 20
anos com um selo comemorativo. Foi a primeira festa em toda
a história do Jornal de Apoio.
Com a presença de quase duas
dezenas de pastores presentes
realizamos um culto de ações
de graças pelos 20 anos deste
ministério. O pregador foi o Pr.
Rômulo Weden Ribeiro, nosso
assistente de redação e um dos
muitos incentivadores deste
trabalho. Aos 25 anos fizemos
outro selo comemorativo sem
festa, mas com o coração repleto de gratidão para com aquele
que tem sido o nosso sustentador, o Senhor Jesus Cristo. Se
chegarmos aos trinta, em abril
de 2014, faremos uma bela
comemoração em gratidão ao
nosso Deus.
Nesta edição, ao completar
28 anos estamos passando
por novas mudanças tanto no
visual quanto no conteúdo e
queremos continuar contando
com o seu apoio e orações.

Que igrejas
nós temos?

Diante do que vemos nas igrejas que usam a
mídia apenas para levantar dinheiro e enriquecer
seus próceres, o que nós temos a apresentar
para as pessoas? De minha parte eu vejo que
o campo está branco para a ceifa. Precisamos
colher muitas almas para Cristo, pois as pessoas
estão ficando cansadas do que estão vendo e
ouvindo. A questão é esta: nossas igrejas estão
preparadas ou se preparando para que o senhor
acrescente a elas as almas dos que forem sendo
salvos? Na verdade eu faço sérios questionamentos na questão da nossa eclesiologia. Claro
que a maioria de nós prima pela excelência
doutrinária e a pura pregação do evangelho da
graça de Deus. Mas não é apenas isso. Na igreja
primitiva, de acordo com o livro dos Atos Dops
Apóstolos além de doutrina certa, o ambiente era
propício para que o senhor enviasse para lá os
que haviam de se salvar (Atos 2:47). Olhe para
a sua igreja local e pergunte a si mesmo: será
que o Senhor teria tranquilidade ao enviar para
cá os que Ele pretende salvar? Teriam os novos
convertidos condição para crescer na graça e no
conhecimento em minha congregação?

O exemplo triste
de Lula e Hugo Chávez

C

oincidentemente, os dois líderes principais de esquerda
da América Latina estão travando atualmente uma batalha ferrenha contra a doença do câncer. Lula, devido
à rapidez e a eficácia de seu tratamento, tem muitas chances de
recuperação e cura. Quanto a Hugo Chávez, as informações são
limitadas e há rumores que ele tem poucos anos de vida. Apesar
de que a Venezuela não é o Brasil e o Brasil não é a Venezuela,
Hugo Chávez e Lula têm mais em comum do que a ideologia e a
enfermidade que compartilham. Amigos de Fidel Castro, os dois
líderes também se aproximaram do falecido General Muamar
Kadafi e do presidente do Iran, Mahmoud Ahmadinejad, inimigos
declarados do Estado de Israel. Agora, gravemente enfermos,
Lula e Chaves dependem da misericórdia e da cura do Deus de
Abraão, Isaque e Jacó para que possam viver mais alguns anos
sobre a terra. Devemos orar não só pela cura física, mas, principalmente, pela salvação e transformação de suas vidas, pois a
respeito de Israel, a Bíblia claramente diz: “E abençoarei os que
te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; e em ti
serão benditas todas as famílias da terra” (Gênesis 12:3).
Mais que Lula, Chávez tem fome e sede de poder. Ele conseguiu mudar a Constituição da Venezuela a fim de se perpetuar
como chefe-maior da nação. Ele conseguiu mudar várias leis,
favorecendo o comunismo e a atuação do Estado na vida familiar, política e religiosa das pessoas. Ele só não contava com a
mão soberana de Deus. Apesar de sua fragilidade, Hugo Chávez
continua implacável em sua ambição de transformar o seu país
em escola para o comunismo selvagem, onde a imprensa não
tem liberdade, alugueis não podem ser cobrados e cidadãos não
podem possuir mais que um imóvel. No entanto, a vida de Hugo
Chaves está nas mãos de Deus e ele ainda não se deu por conta
disso: “O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão
apagando, e só tenho perante mim a sepultura” (Jó 17:1).
Exemplo bom temos visto nas atitudes da presidente do Brasil,
Dilma Rousseff. Apesar de compartilhar a mesma ideologia política
de Lula e Chávez, Dilma demonstrou muita humildade quando foi
tratada de câncer, ainda como ministra da Casa Civil. Ela solicitou
as orações e rezas do povo brasileiro e depois agradeceu a Deus
e, como católica, que se diz ser, agradeceu a Nossa Senhora por
sua cura. Uma vez presidente, ela vetou o kit-gay e desautorizou
o seu governo a se envolver nas questões de aborto e de homossexualismo. Veio a público também e condenou o Irã por suas
práticas abusivas contra os direitos humanos. Teria sido bom se
ela tivesse feito o mesmo em relação a Cuba e a Venezuela, mas,
aí, estaríamos pedindo demais.
A lição que aprendemos através de nossos líderes mundiais
é que a vida de todo ser humano, seja ele grande ou pequeno,
está nas mãos de Deus. Os nossos dias já foram contados e são
mui breves. Não vale a pena viver de vaidade e muito menos para
a vaidade, seja ela política, profissional ou até mesmo religiosa.
O dever de todo homem, incluindo os nossos líderes políticos, é
temer a Deus ao invés de buscar fama e glória. Esta é a lição que
fica com a nossa própria enfermidade e morte ou com a enfermidade e morte dos outros: “De tudo o que se tem ouvido, o fim é:
Teme a Deus, e guarda os seus mandamentos; porque isto é o
dever de todo o homem” (Eclesiastes 12:13).
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“Não morda um prazer antes de certificar-se
de que não tem um anzol oculto.” (Thomas Jefferson)

Testemunho da fidelidade de Deus!

o dia 13 de Dezembro de 1975 eu
nasci no Hospital
Regional de Franca, SP. Fui
o quarto e último filho que
meus Pais tiveram. Na época
eles freqüentavam uma Igreja
pentecostal. Quando completei
seis anos de idade meus pais
se separaram e fui criado por
minha mãe e meu padrasto a
quem me acostumei chamar de
pai. Eles ainda freqüentavam
uma igreja pentecostal.
Em 1985 perto da minha
casa, o missionário norte americano Robert Lee Smith apoiado a princípio pelo também missionário Danny Moore iniciou a
implantação da Igreja Batista
Independente de Franca. Meus
pais, recebendo o convite em
casa, foram conhecer a Igreja e
o Pastor. Gostaram e passaram
a frequentar os cultos. Deus
tinha um plano de salvar e usar
em minha vida.
Foi naquela igreja que ouvi
pela primeira vez o plano de
salvação de Deus para o homem perdido. Ali fui salvo
por Jesus com idade de 10
para 11 anos. Fui batizado e
freqüentei assiduamente os
cultos recebendo o ensino da
Palavra de Deus. Aos 15 anos
Deus começou a tocar em meu
coração para ser um pregador
de Sua Palavra. Eu era um adolescente tímido e procedi como
Moisés, dizendo para Deus
que não podia ser. Mas Deus
insistiu até que me entreguei
completamente dizendo: eis me
aqui, envia-me a mim.
Mas ainda havia uma longa
jornada pela frente! Aos 17
anos descobri que meus rins
estavam funcionando apenas
17%. Eu havia tido uma nefrite
nos rins e não percebi. Quando descobri, eles já estavam
comprometidos. Comecei um
tratamento com o intuito de
reanimar os rins, mas eles não
reagiram, a ponto de chegar
a 13% de funcionamento e
precisar de me submeter a
seções de hemodiálise. No dia
12/12/2000 (um dia antes de
meu aniversário) tive a minha
primeira seção de hemodiálise.

Três vezes por semana, quatro
horas cada seção, a hemodiálise passou a fazer o trabalho de
meus rins. Graças a Deus por
tais máquinas que me mantiveram vivo 11 anos.
E agora? Pensava eu!
Como Deus pode usar alguém
assim? Quem vai querer casar com alguém assim? Qual
igreja vai querer ter um pastor
assim? As perguntas eram
muitas, a ponto de causar certo
desânimo e levar-me a duvidar
do plano que Deus tinha para
minha vida.
Mas como Deus é o maior
animador do mundo, usando
vários pregadores da Palavra de
Deus, não me deixou desanimar
e nem duvidar do seu chamado
e plano para minha vida. No
dia 12/12/2000 eu comecei as
seções de hemodiálise e no
próximo ano fiz a inscrição do
Instituto Batista Macedônia
(hoje SEIBIM) em Franca, e
comecei a me preparar para o
ministério. Durante os três anos
de estudos, lutas de todos os
lados! Sofri até um acidente de
moto fraturando duas costelas.
Mas Deus foi fiel e nos três anos
de estudo, eu fazia a hemodiálise diariamente das 13h às 17h,
sem perder aulas.
Naquele período eu comecei a colocar diante de Deus
três pedidos: Primeiro: Orava
por uma esposa que me amasse a ponto de enfrentar comigo
esta luta que eu passava.
Segundo: Que Deus me mostrasse aonde servi-lo logo após
terminar o Instituto. Terceiro:
Não parei de orar pela cura dos
rins ou o transplante, segundo
a vontade de Deus.
Deus respondeu os dois
primeiros pedidos ao mesmo
tempo. Minha esposa se converteu na mesma igreja que
eu congregava e Deus colocou
um amor em nossos corações
tão grande a ponto de nos
fazer enfrentar tudo e todos.
Quantas e quantas vezes eu
estava saindo da hemodiálise
me sentindo mal, cansado e
até desanimado, e lá estava
ela: Tamara Kel me esperando!
Aí eu já não sentia mais nada!

A

ntigamente quando
os quintais eram
grandes em muitas
casas haviam árvores frutíferas
plantadas era comum encontrar
nos quintais estas árvores,
as mais comuns eram as
mangueiras, as laranjeiras,
no caminho para a minha
escola tinham alguns pés de
goiaba, e me lembro parando
para colher estes frutos tão
doces e comer no caminho,
as vezes encontrava alguns
frutos estragados ou com
bichos era uma surpresa
bem desagradável, a mesma
coisa é colher uma laranja
bem madura e perceber que
está azeda, infelizmente nem
sempre os frutos são doces e
agradáveis ao paladar.
Jesus quando caminhava
aqui pela terra, reservou um
tempo para falar aos discípulos justamente sobre frutos,
naquela época as vinhas eram
muito comuns e necessárias
para o povo, e Jesus explicou

Pr. Marcos e Tamara
Era como se tudo o que eu estava passando já não estivesse
mais lá!
Namoramos três anos e
quando terminei o Instituto,
Deus nos levou para Passos,
MG a fim de ajudar o missionário norte americano Kipp
Refield, a fundar uma Igreja
Batista Fundamentalista naquela cidade. Deus usou grandemente o pastor Kipp a ponto
de nos ajudar até financeiramente em nosso casamento!
Nós não tínhamos nenhuma
condição financeira de casar!
Mas Deus, como sempre, fez
o milagre usando aquele seu
servo e outros irmãos e familiares! Ficamos em Passos por
três anos e meio.
Agora faltava para mim o
terceiro pedido! Mas Deus tinha
mais a me mostrar. Foi então
que Ele colocou uma igreja em
meu coração e me colocou no
coração desta igreja. Lembra
do meu questionamento? Que
Igreja vai querer ter um pastor
doente, que faz hemodiálise
três vezes por semana?
Através do irmão Glauco,
conheci o missionário norte
americano Pr. Willian Kieffer,
fundador da Igreja Batista
Fundamental em Araguari
MG. Eu e minha esposa
conhecemos a Igreja em
Araguari que estava sem
Pastor e Deus colocou um
amor profundo entre nós e
a igreja. Uma igreja que não
olhou a minha enfermidade,
mas o que Deus queria fazer.

Recebi o convite para assumir
o pastorado e prontamente
aceitei. Neste mês de abril
de 2012 estou completando
cinco anos no pastorado da
Igreja Batista Fundamental em
Araguari MG.
Em nenhum momento deixei
de orar pelo meu terceiro pedido. Principalmente para que a
vontade de Deus fosse feita na
minha vida. Se Deus quisesse
me curar, ótimo, louvado seja
Deus! Se Deus quisesse me
dar o transplante, que não é
uma cura, mas apenas outro
tratamento, vou regozijar-me no
Senhor. Se Deus quisesse me
usar, mesmo fazendo hemodiálise, continuaríamos a trabalhar
até encontrar com o Senhor Jesus! Mas Deus, depois de onze
anos de oração, no final de 2011
atendeu o meu terceiro pedido:
consegui o transplante!
Quando me mudei para
Araguari, entrei na fila de transplante em Uberlândia. Antes
estava em Ribeirão Preto onde
permaneci. Foi então que pensei que talvez Deus me trouxesse para Araguari para ser
transplantado em Uberlândia.
E foi o que aconteceu! Eu já
tinha sido chamado quatro
vezes para Ribeirão Preto e
uma destas vezes eu cheguei
aos exames a fim de fazer o
transplante. Mas sempre havia
um problema com o rim, e Deus
mostrava que ainda não havia
chegado a hora.
Tenho certeza que a multidão de crentes orando por nós

nos dava esta paz para tomar
as decisões certas.
Foi então que no dia 17
de Dezembro de 2011, recebi
uma ligação do meu médico
em Araguari dizendo que havia um rim me esperando em
Uberaba MG, mas ele não
podia me adiantar quase nada
sobre o mesmo. Quando ouvi
isto, confesso que quis recusar
aquele rim, mas conversando
com minha esposa e os irmãos
em Cristo, decidimos ir para o
hospital a fim de saber melhor
como estava o órgão, para
tomarmos a decisão se iríamos
fazer ou não o transplante.
Mas Deus usou os médicos
de outra maneira. Quando cheguei ao hospital Santa Catarina
em Uberlândia MG, num domingo, dia 18 de Dezembro, às
7h, fui internado e começaram
a me preparar para a cirurgia,
me dando vários medicamentos. Mas eu ainda não sabia
nada sobre o rim. Foi então que
às 13h chegou o cirurgião e pedimos para conversar com ele
antes da cirurgia para nos dizer
como estava o rim! Durante o
tempo que estive esperando e
tomando os remédios permaneci em oração e Deus estava
trabalhando em meu coração e
no da minha esposa.
Você acha que o médico
me disse como o rim estava?
Como geralmente em Ribeirão
Preto eles faziam? Não! Ele
foi curto e grosso! Cheguei até
me assustar! Ele disse: “Nós
estamos perdendo tempo aqui
conversando! Eu quero saber
se você quer que eu coloque ou
não o rim em você?” Mas como
Deus já estava trabalhando em
nossos corações e nos dando
a paz necessária para tomar
a decisão certa, sentimos que
Ele estava nos dizendo: Este
rim é pra você meu filho, não
tem como fugir!
Aceitamos fazer a cirurgia
que foi um sucesso e Deus
usou grandemente os médicos,
enfermeiros, mas principalmente nos deu um ótimo rim! Minha
recuperação foi mais rápida
do que o previsto! Tive alta do
hospital em 14 dias!

Ao escrever este testemunho já estou com 36 dias transplantado e nenhum problema
sequer! Não preciso mais fazer
hemodiálise e terei maior liberdade para trabalhar e viajar
para pregar ou participar de
congressos!
Deus abençoou até a época
da cirurgia, pois sendo no período de férias minha esposa
podia ficar comigo e fazer as
coisas necessárias. Uberlândia
é bem mais perto que Ribeirão
Preto, onde tenho maior facilidade de fazer os exames e
consultar com o médico! São
bênçãos sobre bênçãos!
Eu já sabia que era pequeno
diante de Deus e que Ele me
amava, mas nestes momentos
irmãos, nós sentimos isso com
maior intensidade! Que Deus
Grandioso é este que servimos!
Ele é fiel, mesmo quando
não somos. Cuida de nós,
mesmo quando não vemos!
Mas principalmente salva um
miserável pecador como eu,
mesmo não merecendo e
ainda garante esta salvação
eternamente!
Não sei o que ainda vou
enfrentar pela frente, mas com
Deus posso enfrentar todas
as coisas! Porque Ele cuida
de mim! Todos os meus três
pedidos foram respondidos!
Mas já tenho um novo pedido
que estarei colocando diante de
Deus: Oro por um herdeiro, ou
herdeiros! Aos olhos humanos:
impossível, mas para Deus
tudo é possível e posso dizer
que minha fé tem crescido
o bastante para crer nisso!
Agradeço a todos que oraram
por mim e compartilho este
novo pedido com os irmãos
para que orem comigo.

Pr. Marcos Gesiel
Laurentino
Pastor da Igreja Batista
Fundamental em
Araguari, MG.
Contatos:
marcosgesiel@hotmail.com.
Tel: Fixo: (34)3512-7802.
Cel. Oi: (34)8832-2473 Cel.
Tim: (34) 9245-9845

Frutos verdadeiros
aos discípulos e a nós crentes
que frutificar era algo muito importante para a vida cristã , em
outras passagens Jesus fala da
qualidade destes frutos e de
como um pessegueiro nunca
poderia dar laranjas.
Porque na há boa arvore
que dê mau fruto, nem má arvore que dê bom fruto.Porque
cada arvore se conhece pelo
seu próprio fruto. Lucas 6.43
e 44
Jesus nos deixa claro que
os salvos como novas criaturas não podem dar frutos para
a morte, um salvo é “nova
criatura, as coisas velhas já
passaram, tudo se fez novo”
não podemos imaginar que um
salvo por Jesus Cristo continue
vivendo nos mesmos vícios e
pecados, a vida de um crente
deve gerar outras vidas.
Infelizmente temos visto
um cristianismo mentiroso, que
vive de milagres, de bênçãos
materiais , as pessoas tem muitos problemas, a cada dia as-

sistimos as doenças invadindo
lares, a droga destruindo vidas
jovens, e estas pessoas estão
procurando algo e enganados
acreditam que podem viver um
milagre sem transformação de
vida, querem as bênçãos mais
não desejam morrer para seus
egos, por isso muitos tem sido
enganados e de uma vida que
aparenta ser salva vemos frutos ruins surgirem.
Mas o fruto do Espírito é:
amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé,
mansidão,temperança.Gálatas
5.22
Frutos para a vida, como é
maravilhoso poder em nossas
vidas dar estes frutos, amar
como Deus nos ama, não
fazendo acepção de pessoas,
procurando falar de Jesus
a todos, amando nossos irmãos, nossa família, nosso
esposo, este amor maravilhoso
vai trazer alegria para nossa
vida, pois quando amamos
as pessoas que nos cercam

seremos mais felizes, pois não
estaremos preocupadas com
os nossos desejos mais felizes em amar e doar de nosso
tempo, até mesmo dos nossos
bens para que a paz que vem
de Jesus esteja presente em
nossos lares, que fruto maravilhoso sermos mensageiros da
paz, procurar com nossas vidas
resolver problemas, levando
assim a mensagem de paz que
Jesus deixou quando esteve
aqui na terra, precisamos ser
tardios em nos irritar procurando ouvir as pessoas, ter a
bondade de Deus em nossos
corações.
O mundo está carente de
pessoas que sejam mansas,
que procurem com sabedoria
resolver os problemas, os
casamentos estão terminando
porque nos relacionamentos a
mansidão tem sido esquecida,
e o domínio próprio que maravilhoso fruto para a vida, este
fruto gera vida, porque muitos
tem perdido as suas pelo uso

de drogas e bebida, casamentos são desfeitos pela
traição, porque as pessoas
não conseguem dominar seus
apetites.
Salvos pelo sangue de Jesus, transformados pelo seu
imenso amor, não andamos
segundo o conselho deste
mundo, não nos conformamos com o pecado, abandonamos estes frutos que estão
matando, destruindo, somos
nesse mundo o bom cheiro
de Cristo,
Eu sou a videira verdadeira, vós as varas quem está em
mim, e eu nele, esse dá muito
fruto, porque sem mim nada
podeis fazer. João 15.5
Ligados a videira, podados pelas mãos de Deus,
nossas igrejas serão pomares de frutos para a vida e
vida eterna com Jesus nosso
Salvador.
Contato para palestras
(11) 5058-4819
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“Se você não mudar o que está fazendo hoje,
seu amanhã será como ontem.” (Jim Rohn)
Projeto Boquim
O Senhor está fazendo uma grande obra em Boquim-SE através do ministério do missionário Pr.Guaraci. Os estudos bíblicos
estão cada dia avançando, e o trabalho de discipulado também.
Neste primeiro trimestre de 2012 quatro almas foram salvas pela
graça de Deus: Gilmar, Glaucia, Kleonilson, Shirleide. Gilmar e
Shirleide vivem juntos há alguns anos e tem 5 filhos. Depois que
o diabo tentou matar Gilmar jogando-o dentro de um poço de
14 metros e não morrendo pela graça de Deus, pois Deus tinha
um plano na sua vida. Pr. Guaraci falou do amor e da Graça de
Jesus sobre a sua vida, e ele se entregou a Jesus Cristo como o
seu Salvador. Agora ele está passando pelo discipulado. Orem
pelo Pr. Guaraci, sua esposa Sandra e as filhas Julia e Juliana.

Os missionários Pr Almir
Nunes e Pr Benjamin Paul
Leaf trabalhando na implantação da Igreja Batista da Vitória em Batatais SP têm visto
o Senhor operar de modo maravilhoso. No início deste ano
foi realizado um treinamento
para o trabalho de evangelismo de crianças com a irmã
Joice Mendes Martins esposa do Pr. Luciano Martins da
Igreja Batista Bíblica de Pitangueiras SP e no mês de março teve início o primeiro ponto
de classe com as crianças no
bairro Dom Romeu. O plano

11138-4 e o comprovante de depósito deve ser trazido à secretaria da Semana de Música Sacra para que a inscrição seja confirmada. Mais informações: rbrito@isbc.com.br; www.isbc.com.br e
http://semanademusicasacra.blogspot.com.br/.
Projeto Neemias
“Nós nos levantaremos e edificaremos” (Neemias 2:20). Este
é o lema do missionário Pr. Geovan Bezerra dos Santos que tem o
objetivo de levantar os recursos para a construção do muro no terreno onde será construído futuramente o templo. O valor necessário para o muro é dez mil reais. O início está previsto para o dia
10 de abril de 2012. Ore e contribua. Contatos com o missionário:
e-mail: m.geovan@yahoo.com.br e prgeovan@yahoo.com.br.

Igreja Batista da Vitória
em diversos bairros da
cidade aos sábados
e domingos. Também
no mês de março teve
início o Culto do Amigo
que será realizado uma
vez por mês sempre
no primeiro domingo.
Desde o início do ano
cada irmão que congrega trouxe alguns
nomes para uma lista
de oração que serão
alvos também de visitações em 2012. Mais
Pastores na conferência
de 120 nomes foram
é iniciar grupos com equipes arrolados e toda a igreja traba-

Reunião de pastores
Aconteceu no dia 24 do mês de março de 2012 a reunião de
pastores e lideres da região Nordeste do Estado de São Paulo. O
evento teve lugar na Igreja Batista Independente de Franca sob
a liderança do Pr. Paulo Castelan. Os preletores foram: Pr. Paulo
Castelan e o seu Ministro de Música Danilo Leite. A próxima reunião acontecerá na Igreja Batista Independente em São Joaquim
da Barra SP sob a liderança do Pastor José Mauro. No mês de
julho a reunião está marcada para Igarapava SP. Estão abertas
as datas de reuniões para os meses de setembro e novembro
de 2012. Caso queiram marcar, entrem em contato com o pastor
Carlos Moraes pelo e-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br ou pelos
telefones (16) 3761-0749 e Celular Claro (16) 9192-1440.

lhará com eles este ano. Agora
está sendo ministrado na EBD
um estudo sobre evangelismo
e discipulado preparando os irmãos para o trabalho de campo fora das quatro paredes da
igreja. Ainda em março foi realizada a Conferência Missionária Anual para renovação da
Promessa de Fé para Missões
contando com a presença dos
missionários Pr. Josué Amaral
e Fernando César Martins. O
alvo é ampliar o número de
missionários apoiados a cada
ano. Atualmente são seis projetos.
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da igreja, pela divulgação do ministério do Pr. Ricardo que está levantando sustento. Contatos pelos telefones: (47) 33652436 (47)
88616493, ou e-mail: pr_ricardo@yahoo.com.br.
Projeto Parelheiros
O Projeto Parelheiros começou na Escola
Mario Arminante em setembro de 2010 com o
missionário da MIBRE,
Pr. Weber Gusmão e
sua esposa Fabiana.
Depois de um período
de semeadura agora o
trabalho começa a frutificar em um local mais apropriado para a igreja. Recentemente
o missionário passou a ter o apoio do casal Valmir e Rosângela
da Igreja Batista Betel liderada pelo Pr. Ulisses. Pr. Weber está
na fase de divulgação do seu projeto visitando igrejas e recentemente esteve em três delas na Grande São Paulo, além de
eventos do movimento Batista Regular. O missionário expressa
sua gratidão especial aos pastores Heberson Igreja Batista Moraes Prado, Sérgio da Igreja Batista Esperança em Vila Mariana e
Fernando da Igreja Batista Adonai em Osasco, pois foram essas
igrejas que fizeram as doações para montagem do berçário, mobiliário para cultos e Escola Bíblica Dominical no salão da nova
igreja que está sendo iniciada em Parelheiros. Continuem orando pelo sustento do Pr. Weber. Para saber mais use os telefones
(11)5925-8804 e (11) 7217-5115, e-mail: weberfg@yahoo.com.br
ou visite: www.familia-gusmao.com. O endereço é: Rua João José
Abrahão 210 Jd. Floresta, São Paulo SP - CEP 04836-040.

Encontro Batista Fundamentalista
No dia 16 de março de 2012 a Igreja Batista Fundamentalista
Cristo é Vida sob a liderança do Pr. José Nogueira realizou o
Encontro Batista Fundamentalista sob o tema: “O Crescimento
Bíblico dos Fundamentalistas” e no dia 19 de março, feriado em
Fortaleza, o Encontro dos Amigos de Sião sob o tema “Profecias
Bíblicas sobre Israel”. Nos dois eventos o preletor foi o Pr. José
Infante Jr, da Primeira Igreja batista Bíblica em Vitória da Conquista BA. Para contatos: Igreja Batista Fundamentalista Cristo é
Vida - Avenida K, 911 – Planalto da Barra - www.cristoevida.com
(no site há um mapa da região) – Telefones: (85) 3214-1412 3286-3330 - 9617-0063 (TIM) - 8899-0476 (OI).
Projeto Camboriú

IX Semana de Música Sacra
Neste ano, a Semana de Música Sacra será realizada nos dias
3 a 8 de julho no Seminário Batista do Cariri, Crato, CE. A taxa de
inscrição é de R$170,00 se o pagamento for feito até dia 31 de
maio de 2012. Esta taxa cobre toda hospedagem, as três refeições diárias, as aulas, o material didático e as músicas utilizadas
durante a semana. A partir do dia 1º de junho a taxa a ser paga
é R$ 210,00 por pessoa. Os participantes da Semana de Música
que se hospedarem no Seminário devem levar roupa de cama,
toalha, rede e/ou colchonete, e produtos de higiene pessoal. Todo
o material didático está incluído na inscrição. Caso o aluno não
queira se hospedar no Seminário poderá escolher entre essas
opções: Refeições avulsas: R$ 5,00. Estudo completo (a partir
de dois turnos) sem hospedagem e refeições: R$ 50,00. Estudo
parcial, apenas um turno (manhã, tarde ou noite): R$25,00. Para
que a inscrição entre em contato com Carlos Renato de Lima Brito
pelo mail: willson@isbc.com.br. A taxa de inscrição deve ser depositada na conta Banco do Brasil Agência 433-2 Conta Corrente

Que grande privilégio poder participar da obra de Deus
e ver a grande benção quando
Ele usa pessoas simples como
nós para levar o Evangelho da
Salvação aos perdidos e ajudar
irmãos a crescerem na Graça.
Deus tem abençoado o Ministério em Camboriú e no Estado de
Santa Catarina, onde há grande
necessidade de obreiros e missionários da Palavra de Deus,
pois aquela região é marcada por muita incredulidade e apostasia da fé. O missionário Ricardo Camargo e sua família estão em
Santa Catarina desde 2006 e agora pretende assumir o trabalho
missionário de tempo integral em Comburiú SC. Foram enviados
para o Sul pela Igreja Batista Independente em Ribeirão Preto,onde
serviram a Deus de 1985 a 2005. Orem pelo término da construção

Mais uma lição sobre o poder da oração

O

rei Ezequias foi o
décimo terceiro rei
de Judá, após a
divisão do reino de Israel. Seu
reinado durou 29 anos. Ele foi
um dos poucos que fez o que
era reto aos olhos do Senhor.
E o profeta Isaias nos contou
como o poder da oração foi
(literalmente) um marco na vida
do rei (Is 38.1-8).
A leitura deste texto começa
nos ensinando que: A Oração
Tem Poder Para Mudar O Curso
Natural Da Vida (v.5). A enfermidade de Ezequias era mortal.
Ele não queria morrer por que
tinha 14 anos de reinado, e
39 anos de vida. Além disso,
Manassés seu sucessor ainda
não tinha nascido (2 Re 21.1). E
a situação do país era perigosa.
Estava a algum tempo pagando
tributos à Assíria, e agora Se-

naqueribe havia iniciado seus
ataques. Deus ouviu sua oração
e acrescentou-lhe 15 anos a
mais de vida (v.2, 5).
Somente a oração tem
poder para alterar o curso de
sua vida. Você precisa analisar
o tempo, e valorizar a oração.
No lugar de tentar resolver
seus problemas, que tal orar
mais. Que tal ver menos TV, ou
usar menos a internet e gastar
mais tempo orando. Priorize a
oração! Acredite em seu poder!
E desfrute de suas bênçãos!
É verdade também que
A Oração Tem Poder Para
Reanimar O Aflito (v. 15,20).
Enquanto orava, Ezequias chorava muito, mas após receber
a resposta do Senhor, escreve
um Salmo, e afirma que através
da oração, Deus nos faz enxergar a paz e a vida. O que teria

acontecido com Ezequias, se
ele não tivesse orado? Não sabemos, mas é certo que Deus
queria que ele orasse.
O que a oração faz por nós?
Ela nos faz tirar os olhos de
nós mesmos, de nossos problemas, de nossas angústias e
aflições e colocá-los em Deus.
Ela nos faz confrontar a nossa
confiança. Através da oração,
ou ausência dela, temos que
decidir em quem confiar. Ela
nos faz buscar recursos não
materiais e humanos, e sim
espirituais e divino. Você precisa recuperar suas forças
através da oração!!! O melhor
lugar para ser reanimado é a
presença de Deus.
E por fim, A Oração Tem
Poder Para Garantir A Vitória
Contra Inimigos (6-8). Além da
enfermidade, o rei Ezequias

tinha outro grande problema,
talvez maior que a própria enfermidade. Israel estava sendo
perseguida pela Assíria (o
maior reino daqueles dias), e
a possibilidade de uma vitória
contra eles era mínima. Ou
seja, se Ezequias não morresse pela enfermidade, morreria
na batalha. Mas, Deus além de
dar-lhe mais 15 anos de vida,
ainda lhe garante vitória contra
o inimigo. Como isto, humanamente falando, era impossível,
Deus prova sua promessa realizando um milagre, fazendo
o Sol retroceder (v.7-8).
Somente por meio da oração o salvo tem garantia da
vitória contra seus inimigos.
A Bíblia nos ensina a vencer
o mal com o bem, e para não
agirmos como nossos ofensores, temos que orar. Esta é

nossa verdadeira arma! Vencer o mal com o bem significa
depender das armas de Deus,
e da sua estratégia.
Concluindo, a oração tem
poder para mudar nossas
vidas, mas como alguém já
escreveu: “Deus só atende a
oração de quem ora”. Minha
pergunta final é: Se este
texto de Isaias é verdade, e
se os princípios destacados
também são verdadeiros,
por que, então, oramos tão
pouco? Por que sabemos e
até cremos que a oração é
poderosa, mas ainda assim,
oramos tão pouco?
Querido leitor, esta é mais
uma lição sobre o poder da
oração com o propósito de
continuar te despertando
quanto ao valor dela para sua
vida e crescimento espiritual.
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“Muitas pessoas são dotadas de razão, muito
poucas de bom senso.” (Gustave Le Bon)

16 Anos
O missionário pastor Robson Marcelo da Silva que trabalha na implantação de igrejas em Goiás está louvando
a Deus pelos dezesseis anos de ministério naquela região do Brasil. Deus os
tem sustentado durante este período e
dado a bênção de participar do início
de três igrejas. As lutas são constantes, mas o Senhor tem lhe dado graça
e muitas vitórias. Muita coisa há por se
fazer e o desejo do Pastor Marcelo é
continuar trabalhando na implantação
de outras igrejas batistas fundamentalistas no estado de Goiás. No final do ano passado 10 novos
irmãos foram batizados, dentre elas o filho do casal Pr. Marcelo
e Patrícia, “Marcelinho”. Os planos para 2012 são de iniciar um
novo trabalho em Anápolis GO. O pastor Marcelo tem mantido
contatos com um pastor de uma igreja batista daquela cidade
para consolidar sua ida e iniciar os contatos em um dos bairros
que está nascendo logo na entrada da cidade.

CBBN. Todos os missionários solteiros e casados (acompanhados de suas esposas) estão convocados a participarem do retiro
onde serão ministrados estudos que visam o aperfeiçoamento
do trabalho missionário e orientações gerais para os missionários e suas famílias. Para saber mais e efetivar sua inscrição,
visite o site: www.cbbn.org.
Nunca se sabe da sinceridade dos corações daqueles
que dizem entregar suas vidas a Cristo arrependendose dos seus pecados, mas
o trabalho de evangelização
nas prisões tem obtido excelentes resultados segundo
relatos dos missionários da
Missão Rocha Eterna. Recentemente os missionários
Agnaldo de Araujo Junior e
Reinaldo Batista juntamente
com os pastores estadunidenses Bobby e Lonnie, fizeram uma viagem missionária
nas prisões das regiões de
Araçatuba e Presidente Prudente. O plano era para visitar 10 penitenciárias, mas

trabalhos pela manhã e à noite. O tema geral será: “A Relevância
da Igreja em sua Cidade” e o preletor o Pr. Walace S. Juliare do
Templo Batista Bíblico de São José dos Campos SP. Visite o site
do Pr. Márcio: www.teologando.teo.br e www.conectadocomoprmarcio.com. Por e-mails: pr.marcio.teo@gmail.com, telefones:
(43) 3428-1832 e 9624-9896 (TIM).

1.308 decisões em 5 dias
visita, pois o diretor é
crente em Cristo, e ficou maravilhado com
o trabalho da Rocha
Eterna e disse que as
portas estão abertas,
pois crê que só a Palavra de Deus pode
transformar aqueles
corações. No relatório da viagem missiodevido a problemas de impe- nária constam os seguintes
dimento eles puderam visitar dados: Pessoas alcançadas:
apenas sete: Avanhandava, 9.465; participação nos cultos:
Valparaíso, três em Lavínia, 3.345; cultos realizados em
Junqueirópolis e Irapuru. Pas- cinco dias: 53; decisões públisaram também na prisão de cas de fé: 1.308. Continuem
Dracena onde foram recebi- orando pelos missionários
dos pelo diretor da unidade, e da Rocha Eterna, pois para
Deus os abençoou com esta eles as portas das prisões

Camaçari BA
No mês de janeiro
deste ano de 2012, o
Pastor Tomé Lopes dos
santos, missionário na
Bahia teve a oportunidade de visitar algumas
Igrejas, com o objetivo
de prestar o relatório do
seu trabalho missionário
em Camaçari BA. Nesse
período manteve contaReunião de pastores na igreja
to com igrejas para as
quais ainda não havia apresentado o seu Projeto Missionário.
No dia 25 de Fevereiro aconteceu a colação de grau de sua filha
caçula, Raquel Arminda, no curso de Psicologia. Em um culto
marcante que aconteceu no dia 04 de março desceram às águas
batismais, os irmãos Nilton e Marcus Aurélio. Pr. Tomé continua
a todo vapor e muito animado na implantação da igreja Templo
Batista Peniel. Para contatos: Pr Tomé Lopes dos Santos - Caixa
Posta 456 CEP 42840-000 Vila de Abrantes – Camaçari –BA.
E-mail: prtomeylucia@yahoo.com.br.

Encontro de Casais
No dia 25 de Fevereiro
a Igreja Batista Bíblica em
Embu-Guaçu, liderada pelo
Pr. Joel Barbosa realizou o
Primeiro Encontro de Casais
deste ano e convidou o casal
Luis e Nancy Fragoso (FOTO)
que levaram aos casais o desafio da Palavra de Deus sob
o tema: “Parceiros para toda
a vida”. O evento contou com a presença de 21 casais, entre
casados e noivos, todos desejosos de aprender como Deus nos
ensina em sua Palavra a caminharmos juntos por toda a vida, de
mãos dadas e sempre com muito amor e alegria.

XXI Congresso Batista Bíblico
De 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: “Avivanos, 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. Antes do Congresso, nos
dias 13 a 16 de julho, acontecerá o Retiro de Missionários da

Aniversário de 30 Anos
A Igreja Batista Regular Maranata em Marilândia do Sul PR
sob a liderança do Pr. Márcio Trindade está comemorando seu
trigésimo aniversário de fundação nos dias 27 a 29 de abril de
2012. Para marcar esta data tão significativa será realizada
uma programação especial. No dia 27, sexta-feira, acontecerá
um Encontro de Casais. No sábado, o culto de ações de graças
pelos trinta anos da obra e uma recepção com comes e bebes
aos presentes. No domingo o término da programação com os

estão escancaradas para o
trabalho de evangelização.
O que falta são recursos financeiros e mais obreiros.
Orem também pelos novos
convertidos e pelos alunos
por correspondência, pois a
missão chegou ao um limite
de alunos: 2000. Não há recursos para agregar novos
alunos. A missão tem os estudos impressos, mas faltam
os recursos para enviá-los.
Se você gostaria de ajudar,
saiba que qualquer valor ajuda os missionários chegarem
às prisões e também a enviar
estudos. Para saber mais
use o e-mail: agnaldoroabr@
yahoo.com.br.

18º Aniversário.

Foi comemorado no dia três de março de 2012, o 18º
aniversário da União Feminina da Primeira Igreja Batista
Bíblica em Vila Natal sob a liderança do Pastor Mário José
da Silva. O tema do evento foi: “Cristo Voltará Você está
Preparado?”. O pregador da noite foi o Pastor Manoel Fernandes, da Igreja Batista Regular em Jardim das Imbuias,
São Paulo SP. Nos dias 24 a 26 de fevereiro a igreja realizou a conferencia missionária anual tendo como preletor o
Pastor Valdir Pardini da Igreja Batista Maranata em Santo
André SP.

A síndrome de Babel

O

Homem expandiu
seus horizontes de
tal maneira e parece não haver limites para suas
ações. Impressionante: Novos planetas são descobertos
com frequência, comenta-se
em clonagem humana, células
tronco, transplantes de rosto...
Grandes descobertas na medicina, por exemplo, evolução
no tratamento contra o câncer;
equipamentos trazem conforto,
carros cada vez mais equipados, iPads, i-Phones, tablets,
nanotecnologia, (imagine-se
o que seria “encolher” todo o
conteúdo da Biblioteca Nacional num dispositivo do tamanho
de um cubo de açúcar cristal?).
No antigo seriado “Jornada
nas Estrelas”, era inimaginável usar um aparelho sem fio,
no entanto, o futuro chegou e
há celulares fazendo de tudo:
Filmagem, fotos, conexão com
multimídia, e-mails...
Vamos revisitar o passado?
A população pós-diluviana multiplicou-se rapidamente, conforme Genesis 11 e surgiram
as primeiras nações. Animados
com a sua grandeza e capacidade empreendedora chegaram a uma região muito rica,
entre dois rios famosos, Tigre
e Eufrates. Eis porque se chamava Mesopotâmia (terra entre

rios) ou planície de Sinear.
Nesse contexto, de início
das civilizações, planejaram a
construção de uma torre, mais
conhecida como zigurate. Era
um prédio religioso dedicado
às divindades da Babilônia. No
topo estava localizado o templo.
O espaço servia para outros
usos, como uma plataforma de
observação para os astrônomos. Também era usado como
ponto de observação a para proteção da cidade e arredores.
Os sumérios acreditavam
que esses templos eram “a
morada dos deuses” e por isso,
somente os sacerdotes poderiam ter acesso a parte interna
deles. Achavam que quanto
maior o templo, mais fácil era
a transição dos deuses à terra
e dos homens ao céu, já que
o mesmo servia de ponte entre
o paraíso e a terra, de acordo
com a crença. Estas construções, além de servirem como
lugares sagrados, serviam também como locais de armazenagem de produtos agrícolas.
Eles queriam trazer seus
deuses para misturarem-se
com as paixões humanas. Nas
escavações arqueológicas foram encontradas várias construções desse tipo, sendo a
mais antiga datada do terceiro
milênio antes de Cristo.

Haverá limites para a humanidade?
O que teria desagrado a de ao casamento, descumprir
Deus em relação à torre de Ba- o combinado, todo mundo fala
bel? Afinal, o avanço tecnológi- palavrão, uma mentirinha leve,
co se deve ao gênio inventivo o que tem de mal? Ninguém
dos seres humanos, criados cumpre, ninguém chega na
à imagem do criador. Se eles hora. Uma igreja pode ter uma
tinham capacidade na constru- atitude assim de não investir
ção civil, engenharia de ponta, em missões, de não querer ino que estaria errado? O erro vestir financeiramente fora dos
estava na motivação egoísta “nossos portões.”
de seus construtores. Era para
A Babilônia é mais um símse espalharem por toda a Terra, bolo do que um lugar, é um esporém resolveram fixar em volta tilo de vida, refere-se a Roma
da torre, queriam segurança e a dos Césares, dos impérios, dos
proposta era: “Faremos célebre papas, do mundanismo, da baio nosso nome.” Em outras pala- xaria, da perdição. Babilônia!
Babilônia! Um dia cairás juntavras, o céu é o limite.
Eles viviam “ensimesma- mente com todo o sistema que
dos”... Pressão de grupo, a se levanta contra Deus. É a
massificação da cultura não grande Meretriz do Apocalipse,
foi somente naquela época. religião apóstata em contraste
Nós somos pressionados com a pura Noiva do Cordeiro,
para viver conforme o jeito da a Igreja Verdadeira.
Há iniciativas que enchem
maioria. Usamos a mesmas
marcas dos produtos, somos os homens de orgulho. Falainfluenciados pela grife das mos orgulhosamente da maior
roupas, olhamos para o outro cidade, estudamos nas melhoe damos rótulos conforme seu res escolas, fazemos cirurgia
carro, sua casa, sua aparên- no maior hospital; além de ter
cia. Não é a pessoa que tem o a maior casa no melhor prédio,
seu valor por ser humano, mas o maior carro. Ansiamos por
símbolos de status, escada
por ter.
A Torre de Babel de hoje da fama. Queremos ser celeé também uma padronização bridades, como não conseguiem que somos proibidos de mos, assistimos Big Brother
pensar de maneira diferente, ou as Mulheres Ricas.
Vivemos a síndrome do
“todo mundo faz”, quanto à
preferência sexual, infidelida- endeusamento entre nós. An-

siamos pela imortalidade,
criamos seres da ficção como
imortais, detestamos o natural
envelhecimento. Queremos
monumentos, catedrais, desejamos impressionar. Diferentemente, Deus enviou o seu
Filho para morrer numa cruz
para nos perdoar e nos levar
de volta. Podemos sim ir para
a eternidade, quando depositamos a confiança, não nos
nossos esforços, mas num
Deus que ama e se dispôs a
nos buscar.
O homem quer subir às
maiores alturas, Deus desceu
às profundezas do serviço,
da humildade e do altruísmo.
Conforme a Palavra, o ideal
de grandeza não é quantas
pessoas estão a meu serviço,
mas a quantas pessoas estou
servindo, se sou útil, se alivio,
ajudo, contribuo, abençoou.
Enquanto Deus se humanizou, se humilhou para sermos
filhos eternos, nós nos desumanizamos, nos orgulhamos
para sermos como Deus. Pensamento antigo da serpente...
“Sereis como Deus”...
Por que Babel é sinônimo
de confusão? Porque é a religião humana, das obras, do
orgulho, do homem querer
provar que pode chegar até
ao céu pelo esforço inútil.
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“Precisamos de homens que possam sonhar
com coisas que nunca foram feitas.” (John F. Kennedy)
Projeto Apucarana
O mi s s i onári o
João da Silva do Projeto Apucarana atuando na implantação
da Igreja Batista Regular de Apucarana
PR tem colhido ricas
bênçãos no ministério. A frequência na
E.B.D. e nos cultos
tem sido boa. A igreja está unida e os irmãos tem se disposto a
trabalhar mais na obra do Senhor. Toda sexta-feira às seis e meia
da manhã o missionário e alguns homens da igreja se reúnem
para orar. Com objetivo evangelístico o missionário mantém cinco
grupos em diferentes bairros da cidade que com duração de quatro
semanas. Cada grupo, composto por diferentes irmãos da igreja,
distribui 30 convites aos nãos convertidos do seu convívio e bairro,
onde em um dia de cada semana é ministrado estudos bíblicos
evangelísticos. O resultado é excelente. No dia 11 de março de
2012 foram batizados batizamos dois casais: Jeferson e Edna,
Maurício e Jorgiane (FOTO). Orem pela aquisição de um terreno
para a igreja e também para a aquisição de um aparelho data
show. Para contatos: Rua Pedro Ribeiro Valim, 1464 – Jd. Ipanema, Apucarana – PR - CEP 86809-080. Telefones: (43) 34258869
– (43) 99238386 - E-mail: joaocelia1964@hotmail.com.
Projeto Birigui
No dia 11 de março próximo
passado o missionário Pr. Geraldo de Oliveira trabalhando
na implantação de uma igreja
batista em Birigui SP realizou
o primeiro batismo de três novos irmãos (FOTO). No dia 3
o missionário e alguns irmãos
fizeram a entrega de folhetos
em diversos bairros da cidade.
Orem pelo Pr Geraldo e sua família.
Projeto Maringá
Neste início de ano o trabalho do missionário Pr. Claudinei
Periles tem sido diferente em
Maringá PR. Ele tem enfrentado alguns desafios e problemas
de pecados para que a Igreja
possa continuar crescendo.
Perderam algumas pessoas,
mas os que ficaram estão firmes e crescendo espiritualmente. É
um bom momento para que o Senhor possa acrescentar novas
almas à igreja. Novas famílias estão chegando e o pedido é para
os irmãos orem especialmente pela salvação dessas pessoas
que tem visitado a igreja: família do Marcos, Dona. Maria, Dona.
Crislaine e os contatos com a família do Andrei, e senhor Cle-

P

erguntamos: será que
a evangelização é
um privilégio somente para pastores, evangelistas e
missionários? Se não, por que
e como devemos evangelizar?
Ainda hoje, a evangelização é
um grande desafio para todos
nós, crentes em Jesus. Este
tema não se constitui como
dos mais interessantes sobre
a vida cristã muito mais nos
dias de hoje, caracterizado pelo
descompromisso agravante
da maioria da membresia das
igrejas locais. O que muito
lamentamos!...
Porém, ele é um dos principais valores da fé cristã juntamente com a adoração e a
edificação dos santos. Segundo
as Sagradas Escrituras, todos
os regenerados constituem uma
“raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade
exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele
que vos chamou das trevas para
a sua maravilhosa luz” (I Pedro
2.9). Todos os nascidos de novo
foram chamados por Deus para
propagar os louvores de Deus,
ou seja, para dar testemunho.
De acordo com as Escrituras
Sagradas, a evangelização é
indispensável para a salvação

mente, além dos nossos vizinhos. Como alvo, o Pr. Claudinei está
orando, buscando a orientação de Deus e dando alguns passos
em relação à construção do templo. Ele pretende primeiramente
organizar a Igreja juridicamente, ter o CNPJ, pois isso facilitará
nas documentações para iniciar a construção. Eles têm em caixa
R$25 000,00 reais, destinados para a construção e, embora seja
pouco diante do montante que vão precisar, sabem que o Senhor
proverá o necessário. O propósito é de no ano que vem (2013),
lançar os fundamentos para a edificação do templo. A grande
bênção no momento é que o Pr. Claudinei conseguiu vender a
casa que tinha em Mauá da Serra e com este dinheiro comprou
meio lote em um bairro próximo à Igreja. Com o restante dá para
começar a construir sua casa.
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Projeto Rancagua – Chile

Buritirama BA
O missionário Eurípedes A. dos Santos Filhos
juntamente com a esposa
e demais filhos estão na
fase de adaptação à ausência do filho primogênito, o Leonardo, que está
morando em Barreiras
fazendo cursinho preparatório para o vestibular.
No dia 18 de março último foi realizado o batismo de 14 novos
irmãos e já há 5 novas conversões em 4 domingos consecutivos.
Pr Eurípedes está treinamento 7 novos pregadores para auxiliar
no trabalho com as congregações. Orem pelo transporte, pois ele
está temporariamente sem a camionete que está em reforma.

O missionário Jomar Pinto iniciou neste ano os cultos aos
domingos e o clube bíblico para crianças aos sábados e têm chegado pessoas novas na igreja. A meta para os próximos meses é
iniciar reunião para homens e mulheres. No domingo, dia 08 de
abril, acontece “El desayuno de la resurrección” compartilhando
juntos na igreja o café da manhã (foto) pela alegria de saber que
o nosso Senhor ressuscitou. No inicio deste ano Deus abençoou
com a possibilidade de ampliar o espaço, já que as reuniões
estavam sendo realizadas na sala. Em março o pastor Jomar fez
uma rápida visita ao Brasil para resolver algumas pendências e
na oportunidade visitou sua igreja enviadora em Manaus AM e a
Igreja Batista esperança em São Paulo SP. Em maio Jomar estará
em Belém PA para apresentar seu ministério em algumas igrejas.
Para fazer contato com o missionário: E-mail: pastor_jomar@
hotmail.com - Pastor_jomar@yahoo.com.br.

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

A loucura da pregação
dos perdidos. O apóstolo Paulo
afirma: “aprouve a Deus salvar
os que creem pela loucura da
pregação” (I Coríntios 1.21b)
É por meio da pregação do
Evangelho que os pecados são
salvos. Através da pregação
do Evangelho, Deus comunica
a fé salvadora aos homens
perdidos. Paulo afirma que,
“de sorte que a fé é pelo ouvir,
e o ouvir pela palavra de Deus”
(Romanos 10.17). Desta forma,
a evangelização não é assunto
para uns poucos vocacionados,
mas para todas as pessoas que
foram transformadas pela loucura da pregação, proclamando
nossa identificação com Cristo
crucificado.
Evangelizar na sua definição mais simples é pregar o
evangelho. O Evangelho é uma
boa nova de Deus para o mundo. A implicação disso é que
o evangelho tem, ao mesmo
tempo, uma origem divina (ele
vem de Deus) e uma relevância
humana (ele fala à situação). A
grande tragédia do cristianismo
nos dias de hoje não tem sido
a falta de evangelização, mas
sim, a falta de uma evangelização centrada em Deus.
O que tem predominado é
uma evangelização antropo-

cêntrica, centrada no homem. O
foco deixou se estar em Deus,
e passou a estar no homem.
O resultado disso é a grande
dependência de métodos estratégias mundanos ao invés da
total dependência da graça de
Deus. A evangelização cedeu
lugar para o proselitismo e o
Evangelho transformador tem
sido substituído por sistemas
religiosos. Há muitos métodos ‘com propósitos’ e ‘sem
propósitos’ divinos, apenas
estratégias de marketing. Por
isso tantas igrejas superlotadas
de pessoas vazias e sem vidas
genuinamente transformadas
pelo poder de Deus. Falta-lhes
a ação do poder de Deus, poder
transformador!
Se realmente quisermos
conhecer e participar da evangelização, devemos retornar à
Bíblia Sagrada. A evangelização bíblica tem como pronto
de partida Deus Pai e nunca
o homem. Ela começa com
Deus, é por meio de Deus e
é para Deus, “porque dele, e
por meio dele, e para ele são
todas as coisas” (Romanos
11.36). Deus é o autor da
evangelização. As raízes da
evangelização estão fincadas
na eternidade. Foi o Deus Trino

quem arquitetou o plano da
salvação para ser executado
em várias etapas, antes que o
mundo existisse.
Neste plano, Deus Pai devia
enviar seu Filho ao mundo para
resgatá-lo do pecado, Deus Filho
haveria de vir voluntariamente ao
mundo para se tornar merecedor
da salvação por meio de sua
obediência até a morte, e Deus
Espírito, aplicaria a salvação dos
pecadores, derramando sobre
eles a graça renovadora.
Sim, a evangelização tem o
seu princípio em Deus e este é
o principal motivo porque temos
que evangelizar. Sendo assim,
precisamos entender que a
evangelização é muito mais do
que evangelismo e missões; é
mais amplo e, evidentemente,
abrange o trabalho de evangelismo e a obra de missões.
Ela abrange tanto a dimensão
externa como a interna da
igreja. Somente o Evangelho
é capaz de motivar e capacitar
uma nova criatura a evangelizar. Somente uma pessoa que
conhece o evangelho como
experiência, poderá evangelizar. Mas a verdade é que o
Evangelho pregado culto após
culto dentro das igrejas é que
nos fortalece e nos impulsiona

a evangelizar. A evangelização interna da igreja é tão
fundamental como a dos não
crentes. Uma não acontece
sem a outra.
Uma vez transformados
pela mensagem da morte e
ressurreição de Jesus e de
nossa morte e ressurreição
com Ele, crescemos no conhecimento de Cristo pelo
mesmo Evangelho. Quanto
mais mergulhamos no mar,
mais percebemos a sua dimensão. Assim se dá com o
Evangelho. Cristo me atraiu,
Cristo me crucificou, Cristo
nos fez morrer, Cristo nos
ressuscitou, Cristo é minha
vida, são estas as forças
motivadoras da verdadeira
evangelização. Uma vez que
isso se constitui na base de
nossa experiência cotidiana,
fica muito mais fácil compartilhar e proclamar o Evangelho.
Não importa como e onde pregamos o Evangelho, “a tempo
e fora de tempo” ou “quer seja
oportuno, quer não”(II Timóteo
4.2), o que não podemos é nos
calar, porque é da vontade
de Deus salvar os que crêem
pela loucura da pregação.
Que assim o Senhor Deus nos
capacite. Amém!

7

ABRIL DE 2012 - EDIÇÃO 230

“Não julgue cada dia pela colheita que você obtém, mas
pelas sementes que você planta.”(Robert Louis Stevenson)

“E anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez...”(Marcos 5:19)
Pr. José Nogueira – IBF Cristo é Vida em Fortaleza CE

Metropolitana, quando
o Pr. Lúcio
Marinho
(missionário
da IF Cristo
é Vida, em
Novo Oriente), dirigiu
hinos de
louvor ao
Irmãos da Igreja Fundamentalista Cristo é Vida,
SENHOR,
tendo o Pr. Nilson no centro (com a Bíblia)
intercalano dia oito de março, do com textos bíblicos que
O SENHOR Jesus descreviam muito bem a vida,
Cristo o levou para ministério e lutas do Pr. José
o descanso e gozo eternos o Nilson.
Eu tive o privilégio de viver
nosso amado irmão e colega
de ministério Pr. José Nilson. com o Pr. José Nilson em muitos
No dia nove, sua família, igre- momentos de sua vida. Fomos
ja, pastores amigos, irmãos membros e ovelhas da mesma
em Cristo, parentes e amigos igreja. Depois fui seu professor
fizeram duas cerimônias de de Teologia. Anos depois, ele e
família se transferiram para a
despedida:
Um culto de louvor e ado- minha igreja, e fui seu pastor.
ração a Deus, em sua igreja. Depois, ele se tornou missionáNesse culto testemunharam das rio de nossa igreja, e fomos cobênçãos da vida do Pr. Nilson legas de liderança eclesiástica e
seu filho Kairos (que falou muito pastoral. Ainda como missionábem do exemplo do Pr. Nilson rio, ele assumiu a liderança de
como pai, como pastor e servo de várias congregações de nossa
Deus), e os pastores: Pr. Alexan- igreja, até que foi convidado a
dre (Tupã-Mirim), Pr. Régis (IFB assumir o pastorado de uma
Sítio São João), Pr. Kleiton (IBF igreja batista autônoma. Assim
Palavra da Fé), Pr. João Alves tornamo-nos colegas de minis(SIBIMA), e Pr. Joaquim (Congre- tério. Em todos os momentos
gação BF do Parque Genibaú). e fases, o Pr. José Nilson foi
Foi um tempo precioso em que sempre um grande amigo, muito
o SENHOR Deus foi glorificado dedicado, trabalhador, espírito
através da justa honra dada ao de servo e amoroso.
A Bíblia Sagrada nos ensina
Seu servo, Pr. José Nilson.
A outra cerimônia foi realiza- o princípio da honra: “Portanto,
da no Cemitério Parque Jardim dai a cada um o que deveis: a
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Ouse ser firme
Stuart Olyott
Editora Fiel
www.editorafiel.com.br
O livro de Daniel está repleto de
verdades práticas, especialmente para
crentes que se encontram solitários, mesmo estando entre colegas de escola, ou
de trabalho, ou entre os seus familiares e
amigos. Daniel nos ensina como permanecer fiel a Deus em um ambiente hostil,
mostrando-nos também como viver para
Deus, quando todas as circunstâncias estão contra nós. Daniel
ousou permanecer firme; nós também o podemos.
Homens... Além do
churrasco e futebol
Patrick Morley,
David Delk,
Brett Clemmer
Editora Hagnos
www.hagnos.com.br
Lidar com o grupo de homens de
uma igreja pode – e deve – ir além dos
tradicionais encontros masculinos, com
futebol e churrasco. É possível atingir o
coração masculino e sensibilizá-lo para
levar o Evangelho para dentro de suas casas e nos seus ambientes de trabalho e estudo. Essa é a proposta dos autores
Patrick Morley, David Delk e Brett Clemmer em Homens além
do Churrasco e Futebol.
A Linguagem de Deus
Eugene H. Peterson
Editora Mundo Cristão
www.editoramundocristao.com.br
Cada pessoa tem uma forma única
de falar, uma linguagem peculiar. Uma
mesma língua pode ser falada de muitas maneiras, com sotaques variados,
gírias e palavras próprias. A língua é
um presente de Deus para nós. Somos
imagem e semelhança dele, portanto
seres relacionais e comunicativos. Conversamos uns com os outros e também devemos falar com Deus.
É para a espiritualidade da linguagem que Eugene Peterson nos
desperta neste livro.

quem tributo, tributo; a quem
imposto, imposto; a quem
temor, temor; a quem honra,
honra” (Romanos 13:7). E eu
posso testemunhar que ao Pr.
José Nilson a honra é justa e
merecida. Ele se deixou usar
grandemente pelo SENHOR,
a quem ele amava, procurou
sempre ser fiel e serviu em todas as ocasiões com zelo sacrificial. O salmo 1 estabelece que
o “asshrey” (bem-aventurado)
será também abençoado com
as realizações (“Pois será
como a árvore plantada junto a
ribeiros de águas, a qual dá o
seu fruto no seu tempo; as suas
folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará” – vs. 3).
Pois foi assim também a
bênção do Pr. José Nilson. Ele,
por motivo de consciência e fidelidade à Palavra de Deus, se
transferiu para a nossa igreja.
Veio com sua família para servir, para ajudar a manter a sã
doutrina e para cooperar nos
trabalhos de nossa igreja. Começou ajudando num trabalho
recém iniciado num conjunto
habitacional chamado Sítio
São João. Naquela congregação trabalhou com afinco
e construiu o templo, amplo,
funcional e bonito. Até hoje, a
Igreja Fundamentalista Bíblica
Cristo é Vida (a congregação
que foi emancipada) usa as instalações construídas na época
do Pr. José Nilson.
Depois, obedecendo ao
chamado de Deus, o Pr. José
Nilson e família foram como
missionários para o Alto Solimões, no Amazonas. Havia
uma necessidade de darmos
assistência aos índios ticunas
que eram batistas e que em
suas aldeias as igrejas careciam de preparo teológico
e ministerial. Foi um grande
desafio. Pr. José Nilson e família enfrentaram dificuldades
enormes, pois as coisas não
eram como haviam sido anunciadas, e as facilidades se
tornaram obstáculos. Vendo
que não seria possível ficar na

Pr. Nilson com a família

cidade de Benjamim Constant,
Pr. José Nilson se mudou para
uma pequena cidade vizinha
chamada Atalaia do Norte. Ali
iniciou uma congregação e
deu prosseguimento as visitas
às aldeias dos índios ticunas
e ensinando no seminário no
meio da selva para as lideranças ticunas. Visitei duas vezes
aquele trabalho e fui testemunha das enormes dificuldades
das viagens em pequenos
barcos, por horas intermináveis
no rio Solimões, afluentes e
igarapés. Poucos recursos e
muita fé. Muitos perigos, e pouca ajuda. Todas as dificuldades
possíveis, mas contando com o
Senhor que ordenou o “ide” e
prometeu estar sempre junto.
Enquanto isso, Pr. José Nilson
fundou uma congregação em
Atalaia do Norte, e a chamou de
Igreja Batista Cristo é Vida. Ali
construiu o templo e uma casa
pastoral. Até hoje utilizamos
as instalações construídas na
época do Pr. José Nilson.
Após sete anos de trabalhos incansáveis e muitos
frutos, Pr. José Nilson e família retornaram para Fortaleza. Assumiram uma antiga
congregação de nossa igreja
no bairro do Henrique Jorge.
Naquela congregação houve
um grande crescimento espiritual, e, em 2004, aconteceu
a emancipação, tornandose Igreja Fundamentalista
Cristo é Vida. Como a igreja
funcionava em instalações
alugadas, os irmãos sob a

Pr. Nilson na igreja

liderança do Pr. José Nilson
com pr ar am um t er r eno e
construíram um grande templo com um amplo salão para
cultos, salas de EBD, cozinha
e banheiros.
Desde o final de 2008,
quando foi descoberto o seu
câncer na articulação coxofemural, o Pr. José Nilson não
parou de trabalhar e servir,
tanto em sua igreja, como em
conferências nas igrejas batistas e bíblicas conservadoras.
Depois de cinco cirurgias, em
que teve amputada a perna
e depois toda a pelve direita,
ele continuou na ativa, sempre
trabalhando muito e ajudando
a muitos colegas em aconselhamento e estímulo.
Nos últimos meses, quando
os médicos descartaram qualquer possibilidade de ajuda
da medicina, e mesmo tendo
suas forças reduzidas pelas
muitas dores e incômodos do
câncer avançado e agressivo,
o Pr. José Nilson não desistiu
de lutar, e prosseguiu servindo
em sua igreja e indo para as
igrejas que convidavam para
testemunhar da graça e poder
de Deus em sua vida. Seu
versículo predileto era Efésios
3:21 (“A Esse glória na igreja,
por Jesus Cristo, em todas as
gerações, para todo o sempre.
Amém”).
Quando o apóstolo Paulo,
escrevendo aos irmãos de
Filipos, recomendou que eles
recebessem o querido Epafrodito, ele falou em prestar a

devida honra:
“Recebei-o, pois, no Senhor
com todo o gozo, e tende-o em
honra”
Filipenses 2:19
Por seu amor e dedicação
à obra de Deus, Epafrodito
merecia ser honrado naquela
igreja.
O Pr. José Nilson serviu
com amor, grande dedicação
e zelo admirável ao Senhor
Jesus Cristo. Através dele, o
SENHOR Deus abençoou muitas vidas, levou muitos a Cristo,
edificou vidas e abençoou a
igreja de Jesus Cristo.
Louvo ao Senhor Jesus
Cristo pela amizade que Ele
me deu com o Pr. José Nilson.
Agradeço ao SENHOR Deus
pela alegria e honra de testemunhar o que Ele fez na vida do
Pr. José Nilson – que, mesmo
tendo uma vida curta (ele faleceu aos 48 anos), foi um servo
de muitos frutos, muito usado
por Deus e de caráter íntegro
e exemplar.
Sim, posso exclamar, com
alegria e sincera verdade, que
as bênçãos, graça e misericórdia que Jesus derramou na vida
do Seu servo, isto redundou
em glória e ações de graça ao
SENHOR Deus. Portanto, “A
Esse, glória na igreja, por Jesus
Cristo, em todas as gerações,
para todo o sempre. Amém”.
O autor é pastor da Igreja
Batista Fundamentalista
Cristo é Vida em
Fortaleza CE
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“A mudança não assegura necessariamente progresso, mas o
progresso implacavelmente requer mudança.” (Henry S. Commager)

Associação Lar Shekina – 16 Anos

Perseguições no Cariri
Jaime (Jim) Willson e os Ocultos

J

aime (Jim) Willson chegou a Juazeiro do Norte
no ano 1941 e trabalhou
naquela cidade até 1964. Ele era
o fundador do Seminário Batista
Regular do Cariri e trabalhou na
Igreja Batista do Juazeiro por duas
décadas. Durante um culto ao ar
livre, um grupo de perturbadores
veio e começou a acabar com o
culto. Nesse dia, a turma tinha
mais homens adultos e uns deles
era mais violento. Durante a perturbação, alguém bateu com sua mão
nos óculos de Jaime e eles caíram
bem longe; sem os óculos Jim não podia ver quase nada. Alguém
deu um empurrãozinho e Jim caiu no chão. Logo em seguida,
pessoas começaram a aproximar de Jim para machucá-lo. Um
católico que estava presente junto com a multidão, vendo o que
estava prestes para acontecer para Jim, posicionou-se entre Jim
e os perturbadores e disse em voz bem alta: “Ninguém perturbe
este bode!” Não sei qual era o nome daquele homem, mas era
um homem de coragem e caráter para proteger aquele Pastor
naquele dia. Deus usou aquele homem como um anjo da guarda
para o Pastor Jaime naquele dia.
Este texto é parte do livro publicado pelo Pr. S. David Smith
“Perseguições no Cariri 1935-1970” mostrando a história verídica das perseguições contra as Igrejas Batistas Regulares em
Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, e no interior do Ceará.

Curso Fiel de Liderança 2012

C

om o propósito de prover ao pastor, ao líder, ao professor e estudante de teologia uma oportunidade de
reflexão e aprofundamento em temas bíblicos, a Editora Fiel desenvolveu o CFL - Curso Fiel de Liderança.
A fim de tornar isto possível, foram estabelecidas parcerias
com seminários, institutos bíblicos, instituições teológicas e organizações de ensino de reconhecida excelência acadêmica e genuíno
interesse pelo evangelho de Jesus Cristo e a Glória de Deus.
No primeiro ano o CFL, oferece o curso “9 Marcas de Uma Igreja Saudável” baseado no livro do Pr Mark Dever. As nove marcas
são: Pregação Expositiva, Teologia Bíblica, Evangelho, Entendimento sobre a Conversão, Evangelização, Entendimento Bíblico
de Membresia, Disciplina Bíblica, Discipulado e Liderança.
O CFL conta com 11 pastores e mestres que se comprometeram a cooperar com a Editora Fiel neste projeto, inclusive os
irmãos idealizadores do Ministério 9 Marcas nos EUA.
O curso todo está sendo ministrado em 4 módulos ao longo do
ano de 2012. Cada módulo é realizado aos sábados, das 9h às
17h na Editora Fiel, em São José dos Campos, SP em auditório
moderno e confortável com tomadas de apoio para laptops, e rede
Wi-Fi. A jornada é das 9h às 17h. O aluno pode optar por fazer o
curso através da internet ou presencialmente.
Contatos
Rua Espinosa, 45 - Bosque dos Eucaliptos - São José dos
Campos – SP - CEP: 12233-300. Veja mais no site: http://www.
editorafiel.com.br/CFL/2012/modulos.php.
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Lidia ladeada pelo Pr. Sérgio e a esposa Célia

O

município de São
Paulo tem dois milhões de pessoas
com deficiência. Muitos desses
vivem em situação de risco social, ou seja, abandonados por
seus familiares, em situação
de rua, sofrendo agressões
físicas, emocionais e morais e
não há nos órgãos estaduais
e municipais um modelo que
atenda essa demanda. Considerando os dados estatísticos e
a necessidade de uma medida
eficaz e não paliativa, e com o
propósito de abrigar uma parte
desses casos, que começam
em lares desestruturados e
desassistidos e reintegrá-los
à sociedade foi que nasceu
a ALS - ASSOCIAÇÃO LAR
SHEKINÁ.
Histórico
Em 16 de Abril de 1996, surge no coração de Lídia Costa, a
idéia de um grupo direcionado
especificamente para pessoas
com deficiência. Inicialmente
contando com seis componentes nasce o GRUPO SHEKINÁ
que significa HABITAÇÃO DE
DEUS.
Ensinando valores cristãos,
promovendo interação maior
das pessoas com deficiência
com o meio em que vivem,
além de um auxilio e acompanhamento de cada caso
tornando a vida das pessoas
e de suas famílias mais ativa
e dinâmica possível. Foram
várias as atividades realizadas
no começo sempre cercado
de muito cuidado, por não ter
disponível referência de outros
trabalhos semelhantes.
Empolgada com seu trabalho, a irmã Lídia nos relata:

“Fomos ao zoológico. Organizamos uma apresentação com
a confecção de lembrancinhas
pelos próprios deficientes no
dia das mães e dos pais. realizamos um primeiro acampamento em 1997, que foi um
total sucesso. A partir daí não
paramos mais de passear”.
E continua: “Em seguida organizamos um coral que em
14 anos já se apresentou em
vários eventos, inclusive em
casamentos, na Assembléia
Legislativa de São Paulo, teatros, aniversários entre outros
eventos importantes”.
Com o passar do tempo a
equipe liderada pela Lídia foi
identificando outras necessidades quanto à orientação e
busca dos direitos do indivíduo
com deficiência. Logo descobriram que a Defensoria Pública
do Estado, presta este serviço.
“Encaminhamos os integrantes
do grupo para lá, e a partir daí
através de processo os direitos
de cada integrante pôde ser
garantido, na aquisição de
fraldas, alimentação, cadeiras
de Rodas, cadeiras de banho,
ortese, próteses, equipamentos
especiais, medicamentos e
ambulância para transporte,
quando se faz necessário”,
relatou a irmã Lídia à reportagem do JA.
Um dos pontos altos da
associação passou a ser o
pic-nic anual. O grupo realiza
anualmente um pic-nic especial
no dia da criança, voltado especialmente para as crianças com
deficiência, onde os irmãos são
convidados a participar. O foco
são os deficientes em todas
as atividades. Esse evento já
se tornou razão de grande ex-

pectativa junto aos deficientes
da cidade de São Paulo, pois
muitos que não fazem parte do
grupo são convidados e a cada
ano a associação toma conhecimento de um crescente número
de pessoas necessitadas.
No dia 16 deste abril de
2012 o lar comemora 16 anos
de existência!
Nova sede
Com o passar do tempo
cresceu a necessidade de uma
sede própria e um local mais
adequado para as atividades
da associação. No início deste
ano de 2012 veio a benção de
Deus! Em janeiro a irmã Lídia
recebeu a notícia de que uma
área com 5.000 metros quadrados localizada em um local privilegiado de São Paulo à Rua
Forte de São Bartolomeu, 160
- Vila Prudente foi cedida para
a Associação Lar Shekina pela
Sub-Prefeitura de Vila Prudente
no Município de São Paulo no
sistema de Concessão Administrativa de Uso.
O local tem uma área construída e está sendo adequado

aos poucos para que
as atividades sejam
para lá transferidas
num total de 30 internos. A equipe toda,
entre internos e voluntários é de 60 pessoas.
Essa etapa do projeto
precisa de reforma dos
prédios, provimento de
acessibilidade, compra
do mobiliário e de equipamentos. Há muito trabalho e
investimento para ser feito.
Como ajudar?
Você pode ajudar com doação de materiais de construção
e de acabamento, mobiliário
e equipamentos. Entre em
contato para saber mais detalhes sobre as necessidades.
Ajudando o Lar Shekina você
estará contribuindo para que as
pessoas ali apoiadas possam
ter um lar sem violência, um
teto para dormir, além de muita
atenção especial e carinho.
No momento a direção da
associação está buscando
parcerias com universidades;
formando o quadro funcional,
com base no regimento interno
e legislação vigente com inclusão de curso de capacitação de
voluntariado; colocando toda a
documentação em dia; montando ciclos de palestras para
profissionais e interessados e
buscando parcerias com instituições e órgãos de elaboração
de políticas públicas, visando
a reinclusão da pessoa na
sociedade.

Diretoria da Associação Lar Shekina
Presidente: Lídia Costa
Diretor Secretário: Sandra dos Santos Reis
Vice-Diretor Secretário: Antônio Costa
Diretor Financeiro: Maria Aparecida Sanches
Vice-Diretor Financeiro: Gersonita Pereira de Souza
Diretor de Comunicação: Islaine Vasconcelos Pires
Vice-Diretor de Comunicação: Monica Ferreira de Queiroz
Diretor Técnico Científico: Denise Helena Moreira
Vice-Diretor Técnico Científico: Ana Cristina Rodrigues Machado
Comissão Fiscal: Maria de Fátima Silva e Berenice Correia Michel
Suplentes: Sthefanaie Caroline Bianezi e Madalena Alaíde Santana Castro
Para entrar em contato e saber mais
Associação Lar Shekina - Rua Loefgreen, 1.279
Telefones: (11) 2115-4019 e 9273-5637.
www.larshekina.blogspot.com

