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Primeira Conferência Missionária Regional
da AMI superou as expectativas

D

ias 18 a 22 de junho de 2012 acontecerá a Terceira
Conferência sobre Pregação e Pregadores da EBR
em Águas de Lindóia SP. O principal preletor será o
Dr. Kevin Bauder (foto) dos EUA. Página 4

Aniversário e batismos

R

Auditório da I.B.B. - Vila Progresso

ealizada nos dias 18 e 19 de maio de 2012, a primeira
Conferência Missionária Regional da AMI – Associação Missionária Independente com o apoio da
CBBGA – Comunhão Batista Bíblica de Guarulhos e Adjacências
superou as melhores expectativas. A participação dos pastores e
dos membros das igrejas resultou em dois cultos calorosos nas
noites de sexta-feira e sábado e a reunião matutina do sábado
com as lideranças. Continua na página 3.

A

Igreja Batista Regular da Fé está comemorando seu
23º aniversário e realizando o batismo de 13 novos
convertidos. A liderança da igreja está com o Pr. Joel
Azer. Página 4.

Manifesto dos Pastores Batistas
Clássicos e Criação de Nova Ordem

N

14º Congresso

o dia 26 de maio de
2012 foi organizada a ORDEM DOS
PASTORES BATISTAS CLÁSSICOS DO BRASIL. A reunião
ocorreu nas dependências da
Igreja Batista Boas Novas do
Rodoanel em Carapicuíba SP.
O encontro, além de criar a organização, gerou um manifesto
que vale a pena ser lido pelos
pastores.
O Manifesto aborda todas
as questões relevantes das
doutrinas e práticas da ortodoxia histórica do povo batista e
que nos últimos cinquenta anos
vem sofrendo fortes ataques de
dentro e de fora. A intenção dos
manifestantes é conduzir os
pastores batistas a recolocarem

os dias 24 a 27 de outubro de 2012 a Missão Chamada da Meia Noite de Porto Alegre RS realizará o
seu 14º Congresso Internacional da Palavra Profética
em Poços de Caldas MG. Um dos palestrantes será o Dr. Roger
Liebi. Página 6.

la já tem quase dois
mil anos! Durante
este mesmo tempo
impérios nasceram, cresceram,
dominaram o mundo e ruíram.
Empresas apareceram,
enriqueceram e faliram.
Movimentos se levantaram,
e se estabeleceram, e desvaneceram.
Novas idéias surgiram,
varreram as cinzas das antigas,
e também foram incendiadas
pelo fogo do tempo, tornando-

Congresso
Batista Bíblico

A

CBBN - Comunhão
Batista Bíblica Nacional realizará o
seu XXI Congresso nos dias
17 a 21 de julho deste ano em
Vitória da Conquista BA. O principal preletor será o Pr. Jaime
W. Rose (foto). Página 4.
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N

Diretoria da AMI e o Pregador

Diretoria da Ordem dos Pastores Batistas Clássicos

a Bíblia e o púlpito no centro do
culto que deve ser prestado a
Deus com reverência.
Percebe-se que há a intenção de mostrar a diferença

entre batistas e pentecostais,
pois atualmente muitos parecem não fazer tal distinção. Há até alguns que nem
conseguem mais defender a

A Igreja

própria fé, pois já se irmanaram com associações que
os impedem de mostrar que
são diferentes. Continua na
página 7.

Pr. Almir M. Tavares

se como palhas espalhadas
depois de um vendaval.
Mas ela tem permanecido.
O que explica a sua permanência?
Se presenciássemos o seu
início, é provável que não
acreditássemos que ela duraria
tanto e chegaria tão longe. Ela
começou pequena, perseguida, sem poder político, militar,
financeiro, nem influência religiosa, e numa região que não
era o centro do mundo.

Seus primeiros componentes, e responsáveis por
conduzi-la, nem de longe
eram as pessoas mais capazes e influentes de sua
época.
Não tinham muito conhecimento, pelo contrário chegaram a ser considerados
iletrados.
Não eram ricos, pelo contrário, alguns passaram fome.
Não eram poderosos, pelo
contrário sofreram nas mãos

daqueles que tinham o poder
político e militar.
Não eram habilidosos em
propaganda, pelo contrário
anunciavam uma mensagem
que era considerada escandalosa e louca.
Não estavam de acordo
com os movimentos religiosos
da época, pelo contrário navegavam contra as ideias propagadas por todas as religiões
de então.
Continua na página 3
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“A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades
extraordinárias em pessoas comuns”. Abraham Lincoln
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Pr. Rômulo W. Ribeiro
rwribeiro@globo.com
Solrac
Searom

Gigantes

“Hoje mesmo o SENHOR te
entregará na minha mão, e ferirte-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os
corpos do arraial dos filisteus
darei hoje mesmo às aves do céu
e às feras da terra; e toda a terra
saberá que há Deus em Israel”;
I Samuel 17: 46.

E

ste versículo da Bíblia
relata um dos mais
famosos duelos de
todos os tempos travado entre
o jovem hebreu Davi e o gigante
filisteu Golias. Davi se destacou
pela sua coragem ao enfrentar um
adversário tão experiente e forte
que havia amedrontado todos os
guerreiros do exército israelita.
Em nosso dia-a-dia também
nos defrontamos com vários
gigantes e podemos dividi-los
em duas classes: Gigantes internos, como a mágoa, o rancor
e a falta de perdão, e gigantes
externos que podem ser pessoas movidas pela inveja e que
buscam ver o nosso fracasso
espiritual e material.
Mas independente de qual
seja a classe do gigante que
esteja tentando nos afligir Deus
é poderoso para nos garantir a
vitória se permanecermos na Sua
vontade.
É claro que a coragem é
indispensável para vencermos
os gigantes. Ser uma pessoa
corajosa não quer dizer ser uma
pessoa sem medo porque a coragem é o domínio do medo e não
à ausência dele.
Para triunfar sobre os gigantes é necessário lembrar
daquilo que Deus já fez em sua
vida. Quando Davi foi à presença
de Saul para se apresentar para o
combate com o filisteu o rei Saul
o fez lembra-se de as suas limitações como a pouca idade e a
falta de experiência. Porém Davi
se lembrou dos grandes livramentos e das vitórias que Deus
lhe dera sobre o urso e o leão:
“Disse mais Davi: O Senhor me
livrou das garras do leão, e das do
urso; ele me livrará da mão deste
filisteu. Então disse Saul a Davi:
Vai, e o Senhor seja contigo” -I
Samuel 17:37. Lembrar-nos dos
feitos do Senhor é importante,
pois nos seus feitos passados
encontramos forças para vencer
novos desafios.
Em nossas lutas pessoais
com os gigantes não podemos
depender das armas alheias. O
rei Saul ofereceu sua própria armadura para Davi, porém o jovem
se sentiu desconfortável com ela
de forma que não conseguia nem
andar direito. Teve que rejeitá-la
preferindo suas próprias habilidades especiais e exclusivas:
algumas pedrinhas e a destreza
em usar a sua funda.
Quando o Gigante filisteu
se aproximou do jovem Davi
para o combate desprezando-o,
percebemos o significado da verdade bíblica que diz: “Deus usa
as coisas fracas para confundir
as fortes”. Davi estava à sombra
do Deus Onipotente e quem seria
o incircunciso gigante para querer
amaldiçoar o ungido do Senhor?
Portanto, para triunfar sobre
gigantes é necessário colocar
Deus em primeiro lugar. Davi não
foi para a luta confiando na sua
própria força, mas sim em Deus, o
Senhor dos exércitos que não tem
nem uma derrota no seu histórico
de guerras. “Davi, porém, disse ao
filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo;
porém eu venho a ti em nome do
Senhor dos Exércitos, o Deus dos
exércitos de Israel, a quem tens
afrontado”. I Samuel 17:45.

Agenciando os recursos da obra missionária

L

evantar recursos para
missões é uma tarefa
árdua para as igrejas.
Trata-se de um trabalho que
precisa ser levado a sério por
todos os pastores, pois da liderança espiritual parte a iniciativa
de implantar um projeto sério
em relação á obra missionária.
O tempo necessário para que
uma igreja ganhe consistência
na arrecadação de fundos para
missões é imprevisível. É certo, no entanto, que ao ganhar
consistência o crescimento será
perceptível e constante.
Fizemos uma pesquisa para
detectar fatores positivos nesta
área tão importante para as nossas igrejas e em breve estaremos
publicando alguns resultados
animadores. Por enquanto, o que
pretendemos tratar não é propriamente sobre o levantamento dos
recursos, mas o investimento dos
mesmos.
Como igrejas batistas de
posição fundamentalista aqui
em nosso imenso Brasil, ainda
temos muito trabalho interno
para realizar e o maior desafio
é a implantação de novas igrejas. Somando todas as igrejas
batistas fundamentalistas entre
as independentes, regulares e
bíblicas ainda somos um dos
menores grupos entre os batistas brasileiros. Poucos são os
lugares em nosso país onde
temos igrejas em condições de
dar conta da evangelização e
alcançar a população. Faltam
igrejas e obreiros em toda parte,
até mesmo em alguns lugares
privilegiados onde temos igrejas
próximas umas das outras..
Sem perder de vista que a
grande comissão nos impulsiona para alcançar o mundo todo,
temos que, estrategicamente,
priorizar a nossa base que é
o Brasil para que possamos
fortalecer-nos cada vez mais
para empreendimentos fora
das nossas fronteiras. Portanto,
enviar missionários para dentro
do nosso próprio país ainda é a
prioridade número um.
O grande perigo que corremos nesta área é o fato de
sermos constantemente procurados por missionários e agências

missionárias que não estão alinhadas com as doutrinas batistas
fundamentalistas e nem mesmo
com a nossa eclesiologia. Precisamos olhar atentamente para
o nosso quadro de missionários
e verificar quem estamos sustentando como missionários.
O risco de vermos os nossos
recursos sendo agenciados para
fins inadequados geralmente
está relacionado a pessoas e
organizações que não têm compromisso com nossas posições.
É comum vermos pastores em
nossas igrejas que tiveram formação teológica em escolas
interdenominacionais sem compromisso doutrinário e eclesiológico com nossas igrejas. O fato
de receberem alunos das mais
diversas posições acaba forçando tais escolas a serem flexíveis,
principalmente na eclesiologia.
Os alunos que passam por
tais escolas têm sua visão histórica enfraquecida, facilitando
sua aproximação com movimentos interdenominacionais e até
ecumênicos. Tal prática leva tais
igrejas a uma comunhão aberta
e quebra de compromisso com
suas raízes.
Aqui surgem as missões
interdenominacionais em busca
dos recursos financeiros para
seus projetos. Normalmente
falam em “missão integral da
igreja” e mostram uma declaração doutrinária sucinta usando
os bordões genéricos “Reino de
Deus”, “Igreja de Cristo”, “Igreja
Evangélica Brasileira”, entre outras designações que denotam a
completa falta de identidade.
Essas missões geralmente
são muito profissionais. Contratam especialistas em marketing, destacam a importância
das parcerias e do trabalho
em equipe demonstrando total
transparência no trato com as
finanças e abrangência através
de cooperação internacional. O
toque mágico do qual se utilizam
com muita presteza é a questão
da autonomia da igreja local a
fim de atrair os pastores e as
lideranças das igrejas que estão
em fase de rompimento com suas
raízes históricas.
Algumas organizações apre-

Pastores sem preparo
Segundo o presidente da organização cristã
Global Action (Ação Global), Phil Long, 62% dos
pastores do mundo não possuem treinamento formal
bíblico. Ele também diz que, provavelmente, a maioria deles não receberá qualquer tipo de treinamento
e que muitos nem passaram da sexta série. Diante
desta realidade, precisamos criar projetos para capacitação de pastores que nunca tiveram treinamento,
com um conteúdo de fácil assimilação. Temos que
ensinar a nossa história, a história da igreja, pesquisas do Antigo e Novo Testamento, interpretação da
Bíblia e diversos outros ensinamentos que facilitarão
o exercício pastoral. Um grupo de pastores em nosso meio está em busca de viabilizar treinamento e
formação de pastores para o nosso momento.
Controle total
A empresa Broadcom lançou um chip para
smartphones que promete indicar a localização com
precisão absoluta, possivelmente dentro de poucos
centímetros, seja em ambientes internos ou externos. Esse tipo de indicação sem precedentes é re-

ciam muito o trato direto com os
membros das nossas igrejas
enfatizando os aspectos sociais
do trabalho que fazem e o diálogo com as diferentes culturas.
Apenas para exemplificar, uma
dessas agências que tem usado
intensamente a internet para
arrecadar fundos faz o seguinte
apelo: “Querido leitor, estamos
dando a você agora a oportunidade de investir conosco na
tarefa de estabelecer a igreja de
nosso Senhor Jesus Cristo entre
os povos muçulmanos. Venha e
faça parte da grande família de
(Nome da missão) e nós teremos
o imenso prazer em enviar a você
mais detalhes desta abençoada
obra. Solicite agora mesmo seu
carnê de contribuição mensal.
Clique aqui”.
Dificilmente você encontrará uma dessas organizações
missionárias atuando dentro do
próprio país. Quase todas se
voltam para os povos e grupos
não alcançados, principalmente
do mundo muçulmano. Boa
parte das agências que olham
para esses grupos não acredita
na iminência da volta de Cristo,
pois ensina que ela não pode
acontecer até alcançarmos todas as culturas. São adeptos
ou simpatizantes das doutrinas
pentecostais.
Pesquisando sobre as lideranças de tais agências descobrimos que são pessoas que
romperam com suas raízes
eclesiológicas e estão vivendo
uma espécie de globalização da
Igreja. A maioria dos missionários
que eles estão enviando para
os campos não tem o menor
compromisso com as doutrinas
fundamentais da fé cristã e os
que ainda permanecem ligados
às comunhões de seus grupos
originais é apenas fachada, para
facilitar o agenciamento dos
recursos financeiros para seus
projetos.
Conforme dissemos na
edição anterior, abordaremos
na próxima edição
a questão da
Transferência Cultural
Mínima no trabalho missionário do apóstolo Paulo.

sultado dos investimentos para o chip Broadcom
4752, que é capaz de receber sinais de satélites
globais de navegação, torres de telefonia celular,
pontos de rede sem fio e também de entrada de
giroscópios, acelerômetros e altímetros, explica
o MIT Technology Review. O mundo atual está
cada vez mais cheio de radiofrequência e os serviços de localização tendem a ser cada vez mais
precisos. A empresa chama esse tipo de habilidade de “navegação onipresente” e seu objetivo
principal é permitir um novo tipo de e-commerce.
A Broadcom já é o maior fornecedor de chips
GPS para fabricantes de smartphones do mundo.
Seu novo circuito integrado têm a capacidade
de triangulação usando pontos de rede sem fio
e outros emissores de sinal de radiofrequência.
A tendência é que, em breve, os smartphones
substituam os cartões de crédito, apontam os
especialistas. As pessoas têm oferecido de bom
grado sua privacidade em troca das conveniências criando as condições para e a preparação
da humanidade para a vinda da “marca da besta”
e o controle total. Maranata!

O pseudointelectualismo

E

m 1860, o Espírito Santo iniciou um reavivamento espiritual na cidade de Worcester, África do Sul. O pregador
Andrew Murray precisou interromper o seu sermão quando
seu filho, Andrew Murray Júnior, começou a entoar uma oração a
Deus entre os 374 irmãos que estavam presentes no culto. A partir
deste dia e local, várias igrejas, espalhadas pelo país, começaram a
experimentar os resultados de um verdadeiro avivamento espiritual:
pecados foram confessados, hábitos escusos foram abandonados,
Jesus foi proclamado publicamente e as igrejas estavam cheias em
todos os cultos de louvor e oração.
Infelizmente, o reavivamento espiritual não durou muitos anos
na África do Sul. Há relatos que os seminários evangélicos iniciaram uma guerra intelectual a respeito de doutrinas polêmicas que
mais dividiram do que edificaram o povo de Deus. Professores
acostumados ao holofote da sala de aula se achavam no direito de
julgar os pastores e missionários que estavam na frente da batalha.
As escolas de teologia começaram a formar intelectuais da Bíblia,
porém que não tinham o mesmo vigor espiritual dos missionários
pioneiros que levaram o Evangelho para a África do Sul. A história se
repete e o intelectualismo, mais uma vez, está dividindo as igrejas e
prejudicando a obra missionária. Enquanto é salutar formar homens
eruditos como o Apóstolo Paulo, a obra de Deus também necessita
de homens práticos como Pedro, Tiago e João. Algumas marcas do
pseudointelectualismo precisam ser rejeitadas e desencorajadas em
nosso meio antes que seja tarde demais para a obra missionária dos
batistas fundamentalistas do Brasil.
Os defensores da Teologia Reformada, por exemplo, fazem congressos anuais, escrevem livros e dominam alguns seminários com a
sua posição calvinista. Os “papas” da teologia, em geral, são teólogos
reformados, pastores de grandes igrejas e autores de best-sellers.
A nova geração de seminaristas, iludida com o sucesso ministerial
desses homens, os segue sem consideração com a sua prática de
fé e doutrina. Em geral, suas igrejas são grandes—não porque são
reformadas—mas porque são neoevangélicas e não têm compromisso
com a doutrina da separação eclesiástica, música e vestimentas como
tem a maioria de nossas igrejas batistas fundamentalistas. Outrossim,
os defensores da Teologia Reformada deveriam se lembrar de que o
berço do calvinismo, a Europa, é hoje um continente ateu, muçulmano,
esotérico e na Grécia, país mais cristão do bloco, apenas dois por
cento dos cristãos frequentam a igreja.
Além de atacar o manuscrito “Textos Recebidos,” considerado por
muitos batistas como a cópia mais fidedigna dos originais bíblicos e
usado na Versão Corrigida em português, os intelectuais da teologia
estão atacando também os estilos de pregações. Canonizaram a pregação expositiva e condenam os estilos tópicos e textuais sem levar em
conta que não é o estilo que faz a pregação ser bíblica, mas a exegese
fiel dos textos. A tese que defende somente mensagens expositivas
limita as oportunidades do pregador e as necessidades espirituais de
sua congregação. Muitos desses intelectuais tratam a igreja como se
fosse uma sala de aula e os seus membros, alunos cursando mestrado
ou doutorado, enquanto que, na realidade, os irmãos da igreja desejam
e precisam de mensagens simples, aplicativas e edificantes.
Fica aqui, então, o aviso do Salmo 131:1: “SENHOR, o meu coração não se elevou nem os meus olhos se levantaram; não me exercito
em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim”. A vida
cristã é muitos simples. Resume-se em oração, leitura bíblica diária,
evangelismo, amor fraternal e santificação. O importante não é o quanto
achamos conhecer da Bíblia, mas o quanto obedecemos aos seus
mandamentos. Mesmo o apóstolo mais erudito do Novo Testamento
reconhecia o perigo da facúndia no lugar da simplicidade do Evangelho:
“As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana,
mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais” (I Coríntios 2:13). A igreja precisa de homens
sábios que conheçam a diferença entre liderar e administrar. O primeiro
sabe lidar com pessoas. O segundo sabe lidar com coisas. O intelectualismo não ensina sabedoria. Ensina apenas conhecimento e nem
sempre este conhecimento é correto, necessário e edificante.
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“Com a maior parte dos ricos, o principal uso da riqueza
consiste na exibição da riqueza”. Adam Smith

Primeira Conferência Missionária Regional da AMI superou as expectativas

O

s cultos missionários
de sexta e sábado
tiveram casa cheia
com representantes de todas as
igrejas de Guarulhos e Adjacências. A programação do sábado
de manhã que começou com o
café às 9 horas e terminou com o
almoço às 12h30, teve representação de todas as igrejas. Algumas igrejas em que os pastores
estavam impossibilitados de
comparecer enviaram representantes, como foi o caso da Igreja
Batista Bíblica do Jardim Paraíso
em que o Pr. Benedito Juliari se
recuperava de uma cirurgia.
Entre o café da manhã e o
almoço no sábado, houve um
tempo proveitoso para expor os
objetivos da AMI, ouvir breves
testemunhos dos missionários
presentes e prestar esclarecimentos sobre a parte operacional
e administrativa da missão.
Nos cultos da noite as mensagens proferidas pelo Pr. Fernando César Martins, missionário
em São Carlos SP, abençoou a
todos. No louvor, diversos grupos
das igrejas apresentaram músicas especiais preparando os
corações para as mensagens.
Como estava previsto na
programação do evento, no domingo, dia 20 de maio o trabalho
se estendeu para as igrejas participantes, tanto na EBD quanto
no culto vespertino. Assim, as
igrejas receberam, pela ordem,

A

pesar disto deles, ela

cresceu, espalhou-se
e chegou até aqui!
Qual o seu segredo de seu
sucesso?
Durante estes milênios de
existência ela enfrentou inimigos
externos e internos. Os externos
ora tentaram destruí-la ora tentaram cooptá-la. Ameaçaram,
prenderam, torturam, expulsaram
de seus lugares, e mataram,
tentando dar-lhe um fim. Mas
ela resistiu. Ofereceram acordos,
promessas, benesses, para que
ela suavizasse sua mensagem,
mudasse um pouco sua cor,
fizesse um pequeno desvio de
rumo, mudasse apenas um pouco sua direção. Mas ela optou
pelos bens eternos e não quis

os seguintes missionários para pregar e
testemunhar: IBB de
Vila São Jorge liderada pelo Pr. Renato Sá Barreto Neto:
Robson Marcelo da
Silva (de Goiânia
GO) na EBD e Josafá Fernandes Serra
(de Cascavel PR)
à noite; IBB da Fé
em Parque Continental liderada pelo Preletor Pr. Fernando
Pastores de Guarulhos
Pr. Cláudio Drosten:
Pr. Almir Nunes (de
Batatais SP) na EBD
e Pr. Carlos Alberto Moraes (Coordenador de Missões) à noite;
IBB em Jardim Paraíso liderada
pelo Pr. Benedito Juliare: Pr.
Carlos Alberto Moraes na EBD
e Pr. Almir Nunes à noite; IBB de
Jardim Adriana liderada pelo Pr.
João Camargo de Vasconcelos
Filho: Pr. Leonilson Pereira Leite
(de Uberaba MG) na EBD e
Fernando César Martins (de São
Carlos SP) à noite; IBB de Vila
Pastores e missionários presentes sábado de manhã
Progresso sem pastor: Pr. Fernando César Martins na EBD e
IBB em Vila Flórida liderada pelo
a igreja hospedeira, os pastores
Pr. Roberto Castilho de Brito (DiPr. Abelirio Gouveia de Oste: Pr. e todas as igrejas participantes.
retor Administrativo) à noite; IBB
Josafá Fernandes Serra na EBD.
Agradeceu também aos missiode jardim Gisele liderada pelo
As igrejas que não receberam
nários que puderam participar do
Pr. Amadeu Juliari: Pr. Roberto missionários deveu-se ao fato evento, pois eles são o motivo
Castilho de Brito na EBD e Pr. de não haver mais missionários
da existência da AMI. Gratidão
Robson Marcelo da Silva à noite; disponíveis.
especial da missão aos pastores
IBB em Cidade Tiradentes lideNo encerramento do evento
das igrejas de Guarulhos que
rada pelo Pr. Odair Bianchi: Pr.
o Pr. Renato Sá Barreto Neto, viabilizaram a realização dessa
Leonilson Pereira Leite à noite;
Presidente da missão agradeceu primeira Conferência Missionária

regional da AMI, embrião de muitas outras que serão realizadas
em diversas partes do Brasil.
Todos os participantes foram
ricamente abençoados e o nome
do senhor seja louvado!
Apelo: Os pastores de quaisquer regiões do Brasil que quise-

rem contatar a AMI para futuras
conferências entrem em contato
com o Coordenador de Missões,
Pr. Carlos Alberto Moraes para
saber o que é necessário. Para
contato: Telefone (16) 3761-0749
e Celular Claro (16) 9192-1440
ou e-mail: jornaldeapoio@yahoo.
com.br.

A Igreja

estes temporários.
Estes inimigos ora gritavam,
ora falavam suavemente, tentando que ela os ouvisse, mas ela
preferiu ouvir a Deus.
Como ela conseguiu ser
vitoriosa?
Os inimigos internos tanto
se infiltravam como surgiam de
dentro. Alguns mal intencionados distorciam sua mensagem
e assim minavam suas forças,
provocavam escândalos e assim
enfraqueciam o impacto de se
testemunho, criavam contendas
e assim impediam o progresso
de sua missão. Mas apesar das
oscilações, sua mensagem sempre se manteve, seu testemunho
sempre foi visto, e sua missão
avançou.

Outros eram até bem intencionados, pensavam estar lhe
ajudando, fortalecendo-a, tentando fazê-la mais relevante.
Queriam-na mais adaptada
às modas correntes, e para isto
diluíram sua mensagem, tiveramna menos poderosa para produzir
mudanças.
Queriam-na mais atraente, e
para isto maquiaram sua aparência, tiveram-na com um caráter
enfraquecido e volúvel.
Queriam-na mais aceita pelo
mundo, e para isto mudaram seu
estilo de cultuar, tiveram-na esquecida de adorar a Deus.
Queriam-na mais poderosa, e
para isto aliaram-se aos poderes
do mundo, tiveram-na menos
humilde.

Queriam-na mais rica, e para
isto tentaram comercializá-la,
tiveram dependente de Deus e
menos produtiva para o evangelho.
Mas, mesmo cedendo algumas vezes, ela sempre acordava
destes cochilos, e despertava
para experimentar seu verdadeiro caráter e manter sua missão.
Qual o seu segredo?
A sua origem: Jesus Cristo.
Ele é o fundador, edificador e
alicerce da Igreja.
Pr. Almir Marcolino Tavares.
Texto escrito para a
abertura da série de mensagens na AIBRECES
em janeiro de 2012 na
Estância de Águas de
Lindóia SP

Aprovados
Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a Palavra da verdade. II Timóteo 2:15

O

s concursos públicos
se espalham pelo
país, e com eles
muitos buscam se preparar em
cursinhos pois todos desejam
ter um emprego com bom salário
que garanta seu futuro e de sua
família, para isto muitos deixam
de passear, de gastar com coisas
que até gostam para usar seu
tempo e dinheiro nesta preparação, desejam ser aprovados.
As crianças mesmo pequenas desejam e precisam da aprovação dos pais para crescer e se
desenvolverem corretamente, e
os pais mesmo quando olham
para aqueles desenhos rabiscados dizem que está muito lindo e
até colocam em quadros, pois a
criança sentindo esta aprovação
vai continuar aprendendo e melhorando a cada dia.
Na vida cristã também deve
ser assim, devemos nos apresentar a Deus aprovados, homens e
mulheres que manejem bem a
palavra, mas para isto também

precisamos nos preparar, estar
atentos ao que Deus nos ensina
e ao que Ele nos pede como
seus filhos.
Muitos tem vivido vidas cristã
de aparência, procurando mostrar uma espiritualidade que na
realidade não pode ser medida
com as fitas que temos aqui na
terra, eu não posso medir minha
espiritualidade e muito menos
a vida cristã do meu irmão em
Cristo, vida cristã é individual e
portanto esta aprovação só pode
vir de Deus.
Jesus quando estava ao
lado de seus discípulos sempre
procurou ensinar tudo que seria
necessário para que eles fossem
aprovados pelo Pai, e mesmo vivendo tão perto de Jesus muitos
discípulos erraram e tiveram momentos de dificuldade em tomar
decisões que fossem corretas.
Quando desejamos a aprovação de Deus, não estaremos
preocupados com o que os
outros possam falar ou pensar,

estaremos olhando para Jesus
e para sua Palavra, o apostolo
Paulo dá uma receita muito
importante para Timóteo, uma
aula maravilhosa que podemos
aprender e colocar em pratica
em nossas vidas.
Evita os falatórios profanos,
porque produzirão maior impiedade (II Timóteo 2:16). Realmente temos perdido muito tempo
de nossos dias com falatórios,
discussões intermináveis sobre
coisas e momentos que pouco
podem nos ajudar ou aos outros
para uma vida de aprovação
perante Deus, mesmo em família
muitas vezes nos encontramos e
ficamos falando do passado dos
erros e coisas tão pequenas, e
o pior quando usamos nosso
tempo para com conversas maliciosas, que contaminam nossas
vidas.
O homem e a mulher que
Deus deseja usar, como diz o
salmista, não se assentam na
roda dos escarnecedores, por-

tanto não podemos falar sobre o
que o mundo fala, aceitar o que
o mundo aceita nos dias que vivemos, por isso o que assistimos
e principalmente o que deixamos
nossos filhos assistirem ou lerem
se torna muito importante para o
crescimento espiritual de todos
em nossa família.
Na casa de Deus como Paulo
fala a Timóteo existem vasos de
honra e também os de desonra,
devemos ser um vaso para sua
honra, para isto precisamos deixar que nosso Pai molde nossas
vidas, o vaso não dá palpite, não
diz como deseja ser ou mesmo
em que lugar da casa ele deve
ser colocado, e assim deve ser
com cada servo de Deus, vaso
que se deixa moldar e que pode
ser colocado por Deus para enfeitar uma igreja, uma família.
Que em nossos lares possamos ser vasos de honra, sendo
exemplo para nossos filhos, que
em nossas igrejas muitos vasos
possam alegrar outras vidas, e

que possamos estar dispostos
a enfeitar lugares distantes,
povos não alcançados que carecem de vidas aprovadas para
levar a Palavra de salvação.
Para conseguir a aprovação
em um concurso, precisamos de
dedicação, estudo e sacrifício,
para sermos servos aprovados
de Deus precisamos deixar que
o oleiro molde nossas vidas,
nos dedicar a oração, reservar
tempo para estudar a Palavra,
pois o sacrifício maior já foi feito
por Jesus, que deu a sua própria vida em nosso lugar.
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. Salmos 01:03
Contato para palestras
(11) 5077-4429
E-mail:
nancy@tekton.com.br
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“Dar o exemplo não é a melhor maneira de
influenciar os outros. É a única”. Albert Schweitzer

Batismo no Boticão
No dia 29 de março de
2012 o Pr. Anderson Dantas de Aguanil realizou o
batismo de TRE novos irmãos da Igreja Batista do
Boticão: Izabel, Leandro
e José Luiz. O batismo foi
realizado na Igreja Batista
Independente de Campo
Belo MG sob a liderança do
Pr. Cléber Rodarte Neves.
Foi uma bênção para essa nova igreja ver mais esse grupo de preciosos irmãos obedecerem a ordenança do batismo.

às 18h. Os valores podem ser parcelados em até 6X (junho a novembro) em cheques ou cartão de crédito (Visa). Crianças de 0 a
5 anos não pagam. Desconto de 5% para os parceiros do ‘Verdade
Bíblica’. Faça sua reserva em www.verdadebiblica.com.br/familia.
Fotos do hotel em www.colonialplazapinda.com.br. Contato telefônico com Leila: (11) 4721-4144.
Projeto Semear

as sextas-feiras, discipulado às segundas e visitas aos sábados com
distribuição de literatura e convites. No dia 10 de março último aconteceu a inauguração do salão para os cultos que passaram a ser
realizados todas as quintas-feiras e trabalho com as crianças aos
sábados à tarde. No dia 12 de Abril Deus lhes deu 7 novos convertidos e mais 4 famílias começaram a congregar. Orem pelo Pr Hélio
e sua esposa irmã Helena. Eles precisam completar o sustento para
continuar desempenhando seu trabalho de implantação da igreja.
Para contatos: Telefones: (011) 2088-1861 e Cel. 5740-1662 e 65603160 (OI), e-mail: pralveshelena@hotmail.com.
Aniversário e batismos

Pregação e Pregadores
A Editora Batista Regular de
São Paulo estará realizando nos
dias 18 a 22 de junho de 2012 a
Terceira Conferência sobre Pregação e Pregadores no Hotel
Majestic em Águas de Lindóia
SP. O principal preletor será o
Dr. Kevin Bauder dos EUA. Diversos seminários sobre os mais
variados temas serão apresentados todos os dias. Para obter
maiores informações: www.editoprabatistaregular.com.br.
Retiro de Pastores e seus Familiares
Nos dias 16 a 18 de julho de 2012 acontecerá na
Estância Esperança em Catalão GO, o Retiro Anual de
Pastores e seus Familiares.
O início da programação
será no dia 16, segundafeira com o almoço às 13
horas. Traga seu notebook
e compartilhe informações
com os demais colegas de
ministério. Traga um livro
para trocar com outro. O investimento será de R$ 50,00 por adulto e
R$ 20,00 por criança. Encoraje e ajude o seu pastor e família participar no retiro. Para maiores informações entre em contato com o Pr.
Bill Kieffer: wkieffer@gfamissions.org, Caixa Postal 111, 75701-970
Catalão GO, telefone: (64) 8137-4700 e visite: http://estanciaesperanca.webnode.com.br/. Na foto, Pr. Bill e D. Suzana.
6º Congresso de Famílias
Nos dias 30 de novembro até 2 de dezembro de 2012 acontecerá o 6º Congresso de Famílias do Ministério Verdade Bíblica no
Hotel Colonial Plaza em Pindamonhangaba-SP. O investimento para
os participantes será o seguinte: Casal em acomodação Standard,
R$ 790,00; Standard Plus R$ 850,00; Luxo R$ 900,00; Máster R$
1.100,00. Para crianças de 6 a 12 anos, o valor é igual para todas
as acomodações: R$ 175,00. O mesmo para crianças acima de 12
anos será de R$ 255,00. Os valores referem-se a pensão completa
além de água e refrigerante incluso nas refeições (guaraná e coca
servidos em jarra). Check-in na 6ªf às 14h e check-out no domingo

Durante as conferências do 23º aniversário da Igreja Batista Regular da Fé sob a liderança do Pr. Joel Azer aconteceu mais um
batismo de 13 novos irmãos (Foto). No sábado o culto contou com
cerca de 150 pessoas e no domingo a noite 220. Houve duas conversões (Roseli e Ágata). Esteve presente o fundador da igreja, Missionário Robert Whash acompanhado de sua esposa.

A Comjobb – Comunhão dos Jovens Batistas Bíblicos do Estado
de São Paulo realizará mais uma edição do projeto Semear no dia
23 de junho de 2012 na cidade de Mongaguá SP, Baixada Santista.
O evento terá lugar na Congregação Batista Bíblica em Mongaguá,
liderada atualmente pela Igreja Batista Bíblica de Cidade Náutica em
São Vicente SP, sob a liderança do Pr. Eli Beck. O objetivo é a evangelização local, distribuição de Bíblias, folhetos, estudos bíblicos, literatura cristã e pesquisa de porta em porta. Para participar ou fazer
quaisquer contatos com a liderança da Comjobb: heleninhalais@
gmail.com; patrícia@comjobb.org comjobb@comjobb.org.

Congresso Batista Bíblico
No
período
de 17 a 21 de
julho deste ano
de 2012, a Comunhão Batista
Bíblica Nacional
realizará o seu
XXI
Congresso
na Primeira Igreja
Batista Bíblica em
Vitória da Conquista BA sob o
tema: “Aviva-nos
Senhor”. O preletor oficial será
o pastor Jaime
William Rose dos
Pr. Jaime Rose
EUA e a abertura

Jardim Fortaleza
O Pr. Hélio Oliveira, missionário da CBBN em Guarulhos SP trabalhando na implantação de uma igreja no bairro Jardim Fortaleza
está animadíssimo com o ministério que o Senhor lhe confiou. O
trabalho está na segunda etapa e os bons resultados já começam a
aparecer. Na primeira etapa estavam sendo realizados cultos todas

pelo Dr. Roger D. Green, também dos EUA. Na parte da manhã serão apresentados quatro seminários: Aconselhamento Pastoral com
Pr. Jairo M. Cáceres; Ensino Criativo, com Pr. Joel Barbosa; Crescimento da Igreja com Dr. Roger D. Green e Música na Igreja com
o Professor Élcio Portugal. Na quinta-feira, dia 19, será realizada a
Assembléia Geral da CBBN com eleição da nova Diretoria. Para inscrição e maiores informações: www.congressobatistacbbn.org.

ROMANTISMO – O resgate do encantamento na vida conjugal

A

o escrever sobre Romantismo, não me
refiro ao período cultural, artístico e literário iniciado
na Europa - final século XVIII e
sua repercussão. Não se trata
daquele movimento em torno da
arte, do sonho e fantasia. Aquele
foi inspirado na subjetividade,
na ficção, na saudade (Casimiro
de Abreu), na “pureza” do índio,
na idealização da mulher, no
amor platônico e outras aspirações inatingíveis. Refiro-me
ao romantismo real, possível,
experimentável, necessário,
essencial na rica experiência do
casamento. Envolve otimismo,
união, intimidade profunda, pertencimento, companheirismo, entrega, cuidado mútuo, motivação,
parceria, confiança, estado de
gratidão por sentir-se escolhido
pelo outro (ser amado) numa
perspectiva elevada, idealizada
pelo Criador.
Alguns zombam desse tema
como sendo um mito inventado
pelo cinema, outros o entendem
como um exagero, sentimentalismo dispensável, piegas, ingênuo,
fora da realidade, coisa de poeta

e de mulheres muito sensíveis
que vivem no mundo da lua. E
os tais homens são racionais,
práticos, “não têm tempo pra
essas coisas.” Há também os que
vêem no romantismo, “coisa” de
casal de namorados, chamas
da paixão que se transformam
em cinzas... Que pena! Desacreditados, talvez porque não o
experimentaram e, incrédulos,
não se abrem para a inspiração
e o encantamento do amor (ágape), sempre crescente na relação
conjugal.
Sem a presença do romantismo no casamento é como comer
arroz feijão e bife, sem a salada.
Sem o romantismo é como ter
casa bonita, mas a pintura antiga
e descascada.
Em geral as mulheres são
mais românticas, na verdade
pouquíssimos homens são românticos. Elas dão de dez a
zero em nós do sexo masculino. Muitas lamentam: “Meu
marido é frio, seco, previsível,
monótono...” Enquanto sonham,
são alimentadas pelas novelas,
filmes românticos e contos de
Cinderela... Só que novela é

novela e vida real é vida real.
Mas o casamento não pode
sobreviver saudavelmente sem
romantismo, sem o pertencimento, a entrega, a inspiração,
o compromisso, a parceria.
Quando se namora, se esforça, a gente fica juntinho,
agarradinho (até demais), mãos
dadas, pombinhos cheirosos,
hálito de maçã, toma se banho até ficar desbotado, meu
bem pra cá, meu bem pra lá,
“tchutchuca”, “meu docinho,”
palavras lindas no cartão, flores,
corações acelerados. Após o
casamento, especialmente o
homem passa por uma transformação. Em algum momento
nas noites de núpcias, ele perde
a capacidade linguística, o repertorio verbal começa a ficar
limitado, começa a grunhir, ao
invés de falar. Logo acontece a
metamorfose, surge um lobisomem e a esposa não entende
nada. Ela ainda se esforça e
animada pergunta como foi o
dia... Ele diz: “Arrmmm...” ou
algo assim. Perplexa, ela não
aguenta e desabafa: “Foi com
isso que eu me casei?” Os dias

vão se passando, alguns não
cuidam da higiene, já não se importam com a aparência, boca
com gosto de cabo de guarda
chuva, descuidos com a roupa,
camisetas furadas, mulheres
vestidas com moletons velhos,
suados, mal cheirosos, nhaca!
E quando algumas dormem com
a meleca gosmenta e fedorenta
no rosto (por causa das rugas)?
O camarada que não gosta de
filme de terror convive com o
ESPANTO e o pesadelo no sonho é melhor que na vida real.
Por que tem que ser assim?
As vezes entendemos romantismo como algo tão sério,
desnecessário, obrigatório,
mas casamento é para ser
agradável, gostoso. Devíamos
fazer o possível para manter a
chama do amor sempre acesa.
Há poucos dias ao ouvir uma
música, pensei na Sandra:
“Neném sem chupeta/Romeu
sem Julieta /Sou eu assim sem
você/ Carro sem estrada/ Queijo
sem goiabada/ Sou eu assim
sem você.”
O BOM RELACIONAMENTO ENTRE MARIDO E ESPO-

SA NÃO ACONTECE POR
ACASO! É NECESSÁRIO
INVESTIR, CATIVAR, MELHORAR!
Quando estou sem inspiração me ligo no livro de Cantares
ou Cântico dos Cânticos. Falar
de romantismo sem falar de
Cantares é deixar de beber na
maior literatura romântica de
todos os tempos. O livro é um
convite, um despertar para a
sensibilidade e encantamento
refletidos através de um casal
que abre o coração para confessar profunda intimidade,
amor divino, cuidado mútuo
após a lua de mel. Eles são carinhosos, trocam elogios, juras
de amor, ambos têm consciência do pertencimento mútuo,
lealdade. Como é que duas
pessoas podem se pertencer
tanto a ponto de se tornarem
um? “Eu sou do meu amado e o
meu amado é meu.” É o mistério da vida conjugal, “tornandose os dois uma só carne”. Um
deseja e vive para o outro, o
outro deseja e vive para o um.
É um amor correspondente. Eu
e você, você e eu.
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“Não sei com que armas a III Guerra Mundial será lutada. Mas a IV
Guerra Mundial será com paus e pedras”. Albert Einstein

Moçambique-África
O trabalho de implantação de uma igreja em Moçambique tem
crescido em números de salvos e também em maturidade cristã. O
Instituto Bíblico está funcionando bem, os alunos estão empolgados
e tendo um bom rendimento acadêmico. O Pr. Divino apóia o trabalho
com presteza desde que se envolveu. Foi realizado um treinamento
preparando professores para a Escola Bíblica Dominical e quatro
classes já estão funcionando, o que faz crescer a necessidade de
construção do templo. Há uma média de 65 pessoas nos cultos dominicais. A Campanha do Metro Quadrado continua e já alcançou
mais de 20 mil dólares. Há necessidade de mais 80 mil dólares. No
mês de julho o Pr Odenilson deverá vir ao Brasil com o propósito de
visitar mais 100 Igrejas em vários estados, apresentando e enfatizando a Campanha do Metro Quadrado, a fim de alcançar o alvo de
cem mil dólares. Vamos orar pelo missionário Pr Odenilson de Sousa Figueiredo e sua esposa Maria Luiza das Neves Figueiredo.
IV Encontro de Casais
A Igreja Batista Bíblica
Monte de Sião em Simões Filho realizou o seu IV Encontro
de Casais no dia 12 de maio
de 2012. Estiveram presentes também casais da Igreja
Batista Bíblica Nova Aliança
da Passagem dos Teixeira,
totalizando 23 casais. A programação teve início com um
jantar e logo depois o culto.
O Preletor foi o Pr. Humberto Vieira de Souza, que abordou o tema: “Eliminando atitudes que
prejudicam o casamento”. No momento social, alguns casais foram
premiados! Sem que soubessem foram observados e entrevistados,
e então foram premiados seguindo a forma que se segue: O primeiro
casal a chegar ao encontro; O casal que chegou de mãos dadas ao
Encontro; Os dois primeiros casais que investiram financeiramente no
encontro; Os casais que durante a semana oraram juntos todos os
dias e no final a organização do evento sorteou um casal para receber
uma ajuda financeira para participar do Encontro Geral de casais da
Comunhão Batista Bíblica Baiana. Na foto o casal Beto e Rose.
Rio Branco-AC

Prossegue em meio a muitas bênçãos o trabalho de implantação
da Igreja Batista Fundamental em Rio Branco AC pelo missionário,
Pr. Ruy Lopes de Messias. Com o cessara da muitas chuvas muitas
atividades são reativadas e novos frutos vão surgindo. Nos dias dois
e três de Junho foi organizada uma conferência para as famílias
cristãs e não cristãs sob o tema FAMÍLIAS TRANSFORMADAS À
VONTADE DE DEUS! tendo como pregador o Pr. Stephen Doollitle
da Igreja Batista Independente Macedônia. O Pr. Ruy já iniciou os
contatos para mais uma igreja no bairro Montanhês, próximo ao Tancredo Neves na periferia de Rio Branco. A irmã Jane, esposa do Pr.

A

Ruy foi submetida a uma cirurgia e passa bem. Gratidão da família
pelas orações intercessórias.
Buritirama BA

de “ENSINAR” amanhã. Os cursos são gratuitos aos alunos, porque temos Igrejas e irmãos empenhados neste ministério. Muitas
pessoas já foram salvas, através dos cursos “Fonte de Luz”. Endereço: Rua Minas Gerais, 712, CEP 38050-070 Uberaba, MG. E-mail:
eliana-paiva@hotmail.com.
Aconselhamento Bíblico
A ABCB – Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos estará
realizando no período de 30 de julho a 3 de agosto de 2012, no Hotel
Majestic em Águas de Lindóia SP, a Conferência de Aconselhamento Bíblico 2012. Para obter maiores informações entre em contato
pelo site: www.abcb.org.br ou pelo FAX (11) 3331-5463 e telefone
(11) 3223-4928.
Junqueiro AL

O missionário Pr. Eurípedes A. dos Santos Filho e família estão
bem e unidos no trabalho em Buritirama-BA e região. Os últimos meses foram intensos com muitas atividades. Entre essas atividades,
o missionário organizou um grupo de 46 irmãos, na maioria jovem
e adolescente, para um intercâmbio com as igrejas de Salém em
Salvador-BA e a Igreja Batista Bíblica em Simões Filho-BA. Foi uma
benção e motivo der grande estímulo para eles conhecerem outras
igrejas Batistas Bíblicas. Houve também a comemoração pelo 16º
aniversário de organização da igreja e o 19º ano da chegada do Pr.
Eurípedes ao município. O Pr. Ebenézer Rodrigues da PIBB em Cidade Ademar São Paulo SP foi o preletor. Em maio realizou-se o 15º
Acampamento de Jovens, reunindo 99 acampantes.
Mogi Mirim-SP
Havia mencionado o alvo que tínhamos para a compra do prédio
onde está a nossa congregação. Não sei se vocês lembram, mas
seu valor era de 90 mil reais. Durante esse tempo algumas coisas
aconteceram e uma delas foi a de ter o valor do prédio foi aumentado. Não tínhamos esse dinheiro irmãos, porém Deus em sua infinita
misericórdia supriu a compra do prédio. Temos visto que a oração é
a chave para que a obra de Deus seja realizada satisfatoriamente.
Se não orássemos, iríamos dar a glória para o homem. Mas a glória
é toda de Deus. Continuamos em oração e rogando as bênçãos do
Senhor para a vida de cada irmão generoso que tem contribuído
para a seara do Senhor. Hoje temos a certeza de que não precisamos mais pagar aluguel! Meu desejo é o de que cada irmão de nossa igreja veja essas bênçãos como uma motivação para permanecer
firme e trabalhando arduamente para que almas cheguem a Cristo,
pois o nosso Salvador em breve voltará! Obrigada pelo seu apoio
em oração e financeiramente. Toda a honra seja dada a Deus. Palavras da missionária Ivone de Fátima Vergílio. Endereço para contato: e-mail: fvirgilio2011@hotmail.com, telefone: (19) 8326-5793 TIM.
Endereço: Av. Barão do Monte Alegre, 377 - Campinas. SP. CEP
13032-525. Visite: htpp://missionariafatimavirgillio.blogspot.com.
“Fonte de Luz”
A Escola Associada “Fonte de Luz” em Uberaba-MG e Região,
oferece cursos por correspondência, gratuitamente a quem desejar.
Basta entrar em contado com a escola e receberá o curso em sua
casa sem nenhum custo. Há o curso para crianças, “Investigadores
da Bíblia” e os demais que são para jovens de 8 a 80 anos ou mais.
Ao fim de cada curso o aluno (a) receberá um lindo certificado, e, se
a média foi acima de 7, um selo de honra. A despesa do aluno será
um envelope e um selo social para enviar as provas para serem
corrigidas e devolvidas juntamente com o próximo livro.
Nossa escola conta com mais de 300 alunos por todo o país,
mas houve época que tínhamos 1000. Nosso alvo é possibilitar os
salvos estudar para ensinar. “Quem para de “CRESCER” hoje, para

A Igreja Batista Bíblica em Junqueiro AL, aos cuidados do obreiro Lourinaldo Alves da Silva comemorou seu 8° aniversário no dia 6
de maio, com a presença do Pastor Joselito de Assis da Igreja Batista Fundamentalista em Marechal Deodoro. O tema da conferência
foi: “TRABALHAI ATÉ QUE EU VENHA” (Lucas 19:13b). O dia foi
abençoado, seguindo uma programação que iniciou às 05h com o
Culto Matutino, às 10h Palestra com os Jovens, às 14h Palestra com
as Famílias e às 19h30min Culto de Agradecimento a Deus pelas
Bênçãos concedidas. Para contatos com Lourinaldo use o e-mail:
lourinaldoalves@live.
Batatais SP

Pr. Almir e Pr. Eli
O missionário Pr. Almir Nunes que está implantando uma igreja
em Batatais SP em parceria com o missionário Pr. Benjamin Paulo
Leaf realizou no mês de maio, dias 26 e 27 a Conferência da Família. Durante todo o mês de maio as mensagens foram voltadas para
as famílias e nos dois dias de conferências o convidado especial
para as pregações foi o Pr. Eli Beck Braga da Igreja Batista Bíblica
em Cidade Náutica, São Vicente SP. O encerramento do mês da família aconteceu no dia 31 de maio, quinta-feira com a apresentação
do filme Prova de Fogo com explicação do devocional de 40 dias “O
Compromisso de Amar”.

Padrão objetivo da verdade

Bíblia é um livro
de respostas, não
de perguntas. Ela
nos guia em questões em que
a mente não pode penetrar,
nas quais o raciocínio humano
nos deixa insatisfeitos. No
final do Sermão do Monte, no
Evangelho de Mateus, Jesus
chama nossa atenção para a
autoridade das Escrituras. -Os
versículos 13 a 29 apresentam
4 séries de 2: dois caminhos
(13-14); duas árvores (15-20);
duas profissões de fé (21-23);
dois construtores (24-29).
Nos versículos 15-20 encontramos duas perguntas
importantes: Quem fala a verdade? Como distinguir o verdadeiro e falso? Jesus estabelece
este padrão objetivo da verdade, que ajuda-nos a viver na
Palavra.
Primeiro, JESUS ADVERTE CONTRA OS FALSOS

PROFETAS. No v.15 a palavra
usada significa “fixar a mente
em; prestar atenção; cuidarse”. Jesus adverte para que
os discípulos tomassem cuidado com os falsos profetas;
eles se apresentam disfarçados de ovelhas; mas seu
interesse é enganar. Desta
metáfora aprendemos que os
falsos mestres são perigosos
e mentirosos. Não é por acaso que esta advertência vem
após as palavras de Jesus
sobre as duas portas. Os falsos profetas são peritos em
tornar indistintas as questões
da salvação.
Sabemos que vivemos em
dias, que a liberdade de expressão é mais importante
que a defesa da verdade. Mas,
como pastor, tenho o dever de
ressaltar as verdades eternas
de Deus, mesmo que isso pareça, para alguém ofensivo. Se

você deseja viver na Palavra
precisará determinar o que é
esta Palavra, e quem tem esta
Palavra!
Segundo, JESUS ESTABELECE UM CRITÉRIO PARA
DEFINIR A IDENTIDADE DOS
FALSOS PROFETAS. Nos
versos 16a20 são seus frutos
que os definem. Ou seja, Ele
ilustra com o tipo único de
fruto que uma árvore pode dar.
Ele mudou sua metáfora de
ovelhas e lobos para árvores e
frutos. Embora um lobo possa
se camuflar de ovelha. Nenhuma árvore pode esconder a sua
identidade por muito tempo.
Mais cedo ou mais tarde ela
se trai pelo seu fruto. Erva daninhas, como espinhos e abrolhos, simplesmente não podem
produzir fruto comestível como
uvas e figos. Não só o caráter
do fruto fica determinado pela
árvore (uma figueira dá apenas

figos), mas também a sua condição (toda árvore boa produz
bons frutos).
Para John Stott estes frutos
são identificados com o caráter
e conduta; com o próprio ensinamento da pessoa; e com a
influência que ela exerce. Por
isso, o teste dos “frutos” nem é
simples nem direto, pois os frutos levam tempo para crescer e
amadurecer. Temos de esperar
com paciência. Além de precisarmos de oportunidades para
examiná-los
Se Jesus estabeleceu critérios de avaliação para aqueles
que se oferecem como profetas
de Deus, nós deveríamos andar
cautelosos e não dar ouvidos a
qualquer espírito como se viesse de Deus (1 Jo 4.1).
Para concluir quero ressaltar algumas afirmações
em favor da autoridade das
Escrituras pinçadas na histó-

ria da igreja: “O maior teste
da autoridade das Escrituras
pode ser avaliado pela sua
eficácia. Só a Bíblia tem
autoridade para transformar,
aconselhar, orientar.”. “Uma
pessoa não pode chegar e
dar conselhos contrários a
Bíblia. Quem ensina de forma
errada, interpreta de forma
errada.”. “Ninguém deveria
sair procurando ouvir Deus
através da fala de qualquer
pessoa, porque... Se alguém
ou alguma igreja ensinar
errado as Escrituras, estes
diminuirão o poder de sua
eficácia prejudicando a espiritualidade de seu povo.”
O que precisamos entender é que a convicção na
Palavra de Deus é fundamental para nossa vida cristã.
Portanto, VIVER NA PALAVRA
DEPENDE DE UM PADRÃO
OBJETIVO DA VERDADE.
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“Tudo o que pode substituir-se com facilidade pode ser
abandonado mais facilmente ainda”. Alexandre Dumas

14º Congresso
Sob
o
tema “Israel,
a Igreja e as
Nações”,
a
Missão Chamada da Meia
Noite de Porto Alegre RS
fará realizar
dias 24 a 27
de outubro de 2012 o seu 14º Congresso Internacional da Palavra Profética em Poços de Caldas MG, Hotel Golden Park e
Hotel Village Inn. Para este ano a grande novidade entre os palestrantes é o Dr. Roger Liebi. Ele tem grande conhecimento nas
línguas grego, hebraico clássico e moderno, aramaico e acádico.
É um conferencista internacional e autor de muitos livros sobre
Profecia Bíblica e Israel. Juntamente com os demais preletores
já conhecidos, Norbert Lieth, Meno Kalisher, Reinhold Federolf
e Jamil Abdalla, os participantes serão ricamente edificados e
instruídos. Contatos e inscrição: www.chamada.com.br.
Porto Velho RO
O missionário Pr. Marcos Glaison Alencar vem desenvolvendo seu missionário em Porto Velho RO desde 2001. Em 07 de
Outubro de 2001 fundou a Primeira Igreja Batista Regular, construiu o seu templo e entregou o trabalho em 18 de março de
2007. Em 25 de Janeiro de 2007 iniciou a fundação da Segunda Igreja Batista Regular onde atualmente é pastor. Começou a
construção do templo da segunda Igreja em 01 de maio de 2012
e espera concluí-lo ainda esse ano. Orem por este projeto e entre em contato com ele pelo e-mail: prmarcos_regular@hotmail.
com.
Café para Pastores
Os pastores e obreiros que atuam na Baixada Santista estão
convidados a comparecerem no Primeiro Café para pastores e
Obreiros que será realizado na Igreja Batista Bíblica de Peruíbe
no dia 29 de junho, às 8.00 horas, para esse encontro o orador
será o jubilado Pr. José Cristovão da Silva. O convite é extensivo aos pastores e obreiros da JUBBESP. Confirmar presença
com o irmão Elias Francisco pelos telefones: (13) 3453-1055;

(11) 2501-2290; 9181-1543 ou pelo e-mail: eliascapelao@htmail.
com.
29º Aniversário

No dia 27 de maio o Templo Batista em Vila São José – SP
sob a liderança do Pastor Ricardo Marques de Brito comemorou
seu 29º aniversario. O pregador para este evento especial foi
o Pastor Weber Gusmão, missionário em Parelheiros – SP; a
Igreja foi ricamente abençoada com a mensagem e com toda a
programação. Como é de costume após culto houve uma recepção para os presentes. Contatos: (11) 5924-6670 / 5939-8363 /
9926-1113, e-mail: pastoricardomarques@hotmail.com.
Família Fonseca

Depois de organizar a igreja em Letícia na Colômbia, o missionário Pr. Geraldo Cruz Fonseca está com sua família em Uruguaiana RS, ajudando uma igreja que foi iniciada por um membro
da igreja em Letícia. A congregação em Uruguaiana é composta
de quatro casais e um jovem, totalizando nove pessoas que já
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fizeram profissão de fé e no mês passado mais três irmãos foram
batizados. Além desses algumas pessoas assistem aos trabalhos com certa regularidade. Tem sido feito um trabalhado na
tentativa de estabelecer um ministério com crianças e ao mesmo tempo fazendo um discipulado com os casais, procurando
integrá-los aos ministérios da igreja. Quanto ao ministério na Colômbia, o plano é retornar o mais rápido possível e iniciar outra
igreja em uma das cidades do Departamento de Tolima, região
a centro oeste do país. Motivos de oração: para que o Senhor
use a família Fonseca para implantar dois trabalhos na região da
Amazônia colombiana; pelo batismo de mais três novos irmãos
em Uruguaiana: Fabio, Ana e Leandro; pela vida do casal Mateus
e Aline que disponibilizam sua casa e lideram a congregação em
Uruguaiana; pela saúde da Ileta que fará uma cirurgia nos rins;
pela direção de Deus para a cidade em que Ele quer nos usar;
pelas filhas, Izabela e Gemima que estão morando com a avó.
Para contatos: gifonseca91@hotmail.com
Reunião de Pastores
Na região de Ribeirão Preto acontece a cada dois meses
uma reunião de pastores e obreiros. As igrejas hospedeiras destas reuniões oferecem um café da manhã e o almoço para os
presentes. Há um bom tempo de comunhão, duas mensagens
e troca de pedidos de oração e outras informações ministeriais.
A última reunião aconteceu no dia 19 de maio na Igreja Batista
Independente de São Joaquim da Barra sob a liderança do Pr.
José mauro Teles. A próxima está marcada para Igarapava na
Primeira Igreja Batista ainda sob a liderança de transição do missionário Pr. Leonilson Pereira Leite.

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

O

apóstolo Paulo é o
responsável por esta
tão chocante afirmação: “Persegui este Caminho até
à morte, prendendo, e pondo
em prisões, tanto homens como
mulheres... Havendo recebido
autorização dos principais dos
sacerdotes, encerrei muitos dos
santos nas prisões; e quando os
matavam eu dava o meu voto
contra eles. E, castigando-os
muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a difamar.
E, enfurecido demasiadamente
contra eles, até nas cidades estranhas os persegui” (Atos 22.4;
26.10-11). O que nos impressiona é o quanto um fanatismo
religioso pode cegar e escravizar
um homem! Eu que o diga, pois
fui um perseguidor implacável do
povo de Deus, mas assim “o fiz
ignorantemente, na incredulidade” (I Timóteo 1.13).
Paulo, escrevendo aos irmãos em Filipos, descreve um
pouco daquilo que ele conseguiu
ao longo de sua vida enquanto
esteve envolvido com o sistema
religioso chamado judaísmo. No
livro de Filipenses 3.4-6 está escrito: “Ainda que também podia
confiar na carne; se algum outro
cuida que pode confiar na carne,
ainda mais eu: circuncidado ao
oitavo dia, da linhagem de Israel,
da tribo de Benjamim, hebreu de
hebreus; segundo a lei, fui fariseu; segundo o zelo, perseguidor

Saulo, o perseguidor
da igreja, segundo a justiça que
há na lei, irrepreensível.”
O que aconteceu a este
homem, portador de tão distinto
currículo? O que fez com que
ele considerasse esterco tudo
aquilo que alcançou através da
sua religião? Por outro lado,
como afirmar a sua afirmação
categórica? “Porque para mim o
viver é Cristo, e o morrer é ganho”
(Filipenses 1.21). O que motivou
Paulo a registrar tão profundas
palavras? “Por isso, também
Deus o exaltou soberanamente,
e lhe deu u nome que é sobre
todo o nome; para que ao nome
de Jesus se dobre todo o joelho
dos que estão nos céus, e na
terra, e debaixo da terra, e toda a
língua confesse que Jesus Cristo
é o Senhor, para glória de Deus
Pai”! (Filipenses 2.9-11).
Para responder estas e outras questões, precisamos voltar
para a estrada de Damasco, por
ali aconteceu um encontro já
agendado pelo Senhor antes da
fundação do mundo. Isto está
registrado no Livro de Atos 9.1-5.
Observemos, inicialmente, que
o ódio de Saulo era contra os
discípulos do Senhor Jesus, e
não propriamente contra Jesus.
Para este homem furioso, Jesus
era apenas um defunto. Saulo
estava perseguindo apenas um
grupo fanático e, na sua mente,
um grupo herético. Ele também
não sabia que perseguir a Igreja

é perseguir o próprio Cristo. No
entanto, já bem próximo de Damasco, de maneira inesperada,
uma luz vinda do céu brilhou
fortemente ao seu redor, e em
consequência disto, Saulo caiu
por terra.
Segundo biblicistas famosos,
o verbo cair, utilizado por Lucas
nesta passagem, tem um significado extremamente importante,
pois equivale a: cair como morto, cair em pedaços ou ter um
colapso. O quadro prossegue, e
nos mostra que durante a queda
uma voz ecoou dizendo: “Saulo,
Saulo, por que me persegues?”
Saulo então, perguntou: “Quem
és tu, Senhor?” É possível que a
resposta dada pelo Senhor tenha
trazido um profundo espanto
no coração de Saulo: “Eu sou
Jesus, a quem tu persegues.
Duro é para ti recalcitrar contra
os aguilhões”.
Devemos saber que Saulo de
Tarso era um homem extremamente preparado e conhecia os
Escritos da velha dispensação.
O livro de Atos 22.3 confirma
isso: “Quanto a mim, sou judeu,
nascido em Tarso da Cilícia, e
nesta cidade criado aos pés de
Gamaliel, instruído conforme a
verdade da lei de nossos pais,
zeloso de Deus”.
A expressão EU SOU penetrou profundamente em seu ser.
Saulo reconheceu perfeitamente
aquela fala. Sabedor como era

de toda lei, conhecia muito bem
aquelas palavras. No livro de
Êxodo 22.3a está registrado: “Eu
sou o Senhor, teu Deus...”.
Como deve ter ficado o coração de Saulo diante de tão
grande revelação? Saulo, completamente despedaçado, percebeu que estava frente a frente
com o Deus da Aliança, o Criador
do universo.
Certa ocasião, Jesus falou
a um grupo de judeus religiosos: “Em verdade, em verdade
vos digo que antes que Abraão
existisse, eu sou”. (João 8.58).
Verdadeiramente, Saulo percebeu que não estava diante de
um simples homem, ele estava
diante do Deus Santo e Eterno.
Neste encontro verificamos o fim
de Saulo de Tarso. Este homem
tremendamente religioso, mas
possuidor de uma natureza caída, chegou ao fim de si mesmo,
pois ninguém que tenha um encontrou com o Senhor consegue
permanecer o mesmo! O grande
e cruel perseguidor da Igreja,
daquele momento em diante,
seria um vaso escolhido por Deus
para que anunciasse o seu Filho
bendito por toda a parte: “E logo
nas sinagogas pregava a Cristo,
que este é o Filho de Deus” (Atos
9.20).
O Senhor Jesus Cristo veio
a este mundo para libertar o
homem de todo o jugo de escravidão. As maiores e mais danosas

algemas encontram-se nos sistemas religiosos. O compromisso do Senhor Jesus é nos dar
vida, e não nos dar um sistema
para seguirmos. “E conhecereis
a verdade, e a verdade vos
libertará... Se, pois, o Filho vos
libertar, verdadeiramente sereis
livres” (João 8. 32 e 36).
A Igreja de Cristo não é um
sistema de religião, mas uma
reunião de santos. Pessoas
que foram regeneradas pela
graça de Deus, e que se reúnem por causa de Cristo, por
meio de Cristo e para Cristo.
A Igreja de Cristo é composta
de pessoas que foram libertadas (arrancadas) pelo próprio
Deus “do império das trevas”
e por Ele transportadas “para
o reino do Filho do seu amor”
(Colossenses 1.13).
Qual tem sido a busca de
nossa alma? Por regras, princípios, coisas espirituais? Será
que não estamos muito agarrados nas obras da religião? Será
que não estamos fazendo de
Cristo apenas um coadjuvante
em nossas reuniões? Creio que
a maior necessidade da Igreja
em nossa época é ganhar a
visão de Cristo e ser dirigida
por ela. Pois todas as coisas
são Dele, por meio Dele e para
Ele. Que Deus incline o nosso
coração para uma única direção, o seu Filho Jesus Cristo!
Que assim seja!
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“As pessoas comuns pensam apenas como passar o tempo. Uma pessoa
inteligente tenta usar o tempo”. Arthur Schopenhauer

Manifesto dos Pastores Batistas Clássicos e Criação de Nova Ordem

P

ara os pastores que
escreveram o Manifesto, atualmente há
um grande risco para a doutrina
bíblica, pois a hermenêutica
tornou-se de múltipla escolha e a
filosofia que impera na interpretação bíblica é a relativista. Não
há mais seminários dignos para
preparar os pastores que acabam
recorrendo a escolas interdenominacionais e com fortes inclinações para o pentecostalismo e o
liberalismo ecumênico.
Os pregadores perderam a
homilética, e se transformaram
em palestrantes de auto-ajuda.
A tecnologia, que deveria ser
apetrecho para auxiliar os palestrantes, tornou-se moda e muleta,
pois os pregadores modernos
não sobem ao púlpito sem um
notebook e uma tela para datashow. Seus sermões estão
cheios de cliparts, de PowerPoint, de músicas ao fundo. Um
misto de paganismo com palestra
empresarial.
Há pastores que se limitam
a comentar as manchetes dos
jornais do dia ou ler as orelhas
dos últimos livros da editora
preferida ou então tecem críticas
sobre política, novelas, esportes
ou ainda sobre eventos denominacionais. Falar sobre Céu,
Inferno, salvação, perdição,
moral, espiritualidade, ética, tudo
isso fica para alguma resenha no
boletim ou algum suposto curso
teológico para leigos, que geralmente não passa de um livreto
americano mal traduzido e mal
aplicado. Resultado: igrejas às
vezes até cheias, porém fracas,
sem bíblia, sem doutrina, sem
espiritualidade.

Os manifestantes estão criando uma ordem capaz de defender
os pastores que mantém sua fé
cristã batista ortodoxa que estão
sendo execrados e ficando sem
espaço, sem opinião, fadados
e relegados ao ostracismo e à
marginalidade funcional.
Essa nova Ordem de Pastores está propondo resgatar e
privilegiar o ministério pastoral
batista tradicional. Tem o alvo de
contribuir para a edificação, reciclagem teológica, fundamentação
bíblica e compartilhamento fraterno sadio entre os pastores.
Os pastores que participaram do evento são de diversos
movimentos batistas, inclusive
de igrejas da Convenção Batista
Brasileira e estão dispostos a
sustentar seu manifesto de protesto contra o afastamento da
maioria das igrejas e pastores da
Convenção.
O protesto é sério e precisa
ser conhecido por todos os que
batalham pela defesa da fé cristã
e das doutrinas históricas do
povo batista.
No final do protesto, os pastores que assinaram o manifesto
anunciaram a criação de uma
nova ordem alternativa de pastores. Uma ordem baseada na
comunhão batista clássica.
Uma espécie de comunhão
de pastores concordes, que
pensam da mesma maneira,
que lutam a mesma batalha,
que possuem a mesma opinião.
Uma ordem capaz de dar um
rumo, uma luz, um norte, que
seja um referencial, que tenha a
seriedade de assumir posições,
que sirva de organização em
nível geral de colegas de opini-

ões semelhantes. Uma ordem
de pastores batistas clássicos,
conservadores, tradicionais,
bíblicos.
Esta ordem terá critérios
claros para os seus membros.
Os critérios seriam exatamente
aqueles que foram foco do protesto que fizemos logo acima,
fruto da observação de todas

as coisas que nos causam tanto
aborrecimento e perplexidade.
Esta ordem se transformará
num autêntico “selo de qualidade
de obreiro batista”. Quem for associado dela terá uma recomendação muito boa a seu respeito,
pois seus membros serão reconhecidos como bem doutrinados,
conhecedores da Palavra de
Deus, de moral ilibada e de vida
espiritual reconhecida. Assim
eram os pastores da Ordem dos
Pastores antigamente.
Nas palavras finais foi dito:
“Somos apenas uma pequenina
parcela de pastores que ficaram
aquém da máquina denominacional. Há muitos colegas que
não participam mais e não falam
mais, pois divergem do que vem
acontecendo. Tais colegas, ao
tomar conhecimento de nossa
agremiação, poderão motivar-se
a cooperar, a contribuir, a par-

ticipar e, assim, a acrescentar
sua boa experiência a serviço de
nosso ministério”.
A afirmação do grupo é esta:
“Nós, os pastores batistas concordes e convocados para este
momento, organizamos uma
ordem de pastores batistas e trilharemos o caminho de volta aos
valores antigos, às origens, às
publicações clássicas antigas, ao

procedimento pastoral bíblico e
trabalharemos com afinco neste
propósito, dando a nossa parcela
de contribuição à denominação,
num contraponto à situação
terrível que o ministério pastoral
batista se encontra”.
Para conhecer o Manifesto
na íntegra, entre em contato
pelo seguinte endereço: opbcb2012@gmail.com

Eu sou mesmo um cristão?
Mike McKinley
Editora Fiel
www.editorafial.com.br
Neste livro, Mike McKinley direciona o leitor
a fazer uma auto-avaliarão, a fim de saber
se é ou não um cristão genuíno. Para isso,
ele convida o leitor a examinar diversos
textos bíblicos que servirão de critérios para
avaliação da sua fé e convicção da salvação. Dessa maneira, Mike orienta o leitor
a não confiar em sua própria percepção do
que é ser um cristão e o ensina a buscar, na Palavra de Deus, as
respostas para tornar-se um verdadeiro seguidor de Cristo.
Os sem igreja
Nelson Bomilcar
Editora Mundo Cristão
www.mundocristao.com.br
O autor tem ouvido constantemente as
queixas de pessoas que se definem
como “sem-igreja” ou “desigrejadas”. Serão apenas pessoas feridas, desiludidas
com os erros e pecados de lideranças
despreparadas ou mesmo mal intencionadas? Será que foram os erros dos
próprios desigrejados na caminhada?
O livro propõe encontrarmos caminhos
para o acolhimento e cuidado pastoral
destas pessoas.
Introdução ao
aconselhamento bíblico
John F. MacArthur Jr.
Wayne A. Mack
www.hagnos.com.br
O livro propõe o resgate de um dos mais
importantes ministérios da vida cristã: o
aconselhamento e o discipulado baseados em princípios estritamente bíblicos.
Aborda suas fundamentações teológicas, seus
princípios e sua prática, analisando também
as diversas terapias atuais. Apresenta uma
alternativa segura à psicologia e psicoterapia
contemporâneas, baseada na suficiência Escrituras Sagradas.

Um livro que fala sobre Deus e está
acessível a todos os homens

U

ma das perguntas
feita pelos alunos
quando avisados de
uma prova é “o que vai cair na
prova?”. Este também é um dos
dilemas daqueles que se preparam para o vestibular ou algum
concurso. É compreensível a pergunta, pois como há muita coisa
para estudar em pouco tempo, é
preciso selecionar o conteúdo,
para se concentrar naquilo que
é necessário.
Na vida também é assim. Há
muito conhecimento disponível,
mas não há tempo para aprender
tudo, então é preciso selecionar aquilo que é importante, e
concentrar no que é realmente
necessário. Dentre todos os conhecimentos que precisamos o
mais necessário é o conhecimento de Deus, pois dele depende a
vida eterna (João 17.3).
Mas, é possível conhecer
Deus? Sim, porque Ele se revelou. Isto é, só podemos conhecer
Deus porque Ele se mostrou ao
homem, apresentou-se à huma-

nidade, e assim deixou-se conhecer. Caso Deus não tivesse se
auto manifestado, não teríamos
nenhum conhecimento Dele. Pois
Ele é Infinito, e nós finitos. Não
há como o finito ter conhecimento
do Infinito, a não ser que o Infinito
se revele de forma que o finito
compreenda.
Como Deus se revelou?
Através de dois tipos de revelação. Um denominado de Revelação Geral, outro de Revelação
Especial. A Revelação Especial
não está disponível a todos os
homens. Já a Revelação Geral
é chamada assim porque foi
uma revelação para todo mundo.
Todos os homens, em todos os
lugares, e em todas as épocas
podem conhecer Deus.
Deus deixou um livro, cuja
leitura está disponível a todas
as pessoas. Até para aquelas
que não sabem ler. É o livro da
natureza. O livro da Sua criação.
O Salmo 19.1-6 nos conta esta
verdade.
O verso 1º diz que os céus

manifestam a glória de Deus. O
verbo traduzido como manifestar
indica a ação de contar, narrar,
anunciar, demonstrar, recontar.
Foi usado no Sl 78.1 indicando a
atividade dos pais em contar aos
filhos as maravilhas do Senhor.
Deste mesmo termo vêm as palavras livro, escrito e rolo na língua
hebraica. A ideia é que nos céus
está escrito a glória de Deus.
Enfatizando esta verdade o
salmista a repete com outras palavras. O firmamento anuncia as
obras de suas mãos. Firmamento
refere-se à vastidão do espaço.
Anunciar dá a ideia de colocar
de forma ostensiva e bem visível,
significa demonstrar, dar a prova.
O espaço acima de nós prova o
que Deus fez e quem Ele é.
Continuando a sua poesia
o autor mostra como esta revelação ocorre diariamente e sem
interrupção. Uma tradução mais
literal seria assim: tal como uma
fonte de água, um dia jorra o
seu discurso para outro dia, e
uma noite instrui outra noite em

conhecimento.
Esta revelação está disponível a todas as pessoas. Mesmo
sem linguagem e sem palavras
pronunciadas, o som pode ser
escutado em todo o mundo. Até
os deficientes auditivos podem
ouvir o som, vendo o que Deus
escreveu sobre si mesmo, e os
deficientes visuais podem ver,
sentindo o calor do sol.
Em Romanos 1.19,20 a mesma verdade aparece. O apóstolo
Paulo indica que, o conhecimento
de Deus (aquilo que é possível
conhecer sobre Deus, já que
Deus é Infinito não poderemos
conhecer tudo Dele) está manifesto, declarado, publicado,
entre os homens. O próprio Deus
tornou este conhecimento visível
e evidente. Jesus manifestou a
glória de Deus através de sinais
(João 2.11; 17.6), de modo semelhante Deus tornou público o que
Ele é através da criação.
No verso 20 o apóstolo faz
um jogo de palavras dizendo que
Aquilo que é invisível (incluindo

os atributos de Deus, a própria
divindade Dele, o eterno poder
Dele), é tornado visível, podendo ser claramente contemplado
através das coisas criadas.
Só que esta visão se dá pela
percepção mental, exige um
exercício de compreensão, a
expressão “sendo percebidos”
deriva da palavra “mente” na
língua original do Novo Testamento. Da mesma maneira
que a mera visão de um livro
não garante a compreensão do
que está escrito (Marcos 13.14),
apenas olhar para a criação,
sem refletir sobre ela, não nos
mostrará o que de fato ela revela: a ação de Deus, e quem é o
Deus por trás desta obra.
A conclusão do argumento é
que os homens são indesculpáveis, porque têm conhecimento
de Deus. Já que no livro da natureza, Deus escreveu sobre si
mesmo, de modo que todos os
homens podem ler e entender,
naquele dia, ninguém poderá
dizer, eu não sabia!
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“Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência,
então, não é um modo de agir, mas um hábito”. Aristóteles

Missionário Robert Lee Smith foi homenageado
mes nos EUA foi
diagnosticado que
ele sofria de uma
doença denominada
Dilated Cardio Miopathy com 30% do
músculo do coração
comprometido. Por
um ano a doença ficou estável e o pastor
Roberto exerce, com
limitações, boa parte
Pr. Roberto e dona Cathy
Pastores Benjamin, Almir, Roberto, Carlos e Paulo
de suas atividades
missionário Robert
e Leonilson, todos eles, fruto do
ministeriais. Pr. Roberto está
Araraquara ele saiu em maio
Lee Smith e sua esseu ministério.
de 2009 e já estava com sérios
filiado à Missão Batista Maceposa Cathy estiveMissionário aqui no Brasil
dônia a 35 anos e a 15 exerce o
problemas de enfermidade com
ram de visita ao Brasil por cinco
desde o dia 16 de janeiro de crises cardíacas.
cargo de Diretor de Campo para
semanas entre o dia 5 de abril até
1980, Smith esteve em São
a América do Sul.
Depois de fazer vários exa9 de maio. Nesse curto espaço
Paulo, capital por um ano, quase
de tempo eles estiveram em três anos em Ribeirão Preto SP
diversos lugares cumprindo uma
e acabou firmando seu ministéagenda apertada: Franca SP, rio em Franca SP (1984) onde
Ibiraci MG, Orlândia SP, Araguari
implantou a Igreja Batista IndeMG, Catalão GO, Araraquara pendente no bairro Santa Cruz, a
SP, Joinville SC e Igarapava SP Igreja Batista Macedônia, O Insonde foram homenageados pelo
tituto Batista Macedônia (1986 –
trabalho realizado aqui no Brasil.
Hoje SEIBIM) e a Igreja Batista
Sobre essa homenagem ainda
em Ibiraci MG. Ao sair de Franca
faremos uma matéria completa
em dezembro de 2004, Pastor
em outra ocasião. Mas ali ele Roberto foi para Araraquara SP
esteve com os pastores, Wanderonde trabalhou na restauração
ley, Éverton, Armando, Cacildo
da Igreja Batista Emanuel. De
Culto de homenagem - Igarapava-SP
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Encontro de Jovens

P

2

4

5

1 Equipe vencedora
2 Pr. Paulo Ricardo
3, 4 e 5 - Gincana

or iniciativa do Pr.
Paulo Ricardo Gonçalves da Igreja Batista
Independente de Orlândia SP,
estão acontecendo encontros de
jovens das igrejas de Orlândia,
Nuporanga, Morro Agudo, Sales
Oliveira e Batatais. As reuniões
são realizadas aos sábados com
uma pregação e um tempo de
comunhão. No dia 5 de maio de
2012 foi realizado um encontro
diferente começando à tarde e
encerrando à noite com o culto.
Esse encontro especial teve
lugar em uma chácara em Batatais com esportes e uma concorrida gincana. A grande campeã foi
Morro Agudo que teve o menor
tempo (2 minutos e 13 segundos). Em segundo lugar ficou
Batatais (3 minutos e 20 segundo) e em terceiro Nuporanga (3
minutos e 26 segundo).
No culto da noite o pregador
foi o Pr. Wagner de Barros de
Ribeirão Preto que levou um bom
grupo de jovens de sua igreja
para o encontro e que agora passa a participar das reuniões.
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Cristianismo Global

Ásia e África apontam crescimento mesmo em meio a perseguição

A

caba de ser publicado um estudo demográfico com dados
colhidos em 2010 em mais de 200 países considera que
há 2,18 bilhões de cristãos de todas as idades ao redor do
mundo, representando quase um terço da população global estimada
em 6,9 bilhões em 2010. Os cristãos também são geograficamente
distribuídos – de modo vasto.
Um século atrás, este não era o caso. Em 1910, cerca de dois
terços dos cristãos do mundo vivia na Europa, onde a maior parte
dos cristãos esteve concentrada no último milênio, de acordo com
estimativas históricas do Center for the Study of Global Christianity.
Hoje, apenas cerca de um quarto de todos os cristãos vivem na Europa
(26%). Mais de um terço agora estão nas Américas (37%). Cerca de
um em cada quatro cristãos vivem na África (24%), e cerca de um
em oito é encontrado na Ásia e no Pacífico (13%).
O número de cristãos ao redor do mundo quase quadruplicou
nos últimos 100 anos, de cerca de 600 milhões em 1910, para mais
de 2 bilhões em 2010. Mas a população total do mundo também tem
aumentado rapidamente, de uma estimativa de 1,8 bilhões em 1910
para 6,9 bilhões em 2010. Como resultado, cristãos constituem cerca
da mesma porção da população do mundo hoje (32%) como há um
século (35%).
Esta aparente estabilidade, no entanto, esconde uma mudança
importante. Embora a Europa e Américas ainda seja o lar de uma
maioria de cristãos do mundo (63%), essa participação é muito menor
do que era em 1910 (93%). E a proporção de europeus e americanos
cristãos, caiu de 95% em 1910, para 76% em 2010 na Europa como
um todo, e de 96% para 86% nas Américas como um todo.
Ao mesmo tempo, o cristianismo cresceu enormemente na África
Subsaariana e na região Ásia-Pacífico, onde havia poucos cristãos
no início do século 20. A parcela da população que é cristã na África
Subsaariana aumentou de 9% em 1910 para 63% em 2010, enquanto
na região Ásia-Pacífico aumentou de 3% a 7%. O cristianismo hoje –
ao contrário de há um século – é realmente uma fé global.
Estas são algumas das principais conclusões do “Cristianismo
Global” (Global Christianity). Um Relatório sobre o tamanho e a distribuição da população cristã do mundo, um novo estudo realizado pelo
“Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life”.
O estudo é baseado principalmente em uma análise país a país,
de cerca de 2.400 fontes de dados, incluindo os censos e pesquisas
nacionalmente representativas da população. Para alguns países,
como China, as estimativas do “Forum Pew” também levam em conta
as estatísticas de grupos de igrejas, relatórios governamentais e de
outras fontes
Os cristãos são diversificados teologicamente bem como geograficamente, aponta o novo estudo. Cerca de metade são católicos.
Protestantes, amplamente definida, representam 37%. Os cristãos
ortodoxos, 12% de cristãos no mundo inteiro. Outros (que eles incluem
como cristãos), como os mórmons e as Testemunhas de Jeová, compõem o restante 1% da população mundial cristã.
Tomado como um todo, no entanto, os cristãos são de longe o
maior grupo religioso do mundo. Os muçulmanos, o segundo maior
grupo, representam um pouco menos de um quarto da população
mundial, de acordo com trabalhos anteriores do “Forum Pew”.
Quase metade (48%) de todos os cristãos vive nos 10 países com
o maior número de cristãos. Três dos 10 países estão nas Américas
(Estados Unidos, Brasil e México). Dois estão na Europa (Rússia e Alemanha), dois estão na região Ásia-Pacífico (Filipinas e China), e três
estão na região subsaariana da África (Nigéria, República Democrática
do Congo e Etiópia), refletindo o alcance global do cristianismo.
MICHAEL CACERES com informações de Center for the Study
of Global Christianity, Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life e Portas Abertas

