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Pesquisa aponta que a cada três cristãos,
um é considerado não praticante
Segundo a pesquisa, 30,9% das pessoas intituladas cristãs, se enquadram no chamado “cristãos do mundo”

U

m questionário online que começou
há um ano sobre
o grau de consistência que
cristãos estão vivendo os ensinamentos de Jesus Cristo

encontrou um aumento no
número de crentes “apenas
de nome”. A pesquisa aponta
que 30,9% a cada 3 cristãos, 1
é considerado não praticante
e se enquadram no chamado

“cristãos do mundo”.
Estes dados apontam para
a realidade dentro das nossas
igrejas e precisamos rever os
nossos sermões com relação ao
plano de Deus para a salvação.

Há muitas pessoas arroladas
como membros das nossas congregações que ainda não estão
com os seus nomes escritos
no Livro da Vida. Leia matéria
completa na página 6

Uma garagem cheia de fé

N

O

Pr. Luciano Martins levou a AMME Evangelizar até
sua igreja em Pitangueiras para ministração do Curso
“Evangelização Total”. A foto mostra os 15 participantes do treinamento. Leia mais na página 5.

www.chamada.com.br

Vila Natal

a década de
1970, quando as casas
do conjunto D. Pedro I
haviam sido entregues,
duas famílias de americanos, missionários da
Confraternidade Batista Mundial sediada na
cidade de ArlingtonTexas, vieram ali se
Pr. Saraiva e Pr. Arruda
instalar. Eles eram Donald e Donna Watson e Wendell e Dayse Hiers.
Como outros missionários que viajam pelo mundo fundando
igrejas, Pr. Donald, que antes se estabelecera e fundara uma igreja
em Barcelos e Pr. Wendell que de igual forma fundou uma igreja
em Maués, resolveram vir para a capital e chegaram ao conjunto
D. Pedro I com o mesmo propósito. E como quem planta uma
semente, começaram uma pequena congregação na garagem da
casa da família Watson, que ficava na Rua Duarte da Costa, nº.
434. Assim, nasceu a Igreja Batista em D. Pedro. Página 7

Testemunho de Dedicação

N

o mês de maio a Primeira Igreja Batista Bíblica em
Vila Natal, São Paulo SP comemorou o aniversário
da União Masculina e realizou o batismo de mais sete
irmãos. Página 4.

19º Congresso
John e a família
eu nome é John
Bergen, sou alemão, tenho 31
anos, estou casado com a Ana
Cláudia há sete anos e juntos
temos dois filhos, Josua (4 anos)
e Lucas (2 anos). Eu já estou
no IAME em Dourados MS há
quase quatro anos trabalhando
como assistente social. Desde o
dia 1. de abril de 2012 assumi
como presidente o abrigo IAME
no lugar do querido irmão Israel
de Oliveira, que dedicou com
muito apreço doze anos de sua
vida aqui no IAME.
Eu me converti em abril de
2001 e em seguida vim para o
Brasil através de uma missão
para servir ao Senhor por um
ano. Durante esse tempo o
Senhor Jesus trabalhou muito
na minha vida e fez crescer a
vontade em mim de servi-lo
integralmente. Quando retornei
para a Alemanha eu pedi orientação de Deus para me mostrar
como e onde servi-lo e desde
então tenho a certeza absoluta
que o Senhor me chamou para
trabalhar no abrigo IAME.
Depois de ter concluído a

M

L

eia com atenção a notícia sobre o 19º Congresso Bíblico
Internacional de 2013 que será realizado em Gramado
RS. Os custos foram reduzidos, mas o conteúdo está
ainda melhor. Apenas para matar a saudade daqueles que foram
no congresso de 2012, dê uma olhada na foto. Veja como participar na página 5.

Despedida e posse

D

uas igrejas da
região
de Ribeirão Preto
SP participaram de
um culto especial no
dia 9 de junho para
a despedida de um
pastor e posse de
outro. Veja detalhes
na matéria da página 3.

alegria ver um rapaz ser
transformado pela graça
salvadora do nosso Senhor
Jesus e tomar uma decisão
tão importante. Para nós é
um testemunho que Deus
esta trabalhando na vida
das crianças do IAME e
que é da sua vontade o
nosso trabalho nessa obra
tão nobre. Esse é o alvo do
IAME: pregar o evangelho
e acompanhar os meninos
e as suas famílias para que
possam ter uma vida com o
nosso maravilho Deus.
Estejam orando pelas crianças e as famílias com as quais
temos contato, porque o diabo
não quer que essas vidas
sejam transformadas e assim
precisamos de muita oração e
apoio espiritual.
Outro motivo que nos alegrou bastante, é que em abril
conseguimos assinar o primeiro
convênio com a Prefeitura de
Dourados. Isto nos dá uma
ajuda mensal significativa e
esperamos que assim mais
portas se abram, pois a nossa
carência financeira ainda é
muito grande. Mais uma vez
pedimos a vossa colaboração
na oração e também financeira,
porque não podemos realizar
essa obra sozinha.
No amor de Cristo,

Diretoria do SAME
minha faculdade eu trabalhei rapaz da Alemanha que ficou
por três anos em um abrigo durante um ano e meio ajuna Alemanha como assisten- dando como voluntário, mas
te social, mas senti cada dia o governo infelizmente mudou
mais a vontade de voltar para a lei, e assim, os voluntários
o Brasil para honrar o nosso não conseguem mais o visto.
Deus ali. Procuramos então (eu Esperamos que através do
e minha esposa) uma missão Seminário “SIBI” da nossa
na Alemanha e hoje estamos Igreja aqui em Dourados conservindo ao Senhor contando sigamos voluntários brasileiros,
com o sustento próprio.
pois oferecemos a alunos um
Além da mudança da pre- bom desconto no seminário,
sidência, também estamos moradia e transporte se eles,
com uma equipe nova, pois o em contrapartida, se dispõem
casal que estava trabalhando a servir como voluntários no
no IAME decidiu sair, já que IAME. Atualmente tem uma joficaram aproximadamente dez vem de Campo Grande MS que
anos no abrigo. Hoje, contamos está no seminário e ajuda no
com dois casais, Sr. Samuel e abrigo. É realmente uma grana Dona Haradia e o Sr. Marcos de benção para nós e sabemos
e sua esposa Lia, com uma que para ela também.
Em fevereiro realizamos o
aluna do seminário “SIBI” e o
Milton, um jovem que muitos batismo do Wesley, um adoanos atrás morava no IAME. lescente que está no IAME
Estamos muito gratos, pois há dois anos. Foi uma grande
ambos mostram o seu amor
John Bergen - Presidente do IAME
pela obra de Deus e principalE-mail: iameddos@hotmail.com - Celular: (67)8119-9901
mente pelas crianças. Pedimos
Endereço: Rodovia Cel. Juca de Matos, km 15
que os irmãos estejam orando
Caixa Postal 651
por eles, pois o desafio é muito
CEP 79804-970 Dourados-MS
grande.
Conta para depósitos: Banco Itaú
Até fevereiro tivemos um
Agência: 0464 - Conta Corrente: 36267-2
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“Em qualquer batalha, não costumam trazer a vitória o número de
soldados e a coragem instintiva, mas a arte e o treinamento”. Vegésio

2

Pr. Rômulo W. Ribeiro
rwribeiro@globo.com

Transferência Cultural Mínima

E

ste ó o terceiro texto
sobre a obra missionária. No primeiro
vimos a definição para missionário. No segundo mostramos a
forma como as missões interdenominacionais captam recursos
das nossas igrejas para seus
empreendimentos. Hoje vamos
olhar para a missiologia do apóstolo Paulo no que se convencionou chamar de “Transferência
Cultural Mínima”.
Quando alguns estrategistas e missiólogos abriram a
tal janela 10x40, uma faixa de
terra que vai do oeste da África
até a Ásia a partir da Linha do
Equador que fica entre os graus
10 e 40, formando um retângulo, região predominantemente
ocupada por países de maioria
muçulmana, hinduísta e budista,
as atenções se voltaram para
aqueles povos.
O fato é que naquela região
estão 3,2 bilhões de pessoas
em 62 países. Boa parte dessa
população vive em grandes
concentrações urbanas como
Tóquio (Japão), Calcutá (Índia), Bagdá (Iraque), Bancoc
(Tailândia) para citar apenas as
principais.
A partir dos dados levantados, teve início o trabalho de
tradução da Bíblia e preparação
de obreiros para alcançar esses
povos. As barreiras não são
apenas linguísticas e culturais.
Pesa sobre os missionários que
para lá são enviados, a pressão
da perseguição devido à falta de
liberdade religiosa.
A maioria das pessoas que
está sendo enviada para os países localizados na janela 10x40
é mal preparada biblicamente e
totalmente descompromissada
no que diz respeito à eclesiologia. Ávidos por mostrar progresso em seus empreendimentos,
algumas agências missionárias
fazem relatórios irreais tentando
justificar os pesados investimentos financeiros das igrejas.
Como batistas fundamentalistas nós não podemos permanecer como meros expectadores. Precisamos participar da
evangelização desses povos,
pois a grande comissão envolve todas as nações. Por outro
lado não podemos fazê-lo de
qualquer forma. É necessário
preparar adequadamente os que
são chamados para tais campos

e providenciar para que implantem ali igrejas com as mesmas
convicções doutrinárias que defendemos através de canais que
permitam tal procedimento.
A pergunta que precisamos
responder é esta: Como podemos alcançar os povos com
língua e cultura muito distantes
da nossa?
Para termos uma resposta
adequada podemos olhar para
o Novo Testamento e analisar
a missiologia do apóstolo Paulo. Resumidamente podemos
afirmar que há quatro pontos
de destaque na forma como o
apóstolo Paulo desenvolveu seu
trabalho missionário.
Primeiro: Ele sempre trabalhou através de uma base eclesial, ou seja, sua base sempre foi
uma igreja. Enviado pela igreja
de Antioquia, ele se reportava a
ela. Mais tarde, quando percebeu
que não tinha mais campo que
pudesse ser alcançado através
de Antioquia, decidiu transferir
sua base para Roma (Rm 15:2223). O verso 24 deixa claro que
ele pretendia fazer de Roma uma
base para a Europa, pois de lá iria
para a Espanha. Roma seria, na
época, a porta de entrada para
o continente, já que era a capital
do Império e para onde vinham
e de onde saiam pessoas para
toda a Europa. Essa decisão de
Paulo mostra que ele não faria
o trabalho missionário sem uma
base eclesial.
Segundo: Trabalho em equipe. Paulo nunca deixou de obedecer ao mandato de Jesus de
sair pelo menos de dois em dois
(Mc 6:7-13). Logo no início saem
ele e Barnabé, depois João Marcos. Pela sua equipe passaram
muitos outros nomes: Timóteo,
Tito, Lucas, Apolo, etc...
Terceiro: Trabalho de implantação de novas congregações. Não pode ser considerado
missões qualquer empreendimento que não resulte na formação de novas congregações.
Por onde Paulo passou com suas
equipes, plantou novas igrejas:
Corinto, Tessalônica, Éfeso,
Galácia, etc...
Quarto: Trabalho de Transferência Cultural Mínima. Esse
é um ponto para o qual quero
dar maior destaque neste texto.
Oportunamente poderemos até
mesmo voltar aos demais e
discorrer detalhadamente, pois
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são amplos.
Sobre o trabalho missionário conforme apresentado
nas páginas do NT temos que
reconhecer que não vemos uma
evangelização sumamente transcultural. Não encontramos Paulo
indo aos grupos étnicos (tribais)
africanos, nem na Europa. Ele
trabalhou apenas em lugares
e povos com mínima diferença
cultural da sua.
Paulo dirige seu ministério
a povos e a culturas nos grupos
mais semelhantes à sua. As sinagogas de judeus e de prosélitos
eram seu ponto de partida. Somente no caso de Atenas vemos
o intento de ir a um contexto mais
transcultural.
Paulo sabia que o caminho
mais seguro para o avanço da
obra missionária era ir pelo trabalho de transferência cultural
mínima e não ir contra o vento
e a maré a uma evangelização
rudemente transcultural.
Aplicando ao nosso contexto
atual aqui no Brasil seria ridículo
que tivéssemos como prioridade
evangelizar os chineses, os russos ou os japoneses, pois temos
maior proximidade lingüística e
cultural com os povos de língua
portuguesa e hispânica.
Quando vai a Roma pensando montar ali uma base para a
Espanha, Paulo havia observado
que a igreja em Roma é a mais
próxima geográfica e culturalmente da Espanha. Ele sabia que
em Roma devia haver judeus e
soldados romanos, pertencentes
à igreja e que poderiam ser usado para alcançar a Europa.
Se quisermos alcançar a
China ou o Japão, podemos
trabalhar com colônias de chineses e japoneses dentro do
Brasil, ganhar alguém dali para
Cristo, prepará-lo e enviá-lo
para a China ou Japão. Se não
conseguirmos alguém que posa
ser preparado desta forma, podemos enviar alguém para Macau,
colônia administrada por Portugal
por mais de 400 anos desde meados do século XVI. Ali é o local
adequado para alcançar tanto a
China, quanto o Japão.
Em resumo o Trabalho de
Transferência Cultural Mínima
nos leva a alcançar e preparar
pessoas que estejam o mais
próximo possível de nós culturalmente e linguisticamente
falando.
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Perseguição Religiosa

uas jovens foram
expulsas da Escola
Adventista de Abadiânia, GO após a reincidência da
prática homossexual. Agora, uma
das alunas está processando a
Escola e pede R$50.000,00 de
indenização. O mais chocante
desta notícia é a postura que
o presidente da Ordem dos
Advogados de Goiás adotou,
assumindo o papel de juiz, defensor dos atos homossexuais e
algoz das instituições religiosas
do Brasil. Cuidado! Perseguição
religiosa à vista. Leia abaixo a
carta enviada à OAB-GO em
conjunto pelo Pastor Rômulo e
dois advogados cristãos que não
temem a perseguição que podem
sofrer por discordar e condenar
a atuação parcial do presidente
de sua ordem.
Que mais cristãos possam
se unir contra a instalação do
marxismo anticristão no Brasil,
deixando de votar em partidos
e candidatos demagogos, corruptos e autoritários. Devemos
lutar pela liberdade religiosa de
todas as entidades do Brasil. Infelizmente, a chamada “Bancada
Evangélica” já virou teólogos da
corte. Ou seja, são parlamentares que, apesar do nome cristão,
votam de acordo com a vontade
do governo e não à vontade divina. E você? Tem sido um teólogo
da corte ou um crente enraizado
na Palavra de Deus? Para maiores detalhes, acesse o site http://
youtu.be/eDi-IC0VZJo.
5 de junho de 2012
Prezado Dr. Henrique Tibúrcio,
Estamos preocupados com
as suas declarações à TV Anhanguera, no último dia 4, afirmando que “as leis do país se
sobrepõem às regras de uma
escola confessional!”. Onde fica
a separação entre o Estado e a
Igreja e o direito à fé que a própria
Constituição nos garante? Qual a
importância de uma escola confessional se a mesma não pode
praticar as suas doutrinas? Por
que um aluno se matricularia em
tal escola, sabendo de antemão
que não concorda com a visão
da mesma? Nos Estados Unidos,
onde a jovem que foi expulsa
pela escola adventista está
residindo no momento, não só
as escolas adventistas, mas
todas as escolas confessionais
possuem o direito de exercer
as suas convicções religiosas,

aceitando ou rejeitando aqueles
que não se enquadram em seus
padrões.
Se o senhor conhece bem a
história de nosso país, em 1964,
o direito de religião estava sendo
ameaçado, o que levou a população, em geral, a apoiar o Golpe
de Estado (apesar da ilegalidade
e dos anos obscuros que o seguiram). Atualmente, em nome da
democracia, esta ameaça está
de volta. Abre-se um precedente
muito perigoso quando o Estado
obriga uma religião (aqui no
caso o adventismo) a ferir suas
convicções doutrinárias em nome
do que a lei secular julga ser o
mais correto. Daqui a pouco, a
Igreja Católica será obrigada, por
lei também, a receber padres homossexuais ou casados; igrejas
evangélicas serão obrigadas a
aceitar no rol de membros adúlteros e prostitutas porque a lei
do país não permite preconceitos. Não estamos falando de
órgãos públicos que recebem
dinheiro dos contribuintes, mas
de entidades privadas e relacionadas à fé. A religião possui
direitos intrínsecos que nem o
MEC, Código Civil e Código Penal podem tirar-lhe, sob pena de
ferir a Lei Maior de nosso país,
ou seja, a própria Constituição
Federal que assegura a liberdade religiosa.
Dr. Henrique, seja um defensor dos direitos religiosos
também, caso contrário o Brasil
voltará a uma ditadura—não
militar—mas de Estado, onde
o governo controla todos os
aspectos da vida dos cidadãos,
inclusive o religioso (à semelhança do modelo chinês). Isso
já está acontecendo. Contudo,
quero avisá-lo que desde os
primórdios do cristianismo, os
cristãos sempre optaram em
obedecer a Deus ao invés dos
homens: “Porém, respondendo
Pedro e os apóstolos, disseram:
Mais importa obedecer a Deus do
que aos homens” (Atos 5:29). Os
puritanos fugiram da Europa e se
instalaram na América do Norte
em busca de liberdade religiosa.
Colonizaram os Estados Unidos
e fizeram uma constituição que
lhes garante, até hoje, o direito
de exercer a sua fé. Quem não
concorda tem o direito de não fazer parte desta fé, mas não tem o
direito de processar judicialmente
a fé de uma instituição religiosa
para impor as suas convicções
individuais, moldando a Religião

à sua imagem e semelhança.
Não é o adventismo, mas a
Bíblia, livro sagrado e milenar,
sobre o qual a cultura ocidental
foi construída, que rejeita toda
e qualquer forma de sexo fora
do casamento e que não seja
praticado entre um homem e
uma mulher.
Que fique bem claro: uma
escola confessional tem o direito
constitucional (até que mudem a
Constituição de 88) a receber ou
rejeitar qualquer tipo de aluno
que não se enquadre com a sua
missão, razão social, regimento
interno e, principalmente, com os
seus posicionamentos bíblicos.
Diferentemente da rede pública
de ensino, as escolas confessionais não recebem dinheiro do
contribuinte. Portanto, o Estado
não pode ingerir em suas questões religiosas.
Igualmente, ninguém é obrigado a estudar em uma escola
confessional. Matriculou-se sabendo que se tratava de uma
escola adventista, cristã e com
princípios bíblicos.
Esperamos que o senhor reflita sobre as suas considerações,
pois nós cristãos não iremos nos
curvar diante da ingerência do
Estado em nossa fé e prática de
vida. Amamos a todos os seres
humanos (os políticos corruptos
também), mas não somos obrigados a aceitá-los em nosso
meio se estão voluntariamente
contrariando os ensinamentos de
Deus. O cristianismo prega arrependimento, restauração e amor
fraternal, mas o pecado sempre
será tratado como pecado. É nosso direito como cristãos e esta
é a nossa missão aqui na terra.
Recomendamos também que
Vossa Senhoria se familiarize
com o trabalho da Christian Law
Association (CLA). Pesquise também sobre o marxismo cultural
que está sendo imposto ao nosso
país e como o mesmo pretende
destruir a Família e a Fé.
Respeitosamente,
Pastor Rômulo Weden Ribeiro
Dr. Cristovam do Espírito
Santo Filho – advogado cristão
(OAB/GO 17.324)
Dr. Fábio Faria dos Santos
– advogado cristão (OAB/GO
29.434).
PS. Cópia desta carta está
sendo enviada aos nossos representantes no Senado e Congresso Nacional e várias lideranças
cristãs de nosso país.

Revista Época faz pela primeira vez
matéria sobre perseguição a cristãos

P

ela primeira vez a Revista Época deu destaque para as perseguições sofridas por cristãos
em países de maioria islâmica
como na África Ocidental, no
Oriente Médio, no Sul da Ásia
e também na Oceania.
Lembrando de casos onde
a liberdade religiosa é combatida com armas, bombas e muita
violência, o texto assinado pela
pesquisadora Ayaan Hirsi Ali
(nascida na Somália, que hoje
vive na Holanda) fala sobre

diversos ataques sofridos por
cristãos em países como a Nigéria, onde o grupo extremista
Boko Haram já matou dezenas
de pessoas desde o começo
desse ano.
Ela cita que a mídia local
não divulga os casos de cristofobia por ter, provavelmente,
influências de grupos de lobby
como a Organização da Cooperação Islâmica. Essa seria
apenas uma das várias origens
desse problema que faz com
que a constante matança de

cristãos não seja divulgada.
Camuflados pelas leis contra a blasfêmia, os extremistas
usam a violência para tentar
exterminar minorias religiosas.
Para cumprir esse propósito
assassinatos brutais, bombardeios, mutilações e incêndios
em lugares sagrados são promovidos em diversas partes
do mundo.
Além da Nigéria, Hirsi Ali
também fala sobre os problemas do Sudão, governados
pelo regime autoritário do norte,

muçulmanos sunitas atormentam as minorias cristãs e animistas do sul do país.
No Egito, desde 2003 mais
de 900 cristãos iraquianos foram mortos por terroristas em
Bagdá, além disso, ao menos
70 igrejas foram queimadas e
milhares tiveram que deixar o
país por causa dessa violência.
Hoje essa cristofobia fez o número de cristãos cair para 500
mil pessoas, metade do que era
registrado há dez anos.
Fonte: Jornal da Missão.
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“Você vê coisas e diz: Por que?; mas eu sonho coisas que nunca
existiram e digo: Por que não?” George Bernard Shaw

Lourinaldo
abre as portas
para novos
missionários no
Timor Leste

Despedida e posse em Bebedouro

Pr. Luciano empossando Pr. Paulo. Orando pela família

C

om a concretização da
abertura e registro de
uma ONG no Timor Leste,
o missionário Lourinaldo Pereira
Araújo facilitará a entrada de novos
missionários para trabalhar no país.
Os documentos da ONG ficaram
todos prontos, o que foi uma grande
vitória após sete meses de lutas,
burocracias   e muito stress.   Agora
ele facilitará o visto anual para a
sua própria família e para outros
missionários que quiserem trabalhar
em Timor.  Apesar de ter que pagar
um imposto trimestral de 140 dólares,
o missionário agora pode ter mais
liberdade para fazer o trabalho.
A construção das paredes da Igreja
Batista Beali, também foi terminada
depois de quase quatro meses de trabalho voluntário dos irmãos. A inauguração aconteceu recentemente, e para
seguir a tradição do país, houve muita
festa com comida em abundância.
Apesar das dificuldades, o trabalho tem crescido com a salvação de
almas. O trabalho é realizado através
de evangelismo e cursos na igreja.
Esse crescimento é um verdadeiro
milagre no Timor Leste devido ao fato
de os católicos serem proibidos de se
misturar com os crentes.
Pastor Lourinaldo precisou vir ao
Brasil e aqui chegou no dia 16 de Junho às 17h  no aeroporto de Guarulhos
e de lá saiu às 22h em uma conexão
para Mato Grosso do Sul. Ele precisa
fazer alguns exames para uma cirurgia no joelho devido a um ligamento
partido.

N

Pastores e obreiros presentes na posse

o dia 9 de junho a Igreja Batista Bíblica de Bebedouro
SP realizou um culto especial de gratidão a Deus com duplo objetivo: despedir o seu pastor e receber
o novo. Despedindo-se estava o Pr.
Luciano Martins que pastoreou a Igreja
em Bebedouro de janeiro de 1999 até
janeiro 2012 quando aceitou o convite
para pastorear a Igreja Batista Bíblica
em Pitangueiras SP, que nasceu como
congregação de Bebedouro. No mês
de fevereiro de 2012 ele assumiu o
pastorado da Igreja Batista Bíblica em
Pitangueiras, a qual já estava apoiando desde novembro 2008.
Empossado para liderar a Igreja
Batista Bíblica em Bebedouro, o Pr.
Paulo Ismael que já estava apoiando a igreja desde o dia 8 de janeiro

do mesmo ano, quando o pastor
Luciano decidiu-se por Pitangueiras.
Portanto, aconteceu uma transição
tranqüila sem que nenhum dos trabalhos ficasse sem liderança durante o
processo.
Pr. Paulo Ismael é membro da
Igreja Batista Ebenézer em Barretos
SP, trabalhando junto com o Pr. Dorian
Anderson. É casado com Maisa e tem
cinco filhos. Sara (casada), Lucas,
Analissa, João Vitor e Ivan.
Marcaram presença no evento
representantes de algumas igrejas
co-irmãs daquela região: Pr. Alexandre Oliveira (Igreja Batista Bíblica em
Barretos), Pr. Dorian Anderson (Igreja
Batista Ebenézer em Barretos) e Pr.
Luciano Martins (Igreja Batista Bíblica em Pitangueiras). O culto foi uma

benção tendo presentes aproximadamente 110 pessoas no sábado.
O pregador convidado foi o pastor
Almir Nunes, missionário que está atuando na implantação da Igreja Batista
da Vitória em Batatais SP. Ele permaneceu em Bebedouro para os trabalhos de domingo, dia 10 e desafiou a
Igreja em um culto missionário para a
renovação da promessa de fé.
No dia 05 de agosto acontecerá o
culto oficial de posse do Pr. Luciano
Martins em Pitangueiras. O endereço
atual da Igreja Batista Bíblica em
Bebedouro é: Alameda Leblon, 53
- Bairro Menino Deus - CEP 14708040 Bebedouro SP. Os telefones para
contato com o Pr. Paulo Ismael: (17)
8141-8447(TIM) – Residência (17)
3324-4126 - E-mail: prpauloismael@
hotmail.com.

Pastores Luciano e Paulo

Outro apagão

C

hiii! Deu outro apagão nas idéias. É
o segundo. Estou
num digita-deleta que não é
fácil. Gatafunha aqui, garatuja
ali... E nada! Tá difícil. Pensase muito e não sai nada. E
para não deixar a coluna em
branco, aqui vão os assuntos
que matutei, matutei... E não
desenvolvi.
Pensei na Música. É assunto bem mastigado. Não
sei se bem digerido. Alegrome em cantar hinos que não
podem morrer. Ainda há igrejas lutando por preservá-los,
graças a Deus. Em outras, o
exagero de corinhos aboliu os
belos hinos do nosso hinário.
Canta-se um no início e outro
no apelo (e quando canta!).
Solar hino do Cantor Cristão
(CC) é raro. Cá, pego no pé de
alguns solistas à lembrança
dos hinos antigos. Não cano-

nizo o CC, evidente. Mas há
hinos que não podem morrer.
A nova geração quase nada
sabe do CC. Acostumou-se
aos cânticos cheios de repetições, sem conteúdo. Há bons
cânticos, sei disso. Jesus cantou, sabia? E tendo cantado o
hino, saíram para o Monte das
Oliveiras (Mt 26:30). Paulo
e Silas formaram um dueto.
Música bonançosa aos presos
de Filipos. Pergunto: Se fosse
hoje, que hino Jesus cantaria?
Que hinos entoariam o duo
Paulo e Silas?
Pensei, pensei... Não deu.
Afinal, quem não sabe que
Deus é tremendamente santo e deve ser adorado com
hinos espirituais e instrumentos de música de Deus (I Cr.
16:42)!?
Pensei nas Vestes dos
Salvos. Há uma moda diabólica do abaixar em cima e

encurtar em baixo. Decotes
sensuais. E o tal tomara que
caia? O nome diz tudo. Será
que é pra cair?
O que acontece é uma
baita defraudação. Há moças
e jovens senhoras cedendo à
moda de Adão. Reprovada por
Deus. Ora, qual a crente que
não sabe que o corpo é templo
do Espírito e que vestes sensuais são jóias de ouro no focinho
de porco!?(Pv 11: 22). Não, não
dá. Vamos em frente.
Pensei nos Salvos em Estádios. Há muitos que torcem por
seus clubes. Nada errado. Mas
fanatizar o inútil em estádios
é desobedecer a Palavra, andando no conselho dos ímpios,
detidos no caminho dos pecadores e assentados à roda dos
escarnecedores. O salvo sabe
que ali não é um bom lugar para
morrer. O que pode ser dito no
enterro de um crente morto em

campo de futebol? Chiiii... Nem
pensar!
Na época em que aconteceu a tragédia na Fonte Nova,
vitimando alguns torcedores,
um jovem crente estava lá. Perguntei a ele se ali era um bom
lugar para um crente morrer.
Ele me disse: “Pastor, aprendi
a lição! Nunca mais!”
Pensei na Fezinha dos
Salvos. Será que há crentes
fazendo uma fezinha na loteca, zooteca, megateca e
etc? Aproveitando o “será”,
atualizaríamos a questão da
seguinte maneira: Andando
hoje por nossas ruas, Jesus
diria a Pedro para fazer uma
fezinha em loterias? A Fé nos
afasta da fezinha. Dinheiro
abençoado vem do suor do
rosto, com certeza. Dinheiro
de jogo é amaldiçoado. Um ou
uns ganham em detrimento da
perca de muitos.

Pensei nos endividados.
Crediário fácil. Compre hoje
e comece a pagar mais tarde,
até perder de vista em suaves
prestações, dizem. Panfletagem à vontade em nossas
ruas. Facilidades maravilhosas aos aposentados. No final
da história, o desastre: uma
baita turma com o nome sujo
na praça. E tem muito crente
entrando nessa fria.
Pensei... Afinal, quem não
sabe o ensino bíblico que diz:
A ninguém fiqueis devendo
cousa alguma, exceto o amor
com que vos ameis uns aos
outros (Rm 13:8). Tai, uma
boa dívida.
Enfim, se não deu para
desenvolver a idéia, pelo
menos deu para alistar o que
veio à mente.
Até o próximo Apagão.
Vez por outra acontece. Como
diz o baiano: fazer o quê!!!
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“Não existe exercício melhor para o coração do que se
inclinar e levantar pessoas”. John Andrew Holmes

Vila Natal

No mês de maio foi realizado na Primeira Igreja Batista Bíblica em Vila Natal, São Paulo, capital, sob a liderança do Pr Mário
José da Silva comemorou o 18º aniversário da União Masculina
que está sob a presidência do irmão José Dias e que tem como
primeiro e segundo vice, os irmãos Gideão e Antonio Vilela. Para
o culto comemorativo o pregador foi Pr. Valdir Rodrigues. Também no dia 10 de maio foi realizado o batismo de mais sete irmãos que se membraram com a igreja: Aline, Andresa, Hana,
Vânia, Quitéria, Victor e Alex (foto).
Apucarana
O missionário João da Silva trabalhando em Apucarana PR
está realizando os NEBS – Núcleo de Estudos Bíblicos nos Lares. Ele tem várias pessoas estudando a Palavra de Deus, com a
oportunidade de ouvir o plano de salvação. Alguns irmãos testemunharam que tem sido para eles um incentivo para se envolverem na obra de evangelização. No final dos estudos é realizado
um culto especial de entrega de certificados aos participantes.
Em agosto o missionário deverá realizar mais um NEBS. Orem
pelo ministério do Pr. João da Silva e sua família. Para contatos:
Rua Pedro Ribeiro Valim, 1464 – Jd. Ipanema, Apucarana – Pr CEP 86809-000. Telefones: (43) 34258869 e 99238386 - E-mail:
joaocelia1964@hotmail.com.

O valor da Bíblia
Sob o tema “Qual o valor da Bíblia em sua vida?” a Igreja Batista Fundamental em Araguari MG liderada pelo Pr. Marcos Gesiel Laurentino estará realizando uma série de conferências nos
dia 28 de junho a 01 de julho. Justificando o tema, o pastor marcos disse que “atualmente as pessoas estão vivendo um tempo
onde o crente não lê mais a Bíblia como antigamente e as bíblias
têm virado enfeites de estantes...”. O preletor das conferências
será missionário Willian Charles Kieffer, fundador da igreja. Pr.
Bill (como é chamado) atua atualmente no ministério de acampamentos na Estância Esperança em Catalão-GO onde Deus
tem abençoado crianças, jovens, casais e pastores. Também é o
fundador da Igreja Batista Fundamental em Catalão. Agora, além
do ministério com a Estância Esperança, Deus tem dirigido seu
ministério para pregar conferências em outras Igrejas em várias
partes do Brasil.
“Nosso sonho”
Neste mês estamos completando o segundo ano do “Projeto de Compra e Construção Nosso Sonho”, em dois anos Deus
muito nos abençoou e pagamos as parcelas em dia. Agora é
a reta final, o ultimo ano do parcelamento (11 parcelas de R$
4.000,00 e a ultima de R$ 98.000,00). Convido a todos os irmãos
e amigos a se unirem conosco para juntos alcançarmos mais
esta vitória. No dia 30 de Junho realizamos um culto de Gratidão
a Deus pelas bênçãos já recebidas e um clamor por esse último
ano. O Pr. Paulo Sérgio (Igreja Batista Bíblica Betel – Guarulhos)
foi o pregador. Para o envio de ofertas destinadas ao “Projeto de
Compra e Construção Nosso Sonho”: Banco Bradesco. Agência:
1829-5 - Conta Poupança: 1000070-0. Favorecido: Igreja Batista
Bíblica - CNPJ: 11.782.746/0001-10. Contatos: Pr. João Camargo de Vasconcelos Filho, telefones: (11) 2480 5274 ou Celular:

(11) 6327 1470.
IAME Dourados e Israel
As mensagens endereçadas ao IAME – Instituto Agrícola do
Menor em Dourados MS, deverão ser encaminhadas para o email: israel.101070@gmail.com. Atualmente o IAME está sendo
presidido pelo irmão John Bergen. O irmão Israel de Oliveira que
presidia o IAME está com novo endereço: Rua Cerqueira Caldas, casa 12, quadra 02 - COHAB Cristo Rei – CEP 78120-015
- Várzea Grande – MT. Telefone fixo (65) 3691-1485. Celulares:
Israel - Fone (TIM) (65) 8109-1500; Rosana - Fone (TIM) (65)
8107-1500; Samuel - Fone (TIM) (65) 8108-1818.
Inaugurada a igreja em Aguanil
No dia 28 de abril aconteceu a inauguração da Igreja Batista
Independente de Aguanil MG. Esse foi um projeto definido desde a chegada do missionário Anderson Dantas no Boticão. No
início, por dois anos, o trabalho era apenas às quartas-feiras na
casa da D. Lucimar, como ponto de pregação. Posteriormente
foi convidado o missionário Jaime King e sua esposa D. Patrícia
para ajudarem, e então foi possível alugar um salão no centro da
cidade. No sábado anterior ao da inauguração, foram entregues
1312 folhetos e um convite em cada casa de Aguanil com ajuda dos jovens da Igreja de Formiga e Campo Belo, totalizando
46 pessoas envolvidas. No dia 28 estavam presentes mais de
150 pessoas: a Igreja Batista Independente de Formiga, a Igreja
Batista Independente de Campo Belo, a Igreja Batista Independente do Boticão e visitantes de Aguanil. Muitas pessoas tiveram
que ficar do lado de fora. Orem por salvação de almas nesta
cidade. Para contatos use o e-mail: andersondantas@yahoo.
com.br, skype: Dantas.anderson, telefone (35) 3834-2060 – Rua
Olinta Pinheiro, 295 Boticão CEP 37273-000 Aguanil MG.

Brasil-India 2020

Bíblia King James
Você pode baixar o software Bible Analyzer com o texto integral da famosa Bíblia King James em português, totalmente grátis,
acessando: www.bibleanalyzer.com e baixando o freeware 4.5. Se
desejar, na barra de menu, vá em “Modules” e no final da página
escolha até 70 comentários, e dicionários bíblicos, todos gratuitos
também. Assista o trailer sobre a História do rei Tiago (King James).
É só clicar: http://www.bvfilms.com.br/bkjvideo.com.br/. Informações enviadas pelo Pr Oswaldo Paião:www.abbapress.com.br.
Jovens e Missões
Nos dias 13 a 15 de abril o missionário Ricardo de Oliveira Leite
realizou a conferência missionária em sua igreja na cidade de Campo
Grande MS com a presença de vários visitantes e Igrejas co-irmãs. O
pregador foi o Pr. Donald Merchant que atualmente mora nos EUA.
Pastor Ricardo disse que está vendo um rápido crescimento na visão
e participação missionária. Também o grupo de jovens está bem ativo e recentemente foram a Fátima do Sul MS no trabalho missionário
liderado pelo Pr. Geraldo M. Pupin com resultados maravilhosos e
uma excelente experiência, pois voltaram desafiados.
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Em maio o missionário
Jefferson Quevedo hospedou o casal Vishal e Emly,
missionários que estão iniciando mais um trabalho em
outro vilarejo na Índia próximo a Sikkim. Também o Pr.
Michael Brendel esteve por
lá realizando um seminário
de Treinamento para Líderes

de Igrejas e vários missionários dos arredores de Siliguri,
Darjeeling, de Sikkim, e do Nepal puderam participar. No final
de Maio terminou o Curso de
Evangelismo para os alunos
que vieram de Sikkim. Apesar
das limitações do idioma e problemas de saúde, concluíram
o curso com alegria e voltaram

para suas igrejas desejosos
de melhor servir ao Senhor.
Também o grupo de jovens
que se reúne todo domingo
à tarde está crescendo e se
fortalecendo. A Epi, além do
trabalho com as crianças, tem
dado ênfase ao treinamento
de professores e alguns deles
já estão começando a dar au-

las. Recentemente teve início uma classe de adultos na
para ensino sobre Aconselhamento Bíblico abrangendo
várias áreas práticas da vida
do crente. Duas vezes por
mês são realizadas reuniões
entre as mulheres para orar e
estudar sobre o que a Bíblia
ensina sobre educação de filhos. Como maio é o mês das
mães, foi realizado um sábado especial e diversas mães
não crentes (hindus) compareceram. Continuem orando
pelo Pr. Jefferson Quevedo e
sua família. Para fazer contato: www.missoesindia.blogspot.com
E-mail: Jeff.quevedo@hotmail.
com
E-mail: epimeyer@hotmail.com

Comunhão de bem e não do mal

eus deseja que tenhamos o casamento em comunhão de
bens e não de males. O namoro
é um período muito legal quando é firmado na base do amor
verdadeiro e não da paixão
desenfreada. É um tempo de
descobrir afinidades, planejar,
companheirismo, limites, respeitar as etapas que virão.
Os rapazes e moças, nascidos no deserto foram advertidos por Moisés seriamente
quanto às escolhas que fariam
quanto ao matrimônio. É o
relato de um Moisés mais
experiente e uma galera que
experimentou o alto preço da
desobediência ao vagarem 40
anos no deserto.
Os hebreus deveriam exterminar os cananeus. Era a manifestação do juízo divino para
tribos pagãs envolvidas com
prostituição cultual, homossexualismo, sexo com animais,
violência, idolatria, queima de
crianças em sacrifícios e espiritismo. Deus era o supremo Rei
da nação israelita e ordenou
ao seu povo que manifestasse

o juízo sobre esses povos.
Encontramos em Deuteronômio 7.1-6 dois princípios que
nortearam os jovens no sentido
de edificarem lares referenciais
numa sociedade corrompida:
Não entrar em aliança conjugal com quem não faz parte
da Aliança – Temos uma aliança com o Senhor.
Nem tudo que se refere a
Israel, tem a ver com a Igreja
de Jesus, mas há um principio
de separação para ambos.
Ele tem ciúmes, somos propriedade particular, amados,
comprados, separados para
sermos santos. Em outras palavras nós não nos pertencemos,
fomos comprados e foi pago
um alto preço para estarmos
debaixo de uma Aliança divina.
Cada um que pertence a Cristo
está sob “nova direção,” novo
dono, nova mentalidade, nova
dimensão de vida!
Ao contrário do que diz a
música – Amar não é pecado - de Luan Santana: “Eu tô
apaixonado Eu tô contando
tudo e não tô nem ligando pro
que vão dizer. Amar não é pe-

cado E se eu tiver errado que
se dane o mundo, eu só quero
você”. O verdadeiro amor inclui
compromisso, respeito, limites
e prestação de contas.
O que nos favorece é a
presença do Senhor, não a
conveniência. Para termos a
boa mão de Deus sobre nós,
não precisamos expulsar “cananeus” no sentido literal do
texto, mas expulsar os vícios
acostumados, posturas de
conformação, cumplicidade,
vínculos, parcerias, espaço em
nossas vidas para pensamentos e hábitos que vão embaraçar nossos caminhos. Se você
acha que pode namorar um não
cristão e não vê problema, é
porque você é igual a ele, você
busca seu igual.
Rejeitar o estilo de vida da sociedade em nossa volta, quando
tal estilo contraria as Escrituras Fomos chamados à santidade
Essa é uma característica
que traduz a época dos juízes: Descrença. Esfriamento
espiritual, anarquia, nenhuma
referência à leitura da Palavra,
tribos desunidas, fragmenta-

das. Todo o caos em Juízes
gira porque desobedeceram
aos dois princípios acima.
Há uma fachada de religião
com gosto gospel, frases bíblicas, expressões “espirituais,”
“vale tudo pra Jesus”, contudo
há pessoas jogando nos dois
mundos, querem ser religiosas,
mas continuam fingindo. Isso
é chamado de cristianismo
apostata, um novo paganismo,
chamado de cristianismo. Esses
enganam aos seus pais debaixo
do nariz deles. Chegamos a um
momento em que o camarada
entra e sai da igreja com a mesma freqüência que entra e sai
dos motéis da cidade. E estão
achando que isso é completamente normal. Namorados, isso
não é NORMAL! É anormal, é
imoral, é pecado. Igreja é igreja,
mundo é mundo. O dia em que
o mundanismo entrar na igreja,
ela perderá sua razão de ser.
Com o namoro santo, a
proposta é evitar exatamente a
continuidade de um relacionamento fora dos propósitos de Deus. O
namoro do cristão leva em conta
o conhecimento da família, conhe-

cer a personalidade, disposição
para servir a comunidade, planejamento financeiro, objetividade
(alvo de casamento). Com esse
foco, evitam-se os beijos calientes e demorados, abraços
apertados e intimidades que não
convém.
Eu sou aquele crente à
moda antiga, do tipo que ainda
lê a Bíblia, do tipo que ainda
defende a pureza, a sexualidade dentro do casamento, a monogamia, fidelidade conjugal...
Eu sou aquele crente à moda
antiga, do tipo que entende o
namoro como oportunidade de
diálogo, de conhecer o outro,
de orar juntos, de respeitar o
corpo do outro de não usar
o corpo da namorada como
parque de diversões.
Sou admirador desses
rapazes e moças valentes e
firmes! Eles não se dobram.
Eles amam a Jesus. Eles têm
ideais nobres. E permanecem
convictos na obediência Vocês são heróis nessa época
de culto ao corpo e ao erotismo. Permaneçam firmes! Vai
valer a pena!
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“É melhor ser desprezado por viver com simplicidade do que ser
torturado por viver em permanente simulação”. Sêneca

Bênçãos na Bahia
Deus tem abençoado sobremaneira nossa vida ministerial e
pessoal no Templo Batista Peniel e Templo Batista Jerusalém.
Mas algo que agradecemos ao Senhor todos os dias é que temos pessoas que estão conosco, mesmo distantes, nos apoiando e sustentando em orações e financeiramente. Temos diversos
trabalhos especais em nossa agenda ministerial: Impacto Evangelístico dia 07 de Julho e simultaneamente um Projeto Social
denominado “VIVA A ESPERANÇA”. O evento acontece em uma
das praças de Vila de Abrantes das 9 horas da manhã até às 18
horas quando teremos um culto público. No evento, equipes distribuindo literatura bíblica de casa em casa, como também fornecendo estudos Bíblicos, para pessoas interessadas em conhecer mais da Palavra de Deus. No aspecto social, assistência ao
cidadão com profissionais devidamente habilitados nas áreas de
saúde e prevenção, habilitação, e integração à vida comunitária.
No ultimo final de semana do mês de Julho, dias 27 a 29 acontecerão uma serie de Conferências Evangelísticas. Cinco irmãos
de nossa Igreja, estão participando do curso de TREINAMENTO
AO ACONSELHAMENTO BÍBLICO no período de um ano, aos
sábados. Também este ano tem funcionado no Templo Batista
Jerusalém, um Instituto para Lideranças com o objetivo preparar
obreiros para melhor servirem ao Senhor nos ministérios locais
da Igreja. Pr Tomé Lopes dos Santos e Lúcia Helena Soria dos
Santos E-mail: prtomeylucia@yahoo.com.br.

Abdalla Filho (Orlândia SP). Os custos foram reduzidos e os
congressistas podem parcelar em até 5 vezes por pessoa em
apartamentos de luxo para até 3 pessoas no apartamento com
ar condicionado, frigobar, internet, TV LCD. Até 31/7: R$ 80,00
+ 4 x R$ 75,00 (31/8, 30/9, 31/10, 30/11). Total: R$ 380,00 por
pessoa incluindo as refeições. Além das palestras edificantes,
haverá belos passeios apreciando as belezas da Serra Gaúcha, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Lago Negro, Fábrica
de Chocolate e o maravilhoso “Natal Luz”. A programação oficial do Natal Luz em Gramado vai até 13/1/2013. Programação
após o Congresso: 14 a 16/1/2013. Aproveite - fique depois do
Congresso para conhecer as belezas da Serra Gaúcha: Parque Temático/fábrica de chocolate, Cascata do Caracol, Minimundo, Gramado Zoo (opção safári noturno), Bento Gonçalves: trem Maria Fumaça, Caminhos de Pedra, loja de fábrica
Tramontina. Transporte entre Porto Alegre e o hotel e passeios/
tour após o Congresso: a combinar (em ônibus especiais fretados). Marque sua passagem de retorno para 16/1 à noite, para
poder participar de todos os passeios. Maiores informações e
inscrições: Ione Haake - Fone: 0 xx (51) 3266-1174 ou e-mail
ione@virtuosa.com.br-www.Virtuosa.com.br. Depósitos: BRADESCO– Agência: 3319–7 – Conta: 6975–2. As inscrições só
serão válidas com o envio do comprovante de depósito identificados.

Encontros de casais
O Pr Carlos Moraes foi o palestrante em dois encontros
de casais no mês de junho: No dia 15 em Orlândia SP e
no dia 24 em Batatais SP. Em Orlândia o encontro contou
com mais de quarenta casais das igrejas de Orlândia, Sales
Oliveira e Morro Agudo. Em Batatais foram quinze casais
da Igreja Batista da Vitória e alguns convidados da cidade.
No dia 4 de agosto haverá um encontro na Igreja Batista
Bíblica de Pitangueiras SP sob a liderança do Pr. Luciano
Martins.

Evangelização total

10 anos de ministério
No mês de junho, o missionário Agnaldo de Araujo Junior
completou 10 anos de ministério nas prisões através da Missão
Rocha Eterna. Nos meses de abril, maio e junho, ele visitou cinco penitenciárias nas cidades de Pracinha, Dracena, Pacaembu,
Serra Azul e Ribeirão Preto. Cerca de 3.500 presos ouviram o
Evangelho, e mais de 400 deles fizeram confissão pública de
sua fé. Nos relatórios destes 10 anos de pregação, Agnaldo anotou 9.074 conversões. Para contatos: agnaldoroabr1@yahoo.
com.br.

S. S. da Boa Vista MG
No
ministério
sempre há motivos
de alegria e tristeza.
Recentemente muito
nos alegramos com a
conversão do senhor
Natalino e sua esposa Dona Margarida.
Até onde sabemos
sãos os primeiros de
sua comunidade a
tomar uma decisão
para Cristo com entendimento verdadeiro do Evangelho. Pouco tempo após se converterem eles tiveram que sair para região de São Paulo. Ele foi
para a safra de cana e ela para a safra de café. Preparei material de estudo para levarem. Lá eles trabalham exaustivamente,
moram em dormitórios, mas mesmo assim usam o tempo vago
para ler a Bíblia e estudar. Sofrem muita pressão dos colegas
que dizem que ler a Bíblia faz ficar louco. Por favor, orem por
eles. Deus tem aberto portas que têm nos surpreendido muito. Uma família de quatro pessoas se converteu e está firme.
Damos estudos em sua casa aos domingos. Eles têm amado a
Palavra de Deus, prestam muita atenção e procuram não perder
nenhuma lição. Davi, o pai, perdeu um braço e dona Iane, a esposa toma muitos remédios. Daniel é o filho de 10 anos. É muito
especial, inteligente e alegre. A Irene de 15 anos tem problema
de vista. Por incrível que pareça, é uma família unida e feliz. Por
favor, orem para que fiquem firmes no Senhor. Alem dos adultos,
muitas crianças têm feito decisão para Cristo. Aqui é um lugar
com muitas particularidades que requer dedicação e paciência. A
pressão cultural (costumes e tradições) dificulta o trabalho. Nós
precisamos de sabedoria de Deus para o trabalho. Orem pela
compra de um terreno para construirmos o nosso local de culto.
Orem pelos quilombolas aqui da Chapada do Norte. No Brasil
há 460 quilombos e faltam missionários em quase todos eles!
Nossos endereços: Rua Santa Cruz, 76 - São Sebastião da Boa
Vista - Distrito de Chapada do Norte-MG – CEP 39648-000. Telefone público tem que pedir para chamar: (0XX33) 37392005.
Email: juarezmusa@ig.com.br ou musa.cterra@bol.com.br (Pr.
Juarez Peixoto e Musa).

Rancagua - Chile

No dia 23 de junho último, a Igreja Batista Bíblica de Pitangueiras SP sob a liderança do Pr. Luciano Martins, realizou um
treinamento para evangelização de crianças, adolescentes e
jovens com a AMME Evangelizar. A instrutora foi a missionária
Angélica de Amparo SP que ministrou o curso Evangelização
Total. No total, foram 15 participantes das igrejas de Barretos,
Bebedouro e Pitangueiras. Para saber mais, faça contato com o
Pr. Luciano Martins: e-mail: lj_hotmail.com ou lj.martins@ig.com.
br. Os telefones são: Fixo (16( 3952-7183 e celular 9358-3510.
Uma reunião abençoada

19º Congresso Bíblico

No dia 26 de junho de 2012, os pastores: Carlos Moraes,
Almir Nunes, Roberto Brito, Renato Sá, Cláudio Drosten, João
Vasconcelos e Ricardo Brito foram até Campinas SP para uma
visita pastoral coletiva ao Pr. Daniel de Santis e sua família. O
motivo da visita é o fato de o pastor Daniel ter tomado a decisão
de voltar ao ministério de tempo integral. Ele tem alguns planos
em vista e está estudando algumas propostas ministeriais para
saber a vontade de Deus. Orem por ele. Contatos: prsantis@
hotmal.com.

Nos dias 11 a 13 de janeiro de 2013 acontecerá em Gramado/Canela RS no Hotel Fazenda Pampas, o 19º Congresso
Bíblico Internacional sob a coordenação do casal Ingo e Ione
Haake. O tema de 2013 será: “O Mandamento Esquecido – Santidade ao Senhor” e os preletores: Reinhold Federolf (Porto Alegre RS), Erich e Sonia Maag (Montevidéu, Uruguai) e Pr. Jamil

Conferências Missionárias
Outubro é o mês instituído pela Igreja Batista Esperança
de São Paulo como o mês de missões, quando é realizada a
renovação da Promessa de Fé, e com base nessa promessa é
que a igreja define a quantidade de missionários que poderão
apoiar para os próximos doze meses, ou seja, de novembro
até outubro do próximo ano. Para isso a Comissão de Missões
realizará uma Conferência de Missões nos dias 5, 6 e 7 de
outubro de 2012, cujo tema é “Deus chama todos os povos”
(baseado em atos 1:8), e para esse evento o preletor será o
Pastor Rômulo Weden Ribeiro. Nos domingos seguintes ao dia
7, ou seja, dias 14, 21 e 28 a igreja continuará com os cultos
enfatizando missões.

Deus tem abençoado grandemente o Pr. Jomar e sua família e eles têm conseguido concretizar as metas estabelecidas.
Os cultos são abençoados e o trabalho com os adolescentes
e crianças está alcançando almas para Cristo. O alvo no momento é tornar o trabalho conhecido na Vila Galilea onde está
sendo realizado o trabalho. Para grande benção do pastor Jomar e sua esposa Regiane, no dia 29 de Abril eles tiveram o
privilégio de conduzir o seu filho Davi a Cristo e na mesma
noite o Diego um amigo do Davi. Nos meses de Maio e Junho
realizaram atividades voltadas para a família e trabalharam
com o tema: “Yo y mi casa serviremos a Jehová”, por serem
os meses em que se comemora o dia das mães e dos pais no
Chile.
Em torno disso no dia 12 de maio realizaram a primeira
reunião de matrimonio com a presença de 8 casais e no dia 16
de junho assistiram o filme “Corajosos”. Outra grande vitória
foi a realização no dia 23 da primeira reunião de homens. No
encerramento dos trabalhos com as famílias aconteceu a primeira reunião de mulheres no dia 30 de Junho. Pastor Jomar
fez uma visita rápida ao Brasil a convite e teve o privilégio de
participar como pregador de duas conferências missionárias
em Belém do Pará, entre os dias 14 de maio e 03 de Junho,
e na oportunidade apresentou o Projeto Chile visitando outras
igrejas. Motivos de oração: Pelo trabalho de discipulado; pelo
sustento que ainda está muito aquém do necessário e pela
aquisição de um carro.

JULHO DE 2012 - EDIÇÃO 233

“Os analfabetos do próximo século não são aqueles que não sabem
ler ou escrever, mas aqueles que se recusam a aprender, reaprender
e voltar a aprender” Alvin Toffler
Cascavel

Segunda Igreja

O trabalho missionário em Cascavel PR sob a liderança do
Pr. Josafá Serra tem sido abençoado pelo Senhor. Está planejado o primeiro Encontro de Casais para o dia 26 de agosto com
o propósito de alcançar novas famílias para Cristo. O alvo é ter
pelo menos 12 casais visitantes. Para a realização desse evento
o Pr. Josafá contará com o apoio do Pr. Paulo Bondezan e sua
esposa Eunice, da Primeira Igreja Batista Regular de Curitiba
PR, e mais alguns casais de sua igreja que aceitaram o desafio
de apoiar e ajudar na realização deste projeto.

No dia 04 de junho do ano em curso, foi iniciada a construção do templo da 2ª Igreja Batista Regular em Porto Velho RO.
Essa obra está sendo realizada na dependência do Senhor, que
tem feito grandes milagres, operando no coração das igrejas coirmãs, irmãos e amigos. O templo da 2ª Igreja terá capacidade
para comportar 150 pessoas, pois mede 8,00 x 15,00 metros. A
obra está sendo feita sobre um forte alicerce que suportará dois
pisos superiores. O Pr. Marcos Glaison, missionário que está à

frente deste ministério espera ainda esse ano fazer a inauguração do templo. Orem por esse projeto e se puder contribuir financeiramente, envie sua oferta de amor para as contas BRADESCO AG: 153 C.C: 0540208-5 MARCOS GLAISON ALENCAR
OU BANCO DO BRASIL AG: 5885-8 C.C: 6445-9 STEPHANIE
TRAJANO ALENCAR.
Apoio aos missionários
O missionário Omar J. Carvalho do Projeto Arnald Comer
de Construção de Templos já definiu que irá para Comburiu
SC, de 7 a 22 de setembro para apoiar o Pr Ricardo Camargo
no projeto de construção desde ano. Omar pretende ir até lá e
construir 3 salas de EBD, uma escada para acesso das salas,
2 banheiros, reboque e pintura e colocação de grades ao redor da igreja. Para tanto está desafiando as igrejas, como fez
no ano passado para o Piauí.
Além de ofertas financeiras o desafio envolve também
o envio de alguns homens com experiência na área de
construção para irem juntos. O gasto com viagem e alimentação será de R$ 200,00 por pessoa. Com relação ao
Projeto José Ênio de Evangelismo, Omar estará fazendo
um trabalho de evangelismo no norte de Minas visitando
3 missionários: Sebastião, Juarez e José. Omar continua
aguardando a mudança de um missionário americano para
Cabo Verde, África, para ajudá-lo por 2 meses no início
da igreja. É provável que essa viagem se dê em outubro
deste ano.

A cada três cristãos, um é
considerado não praticante

A

organização sem fins
lucrativos de educação cristã Changing
the Face of Christianity (Mudando a Face do Cristianismo,
em tradução livre) divulgou na
recentemente os resultados do
teste de auto-avaliação anônimo, que pediu aos cristãos que
respondessem questões acerca da vida diária, dilemas, entre
outras perguntas, e procurou
determinar se os entrevistados
estavam “Longe de Cristo”, se
eram “cristão carnal”, ou “bom
cristão”, ou um “cristão espiritualmente maduro.”
A pesquisa foi iniciada em
2011 e os resultados indicaram inicialmente que um em
cada quatro se intitula “cristão
mundano”, ou “cristão apenas
no nome” como a organização

Continuação da página 1
descreve-os. Agora, os resultados mais recentes mostram
que o número aumentou de
23,7% para 30,9% – ou quase
um em cada três que são agora
“cristãos do mundo”.
Mais de 1.500 pessoas responderam ao questionário, que
foi iniciado em setembro de
2011 e coletados resultados até
abril de 2012. Nas outras três
categorias, apenas 2,9% foram
classificados como “longe de
Cristo”, 38,5% eram “bons
cristãos”, enquanto 27,8%
eram “cristãos espiritualmente
maduros.”
Algumas das perguntas no
questionário incluíram: “Quantas vezes você lê a Bíblia e /
ou tem tempo de silêncio com
o Senhor?” e “Como você
tem se transformado pela sua

aceitação de Jesus Cristo
como seu Salvador?” O teste
está disponível em www.changingthefaceofchristianity.com/
christianity-quiz/
“Os resultados são preocupantes, como o resultado
de que um em cada três se
auto-proclamou que raramente vive os ensinamentos de
Jesus Cristo”, disse R. Brad
White, fundador da organização Changing the Face of
Christianity, a criadora do
teste. “Nossa missão é reverter estereótipos negativos
dos cristãos, ajudando-os a
se tornarem mais parecidos
com Jesus Cristo. E assim,
nosso objetivo é trabalhar com
as igrejas locais e ajudar a
transformar essas pessoas em
cristãos espiritualmente madu-

ros que caminhem com Cristo,
e que representem melhor a
nossa fé do mundo”.
“Uma maioria significativa
dos cristãos consistentemente
vivem a sua fé. Além do 27,8%
de cristãos espiritualmente
maduros por aí, 38,5% dos
cristãos levam a sério a sua
fé e se esforçam diariamente
para viver como bons cristãos.
Estes cristãos não são perfeitos, mas estão se esforçando
para sempre praticar a sua fé.
Estão no ponto de inflexão e
muito perto de se tornarem
espiritualmente maduro. Isto
é incrivelmente promissora.
Mas há também um risco de
muitos irem para o outro lado”,
acrescentou White.
Fonte: Redação CPADNews.

Mas o que para mim era ganho...

V

ocê já se viu em
situações de perda,
com certeza. A perda de um amigo querido por
algo que você fez ou deixou
de fazer, de um familiar por não
concordar com sua fé, a perda
do emprego ou de dinheiro por
ter realizado um mau negócio.
Talvez a perda de um bem que
foi furtado ou mesmo de sua reputação por atitudes erradas.
Seja a perda de um cargo
ou uma nova oportunidade e
até mesmo a perda do tempo
que você gastou em coisas que
não lhe trouxeram o resultado
esperado, é sempre doloroso
aceitar perder.
Em cada uma dessas situações reagimos de duas maneiras:
ou tentamos nos vingar de quem
provocou a perda ou nos conformamos e tentamos, de alguma

Filipenses 3:7
forma, recuperar o que perdemos
porque somos escravos daquilo
que entendemos possuir e jamais
admitimos perder.
O apóstolo Paulo nos dá
outra opção. Ele possuía uma
cultura invejável, um futuro
brilhante e uma situação financeira confortável, mas mudou
sua hierarquia de coisas importantes e todas as coisas passadas, deixadas para trás, foram
consideradas como “esterco”
para poder ganhar a Cristo.
Quantas vezes já trocamos
nossos valores, nossas ambições por amor a Cristo? A quantos momentos de prazer pessoal
renunciamos para, de alguma
forma, levar alguém a Cristo?
Qual é seu patamar de
lucro? Dinheiro, bens, poder,
posições? Você se vê feliz
apenas se conseguir galgar os

degraus da fama, do sucesso,
da aquisição do reconhecimento pessoal?
Só paramos de reclamar
das perdas quando atingimos
o estado de submissão à vontade de Deus
“Para aquele que não sabe
para onde vai , qualquer caminho serve.” Mas para o servo
de Deus, ansioso por fazer a
Sua vontade e desejoso de
cumprir sua missão o único caminho é ver a mão do
Mestre a guiar o seus passos
e seguir com Ele. É assumir
um compromisso de vida com
seu mestre. É viver com Ele e
para Ele. É enfrentar as crises
e perdas como desafios de
testemunhar para os que não
conhecem a Cristo o verdadeiro sentido da vida cristã. É
perder para ganhar.

6

APOIANDO IGREJAS

Caixa Postal 309 - CEP 14.001-970
Ribeirão Preto SP
Fone/Fax (16) 3969-2758
missaoami@uol.com.br
www.missaoami.com.br

Conferências Missionárias:
Pr. Carlos (16) 3761-0749
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“Fale, e eu esquecerei; Ensine-me, e eu poderei lembrar;
Envolva-me, e eu aprenderei”. Benjamin Franklin
Continuação da página 1

Como Liderar Surdos
Josué Campanhã
Editora Hagnos
www.hagnos.com.br
Liderança entre surdos é relacional
e não visual. Exige muita energia e
muita atenção. É uma comunicação
interativa, detalhista, expressiva e
envolvente, de coração para coração.
Racional e emocional se alinham e
buscam cumprir a missão que apesar de compensadora, é também
desgastante.
Pecados Intocáveis
Jerry Bridges
Editora Vida Nova
www.vidanova.com.br
Por que toleramos certos pecados? Será que os cristãos vivem
tão preocupados com os pecados
considerados mais graves pela sociedade que se tornaram indiferentes
à necessidade de tratar dos pecados mais sutis que todos cometemos? Nesta obra Jerry Bridges trata
de um grupo específico de pecados
em geral considerados “aceitáveis”
ou “intocáveis”.
Fogo no Seu Púlpito
Robert G. Delnay
Editora Batista regular
www.editorabatistaregular.com.br
Este livro foi escrito com interesse no
homem que se inflama quando entra
na igreja e percebe que as pessoas ao
seu redor mal estão ouvindo a pregação. Muitos pregadores são “técnicos
de púlpito” e alguns parecem não perceber a seriedade de suas mensagens.
O pregador não é ator nem técnico,
mas um “profeta de Deus” que sente
profundamente a verdade que está
transmitindo e a premência da passagem.
Cenário de Caos
Bob Garfield
Editora Cultrix
www.editoracultrix.com.br
A obra trata da nova ordem dos meios
de comunicação do marketing e do
comércio, propiciada pela revolução
da tecnologia digital. Em busca das
respostas para as dúvidas que assolam
as empresas sobre os rumos a serem
tomados, Garfield esteve em cinco continentes e diversos países, incluindo o
Brasil. Vale a pena ler, pois tem tudo a
ver com os dias em que vivemos.

A

Uma garagem cheia de fé

pesar de pequeno
o espaço na garagem, e de serem
poucos os congregados no
início e exigir um árduo esforço,
os missionários conseguiram
desenvolver um trabalho bastante frutífero. A igreja crescia
e se desenvolvia com a graça
do Senhor.
A Igreja foi organizada no
dia 06 de junho de 1976, com
cerca de 30 membros, quando
ainda funcionava na garagem
da casa do Pr. Donald Watson,
e assim foi constituída a sua
primeira diretoria: Presidente:
Pr. Wendell Hiers; Vice-Presidente: Pr. Donald L. Watson;
Secretária: Humbernete Gomes Dinelly; Vice-Secretário:
Adriano Ferreira Passos; Tesoureiro: Roberto Brito Silva
Lima; Vice-Tesoureiro: Euler
Carvalho.
Com os dízimos e ofertas
dos congregados foi feito um
grande desafio para aquela pequena congregação: comprar
um terreno na Avenida Pedro
Teixeira. Na época os nossos
recursos eram poucos. Mas
com fé que teriam os recursos
supridos, a igreja aceitou o
desafio. Compraram do Sr. Isaque Benzecry um terreno com
3.000 m2, onde foi dada uma
pequena entrada e parcelado
o restante. Tão logo tomaram
posse do imóvel, foi dado início
à construção do prédio onde
seriam realizadas as reuniões
e cultos da igreja. Esse prédio
possuía além do local para a
realização dos cultos, mais 3
salas de aulas, um amplo corredor na sua lateral e banheiros
masculino e feminino, tendo
sido construído pelos próprios membros que se faziam
presente a cada sábado sob
a liderança do pastor Donald
Watson. E no mês de novembro de 1979 quando o prédio
ficou pronto, houve então a
mudança de endereço da Rua
Duarte da Costa, nº. 434, para
a Av. Pedro Teixeira, nº. 75.
Já o templo que hoje a igreja está utilizando foi construí-

do com recursos
dos membros
da igreja em D.
Pedro e alguma
ajuda de igrejas
co-irmãs americanas, tendo
sido inaugurado
no dia 31 de outubro de 1981.
O Pr. Donald
Watson foi o primeiro a deixar o
Brasil ainda em
1981. Já o Pr.
Wendell Hiers
ficou até 1984,
quando também
Pr. Wendell Hiers
retornou de vez
para os Estados
Unidos.
nistérios com Jovens, Casais;
Francisco Washington Ro- Terceira Idade e Déboras; além
drigues foi o primeiro pastor de apoiar o Seminário Batista
brasileiro a assumir a direção Emaús, que funciona nas suas
da igreja no período de 1984 dependências.
a 1985, tendo sido pastoreada
A igreja participa hoje com
depois pelos seguintes pas- o apoio a um total de 50 protores: João Azevedo Saraiva jetos missionários, sendo que
Jr. (1985-1990) Timothy Bach- destes, 5 casais de missiomann (1991-1992), Salum Bre- nários são membros da Igreves da Silva (1992-1993), João ja, são eles: Pr. Francisco e
A. Saraiva Jr. (1993-1994), Rai- Marilene Martins, trabalhando
mundo Miranda (1994-1997), em Barcelos; Pr. Valcides e
João A. Saraiva Jr. (1998 - até Marli Cativo, trabalhando em
o momento).
Urucará; Pr. Aníbal e Virginia
Em setembro de 2007 foi Xavier, trabalhando com a
derrubado aquele prédio cons- Missão Novas Tribos; Pr. Paulo
truído que serviu como o pri- e Eloina Arruda, trabalhando
meiro templo e em seu lugar com a Missão Cristo Para a
foi erguido um moderno prédio Cidade Internacional – CPCI;
de dois pisos que abriga todas e, Pr. Jomar e Regiane Souza,
as salas da EBD, secretaria, primeiros missionários enviatesouraria e berçário, amplos dos dia 26 de março de 2011
banheiros masculinos e femi- para o exterior, e que estão
ninos, além de funcionar em trabalhando no Chile.
suas dependências diversas
A igreja tem como seu tiatividades durante a semana, tular o Pr. João A. Saraiva Jr.,
tais como aulas do Seminário e como auxiliares os pastores
Batista Emaús, classes de Paulo Rodrigues de Arruda
discipulado, cursos de línguas (Presidente da Diretoria Exee violão, além das atividades cutiva), Frank Marvin Real
do Clube Oanse.
(Coordenador de Projetos e
A igreja tem se envolvido e Congregações e Patrimônio),
desenvolvido diversos projetos Pr. Aníbal Xavier (Pastor de Jocomo o Ministério de Miseri- vens e Presidente do Conselho
córdia, Capelania Carcerária, de Missões). Tem ainda como
Cursos de idiomas (francês, cooperador o Pr. Almir Verdeinglês, espanhol e persa); lho , missionário da MNTB.
Curso de libras; Clube Oanse
A Igreja Batista em Dom
(ministério com crianças); Mi- Pedro hoje é conhecida por

Pr. Donald Watson
suas características peculiares,
por ser acolhedora e missionária. Acolhedora, por receber a
todos os que aqui têm chegado
demonstrando cuidado, carinho
e apreço nos relacionamentos;
Missionária, por se preocupar
no cumprimento do que Jesus
nos ordenou a fazer, levando o
Evangelho da Paz a todos os
povos, raças e nações, e assim
a IBDP tem participado desta
proclamação não só em Manaus, mas também na Região
Amazônica, em diversos Estados brasileiros, e em países
como o Chile, Guiana Inglesa,
Colômbia e Venezuela (América do Sul); Costa Rica (América
Central); Moçambique e Guiné
Bissau (África); Portugal e Itália
(Europa).
Atualmente a igreja Batista
em D. Pedro possui cerca de
300 fiéis entre membros e
congregados. Sua liderança
louva a Deus pela vida de
todos aqueles que hoje fazem
parte desta história e também
pela vida daqueles que já fizeram parte dela, especialmente
daqueles que já se encontram
na glória aguardando o tão
precioso dia do Senhor.
Matéria enviada
por Anderson Bruno
Paula dos Santos
Secretário da Igreja
Batista em Dom Pedro –
Manaus AM

Viver na Palavra depende de uma salvação autêntica

O

número de Evangélicos no Brasil é de
40 milhões. Porém,
desses, 5 milhões estão fora
da igreja (Revista Ética Cristã
– Ano 5 nº 35 Set/2011). Independente do que você pense
sobre o termo evangélico, eles
colocaram no pacote tudo o que
se pode imaginar. Mas, o que
chama a atenção é a quantidade de “crentes” nominais, que
independente da denominação,
cresce assustadoramente.
Como visto no artigo anterior, em Mateus 7 temos Jesus
combatendo os falsos profetas.
A partir do verso 21, Ele expõe
sua autoridade para julgar os
falsos profetas, ao dizer: “nem
todo que me diz...entrará”, e
ensina que: Viver na Palavra
depende de uma salvação
autêntica. Para atestar isto
encontramos dois testes que
legitimam uma profissão de fé
autêntica.
Primeiro, Uma Salvação

Autêntica É Confirmada Pela
Prática Da Vontade De Deus
(21). “Alegar ser salvo, não
significa salvação”. Aqui Jesus fala do perigo de alguém
apresentar uma profissão de fé
simplesmente verbal. As pessoas estavam confiando para sua
salvação em uma afirmação
do credo, no que elas “dizem”
a Cristo ou a respeito dele.
Ele, então, declara, com uma
correção: “nem todo que me
diz” (v.21). Há uma insistência
de que nosso destino final será
estabelecido, não pelo que
dizemos hoje, nem pelo que
diremos no último dia, mas por
fazermos o que dizemos, por
nossas palavras serem dirigidas a Deus acompanhadas da
obediência moral.
Alguém é considerado verdadeiro ou falso pelo comprometimento com a vontade
soberana e eterna de Deus
- “mas aquele que faz a vontade de meu pai” - Vontade

de Deus aqui é a prática da
vida de alguém que pertence
ao reino de Deus, descrito em
todo sermão do monte (caps.
5-17). Ou seja, não basta dizer
que acredita em Jesus, ou que
é ‘evangélico’. Jesus o julgará
pela Sua Palavra.
Segundo, Uma Salvação
Autêntica Invalida Sistemas
Religiosos (22-23). “Alegar ter
obras miraculosas, não significa salvação”. Ao compararmos
a atitude dos falsos, vemos que
eles alegaram ter: profetizado
em nome de Cristo; expelido
demônios em nome de Cristo;
operado milagres em nome de
Cristo. Isto não é de se duvidar porque o próprio Senhor
Jesus disse que aconteceria
(Mt 24.24; 2Ts 2.9,10). Suas
declarações não eram falsas
(não há motivos para duvidar),
mas insuficientes. Os próprios
discípulos de Jesus realizaram
estes milagres. (Carson)
O que há de errado com

esta profissão de fé, já que
temos pessoas que chamam
Jesus de “Senhor” com obras?
Alguém é considerado verdadeiro ou falso pela intenção
do coração e não pela ação
externa (22-23). A verdade é
que: Se alguém não sabe no
que crê terá dificuldade na
compreensão do caminho certo
(vv.13-14); será enganado pelos falsos profetas (vv.15-20); e
para piorar, poderá estar enganado acerca da fé (21-23).
A pergunta é: A profissão
de fé é suficiente, ou nossos
atos também contam? Quando
se trata da salvação, ela nada
mais é do que um reconhecimento da redenção que Deus
nos oferece em Cristo Jesus.
Precisamos lembrar que Jesus
sabia que os religiosos e impostores espirituais alegariam
suas obras como meio para a
salvação -“muitos me dirão...”.
As obras nunca poderão salvar,
mas elas sempre revelarão a

validade da fé.
Diante desse quadro, Jesus passa do que eles disseram para o que Ele dirá. Ele
também fará uma declaração
solene: “nunca vos conheci”
– “apartai-vos de mim, os que
praticam a iniquidade”. Embora tenham usado o nome de
Jesus livremente, Jesus não
conhecia seus nomes.
Nós que atualmente, declaramos ser cristãos, fizemos
uma profissão de fé em Jesus,
particularmente na conversão
e publicamente no batismo.
Temos que nos perguntar se
nossas vidas harmonizam-se
com a vida de Cristo? Jesus
simplesmente continua pedindo evidências de nossa
sinceridade em boas obras de
obediência.
A reflexão nos chama à
autenticidade de nossa fé para
andarmos segundo a Palavra
de Deus, que ilumina nossas
vidas.
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“Eu lembro a mim mesmo toda manhã: nada que eu disser neste dia
me ensinará coisa alguma. Portanto se eu pretendo aprender, devo
fazê-lo através de ouvir”. Larry King

18º Congresso
Nacional da APEC

Tema: Geração Digital: Ação e Transformação
Período de 28/11 a 01/12/2012
Local: Hotel Monte Real Resort – Águas de Lindóia SP

D

evocionais com Dr. Russel Shedd: “O Sermão da montanha - Como entender e viver os ensinos de Jesus
transmitidos há dois mil anos”
Seminários
1 - Não permita que sua família seja ‘desconstruída’ - Pr. Dr.
Gilson Bifano.
É notória a condição da família como um alvo para o diabo, que
procura eliminá-la e ridicularizá-la, porque foi Deus Todo poderoso
quem planejou e estabeleceu a família. Coloque em ordem a sua
casa, especialmente na criação dos filhos.
2 - Compreenda a Geração Digital - Prof. Sidnei Oliveira.
Saiba como pensam e agem as crianças que nasceram em
plena IDADE MÍDIA (era da informação) e que já são chamadas
de Geração Z ou “nativas digitais”. Informações que nos ajudam
a ter uma ação mais eficaz visando à transformação da criança.
3 - Ganhe as crianças para Cristo – Projeto Copa do Mundo
2014 - Eny Borges.
Crianças tocadas pelo Espírito Santo e nascidas de novo são
o ponto central do Ministério Infantil. Aprenda métodos e ações
estratégicas para o alcance das crianças com a Mensagem da
Salvação e também como organizar e realizar um Projeto Evangelístico aproveitando a época da Copa do Mundo no Brasil.
4 - Doutrine a Nova Geração - Pr. Antonio Paulo de Oliveira.
Sem nascimento não há crescimento. Hoje, nossas crianças
estão sujeitas a drogas, crimes, violência, pornografia, falsos ensinos, ocultismo, alcoolismo e porcarias televisivas. A única solução
e defesa é Jesus Cristo e Sua salvação e o grande desafio é a
excelência no ensinar e doutrinar as crianças nascidas de novo.
5 - Enfrente o Bullying com sabedoria - Pr. Luiz Sayão.
O bullying é um problema mundial que ocorre em variados
contextos e provoca nas crianças e adolescente sentimentos
negativos e de baixa autoestima, com consequências danosas.
O que fazer e como ajudar crianças que sofrem ou que praticam
o bullying? Uma avaliação teológica e prática.
6 - Estruture sua igreja para um ministério relevante com a
Nova Geração – Pr. Lécio Dornas
“Ah que saudades eu tenho da aurora da minha vida, da minha
infância querida, que os anos não trazem mais.” Muita gente sente o
mesmo em relação à igreja: “aquilo é que era igreja de verdade!” Vivemos numa outra realidade e é urgente que a igreja esteja aparelhada
para comunicar a Palavra de Deus na sua inteireza à nova geração.
7 - Inspire seus alunos enquanto ensina - Rev. Jader Borges.
O professor medíocre conta. O bom professor explica. O ótimo
professor demonstra. O melhor professor inspira. “Os que forem sábios,
pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento.” Que privilégio ser um
professor de crianças! Que você possa inspirá-las enquanto ensina!
8 - Forme uma Geração de Timóteos - Pr. Gilberto Celeti.
Timóteo teve o privilégio de ter mãe e avó que lhe ensinaram as
Sagradas letras. Não terceirize a formação de seus filhos e netos,
especialmente na responsabilidade de ensiná-los nos caminhos do
Senhor. Eles serão os ‘Timóteos’ dos nossos dias, que hão de promover o Reino, sustentar a fé, e honrar o precioso nome do Senhor
Jesus, no meio de uma geração marcada pela impiedade.
Workshops
1 - Criatividade no uso dos fantoches - Rev. Josué Alves Ferreira.
Não será uma oficina para fazer fantoche, mas para o aprendizado de técnicas de utilização com dicas para o desenvolvimento
da criatividade no uso (sem abuso) dos bonecos.
2 - O uso de Lições Objetivas - Prof. Ronaldo Lara Bauer.
Como fazer e utilizar objetos tanto para conduzir as crianças
à Cristo como para ensinar-lhes sobre a maneira de agradarem
a Deus obedecendo à Sua Palavra.
3 - Transformando sucata em arte para o ensino - Profa. Ana
Rita Lira
Uma imagem vale mais do que mil palavras. Descubra o
maravilhoso mundo da comunicação visual e tenha outro olhar
para tanta coisa que joga no lixo todo dia, com dicas de como
usar essa ‘sucata’ para a comunicação das verdades da Palavra
de Deus às crianças.
Contatos com APEC – Congresso
e-mail: congresso.apec@apec.com.br
Fone-fax: (11) 5089-6633 - Ramal 214
www.apecbr.com
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Encontro Regional de Mulheres

N

o dia 7 de junho
próximo passado
aconteceu mais um
encontro regional de mulheres
das igrejas Batistas Regulares
em Uberaba MG. Participaram
do evento as irmãs de seis
igrejas de Uberaba, cinco de
Uberlândia MG e as igrejas de
Luis Antonio SP, São José do
Rio Preto SP, Buritama SP e
Catalão GO, totalizando 125
mulheres.
A preletora Cristina Agueiro,
de São José do Rio Preto SP
abordou o tema “O serviço da
mulher Cristã”, baseado em
Lucas 1:38 no período da manhã e num segundo momento
no período da tarde. Todas as
irmãs foram edificadas e desafiadas a servir ao Senhor mais
e melhor no lar, na igreja, e na
evangelização.
Na parte de testemunho,
a missionária Angélica, que
trabalha na Enbebras em Marilandia do Sul PR relembrou
nomes dos diversos pastores
e missionários que saíram de
Uberaba para servir no ministério e apresentou o seu trabalho
como missionária no Paraná.
Após o almoço foi realizada
uma oficina de visuais com a
talentosa irmã Vaniele Martins,

de São José do Rio Preto SP.
Vaniele tem se especializado
em visuais para Escola Dominical com materiais diversos,
e as moças puderam ouvir um
devocional com a missionária
Angélica, que abordou o tema
“O serviço da jovem Cristã”. O
programa encerrou-se com a
realização de uma dinâmica
de grupo.
Durante o evento foi levantada uma oferta missionária
que foi enviada à missionária
Rosangela Feitosa que estará
partindo para o campo missionário em Moçambique em 2013
e para a missionária Angélica
Luiza da Silva.
Nos momentos livres houve
exposição e venda de diversos
produtos, como bíblias e livros
cristãos, roupas, canetas, Revistas Saibres, trufas, pão de
mel e produtos de beleza com
o objetivo de reverter uma porcentagem a missões.
Como de costume reuniram-se as esposas de pastores
e líderes de sociedades femininas das igrejas ali representadas para decidir a cidade que
sediará o próximo encontro que
em breve será divulgado.
A AMBRE - Associação
de Mulheres Batistas Regula-

Participantes do encontro

Esposas de pastores e líderes.
A preletora Cristina Agueiro está sentada
res do Triangulo Mineiro tem
por objetivo: contribuir com
missões, comunhão, evangelismo, suporte aos pastores
em seus eventos e demais

serviços a que forem necessários. Informações enviadas
por: Cláudia Arruda, presidente
da AMBRE: c.mardegam@
ig.com.br.

Outros Contatos:
Cristiana Agueiro – crisagueiro@hotmail.com
Vaniele Martins – vani.morena-formosa2012@hotmail.com
Missionária Angélica Luisa da Silva - angelica.enbebras@hotmail.com
Missionária Rosangela Feitosa - missrosangelafeitosa@gmail.com

Missionários Adair e Zilene Gomes
Tribo Maxakali - Batinga-BA

N

o momento nossa
equipe se resume
em nossa família.
Nosso filho mais velho, Adriel
Álefe está concluindo o ensino médio aqui em Batinga
BA, nosso caçula, Félix está
em Anápolis GO estudando.
O plano de Adriel é continuar
estudando e cremos que Deus
vai direcioná-lo no caminho que
deve trilhar. Eu e meu esposo
estamos cuidando dos irmãos
do Templo Batista, igreja a qual
iniciamos em 1993. No Templo
Batista tenho o ministério entre
as mulheres e meu esposo está
à frente da igreja, temos orado
ao Senhor para que um jovem
daqui vá se preparar teologicamente e no futuro venha a
pastorear este campo.
Nas aldeias dos maxakalis
temos ido dois dias na semana,
terça e quinta, sendo que aos
sábados eles vêm em nossa
casa para tomar café e ouvir a
Palavra. Geralmente conversamos sobre os estudos bíblicos.
Na terça-feira vamos ás aldeias
do Pradinho: Vila Nova, Maravilha e Cachoeira. Na quinta-feira
temos ido às aldeias do Água
Boa, em vários clãs: Zezinho,
Gilmar, Valdemar, Maria Diva e
Valdemar. Há alguns maxakalis
que se declaram crentes em
Cristo Jesus: Aldeias do Pra-

dinho: Marquinhos e Maria
Ilda, Tarzan e
Ana Rita. Aldeias do Água
B o a : Wa l d e mar e Angélica, João Bidê
e Margarida,
Bororó, Joviel
e Neusa, Zezinho. Orem por
eles. O Marquinho Maxakali
pediu o batismo, começamos
o discipulado com ele. Logo
a seguir ouvimos de Zezinho
e Valdemar que querem ser
batizados.
Tudo que fazemos na língua Maxakali é material produzido por nós. As mulheres
não conversam em português e
nem as crianças. Dos homens,
cerca de 90% não entendem
o português. Conseguem comercializar em português, porém os termos espirituais não
compreendem. É necessário
que aqueles que quiserem
vir para o campo façam um
curso linguístico para facilitar
o aprendizado. Desde 1.992
temos arquivado eventos culturais que serão preciosos para
o entendimento da cosmovisão
do povo maxakali.
Por ser de uma cultura tradicionalmente animista, temos
tido grande dificuldade em
ter um grupo frequente nas
reuniões. Muitos têm medo de
expressar posições individuais,
para não serem repreendidos
ou zombados pela comunidade. Desde janeiro temos
orado e optado em discipular
os crentes, prepará-los para
anunciar o evangelho através
do testemunho oral e prático.
Valdemar nos falou na semana passada que só existe uma

coisa que atrapalha o povo dele a
ser crente em Cristo Jesus. Logo
pensei: os rituais. Ele disse: A Cachaça. Ela escraviza o meu povo!
Concordamos e falamos que
Deus tem poder para libertar.
Na sexta-feira de manhã
fazemos um relatório minucioso
sobre a semana, anotamos as
palavras novas que aprendemos, consertamos alguma
coisa do estudo e anotamos os
pensamentos que expressaram
para que na segunda seja incluído do estudo. Sempre há algo
para acrescentar.
Nosso pedido de oração é
que Deus levante mais obreiros
para a obra entre os maxakalis.
Se lerem as informações desta

tribo verão que há muitos que
necessitam de ouvirem sobre
Cristo. Temos muito material:
Novo Testamento, gramática
pedagógica, Dicionário de
Frases, Dicionário de Palavras,
Cânticos e Hinos, Estudos em
Slides Show, CDs de Músicas e
Pregações, Métodos de Aprendizagem da Língua, Estudo Bíblico Teológico Dissertativo e o
Narrativo está em andamento.
Estamos traduzindo porções do
Antigo Testamento para que o
povo compreenda mais e mais
sobre a pessoa de Deus.
Missionária Zilene Gomes
com seu esposo Adair Gomes
Tribo Maxakali

