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Igreja Batista Esperança contagia
com sua visão missionária
Trabalho no Chile completa
primeiro aniversário

Pr. Sérgio Moura

N

a foto os irmãos da IBDP que foram ao Chile. Da
esquerda para a direita, atrás: Pr. Paulo Arruda, Ivete
Arruda, Venâncio, Jussara, Diego Altobele, Regiane
e Pr. Jomar. Na frente, na mesma ordem: Léa, Elisabeth, Eloina
Arruda, Ana Belota e Elbia.

Igreja Batista Bíblica em Novo
Gama-GO completa 28 anos

N

os dias 27 a 30 de
Setembro a Igreja Batista Bíblica
em Novo Gama GO realizou
uma conferência pelo 28º aniversário do trabalho. Foi um
tempo de comunhão e muito
crescimento espiritual. O tema
deste ano foi: “É TEMPO DE
CONSTRUIR”, e o pregador
foi o Pr. Jeffrey Barker Igreja
Batista Bíblica Palavra Viva em
Canoas RS.
A conferência teve início
com um culto na congrega-

ção no bairro
de Mont Serrat
na quinta feira
dia 27. Na sexta foi realizado
um culto especial e momento
de comunhão.
No sábado,
dia especial, a
igreja recebeu
a visita de Igrejas co-irmãs da região, IBB em
Lunabel, e IBB em Vale do Pedregal, e a nova Congregação
em Mont Serrat.
No domingo foi realizado
um culto de encerramento com
uma programação especial e
louvores que encheram os corações de todos os presentes,
preparando-os para a última
mensagem. Na ocasião, dentro
da programação, foi contada
a história da igreja que será
narrada nesta edição do Jornal
de Apoio na página 7.

Paulo, Pr. Sérgio, Pr. Rômulo

Missionários presentes no sábado
LEIA MATÉRIA NA PÁGINA 3

Ainda a Viagem
Novo Colunista
Missionária da MIBRAFÉ

N

o ano de 2002 em uma reunião da Juventude Batista da
Fé – JUBAFÉ, na presidência do Evangelista Ricardo
Henrique, surge a proposta feita pelo irmão Marcelo
Gibs de que viagens missionárias fossem realizadas, para que um
grupo grande de irmãos pudessem visitar as igrejas e congregações do interior que faziam parte da MIBRAFÉ. Sendo a primeira
viagem realizada com destino ao município de Itacoatiara (Vila do
Engenho e Novo Remanso), tendo no ano seguinte como destino o
município de Manaquiri (lago do Bom Intento e a Vila do Manaquiri).
Nos anos seguintes, os municípios de Anamã (Cuia e Arixi), Codajás,
Coarí, Manacapuru (pesqueiro), Manaquiri (Andiroba) foram visitados
pela comitiva missionária. Saindo da presidência da JUBAFÉ, agora
pastor, Ricardo Henrique leva consigo para o departamento de eventos e em seguida para o departamento missionário a coordenação
da viagem missionária que nesses 10 anos sempre estiveram sob
a sua liderança. A cada ano a viagem vem sendo mais estruturada
com agregações de lideranças, que juntamente vem desenvolvendo
um trabalho de grande valia para a obra missionária.
Destacamos a liderança do irmão Wagner Araújo - Coordenador dos Promotores de Missões, assim como o grupo de promotores de missões que vem a cada dia crescendo para a honra e
glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Salientamos a importância de outro evento: “O Desafio Bíblico” que
é realizado todos os anos pela JUBAFÉ. Este evento, que antecede a
“Viagem Missionária” e é responsável pelo incentivo à juventude batista
de todas as igrejas na arrecadação de alimentos, roupas, calçados, escovas e bíblias que são levados para serem doados durante a viagem,
e o apoio do departamento feminino missionário – DFMBFÉ.
Para mais informações: Pr. Ricardo Henrique G. Lima
Igreja Batista Perseverança - Dir. Dep. Missionário MIBRAFÉ

Bodas de Prata do Pr. Omar e Rute

N

o dia 13 de ou tubro de 2012, o
Pr. Omar Hassan
Abdalla Doaidar e sua esposa
Rute Camilo Doaidar comemoraram as Bodas de Prata
em Anápolis GO. A celebração
teve lugar nas dependências
da Primeira Igreja Presbiteriana da cidade. A cerimônia
foi oficiada pelo Pr. Carlos
Alberto Moraes, Coordenador
de Missões da AMI, auxiliado
pelo Pr. Pr. Mário Maracaípe
da Igreja Batista Regular de
Anápolis GO da qual o casal
é membro.

Com mais de quatrocentas
pessoas presentes, o culto
contou com a presença de
familiares, amigos da família
e irmãos em Cristo vindos de
diversas partes. Pr. Omar e sua
esposa Rute, missionários de
Asas de Socorro são conhecidos e muito queridos em todo
o Brasil.
Na abertura da celebração
foi lido um resumo de apresentação da família que nós
estamos publicando nesta
edição do Jornal de Apoio como
homenagem ao casal. Leia na
página 7.

N

esta edição,
o Jornal de
Apoio ganha
mais um colunista: o Pr.
Mário Maracaípe, de 46
anos, Casado com Cristiane Oliveira C. Maracaípe,
com três filhos: Caio (26),
Gabriel (14) e Lucas (11).
Ele é pastor presidente
na Igreja Batista Regular
do Calvário em Anápolis
GO, desde dezembro
de 2000. Anteriormente,
entre dezembro de 1996
até novembro de 2000,
atuou como pastor auxiliar
na Igreja Batista Regular Palmares, em São Paulo, Capital.
Pr. Mário é Bacharel em Administração (1991) pela Faculdade
de Luzwel em São Paulo, Bacharel em Teologia (1996) pelo Seminário Batista Regular do Sul com Mestrado em Ministério (2004)
pelo Seminário Batista Regular de São Paulo. Está no programa de
Doutorado em Ministério pelo Centro de Pós Graduação Andrew
Jumper, do Instituto Mackenzie, São Paulo.
Além do pastorado, Pr. Mário é membro da ABCB - Associação
Brasileira de Conselheiros Bíblicos e do Conselho de Ética da AIBREP
(Associação das Igrejas Batistas Regulares do Planalto Central).
Em sua coluna, que recebeu o título de “De Tudo, Um Pouco”,
Pr. Mário terá a liberdade de abordar os mais variados assuntos.
Damos a ele as boas vindas. Para contatos: www.maracaipe.net
– E-mail: jesus.salva@ig.com.br.

Plantou e colheu

N

o dia 11 de outubro
de 2012 o Senhor
tomou para si a
nossa querida irmã Antônia
Fernandes Agnesini. Foram 93
anos frutíferos, quase 80 deles
servindo fielmente ao Senhor.
A falência múltipla dos seus
órgãos vitais a tirou deste mundo e a colocou na presença do
Senhor a quem ela dedicou-se
em vida. Como disse o apóstolo
Paulo, para o crente, morrer é
estar com Cristo!
Dona Antônia, casada com
Rinaldo Agnesini e tiveram cinco
filhos: Luis Carlos, Miriam, Car-

los, Dosoaldo e Rinaldo Filho.
Os dois últimos já falecidos.
Ela era a mãe do saudoso
Pr. Dosoaldo Agnesini que
pastoreou a IBI em Altinópolis
de 1973 até 1992 e depois a IBI
em Batatais de 1992 a 27 de
janeiro de 2001 quando veio a
falecer em um acidente.
Nesta edição do Jornal de
Apoio a nossa colunista, Selma
Maria Pavan Agnesini, sua
nora, viúva do Pr. Dosoaldo
escreveu em sua coluna “Falando ao Coração” (Página 3)
uma bela homenagem à irmã
Antônia.
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“Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar
os outros. É a única.” Albert Schweitzer

O Horário de verão
e o tempo de Deus

N

o dia 21 de outubro teve
início o horário brasileiro de verão. Na região
em que vivo todos nós adiantamos
o relógio em uma hora, mas em
outras regiões do nosso imenso
Brasil, nada mudou. Isto quer dizer
que nós podemos fazer o que bem
entendermos com o tempo, até
alterar o relógio!
Pensando nessa mudança
forçada de horário, podemos fazer
uma comparação entre o horário
de verão e o tempo de Deus. O
Novo Testamento grego usa duas
palavras para tempo: krônos e
kairós. Crônos significa o tempo
que pode ser medido em segundo,
minutos, horas, dias, meses, anos,
séculos, milênios etc. Daí a palavra
cronologia. Esse é o tempo sobre
o qual temos controle e podemos
alterar e até inventar o tal de horário brasileiro de verão. Kairós,
por sua vez, aplica-se ao tempo
oportuno de Deus. No tempo de
Deus ocorreu, por exemplo, a encarnação de Cristo (Gálatas 4:4).
O sentido literal da palavra kairós
é oportunidade: o tempo oportuno,
o dia da salvação.
Quando acontece a salvação
ocorre uma mudança radical não
apenas na pessoa salva que nasce de novo, mas também no seu
estado, pois ele é transportado “do
império das trevas para o reino de
Deus” (Cl 1:13). Tanto o império
como o reino mencionado no texto
são realidades espirituais. Diante
disso, pode-se dizer que há um
“fuso horário” entre o mundo do
salvo e o mundo do perdido; entre
os que vivem no império das trevas
e os que vivem no reino de Deus.
Para quem desfruta do Reino
de Deus, o apóstolo Paulo escreve:
“A noite é passada, e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das
trevas e vistamo-nos das armas
da luz” (Rm.13:12). É hora de nos
despertar para viver o novo dia, o
hoje eterno que começou quando
Cristo rendeu Seu espírito na Cruz,
dizendo: “Está consumado”.
No relógio profético de Deus,
no seu kairós, a Cruz se deu à
meia-noite. Por isso Jesus afirmou
ao ser preso: “Esta, porém, é a
vossa hora e o poder das trevas”
(Lc.22:53).
Os que fazem parte do Reino
de Deus sabem que a história
terá um desfecho glorioso, e que
a Igreja de Cristo cumprirá a sua
missão de discipular as nações.
Há de se cumprir o que disse Salomão: “A vereda dos justos é como
a luz da aurora que vai brilhando
mais e mais até ser dia perfeito”
(Pv.4:18). Em outras palavras,
o bem triunfará. As trevas serão
totalmente dissipadas. A verdade
e o amor prevalecerão. E aí será
dia perfeito!
Para os que ainda não entraram do fuso horário do Reino de
Deus, vale a advertência apostólica, que diz: “Todos vós sois filhos
da luz, e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não
durmamos, pois, como os demais,
mas vigiemos, e sejamos sóbrios.
Pois os que dormem, dormem de
noite, e os que se embriagam,
embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos
sóbrios...” (I Ts.5:5-8a).
Quem é salvo foi transportado
do império das trevas para o reino
da luz. Pertence a outra ordem.
Alterou o relógio. Não pode mais
ceder vivendo como se ainda
estivesse contando o tempo do
império das trevas. O cristão bíblico
está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e, portanto,
reinando com Ele. E para aqueles
que insistem em dormir, Paulo faz o
alerta: “Desperta, ó tu que dormes,
e levanta-te dentre os mortos, e
Cristo te iluminará” (Ef.5:14).
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Os Batistas e a Reforma Protestante

Q

uando no dia 31
de outubro de 1517,
aos 34 anos de idade
Martinho Lutero fixou suas famosas 95 teses, na porta do Castelo de Wittenberg, Alemanha,
ele certamente nem sonhava a
repercussão que teria esse seu
gesto. É inegável o valor histórico da Reforma Protestante para
o cristianismo bíblico. Pode-se
até dizer que a história da Igreja
se divide em antes e depois da
Reforma do Século XVI.
Lutero se tornou um símbolo,
um marco de uma era, mas não
estava sozinho. Dentro e fora
da igreja oficial iniciada havia
inquietação devido às atrocidades cometidas durante a Idade
Média. A situação espiritual a que
sucessivos papas do catolicismo
deixaram o mundo era de treva
total. Essa é a razão porque
alguns historiadores preferem a
designação Idade das Trevas em
lugar de Idade Média.
O principal legado da Reforma foi a abertura para que
todos pudessem expressar a
sua fé livremente. Mesmo que
os principais grupos oriundos
da Reforma também tenham
perseguido alguns de seus pares
e também aos judeus, como foi
o caso do próprio Lutero, ainda
assim é inegável que devemos
muito da liberdade que temos
aos reformadores.
Desde a era apostólica, passando pelo fatídico ano de 313
quando o Imperador Constantino
assinou o Edito de Milão anulando as restrições contidas em
decretos anteriores durante o governo romano de dez imperadores e depois de sua alegada visão de uma cruz com a inscrição
latina “In hoc signo vinces” (Com
este símbolo vencerás) até à
Reforma Protestante, sempre
houve diversos grupos cristãos
com diferentes nomenclaturas.
Não é adequado nesse caso
a designação “denominação”,
pois na prática não se tratava de
grupos organizados, mas sim de

movimentos.
Diante das grandes dificuldades de acesso às Escrituras, alguns desses grupos que
passaram a ser vistos como
hereges, por não aceitarem a
autoridade do catolicismo papal
faziam jus às acusações que
recebiam. Mas a maioria dos que
continuaram sendo perseguidos
depois do Edito de Milão foram
perseguidos exatamente por
não aceitarem as distorções que
iam sendo introduzidas no credo
da crescente Igreja (Católica)
Oficial.
Contemporâneo da Reforma,
o Cardeal Hosius (1504-1579),
autoridade do catolicismo romano nomeado pelo papa Paulo IV
(um dos três presidentes papais
do famoso Concílio de Trento),
foi encarregado de investigar
e aniquilar grupos cristãos não
católicos. Como prelado católico, Hosius participou da contra
reforma devido ao seu profundo
conhecimento das doutrinas e da
história dos grupos não católicos
durante e depois da Reforma. Ao
se referir aos Batistas, Hosius
fez a seguinte declaração: “Se
os Batistas não fossem atormentados e cortados fora com a
faca durante estes últimos 1.200
anos, fariam um enxame de
maior número que todos os reformadores.” (Cartas Apud Opera,
pp. 112, 113). Note que Hosius
fala da ferrenha perseguição
que os “batistas” suportaram, e
que ele claramente faz distinção
entre eles e os reformadores
colocando-os em data de 1200
anos antes da Reforma. Essa
referência ao termo “batista”
deve-se ao fato de sempre ter
havido fora e paralelo ao cristianismo oficial, desde a era de
Constantino, grupos de cristãos
que não aceitavam o batismo
católico.
Portanto, os verdadeiros
batistas vêm de longe e não
são reformados, pois têm suas
origens 1200 anos antes da
Reforma. Eles receberam a de-

O fim da privacidade
O ano de 2013 vai começar diferente para uma
parte dos motoristas brasileiros. Pelo menos inicialmente para quem vai pegar um carro novo. O SINIAV
– um tipo de SIVAM para carros - vai entrar em operação em todo o país, começando obrigatoriamente
pelos carros novos. Todos – sem exceção – terão que
sair de fábrica com o chip de rastreamento. Não se
trata daquele rastreador que o proprietário pode ou
não ativar no momento da compra. O chip do SINIAV
estará sempre ativo e identificando o veículo em qualquer ponto do território nacional, seja em estradas ou
vias urbanas. O dispositivo vai custar R$ 5,00 e será
cobrado do proprietário na hora de licenciar. Ele vai
permitir que os órgãos de trânsito fiscalizem a frota
nacional, a fim de evitar roubo/furto de veículos/
cargas, controlar tráfego, restringir acesso em zonas
urbanas, fiscalizar velocidade média, aplicar multas,
localizar veículos roubados, enfim, uma série de funções agregadas. O sistema vai utilizar uma série de
antenas fixas ou móveis para fiscalizar a frota. Além
disso, os carros usados também deverão ser equipados com o chip até Julho de 2014. Os estados vão
programar as instalações individualmente. O serviço
deve ser feito no momento do licenciamento. Quem
não portar o chip terá de pagar multa de R$ 127,69,
além de ter cinco pontos na CNH e ter o veículo retido. Para nós que sabemos do controle total que será
exercido pelo Anticristo durante a Tribulação, este é
um passo muito importante. Maranata!

signação “batista” como apelido
pela prática de rebatizar os que
se convertiam e eram oriundos
do catolicismo.
Os Batistas construíram uma
bela história de fé, de doutrina e
de princípios. Levando em consideração as Raízes Doutrinárias,
os Batistas saem diretamente
da era apostólica e tem sua trajetória marcada pela oposição a
toda corrupção da doutrina cristã
claramente exposta desde o
Novo Testamento.
Os Batistas sabem que sua
história chega aos dias dos
Apóstolos através de diversos
grupos que nada tiveram a ver
com o cristianismo oficial nascido
a partir de 313. Afirmam que em
cada época da história eclesiástica, houve grupos que creram nas
mesmas doutrinas que os Batistas crêem hoje. Estes grupos
podiam ou não ser ligados uns
aos outros, e foram conhecidos
por nomes diferentes: Montanistas (150 d.C.), Novacianos (240
d. C.), Donatistas (305 d.C.), Albigenses (1022 d.C.), Valdenses
(1170 d.C.) e muitos outros. O
apelido batista se firmou após a
reforma e por essa razão é que o
Cardeal Hosius faz menção a ele
para identificar todos os grupos
não católicos nos 1200 anos que
antecederam a reforma do século XVI. O nome genérico que foi
dado, à maioria dos não católicos
foi “anabatistas”, significa “os rebatizadores”, por não aceitarem
o batismo infantil. Esses grupos
“rebatizavam” aqueles adultos
que, conscientemente, aceitavam e confessavam a Cristo
Jesus como único e suficiente
Salvador.
Portanto, os batistas históricos, tradicionais ou fundamentalistas, como são chamados,
não são oriundos da Reforma
e também não se associam aos
grupos que atualmente usam
a designação “batista”, mas
adotam doutrinas pentecostais
ou renovadas. Batista é cristão
bíblico e nada mais.

Atividade física
A atividade física regular na terceira idade
pode ajudar a evitar o encolhimento do cérebro
e outros sinais associados à demência, revela
um novo estudo. A pesquisa foi feita pela Universidade de Edimburgo, na Escócia, e analisou
dados de 638 pessoas com 70 anos que foram
submetidas a exames cerebrais. Os resultados
mostraram que aqueles que eram fisicamente
mais ativos tiveram menor retração do cérebro do
que os que não se exercitavam. Por outro lado, os
que realizavam atividades de estimulação mental
e intelectual, como fazer palavras cruzadas, ler
um livro ou socializar com os amigos, não tiveram efeitos benéficos em relação ao tamanho do
cérebro, constatou o estudo, publicado na revista Neurology. A ciência já provou que a estrutura
e funcionamento do cérebro se deterioram com
o passar dos anos. Também são inúmeros os
registros na literatura médica de que o cérebro
tende a encolher com o envelhecimento. Tal encolhimento está ligado a uma perda de memória e
das capacidades cerebrais, dizem as pesquisas.
Os estudos têm mostrado que as atividades sociais, físicas e mentais podem contribuir para a
prevenção dessa deterioração. Depois de levar
em conta fatores como idade, sexo, saúde e inteligência, os resultados mostraram que a atividade
física estava “significativamente associada” com
a menor atrofia do tecido cerebral.

DO QUE OS
JOVENS CRENTES
PRECISAM?

R

ecentemente, vivenciamos dois ensaios de avivamento
espiritual entre os jovens do Templo Batista Maranata
de Goiânia. Mas antes de descrevê-los, precisamos
tratar sobre os métodos que igrejas estão adotando para atrair
jovens e desenvolvê-los na fé. Provavelmente, o instrumento mais
usado para granjear jovens e mantê-los firmes na igreja, hoje em
dia, é a música gospel contemporânea acompanhada de todos
os seus aparatos: guitarra elétrica, bateria, coreografias e os últimos hits dos cantores evangélicos da atualidade. Se a música
fosse amoral, a Bíblia não trataria sobre este assunto (Salmo
137:4; Efésios 5:19). Porém, dependendo do tipo de música, ela
pode edificar para o bem ou para o mal. A regra é muito simples:
a música que alimenta o espírito é boa; a música que alimenta
o lado sensual da carne é má. No entanto, a igreja não deveria
depender da música para alimentar seus jovens. Mesmo sendo
usada com sabedoria e apesar de sua importância litúrgica, a
música só produz resultados passageiros e voláteis.
A pregação prática e amorosa da Palavra de Deus produz
frutos permanentes. Os jovens, muito mais que os adultos, não
toleram pregações tedientas, alongadas, com muitas informações
e poucas aplicações. O jovem Êutico, por exemplo, caiu do terceiro
andar, tomado de um profundo sono, porque o Apóstolo Paulo
prolongou a sua pregação além do normal. Ao ser levantado,
Êutico já estava morto, mas Paulo, através do dom apostólico,
ressuscitou o rapaz (Atos 20:7-10). Há muitos jovens morrendo
debaixo de pregações intelectuais, formais e, principalmente,
sem vida. Este não foi o caso de Paulo, que sempre pregava
cheio do Espírito Santo, mas a própria Bíblia deixa claro que ele
prolongou a sua prática, mostrando que este não era o costume.
Jovens precisam de amor, praticidade e empatia para que possam
crescer e permanecer em uma igreja. Pregadores precisam falar
ao coração e à mente e ser o exemplo que os jovens precisam
seguir. Ao invés de investir em equipamentos de som (que são
importantes), a igreja deveria investir em um pastor de jovens de
tempo integral que possua as qualidades espirituais e a personalidade ideal para influenciar a vida de nossos filhos. Alguém que
odeie o pecado, mas ame o pecador ao mesmo tempo. Jovens
não resistem ao verdadeiro tipo de amor.
Durante as conferências de jovens entre os dias 3 e 5 de agosto, Deus usou a Sua Palavra para causar uma grande comoção
espiritual entre os jovens do TBM de Goiânia. Na verdade, os
adultos também foram atingidos pela pregação, pois a Bíblia é
uma espada de dois gumes. Atrás do púlpito, no entanto, jazia um
pastor de meia-idade, transbordando de amor por Deus e pelas
almas para as quais ele estava pregando. Apesar de professor de
teologia, catedrático na língua dos originais do Novo Testamento,
ele pregou com simplicidade e direto ao ponto. Almas foram salvas
e os jovens da igreja foram grandemente tocados por Deus, rededicando suas vidas ao Criador e abandonando velhos pecados. Em
seguida, entre os dias 7 e 9 de setembro, a maioria desses jovens
foi mais uma vez sacudida com a pregação da Palavra de Deus
no acampamento realizado na Estância Esperança em Catalão,
GO, retornando para as suas famílias filhos mais obedientes e,
para sua igreja, melhores crentes.
Do que os jovens precisam? Eles precisam de amor, exemplo e
da pregação prática da Palavra de Deus. Que Deus nos ajude!
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“Quando a educação não é libertadora, o sonho
do oprimido é ser o opressor.” Paulo Freire

Igreja Batista Esperança contagia com sua visão missionária

N

Pr. Rômulo Ribeiro, o preletor

os dias 5 a 7 de
outubro de 2012,
a Igreja Batista Esperança de São Paulo sob a
liderança do Pr. Sérgio Ramos
Moura realizou a sua Conferência Missionária Anual sob
o tema “Deus chama todos os
povos” com base em Atos 1:8.
O preletor foi o Pr. Rômulo Weden Ribeiro do Templo Batista
Maranata de Goiânia GO.
A Conferência Missionária
foi planejada e organizada pelo
Conselho de Missões que tem
como diretor o irmão Paulo Rodrigues. Este ano foi a primeira
vez que a conferência teve um
formato mais ousado. Foram

convidados todos os missionários que recebem sustento e
mais alguns para apresentarem
seus projetos. Ao todo estiveram presentes 30 missionários
que já recebem apoio da IBE
e mais dois que vieram apresentar seus projetos. O resultado foi marcante, pois todos,
inclusive muitos dos que não
puderam estar presentes, enviaram seus materiais para os
estandes no hall de entrada da
igreja. Alguns dos missionários
presentes apresentaram seus
projetos durante os cultos.
O irmão Paulo Rodrigues,
satisfeito com os resultados
alcançados disse entusiasma-

do que “A conferência acabou
tomando uma forma de Congresso Missionário e foi um
tempo extraordinário na vida
de missionários e membros da
igreja. Todos os convidados
ficaram hospedados nas casas de membros da igreja, o
que foi uma experiência nova.”
Segundo o irmão Paulo, após
essa experiência todos os
hospedeiros ficaram maravilhados, comentando que foi um
momento muito gratificante, inclusive, alguns irmãos pediram
para dar seu testemunho na
igreja sobre o assunto.
O Pr. Sérgio Moura, titular
da Igreja Batista Esperança,
foi quem introduziu a visão do
sustento missionário através
da Promessa de Fé. Em 1997
ele foi convidado para pregar
uma Conferência Missionária
na Igreja Batista Independente
de Ribeirão Preto, que na época era liderada pelo Pr. Jaime
W. Rose. Naquela conferência
ele foi muito tocado pela forma como a igreja participava
do sustento dos missionários
através do levantamento de
recursos pela Promessa de
Fé. Ao retornar a São Paulo
lançou o Projeto de Promessa
de Fé na IBE. Na época o alvo
estabelecido foi de R$ 1.200,00
por mês. Desde então, o alvo

vem aumentando na casa de
25 a 30% a cada ano.
Atualmente a IBE apóia
49 (quarenta e nove) projetos missionários e outros
serão admitidos agora após as
conferências de 2012. Esses
missionários estão espalhados por 13 estados do Brasil
e mais nove países. São 37
no Brasil, 3 na África, sendo 2
em Moçambique e um em São
Tomé e Príncipe; 5 na América
do Sul, sendo 2 na Venezuela,
2 na Colômbia e um no Chile;
um na Europa, em Portugal; 2
na Ásia, sendo um no Timor
Leste, um na Índia e um nos Estado Unidos da América. Esses
missionários fazem parte de 16
agências missionárias incluindo
a IBE e ACRER, sendo 13 no
Brasil e 3 nos EUA.
As missões que se fizeram representar nas conferências foram as seguintes: AMI,
MIBRE, MBBF, CBBN, ROCHA ETERNA, MBIB, APEC,
ACRER, MAB, MMM e a própria IBE que atua como agência
em alguns casos.
A Igreja Batista Esperança, teve seu início no ano de
1989 em um dos bairros mais
prósperos da Capital Paulista,
tendo como um de seus objetivos, iniciar novas igrejas na
cidade de São Paulo. No ano

Missionários
de 2000 começou sua primeira
congregação no bairro do Tatuapé na zona Leste da Capital.
Atualmente está planejando
abrir uma nova congregação,
possivelmente na Zona Oeste
de São Paulo.
A igreja foi fundada pelo
missionário norte-americano,
Pr. Marvin Le Boy Fray que liderou uma equipe formada pelos
missionários também norteamericanos: Pr. Davi Smith
(hoje em Londrina, Paraná) e
o pastor Joel Troster (hoje em
Moçambique, África). No ano
de 1994 integrou a equipe o
primeiro brasileiro, Pr. Sergio
Ramos de Moura, que a partir

do ano 2000 passou a ser o
titular da igreja, posição que
ocupa até hoje.
Atualmente a Igreja Batista
Esperança tem 360 membros
arrolados em seu rol e cerca de
120 participantes compostos do
departamento infantil e Grupo
Shekiná. O culto mais frequentado é o de domingo pela manhã com uma frequência entre
380 a 400 pessoas.
De acordo com a liderança
da IBE, os bons resultados
alcançados com esse novo
formato das Conferências Missionárias de 2012 tem estimulado a todos a repetir o evento
no futuro.

Trabalho no Chile completa primeiro aniversário

N

o dia 6 de outubro
de 2012 a Iglesia
Bautista Galilea em
Rancagua, Chile, que está sendo fundada pelo missionário Pr.
Jomar de Souza comemorou
seu primeiro aniversário.
O evento contou com a presença de um grupo de irmãos
aqui do Brasil da igreja enviadora do missionário, Igreja
Batista em D. Pedro, Manaus
AM. A caravana, composta por
dez pessoas, tendo na liderança o Pr. Paulo Rodrigues
Arruda, pastor auxiliar da IBDP
de Manaus chegou ao Chile
no dia 29 de setembro e ali
permaneceram até dia 10 de
outubro. A equipe participou
de vários trabalhos e foi uma
bênção para o missionário e os
novos irmãos em Cristo que fa-

zem parte da Iglesia
Bautista Galilea.
O preletor das
conferências foi o
Pr. Ivan Chacon
que é missionário
peruano trabalhando em Santiago, na
comuna de Maipu.
A equipe de irmãos
da IBDP trabalhou
antes e durante as
conferências visitando e ajudando
no trabalho de evangelismo. Na ocasião
foram distribuídos
280 evangelhos de
João, além dos convites para as conferências.
O trabalho está se desenvolvendo e o Pr. Jomar está

com a APEC e em breve, até o
final deste ano, querem apoiar
também o missionário Ivan
Chacon.
Pastor Jomar e sua família
vivem momentos de vitórias e
estão felizes por todas as bênçãos que Deus tem derramado
sobre eles. No momento, mais
uma grande bênção está a

caminho: a Regiane, esposa
do Pr. Jomar está grávida e
em breve o Davi deixará de ser
filho único.
Para contatos com o Pr.
Jomar e sua família no
Projeto Rancagua, Chile.
E-mail: pastor_jomar@
hotmail.com; Pastor_jomar@
yahoo.com.br.

Pr. Jomar e Pr. Paulo Arruda
preparando para realizar o ba- a nova igreja já está apoiando
tismo de quatro novos irmãos. uma missionária, irmã GlaucileTambém na visão missionária, ne Assem Daniel que trabalha

O tempo de plantar é agora

M

inha sogra foi ao
encontro do Pai.
Foram 93 anos
frutíferos, quase 80 deles servindo fielmente ao Senhor.
Plantou e colheu. Tomou posse
da vida eterna. Para isso foi
necessária plena comunhão
com o Senhor Jesus Cristo,
autor da vida.
Dona Antonia Agnesini andou por este mundo de um
modo diferente, um modo que
vai além das vestimentas, das
posses, dos títulos, das amizades. Ela andou como Jesus andava, mostrando que pertencia
a Ele e que era obediente aos
seus mandamentos.
Ela andou em amor - orou,

“Tudo tem seu tempo próprio, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer,
e tempo de morrer; tempo de plantar, e tempo de colher o que se plantou” (Ec. 3:1 e 2).
se dedicou, perdoou e ajudou
aos que dela necessitavam,
mas também sofreu por amor.
Ela andou em sabedoria – sendo uma serva obediente, tendo
Cristo como centro de sua vida
e demonstrando sua fé através
dos frutos.
Ela andou com Deus. A
Bíblia já gasta, com as folhas
soltas, não saía da mesa da
cozinha onde, várias vezes ao
dia, era por ela manuseada.
Muitos trechos da Palavra de
Deus ela gostava de recitar
de cor, como o Salmo 23 e o
Salmo 91.
Quando ainda podia caminhar, fazia questão de participar
de todos os cultos, de todas as

atividades da igreja. Por mais
de 10 anos eu passava para
pegá-la e a levava à igreja cada
quarta-feira, domingo pela manhã e à noite. Era fiel dizimista
e amava preparar o salão de
festas da igreja para os janta-

res dos casais, dia das mães e
dia das crianças, ocasião em
que ela sempre aparecia com
saquinhos cuidadosamente
confeccionados e repletos de
guloseimas.
Após várias fraturas e já
presa a uma cadeira de rodas,
ainda assim não perdia os cultos. Quando já não conseguia
mais apoiar os pés para entrar
no carro, insistia com a dama
de companhia para levá-la à
igreja. E lá iam as duas por três
ou quatro quarteirões. Como
nos ensina Tiago em 1:22,
ela era verdadeira praticante
da palavra e não somente
ouvinte.
Na última vez que a vi, na

UTI, recitei pra ela o Salmo
23 e as lágrimas correram
pelo seu rosto sereno, como
a dizer: “Agora vou encontrar
meu Pastor face a face.”
Uma brecha se abriu neste
nosso mundo com a sua partida. Mas o que ela plantou,
com certeza, ainda haveremos de colher e os frutos
mostrarão o que a Bíblia nos
diz em III João 4: “não tenho
maior alegria do que ouvir que
meus filhos estão andando na
verdade”.
Deus é muito sábio. Ele
nos deixou o tempo de plantar
e o tempo de colher; e o tempo
de plantar é agora. Lembre-se
disso, minha irmã.
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“Deus não despede ninguém vazio, exceto aqueles
que estão cheios de si mesmos.” Dwight Moody

Mogi Mirim SP
A congregação da Igreja Batista Regular em
Mogi Mirim SP foi
iniciada através
da Primeira Igreja
Batista Regular
de Vila Teixeira
em Campinas sob
a liderança do Pr.
Luciano Martins. A
congregação está
sob a responsabilidade do Pr. Paulo César e sua esposa Kelita Leocádio com
o apoio do missionário estadunidense Pr. Robert Walsh e sua
esposa Lois. O trabalho com as crianças está a cargo da missionária Ivone de Fátima Vergilio da MBBF. Ivone investe todo
o seu tempo na evangelização e discipulados de crianças, de
senhoras e de moças. As atividades com as crianças são através
de clube bíblico aos sábados e a EBD, além da classe durante
os cultos de domingo à noite. Para contatos com a missionária Ivone de Fátima Vergilio, use o telefone (19) 8326 5793 e
o e-mail: fvirgilio2011@hotmail.com ou pelo endereço postal:
Rua Francisco Antônio Gonçalves, 442 - Mogi Mirim – SP CEP
13806-670.
Passando o bastão
Nos dias 9 a 11 de novembro de 2012 a Igreja Batista Fundamental de Catalão GO estará realizando uma série de conferências para oficializar a entrega do pastorado terminando a
transição que iniciou a dois anos. O missionário estadunidense
Pr. William Charles Kieffer, fundador desta igreja estará entregando a obra ao Pr. Glauco Esdras Peixoto Maciel, que durante
dois anos trabalhou como pastor auxiliar. Agora, a partir destas
conferências a obra estará em uma nova etapa deixando de ser
uma obra missionária para ser uma igreja local já estabelecida.

Maringá, Mauá da Serra, Rio Bom, Arapongas e Apucarana. A
organização ficou sob a responsabilidade da irmã Vânia Barroso
e contou com a participação das preletoras: Guaianaí Martins e
Thaís Fabiana, ambas da Primeira Igreja Batista Regular em Vila
Teixeira, Campinas SP.
UHBRESP
No dia 24 de novembro de 2012 acontecerá das 8h30 até às
18h o Encontro Anual da UHBRESP na Igreja Batista em Jardim
Ângela, São Paulo SP na Rua Marcelino Coelho 141, Jardim Ângela. O preletor será o Pr. Alceu Olimpio Ferreira que abordará
o tema: “Resgatando a unidade”. Pr. Alceu é casado com Heidy
Ferreira, foi o Secretário Executivo da AIBRECES e atualmente
pastoreia a Igreja Batista Esperança em Tatuapé, São Paulo, capital. O texto básico será: “Até que todos cheguemos à unidade
da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à
medida da estatura completa de Cristo.” (Efésios 4:13). Haverá
um Concurso Bíblico entre as igrejas, com assuntos gerais da
Bíblia... Se preparem!
19º Aniversário
Em dois finais de semana, nos dias
22 - 23 e 29 - 30 de setembro próximo
passado, a Primeira Igreja Batista Bíblica em Vila Natal, São Paulo, capital,
sob a liderança do Pr. Mário José da
Silva realizou duas conferências em
comemoração ao seu 19º aniversário
de fundação. Os preletores foram os
pastores Josué Pereira Félix da Primeira Igreja batista Bíblica em Cidade Ademar, São Paulo e Luiz Euclides
Duarte Malta, da Igreja Batista Bíblica
em Vila Brasílio Machado, São Paulo
SP. Foram cultos realizados debaixo
das bênçãos do Senhor.
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Mansidão, IBB de Pilão Arcado, IBB do Brejo da Serra, IBB
de Nova Holanda, IBB em Luiz Eduardo, IBB de Buritirama
e da IBB de Novo Gama-Go. Um Total de 251 mulheres. O
tema deste ano foi: “Mulheres na obra do Senhor. Eu faço
parte e você?” A preletora foi a irmã Lucimar Fernandes,
esposa do Pr. Jefferson da Igreja em Júlio Borges. O Encontro contou com a presença da maioria dos responsáveis
por estas igrejas. O Pregador do culto a noite foi o Pr. Denílson Luiz.
36 Anos
A Igreja Batista Regular em Jardim São Jorge, sob a liderança do Pr. Gláucio Benedito Farias realizou um culto de
gratidão a Deus no dia 28 de outubro em comemoração ao
trigésimo sexto aniversário de fundação do trabalho que foi
oficializado em 1976 no Dia da Reforma Protestante: 31 de
outubro. O tema da mensagem proferida pelo missionário Pr.
Weber Gusmão do Projeto Parelheiros foi: “Vem, Senhor Jesus!”. Para conhecer a igreja: Rua Professor João de Lourenzo, 610 – Jardim São Jorge – Butantã – São Paulo - Telefone: (11) 3783-0672.
Aniversário com Missões
Nos dias 25 a 28 de outubro, a Igreja Batista Independente
de Ribeirão Preto SP, liderada pelo Pr. Milton José Nunes realizou uma série de conferências em comemoração ao seu trigésimo sétimo aniversário de fundação. A conferência foi um misto
de comemoração do aniversário e mensagens missionárias e o
preletor foi missionário, Pr. Almir Nunes. A IBI em Ribeirão Preto
foi uma das quatro igrejas fundadas pelo missionário Pr. Jaime
W. Rose aqui no Brasil. As demais foram em Batatais, Altinópolis
e Serrana.
Conferência Missionária

251 Mulheres
Senhoras do Norte do Paraná

Aconteceu em agosto próximo passado a Concentração
das Senhoras do Norte do Paraná na Igreja Batista Regular em
Marilândia do Sul PR, sob a liderança do Pr. Márcio Barroso.
O tema desenvolvido foi “Os desafios da mulher cristã na pósmodernidade”, baseado no texto de Lucas 10:40-42 e também
sobre a Automedicação. Além das irmãs de Marilândia do Sul,
estiveram presentes representantes das igrejas de Londrina,

Aconteceu na Igreja Batista Bíblica de Avelino Lopes,
liderada pelo Missionário Pr. José A. Marques, dia 12 de
Outubro de 2012 o encontro de mulheres que reuniu as mulheres da igreja anfitriã e suas congregações em Bozó, Lagoas; além da IBB de Curimatá, IBB de Júlio Borges, IBB de

Nos dias 28 a 30 de Setembro próximo passado a Igreja
Batista Regular em Rio Bonito, sob a liderança do Pr. Alfredo
Celso Ferreira e Rosiris Ferreira realizou mais uma Conferência Missionária, e o preletor foi o Pr. Josué Amaral da Silva,
do Projeto de Presidente Prudente SP. O tema deste ano foi:
“Como ouvirão se não há que pregue?”. A igreja foi grandemente desafiada pelas pregações que enfatizaram a importância da pregação do evangelho como um estilo de vida, bem
como uma participação mais efetiva da igreja na obra missionária. Na foto, o Pr. Alfredo com sua esposa Rosiris Ferreira e
Pr. Josué com a esposa Eunice.

POR CAUSA DE CRISTO ENXERGAMOS A DEUS

D

izem que um quinto
da população do
mundo assistiu a
transmissão pela televisão do
primeiro homem pisando na
lua (20 Julho 1969). Este era
um feito incrível que ainda é
difícil de acreditar. Algo mais
impressionante ainda aconteceu quando Deus pisou na
terra. Jesus trouxe o segredo
de Deus a esta terra por meio
de sua encarnação.
No prólogo do Evangelho
de João (1.1-13), aprendemos
que por causa de Cristo podemos enxergar a Deus.
Primeiro, ENXEGAMOS
A REALIDADE DE UM DEUS
TRINO (1-3). O versículo faz
referência direta à criação (Gn
1.1) expressando uma existência
contínua intemporal que contrasta com o v.3 “foram feitas”. O
termo “verbo/palavra” (logos) se
refere à revelação apresentada
no AT, onde a “palavra” é uma

poderosa auto expressão na
criação, revelação e salvação, e
a personificação daquela “Palavra” torna adequado, para João,
aplica-la como um título à auto
revelação definitiva de Deus, a
pessoa de seu próprio Filho.
Ao admitir que a “Palavra/
verbo” tinha essa função, era
inevitável que na origem de
todas as coisas ela já existisse.
Como essa “Palavra” existia no
princípio, pode-se supor que
ela estava com Deus, ou era
o próprio Deus. João insiste
que as duas afirmações são
verdadeiras. E com isto, ele
pretende que o todo de seu
evangelho deva ser lido à luz
desse versículo. “os feitos e as
obras de Jesus são os feitos e
as obras de Deus”.
Segundo, ENXERGAMOS
A EXISTÊNCIA DA LUZ DE
DEUS (4-9). No uso de João
“vida e luz” não são simplesmente símbolos religiosos ou

apoios sentimentais, mas formas de focalizar as excelências
da “Palavra”. Essa ideia insiste
em que a Palavra/Filho compartilha da vida de Deus, mas
tendo existência própria.
Neste sentido, “luz” é a
revelação que as pessoas podem receber em fé ativa para
serem salvas. E as ‘trevas’ no
Evangelho não são somente
ausência de luz, mas um mal
concreto (p.e. 3.19; 12.35, 46; ).
A luz não é só revelação ligada
à criação, mas à salvação.
Sem a luz trazida pelo Messias, as pessoas amam as
trevas porque suas obras são
más (3.19); E quando a luz
aparece, as pessoas amam as
trevas porque suas obras são
expostas (20); Por isso, quem
pratica a verdade aproxima-se
da luz (21). É neste sentido que
João Batista testemunha da luz
(vv.6-9). Se alguém não vê a
luz de Cristo, resta-lhe apenas

contemplar as trevas.
Terceiro, ENXERGAMOS
A DÁDIVA DA FILIAÇÃO EM
DEUS (10-13). A “Palavra” veio
em auto revelação pessoal
(“tabernaculou”, lit. à própria
casa), mas sem seu povo que
não a recebeu.
A leitura dos versos 10-11
é tenebrosa, ao passo que os
versos 12-13 suavizam imediatamente a rejeição total acerca
de Jesus. Para aqueles que
receberam a “Palavra”, a “Palavra” deu-lhes o “direito”. Esse
termo (gr.exousia), não deveria
ser traduzido por ‘poder’, e sim
por ‘direito’, pois essa palavra
significa: poder de escolher, liberdade de fazer como se quer;
licença ou permissão.
Enxergar a luz, e ser liberto
das trevas tem uma ação primária e fundamental: Receber
o poder dado por Jesus para
crer; Receber a graça de Jesus
para crer; Fazer parte da von-

tade de Deus para crer.
Concluindo, Por Causa de
Cristo enxergamos a Deus.
Lemos que: “Ninguém jamais
viu a Deus; o Deus unigênito,
que está no seio do Pai, é quem
o revelou” (v.18). Portanto, não
vemos a Deus por causa de
nossas boas obras; ou de nosso interesse em sermos bons;
ou de nossa participação em
cultos. Vemos a Deus primeiro
e principalmente porque Ele
quis se mostrar a nós, e porque Ele quis mostrar seu amor
por nós!
Minha pergunta final é:
Como estas verdades a respeito
da encarnação de Jesus afetam
seu viver? Como crer na realidade da Trindade compromete seu
dia a dia? Como ter sido liberto
das trevas e poder enxergar a
luz ilumina seus desejos? Como
receber de graça a filiação, que
não é para todos, converte seus
caminhos e escolhas?
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“Desfrute as pequenas coisas, porque um dia você poderá olhar para
trás e perceber que elas eram grandes coisas.” Robert Brault

Promessa de Fé para Missões
No dia 28 de outubro próximo passado a Igreja Batista Regular em Diadema sob a liderança do Pr. Élcio Bernardino Correia
realizou um culto especial sobre Promessa de Fé para Missões
tendo como preletor o Pr. Carlos Alberto Moraes, Coordenador
de Missões da AMI. Durante todo o mês de outubro a igreja realizou desafios missionários em seus cultos regulares e o alvo é
aumentar o número de missionários em seu quadro. Pr. Élcio é
casado com Rosângela Della Sávia e tem uma filha, Júlia. Além
de pastorear a IBR em Diadema, ele faz parte da Diretoria do
SEBARSP, servindo como atual Diretor Executivo, onde também
leciona desde 1995. Élcio é proveniente do movimento Batista Bíblico, porém foi ordenado em 1995 por um concílio Batista
Regular.
Mais um missionário no Timor Leste
O missionário Ronaldo Fernandes é membro da Igreja Bíblica Batista do Planalto em Fortaleza CE, liderada pelo Pr. Jenuan
Lira (http://www.igrejabiblica.org) e está filiado Missão Multicultural Maranata. É formado em Missiologia pelo Seminário e Instituto Bíblico Maranata (SIBIMA). Esta na fase de levantamento
do sustento para ser enviado ao Timor Leste e até agora, já alcançou cerca de 35% do que precisa para se manter no campo.
É casado com Thalita com quem acaba de ter o primeiro filho,
Zadoque. Ele nasceu na madrugada do sábado, 22 se setembro,
pesando 3,535kg, com 53 cm, às 3h25. Ronaldo já manteve contato com os timorenses por seis meses sem se identificar como
missionário, mas como técnico em informática e a Thalita, sua
esposa, como professora. No momento está visitando as igrejas para divulgação e levantamento do sustento. Em setembro
e outubro esteve em diversas igrejas, entre elas: Igreja Bíblica
Batista Nova Esperança, Pr. Carlos Lee, em Fortaleza; Igreja Batista Regular de Santa Catarina, em Natal-RN, Pr. Walter; Igreja Batista de Maracanaú, Pr. Paulo Clesiano; Igreja Batista do
Calvário de Fortaleza, Pr. Gilson Teixeira. Para contatos com o
Missionário Ronaldo: E-mail: ronaldofernandes82@hotmail.com,
Cel. (85) 8872-9896.
Carauari AM
Nos dias 3 a 5 de
agosto de 2012 a Primeira Igreja Batista
em Carauari AM sob
a liderança do Pr. Irani Faustino de Paula
realizou uma série de
conferências com o
tema de Missões. Os
preletores foram os
pastores Miguel Ferreira da Silva, Francisco
Oliveira de Souza e Raimundo Mendes Brito. O evento contou
com a participação de mais duas igrejas: Igreja Batista Maranata
e Primeira Igreja Batista de Juruá. Na ocasião foram realizados
seis matrimônios, entre os quais se destacou o casal Benedito
Castro Alves (78 anos) e Tereza Teixeira da Silva (74). Após a
EBD, os pastores realizaram 23 batismos. Nestas conferências
a Igreja comemorou seu 39º aniversário de fundação e seu fundador foi o missionário Pr. Roberto Bruce Lunsford.

Família Muchaia
A família de
missionários africanos, Mouzinho
Muchaia,
Lene,
Mirian, Moisés e
Hyana que estão
de passagem pelo
Brasil por conta
de um problema
de saúde da filha
Mirian (já resolvido com um milagre de Deus) participaram da Conferência Missionária da Igreja Batista Emanuel em Luis Eduardo Magalhães
BA sob a liderança do Pr. Reginaldo Braga Dias. A conferência
foi realizada nos dias 21 a 23 de setembro sob o tema: “Missões - O evangelho é alegria para os povos”. Para a igreja foram
momentos importantíssimos, pois todos puderam enxergar a necessidade dos nossos irmãos de Beira, Moçambique na África.
Problemas que são bem diferentes dos nossos aqui no Brasil
nas questões sociais, mas com as mesmas trevas espirituais.
Os membros da família Muchaia são pessoas com um coração
tão agradecido, que trabalham tentando suprir não só necessidades urgentes de salvação, mas também de fome, vestimenta e as
necessidades básicas das pessoas. Além do mais os africanos
sofrem com lutas devido ao avanço do islamismo, rituais de iniciação, práticas secretas de bruxaria, morte prematura por causa da
guerra, deixando muitos órfãos e viúvas e muitos outros problemas de difícil solução. O ministério da família está vinculado a um
Centro de apoio à Crianças (Ebenézer) onde cuidam de crianças
(um pouco mais de 100) dando alimentação, alfabetizando e principalmente evangelizando. Dão suporte aos pais com cursos de
artesanato e fornecem treinamento e suporte para obreiros Naquela região pouquíssimas pessoas são alfabetizadas, o que dificulta o trabalho. Pela grande necessidade eles montam centros
de alfabetização ao ar livre para todas as faixas de idade

te. Basta uma boa conexão de internet, o Skype e o telão com o
projetor na igreja.
Culto de posse
No dia 13 de
outubro de 2012,
aconteceu o culto
de posse do pastor Ronaldo Penha
dos Santos como
pastor da Igreja Batista Regular da Fé,
em Uberaba MG. O
preletor foi o pastor
Raimunda Andrade,
pregando sobre “A responsabilidade do pastor com a igreja e
da igreja com o pastor”. Usando os textos bíblicos em I Timóteo 3:1-7; I Pedro 5:1-4. A programação do culto ficou toda ela
voltada para o evento em si. Neste dia estavam presentes todas as igrejas Batistas Regulares que fazem parte da mesma
fé e ordem da cidade de Uberaba, aproximadamente umas 100
pessoas presentes. Os pastores presentes foram: Daniel Brower
(Missionário), Cleuson Rodrigues (IBR. Maranata, Uberaba, MG)
Raimundo Andrade (IBR. Esperança Bendita, Uberaba MG) Fábio Arruda (IBR. Calvário, Uberaba MG) e o empossado, Ronaldo Santos. Pr. Ronaldo é casado com Adailza Santana Santos e
tem três filhos: Matheus, Lucas e Thiago.

Sales Oliveira
Nos dias 5 a 7 de outubro de 2012 a Igreja Batista Boas Novas em Sales Oliveira SP sob a liderança do Pr. Walmir Hensley
Quaresma realizou uma série de conferências com duplo objetivo: Comemorar o 15º aniversário da igreja e renovar o compromisso missionário para mais um ano. O preletor foi o Pr. Jader
Saraiva M. Neto da Primeira Igreja Batista de São Sebastião do
Paraíso MG.
Missões em outubro
A Igreja Batista Bíblica em Vila São Jorge, Guarulhos SP, sob
a liderança do Pr. Renato Sá Barreto Neto dedicou o mês de outubro totalmente a missões. Em todos os cultos, de quarta-feira e
de domingo contaram com a presença de missionários: Pr. Tomé
Lopes dos Santos, Pr. Alexandre Bezerra Dutra, Pr. Hélio, Pr.
Wanderley Borges, Pr. João Vasconcelos, Missionário Peterson,
Equipe de capelania Hospitalar da IBB de Vila São Jorge. Uma
das quartas foi um momento especial com um tempo de diálogo
via Skype no telão com o pastor Jomar, missionário que está trabalhando em Rancágua, Chile. A igreja pôde vê-lo com a esposa
e filho, e ouvir seu relatório do trabalho. Esta é uma inovação
que pode ser usada para quase todos os missionários atualmen-

Judas, Um Traidor Inútil e Sua Traição Desnecessária

O

advento da traição
de Judas tem sido
tema de muitos debates ao longo da história. Mais
precisamente, a polêmica discorre a respeito de ele, Judas,
ter sido uma espécie de “vítima”
da predestinação divina. Afinal
de contas, deduzem precipitadamente alguns indoutos,
estava escrito (cf. Sl 41.9; Jo
13.18) que ele trairia o Messias,
e, portanto, nada poderia impedir o desígnio divino.
Para que a verdade seja
esclarecida é necessário inicialmente que entendamos melhor
o caráter preditivo da profecia
na Bíblia Sagrada.
Ora, a Escritura tem como
alvo primordial e vital o testemunho acerca do Libertador
prometido à humanidade representada por Adão no Éden
(cf. Gn 3.15; Ap 19.10b). O
Senhor Jesus é o Espírito da
profecia. Ou seja, a profecia
existe porque testemunha dele.
Portanto, à parte do Senhor
Jesus não há como se entender

ou interpretar corretamente a
Bíblia Sagrada (cf. 2 Co 1.20).
Dizendo de modo direto, Jesus é o personagem central e
essencial na narrativa bíblica,
e os demais personagens nela
descritos são apenas “coadjuvantes” que de modo direto ou
indireto relacionaram-se com
o Messias antes, durante ou
depois de sua encarnação.
A Bíblia, desde o “protoevangelho” em Gn 3.15, revela
progressivamente acerca da
pessoa e da obra do Messias
prometido ao mundo: Ele viria
de um povo inimigo do diabo
(cf. Gn 3.15); nasceria do povo
descendente de Abraão, Isaque
e Jacó (cf. Gn 12.3); seria da
linhagem de David, nascido de
uma virgem de mesma descendência (cf. Is 9.6,7); nasceria
em Belém, e segundo Daniel,
em cerca do ano 30 da era
cristã, computando as datas em
conformidade com o calendário
Juliano (cf. Mq 5.2; Dn 9.24-26).
Além disso, a maneira como o
Messias haveria de ser morto

foi descrito em detalhes pelo
salmista (cf. Sl 22). Isaías dá
alguns detalhes sobre seu sepultamento (cf. Is 53.9).
Diante de toda a evidência
messiânica, onde se encaixa e
qual a importância de Judas no
propósito salvífico messiânico?
A resposta simples e direta
é que Judas e sua traição não
tem nada haver com o propósito redentor messiânico. Se
Judas abandonasse seu plano
de traição, não permitindo
que satanás enchesse seu
coração desonesto, e a traição
não acontecesse, de qualquer
modo a morte de Jesus, O Cristo prometido, inevitavelmente
aconteceria, pois ele, e não
Judas, foi predestinado à morte
(cf. At 4.24-28). O próprio Jesus
tentou honesta e sinceramente
dissuadir Judas da loucura de
seu propósito ao avisá-lo da
terrível condenação que viria
sobre ele (cf. Mt 26.24,25).
Assim sendo, apenas a
pessoa, a vida santa e a morte
vicária do Senhor Jesus são es-

senciais à redenção dos eleitos
e as profecias que revelam o
propósito redentivo e a glória
que viria, são absolutamente
precisas e definitivamente
cabais por serem de natureza
messiânica.
Assim sendo, profecia que
predisse a respeito da traição de Judas teve apenas
um caráter corroborativo da
fidelidade profética da Bíblia
Sagrada, como por exemplo,
as profecias a respeito da
queda da Babilônia, e dos impérios que se seguiriam, quais
sejam: Média-Pérsia, Grécia e
Roma (cf. Dn 8.20-23; 11.2,3).
Cito-as apenas para nomear superficialmente algumas
dentre muitas outras profecias
que corroboram a soberania e
precisão divina em nossa história. Mesmo que não existisse
a profecia a respeito de Judas,
nem a respeito dos impérios
do mediterrâneo, isso em nada
mudaria o plano redentor do
Senhor por meio de Seu Filho
Jesus Cristo nosso Senhor.

Portanto, pela graça de
Deus podemos descansar no
fato de que o Senhor é sempre Justo. E podemos afirmar
com certeza absoluta que se
houve alguém predestinado à
maldição, foi o próprio Messias,
ao fazer-se maldição por nós,
na cruz do Calvário, para que
assim todos os que crêem nele
possam receber a benção Divina (cf. Gl 3.13). Judas e apenas
ele, foi o responsável por sua
traição infame, e por isso mesmo deve ser lembrado como
traidor que foi, e não como uma
vítima divina (cf. At 1.16-20).
Judas e Pilatos, como Caifás e
demais ímpios, são exemplos
de homens que foram visitados
pela graça messiânica, mas
que, por vontade e deliberação
própria recusaram crer e serem
salvos. O juízo do Grande trono Branco, onde Judas será
julgado, corroborará a verdade
que apenas e unicamente o
pecador perdido é o culpado
por sua condenação (cf. Rm
2.2,5-11; 3.4).
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“Dúvida é uma pergunta sincera. Descrença é não
querer ouvir a resposta.” Ian Judson

Missionário Omar Campos

No mês de setembro uma equipe liderada pelo missionário
Omar Campos Carvalho realizou um trabalho anual do projeto Arnald Comer de Construção de Templos em Camboriu SC. A igreja
orava para que fosse construído um muro ao redor da igreja, uma
escada de acesso para o segundo piso para construção de 2 salas de EBD e 2 banheiros. Irmão Omar arrecadou R$ 12.000,00
aproximadamente que foram utilizados nesses projetos e nas despesas de viagem. Em contrapartida, os irmãos de Camboriu também arrecadaram aproximadamente R$ 12.000,00. Na primeira
semana de trabalho foram de Ribeirão Preto, SP juntamente com
o irmão Omar: Maria, Silvio, Daniel (alguém que estamos orando
para salvação). Dos EUA: Pr. Luiz Nunes e família, Pr. Comer, Pr.
Terry (vindos da Carolina do Norte), Irmão Duck (veio da Carolina
do Sul, e é filho do fundador da IBI de Orlândia). De Londrina PR:
o irmão Nilson. Na segunda semana foram os irmãos Rogério, Samuel, Willian e Rafael, todos de Ribeirão Preto SP. No dia 15 de
novembro Omar viaja para São Paulo SP a fim de levar um ou dois
pedreiro para colocar piso na igreja do Jardim Umarizal. De 11 de
dezembro a 15 de janeiro ele estará em viagem para Cabo Verde,
África para ajudar um missionário americano que mudou para lá em
junho para começar uma igreja na cidade de Assomada. Pela graça
de Deus, irmão Omar conseguiu os recursos financeiros e estará
pela primeira vez levando sua esposa, Maria para o Cabo Verde.
De 4 a 8 de fevereiro de 2013 estará fazendo um mutirão de poda,
confecção de bancos de madeira e alguns serviços de pedreiro na
Estância Esperança em Catalão, GO. Quem for para esse trabalho
e quiser ficar para o acampamento de família terá um desconto de
50% no acampamento que custa R$ 100,00 por adulto.

em Vargem Bonita na Serra da Canastra há quase 7 anos. O
trabalho está crescendo aos poucos, mas de modo consistente.
Neste mês de novembro será realizado mais um batismo e a
igreja conta com frequência média de 25 a 30 pessoas. Agora,
com o apoio da missionária Janína Neves, estamos iniciando
uma escola cristã para educação infantil, visando alcançar as
crianças e suas famílias com o evangelho. A escola se chamará
“Diamantes Eternos”. Há também um novo trabalho sendo iniciado na cidade de Piumhi MG com o apoio da Primeira Igreja
Batista da Canastra em São Roque de Minas. Tem sido realizado culto nos lares ou ao ar livre nas sextas-feiras. A expectativa
é de poder alugar um local para a realização de cultos. Visite
o Blog do missionário: http://diamanteseternos.blogspot.com.
br/ e veja fotos e relatórios sempre atualizados. Contato pelos
telefones: (37) 3435-1222 e (37) 8811-0462; E-mail: prmiguelgianeli@hotmail.com; miguelgianeli@yahoo.com.br, ou da esposa:
debora_b.gianeli@hotmail.com.

mento” foi o Pr. Benjamin Paul Leaf que está trabalhando na
implantação de uma igreja em Batatais SP juntamente com o Pr.
Almir Nunes. Na foto, da esquerda para a direita, Pr. Benjamin, a
esposa Luciana, Marta, esposa do Pr. Eli e Pr. Eli.

Calendário comemorativo

Alto Rio Negro

O Templo Batista em Vila São
José sob a liderança do Pr. Ricardo Brito está confeccionando um
belo Calendário Anual de Parede
em comemoração aos trigésimo aniversário da igreja. O calendário é
personalizado pelo Templo Batista
– 30 anos, com lindas fotos coloridas inéditas tiradas pelo Pr. Ricardo
em sua viagem à Terra Santa, Israel.
Tamanho: 40x30cm com 12 páginas
ao custo de R$ 10,00 cada (este valor não inclui despesa de correio).
Encomendas através dos telefones
(11) 5924-6670 / 5939-8363; celulares (11) 9.9926-1113 (vivo) /
9.6516-8772 (oi) ou e-mail: pricardomb@hotmail.com.
Encontro de Casais

Colômbia
O Pr. Geraldo Cruz Fonseca e sua esposa já estão de volta
a Zipaquirá, Colômbia, seu novo campo de trabalho missionário.
A cidade fica na Região Andina, próximo de Bogotá. Pr. Geraldo
pede as orações pela possibilidade de comprar um terreno para
que possam construir um templo para a igreja. Orem também
pela adaptação no novo campo de trabalho, especialmente da
sua esposa Ileta que tem dificuldade de se adaptar ao clima.
Orem também pela possibilidade de formar uma equipe com o
Pr. Horácio Osório para continuar levando o Evangelho para o
povo da Savana e de Tolima. Para contatos use os e-mails: gifonseca91@hotmail.com e prgeraldo2000@yahoo.com.br.

O missionário Daniel Paulino Agostinho, trabalhando em
Santa Isabel do Rio Negro AM, comunica que o trabalho missionário ali foi iniciado a 40 anos e agora está sob seus cuidados
e de sua família (Foto). Os que desejarem contribuir com seu
sustento poderão enviar ofertas através da conta: BRADESCO
Ag. 0714 - Conta Corrente 0515232-1. Para correspondência:
Rua Projetada Conjunto Doidam, s/n Casa II – Santa Ana CEP
69740-000 Santa Isabel do Rio negro AM.

Serra da Canastra
O missionário Pr. Luiz Miguel, sua esposa Débora e a filha
Agnes (3 anos) estão trabalhando na implantação de uma Igreja

Nos dias 20 e 21de outubro próximo passado a Igreja Batista
Bíblica Cidade Náutica em São Vicente SP sob a liderança do Pr.
Eli Beck Hollanders Braga realizou o Encontro Anual de Casais.
Neste ano o evento teve lugar no Hotel Mar em Caraguatatuba
SP e contou com a participação de 33 casais. O preletor, que
abordou o tema “Comunicação: Solução de Conflitos no Casa-

C

rente que é crente não se acomoda.
Incomoda-se com a
vida cristã. Quer mais. Tem sede
de Deus, tal como o salmista.
Quer uma “língua” santificada.
Vestes decentes. Honestidade e
verdade. Tem medo da hipocrisia
e “foge da aparência do mal”.
Quer um Avivamento! Ora para
que isso seja real em sua vida
e igreja. É necessário o “mover
do Espírito” (coração contrito e
compungido) para aguardar o
“noivo amado” e, assim, ansiar
pelo que bem definiu um autor
desconhecido:
- A volta do Espírito de Deus
às nossas igrejas, afastado que
foi pelo formalismo, hipocrisia e
vaidade do povo de Deus (Gn
6:3; Ef. 4:30).
- Que traga os crentes aos
templos, para voltarem à prática
da oração e adoração a Deus (Sl
27:4; 84:10 ; At 1:13,14).
- Que tire os crentes da frente
da maléfica programação televisiva, levando-os para uma vida
de temor e santidade ao Senhor

Santos anseios
(Sl 101:3).
- Que traga arrependimento
e confissões de pecado, motivando os crentes a temerem a
Deus e evitarem a iniquidade,
causa maior do esfriamento do
amor no meio do povo de Deus
(Tg.4:9; 5:16).
- Que devolva aos obreiros
do Senhor a santa ousadia no
falar, denunciando o pecado, sem
rodeios e precauções de perder
membros da igreja (At 4: 29;
13:10,11 ; Mt 3: 7 a 10).
- Que devolva aos nossos
jovens aquela força apregoada
por João, e que foi perdida pelos
desejos sensuais da carne, que
ocupou mentes e corações da
mocidade (I Jo. 2:14).
- Que tire da UTI muitas vidas
cristãs que agonizam por falta
de alimento sólido, consistente
da Palavra de Deus, e por padecerem vitimadas com doutrinas
falsas e errôneas (I Tm 4:1).
- Que devolva aquele santo
desejo de tudo ter em comum,
repartindo com todos... E devolvendo o dízimo com alegria de

coração (At 2: 44-46).
- Que reacenda o pavio fumegante, tornando a igreja vitoriosa
sobre satanás e respeitada pelos
adversários (Gl 1: 24).
Há muitas outras maravilhas
oriundas do bíblico avivamento.
Eu clamo a Deus que aconteça...
A começar em mim. E o irmão,
também deseja ser uma bênção?
Viver de modo digno do Senhor
e para o seu inteiro agrado? Se
assim o quer, então, sempre
em suas orações, clame por
este avivamento bíblico. Sem
sensacionalismo, misticismo ou
barulho. Um avivamento que nos
leve a chorar mais pelos nossos
pecados e a inundar o coração
de amor pelos pecadores. Há,
bem o sei, os que não precisam
de avivamento; precisam de
conversão mesmo. Um bíblico
mover de Deus os levará a uma
decisão: conversão ou seguir os
passos de Demas? É crescente
o grupo dos demaítas nas igrejas. Amam o presente século e
o querem dentro da igreja com
suas práticas. Alguém disse que

século 21 é o século das igrejas
cheias de gente vazia. Outro
afirmou que, “ao sair do templo,
depois de um culto, já não sabe
se esteve numa igreja cristã”.
Sim, os salvos estão desejando
um avivamento, um suspirar por
Deus que incomode os acomodados e impacte o ímpio.
O avivamento traz quebrantamento. Traz decência. Ressuscita almas mortas em caixões
de barro, como disse alguém se
referindo aos sensuais. Revitaliza
a atmosfera espiritual, tornando
o ambiente desconfortável aos
amantes do presente século. É
dentro desta atmosfera espiritual que acontece uma decisão
na vida de muitos: ou ficam (os
conversos a Cristo) ou pulam fora
(os demaítas).
O coração avivado é boca
a serviço da glória de Deus.
Jesus disse: A boca fala do que
está cheio o coração (Lc 6:45).
Buscar um avivamento já muda
muita coisa. Revela a consciência de maiores anseios à vida
espiritual. Um lamento publicano

vai tomando conta do coração
que clama, pois a visão do que
somos se torna mais clara, ao
mesmo tempo em que cresce
a noção do sacrifício de Cristo
em nosso favor. Nossa realidade
nos é exposta. Precisamos orar
mais. Oramos pouco. Precisamos deste “oxigênio da igreja
primitiva”. Foi isso que levou
nossos irmãos a transtornarem
o mundo, pois estavam revestidos de poder e muita intimidade
com Jesus Cristo.
Que santos anseios envolvam o coração do povo de Deus!
Os sinais da volta de Jesus são
cada vez mais visíveis. A apostasia é global. Creio ser hora
de clamarmos por um mover
do Alto em nossos corações e,
assim, arrebatarmos muitos que
cambaleiam para o abismo.
Supliquemos a Deus que
nos revista de poder! Urge
impactarmos este mundo tão
solapado pelo cancro do pecado. Que o Senhor satisfaça os
nossos santos anseios para a
glória de Jesus!
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“A conversão tira o cristão do mundo;
a santificação tira o mundo do cristão.” John Wesley

Igreja Batista Bíblica em Novo Gama-GO completa 28 anos

P

esquisando documentos existentes, e baseados nos relatos que
me foram passados, quero narrar
a história da nossa Igreja que
completa neste mês de outubro,
28 anos de vida.  
Mudou-se para esta cidade
em 1980, a irmã Edna Correia
com seus filhos, oriundos da
cidade de Camaragibe PE, para
trabalhar como enfermeira em
Brasília. A referida irmã era
membro da Igreja Batista Bíblica
na Cidade de Camaragibe, no
Estado de Pernambuco. Como
não existia igreja batista bíblica
na cidade, ela decidiu começar
cultos domésticos reunindo seus
vizinhos e familiares para leitura
da Bíblia e oração.
Com o passar dos meses,
o número de pessoas foi crescendo, e mais tarde, decidiram
fixar um ponto de pregação
com a benção e autorização da
igreja mãe. Com o acentuado
crescimento do trabalho, a Jun-

P

ta Batista Bíblica do Estado de
Pernambuco, decidiu em assembléia enviar representantes
para oficializar a congregação.
Diante do desejo dos irmãos em
se tornar uma igreja local, e sob
a orientação e autoridade da
referida Igreja em Pernambuco,
foi oficializada a Congregação
Batista Bíblica em Novo Gama.
O tempo passou, a congregação foi crescendo, novas
pessoas chegando, e no dia 30
de setembro de 1984, com 30
membros,  e  sob a autoridade e
benção da Igreja mãe, foi organizada a Primeira Igreja Batista
Bíblica em Novo Gama, em uma
sessão solene com a presença
do Pastor Dean, representante
das   Igrejas do Estado de Pernambuco.
Os anos se passaram e diversos pastores lideraram esta
igreja, até que por um determinado tempo, a igreja ficou sem pastor, e era assistida regularmente
pelos pastores José Antonio

Marques de Avelino Lopes PI e
seu atual pastor. Ambos viajavam mil quilômetros párea dar
assistência. Foi um tempo difícil
e ao mesmo tempo abençoador.
Mas, como a palavra de Deus
afirma: “as portas do inferno não
prevalecem contra ela”, a igreja
prosperou na sua missão.
Durante aqueles anos, a
igreja passou por muitas lutas,
sofreu perseguições, irmãos
queridos partirem para a glória,
outros mudaram de cidade,
mas   a igreja em meio a lutas
amadureceu, cresceu, estabeleceu planos  e projetos missionários, apoiou na preparação de
obreiros, abriu congregações, e
duas delas já são Igrejas organizadas com seus respectivos
pastores.
Nos últimos dez anos, com o
trabalho sério ali desenvolvido, a
mão de Deus abençoou grandemente a igreja que alcançou real
crescimento numérico, patrimonial e principalmente espiritual.

Trata-se de uma igreja que tem
o desejo vivo de se manter firme
na doutrina e guardar os ensinos
bíblicos até que Cristo volte.
Atualmente a igreja se prepara para um grande desafio: a
construção do seu novo templo.
Tudo o que temos a dizer neste
dia é: Obrigado Senhor, pois
com o seu poder e direção, vimos e sentimos o seu cuidado
constante   no ministério desta
Igreja. Nossa oração é que cada
membro continue firme, e que a
Igreja complete nesta cidade,
muitos anos de vida e que se
torne um agente abençoador
de vidas e ganhador de almas
para Jesus.
Parabéns Igreja amada pelos
seus 28 anos de lutas, grandes
vitórias e incontáveis bênçãos na
árdua tarefa de pregar o evangelho de cristo Jesus, e preservar
a sã doutrina.
Pr. Geovan Bezerra
dos Santos

Bodas de Prata do Pr. Omar e Rute

ara que todos vejam e
saibam, considerem e
juntamente entendam
que a mão do Senhor fez isto”.
Este é o nosso sentimento ao comemorarmos nossas
Bodas de Prata. Afinal, são 25
anos! Com a graça do Senhor,
e com a Sua bênção temos sido
privilegiados com o Seu construir
de nosso caráter à imagem de
Cristo, bem como vivenciar um
amor vibrante e consistente.
Hoje somos muito melhores
do que fomos quando do início de nosso relacionamento.
Experiências vivenciadas nos
amadurecem e fazem com que
nos amemos cada dia mais.
A Deus, nosso primeiro e único louvor! A Ele, único digno de
glória o nosso “Louvado Seja!”
Temos certeza que foi Ele quem
nos uniu e tem permitido experimentar o seu verdadeiro sentido:
amar e ser amado constitui uma
vivência real, expressão do amor
maior, que é o de Deus na face
de suas criaturas. Mas nós não

somos ou estamos sós. Somos
partes de duas famílias, cada
uma com suas peculiaridades e
histórias diferentes.
Eu, Omar, nascido aos vinte
e um dias de abril de um mil,
novecentos e sessenta e quatro,
de uma família de descendência
libanesa, na pequena e fronteiriça cidade de Bela Vista, no Mato
Grosso do Sul, filho de Hassan
Abdalla Doaidar e Afife Hassan
El Age, já falecidos. Sendo o 7º
na ascendência familiar, tendo
mais outros oito irmãos, a saber: Emsaf, Mohamad, Esraf,
Bourhan, Abdalla, Riaf, Gamal
e Samir.
Eu, Rute, nascida aos dezenove dias do mês de outubro de
um mil novecentos e sessenta
e dois, filha dos missionários
Saulo e Olinda Lemes Camilo,
cujas vidas foram dedicadas integralmente à evangelização dos
índios Caiuás, no Mato Grosso
do Sul, região de Amambaí. Tenho, a exemplo de meu marido,
uma família grande, somos ao

V

ocê já percebeu como
gostamos de fazer
as coisas sempre do
mesmo jeito? A gente se acostuma a dormir mal, gastar horas
excessivas no computador, a
comer “besteiras” entre as refeições, a dar desculpas para
fugir das nossas responsabilidades. Infelizmente a gente se
acostuma com a indiferença das
pessoas indiferentes, a tratar
os outros mecanicamente, sem
olhar nos olhos, sem perceber o
não dito (o que está por trás das
palavras)...
A gente se acostuma a conversar com as mesmas pessoas
na igreja, a sentar nos mesmos
lugares, a dar informações inapropriadas sobre os outros (fofoca?), a falar as mesmas palavras
nas orações, a tal “reza evangélica: ”Oh! Pai que o Senhor possa
isso, Oh! Senhor, que o Senhor
possa aquilo”, vãs repetições,
frases mecânicas. Creio que o
Senhor não ouve e diz: “Que tédio!” A gente se acostuma a cantar sem absorver a mensagem,
a ouvir sem nos comprometer, a
achar que é um sacrifício ir a um

todo em sete irmãos: Ester, Sara,
Dolores, Saulo Filho, Samuel e
Priscila.
Nesta noite temos a alegria
da presença de dos nossos familiares: Abdalla e sua esposa
Dora; Ester e seu esposo Severino; Sara e seus filhos Guilherme
e Rodolfo e sua esposa Juliana;
Dolores, seu esposo Rudemar
Berté e suas filhas Carol, Talita e
Vitória; Saulo Camilo Filho e sua
esposa Elzira.
Apesar de virmos de famílias numerosas, construímos
uma família pequena. Deus nos
concedeu apenas dois filhos preciosos Daniel e Jônatas. Daniel
é o nosso primogênito, nasceu
aos 10 dias de fevereiro de 1989,
em Dourados, Mato Grosso do
Sul. Filho aplicado aos estudos,
inteligente, amoroso e acima de
tudo temente a Deus e dedicado
em Sua Obra.
Jônatas, mais conhecido
como Jhou, nasceu no dia 25
de setembro de 1991, também
em Dourados, Mato Grosso do

Sul. Filho amoroso, dedicado e
comprometido com Deus e sua
Palavra. Tem nos dado a honra
de vê-lo se preparando para a
maior obra do mundo, que é a
evangelização dos povos.
Nestes 25 anos tivemos o
privilégio de morar em vários
lugares e em cada um deles,
Deus nos acrescentou avós,
pais, mães, irmãos, irmãs, filhos
e filhas, tornando-nos uma grande família!
Hoje renovamos os nossos
votos em amor e na esperança
de que juntos possamos continuar vivendo um para outro e
ambos para Deus. Ao prepararmos este momento tão especial, pensamos em reunir todos
aqueles que fizeram e fazem
parte da nossa história, para que
juntos rendamos nosso louvor e
adoração a Deus.
Nosso muito obrigado a você
que veio abrilhantar nossa programação. Queremos expressar
nossa sincera gratidão e alegria
pela sua presença.

Cristianismo e liberalismo
John Gresham Machen
Edições Vida Nova
www.vidanova.com.br
Este livro, escrito como resposta ao Liberalismo que surgiu no início do século XX, é
uma defesa clássica do Cristianismo ortodoxo. Para expor as falácias do Liberalismo
e fortalecer a posição ortodoxa, Machen
estabelece a importância da doutrina bíblica,
contrastando os ensinos do Liberalismo e da
ortodoxia cristã sobre Deus, humanidade,
Bíblia, Cristo, salvação e igreja.
Escravo 
John MacArthur Jr
Editora Fiel
www.editorafiel.com.br
Em “Escravo”, A Verdade Escondida sobre
nossa Identidade em Cristo, John MacArthur traz à luz um elemento essencial da
identidade do cristão, que ficou oculto a
partir da tradução de muitas versões modernas da Bíblia. Neste livro, MacArthur
resgata a correta tradução da palavra
grega doulos, que é de grande importância
para o bom entendimento do que é ser um cristão genuíno.
Amor é um verbo
Gary Chapman
Editora Mundo Cristão
www.mundocristao.com.br
Ao contrário do senso comum, o amor não é
apenas um sentimento. Ele é uma escolha
diária a ser demonstrada no casamento, na
família e nas amizades. Certamente, nada
difícil quando tudo vai bem. O desafio se
apresenta nas circunstâncias que estressam os relacionamentos. É nesse momento
que as dicas de um experiente conselheiro
como o Dr. Gary Chapman podem fazer diferença.
Ministério:
vocação ou profissão
Justo L. González
Editora Hagnos
www.hagnos.com.br
Não resta nenhuma dúvida que o preparo
ministerial está em crise. Há muitas indicações a esse respeito, e vale a pena prestar
atenção a algumas delas. Desta maneira a
proposta do Dr. Justo L. González em Ministério: vocação ou profissão é lançar um breve
olhar sobre o passado do preparo ministerial,
para saber se há algo na história que possa servir de guia para
nossa resposta aos desafios do presente.

COMODISMO? FORA!
lugar de culto escutar a Palavra
de Deus pregada, como se isso
fosse tudo no cristianismo.
É... A gente se acostuma e
fica (muito) mal acostumado.
A gente se acostuma a frequentar a igreja sem expectativa
nenhuma. Parece que Deus deixou a vida no “piloto automático”
e milagres são coisas do Antigo
e do Novo Testamentos. A gente
se acostuma a viver no gueto
das quatro paredes da igreja,
somos bons praticantes do ouvir,
mas não praticantes do praticar.
Habitualmente vamos perdendo
a expectativa do divino, da intervenção do Eterno no temporal,
pois já não oramos como antes;
basta passar o cartão de crédito
na hora de comprar; basta fazer
uma ligação para saber se o
filho chegou bem; ou consultar
as condições meteorológicas
no noticiário para viajarmos ou
fazermos alguma programação.
Quem precisa de oração? Já
pensou? Vamos nos acostumando com a vida sem Deus!!
E quanto mais o tempo passa
a gente se acostuma com as
nossas manias, nossas prefe-

rências, “esquizofrenias espirituais,” criamos “amuletos” e
tradicionalismos. Reproduzimos
o “evangeliquês” que já não comunica nada: “Que bênção”, “Oh
glória”, “querido pra cá”, “amado
pra lá”, “irmão”... Nada contra
essas palavras, desde que não
sejam esvaziadas do seu sentido
original.
A gente se acostuma a ser
conduzido, dependemos de outros para discernir o “certo” do
“errado”, e logo já não usamos
os filtros das Escrituras.
A gente se acostuma com
a vida “chic”, casa impecável,
móveis lustrados de alta qualidade, TV de ponta, lap top,
celular, I-pad, tudo de última
geração. Nosso estilo combina
com a vida de Shopping Center:
Sempre limpinho, sem doentes,
sem mendigos, tudo é bonito,
cheiroso, aromático, praça de
alimentação irresistível... Somos
muito “práticos”, mas na verdade
fugimos dos problemas.
Não queremos que pessoas
saiam para começar uma nova
igreja ou que o nosso pequeno
grupo dê início a outro (pois não

queremos liberar pessoas queridas). Queremos manter a tampa
da panela para ninguém entrar e
ninguém sair, e logo nos tornamos egoístas, querendo o reino
de Deus só para nós.
Em tais circunstâncias, é
necessário ouvirmos a voz de
Deus: “Tendes rodeado bastante
esta montanha, virai-vos para o
norte” - Deuteronômio 2.3.
Incrível, não? Israel dando
voltas, precisou Deus intervir:
Parem de andar em círculos!!
Vale lembrar que ficaram “vagando” 40 anos pelo deserto.
Será que a nossa igreja não
precisa ouvir uma convocação
do nosso Deus? Será que não
temos rodeado bastante essa
montanha - “voltados para nós?”
Sonho com uma igreja atuante,
militante, que busca novas maneiras para cumprirmos nossa
missão de salgar e de influenciar.
Não existimos para ouvir sermões
aos domingos (embora o ensino
seja fundamental), mas nossa
atuação não depende do prédio
(que infelizmente chamamos de
“Templo”), nós somos o Templo
do Deus vivo, seja no prédio onde

nos encontramos para celebrar,
seja “nas ruas, nas escolas,
campos, construções.”
O PLANO DE DEUS É
(MUITO) MELHOR DO QUE O
NOSSO!
Vamos sair do comodismo?
É hora de renovação de forças,
transformação da mente, sair
da rotina, da acomodação. Jesus era revolucionário, mas nós
gostamos de “engessar”, andar
em círculos. A igreja tem só uma
agenda: Lá fora: Evangelizar,
dentro das quatro paredes: Edificar. É necessário mudar formas
e manter a essência (a sã doutrina), mas quebrar paradigmas,
odres velhos, costumes velhos,
hinos arcaicos, português antigo, métodos obsoletos, móveis
de uma era que já passou,
abordagens que não impactam
mais. Para tanto, convém sondar o nosso coração. O Mestre
transformou água em vinho e o
vinho novo era melhor... Quero
o cristianismo do Mestre, e não
uma igreja evangélica aguada,
insossa. Aliás, água parada é
problema, atrai mosquitos, baratas, ratos e outros bichos.
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“A competição desperta o que há de melhor nos produtos
e o que há de pior nas pessoas.” David Sarnoff
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Visão Brasil-Índia 2020 Ordenação na IBV em Batatais
“Um esforço conjunto de igrejas batistas fundamentalistas para
alcançar cada região da Índia com o Evangelho de Jesus Cristo
através de missionários nacionais indianos”.

O

missionário Pr. Jefferson Quevedo
e sua esposa Epi
reencontraram seus filhos Jairo
André (20) e a Dinnie (17) que
irão prestar o vestibular no
final do ano, Wilhelm (22) que
está terminando a faculdade
de Engenharia Elétrica, e gostaria de ser efetivado na firma
onde está fazendo estágio e a
Julianne (23) que está estudando para o exame de residência
em oncologia no Hospital de
Clínicas de Curitiba. Foi um
tempo muito especial para a
família, pois há um ano não
se encontravam. Também os
pais do Pr. Jeff que moram em

Rondônia se juntaram a eles
para assistir a formatura da
Julianne no curso de Farmácia
na UFPR.
Pr. Jefferson e sua esposa
estão viajando todos os finais
de semana para visitar igrejas
que não tiveram oportunidade
de passar antes. As igrejas são
nos estados de: São Paulo,
Bahia, Paraná e Minas Gerais.
O objetivo das visitas é levantar mais apoiadores tanto em
finanças quanto em oração
para o trabalho missionário
na Índia.
Para contatos use os emails: jeff.quevedo@hotmail.
com e epimeyer@hotmail.com.

N

o dia 6 de outubro
de 2012 aconteceu
na Igreja Batista da
Vitória na Rua Capitão Andrade, 38 em Batatais sob a
liderança do Pr. Almir Nunes, a
ordenação ministerial do irmão
Gilberto Marcos Mota Basílio.
O pregador da ocasião foi o Pr.
Wagner de Barros da Segunda
Igreja Batista Independente de
Ribeirão Preto SP.
A imposição de mãos contou com a presença dos pastores Almir Nunes, Benjamim
Paul Leaf, Carlos Alberto Moraes, Wagner de Barros, José
Ênio Darini e Edson Roberto
Venâncio. As orações consa-

gratórias foram feitas pelos
pastores Benjamim Paul Leaf
e José Ênio Darini.
No dia primeiro de junho de
2012 o irmão Gilberto já havia
sido examinado e aprovado
pelo Concílio de Pastores convocados para esse fim na Igreja
Batista da Vitória em Batatais.
O moderador do Concílio foi o
Pr. Carlos A. Moraes e compareceram os pastores: Almir
Nunes, Benjamim Paul Leaf,
Walmir Hensley Quaresma,
Edson Roberto Venâncio, Jader
Saraiva Neto e Paulo Ricardo
Gonçalves. O candidato foi
aprovado por unanimidade dos
pastores.

Gilberto é convertido a Cristo desde 1970 aos nove anos
de idade e formado em teologia
pelo Instituto Batista Ebenézer
de Ribeirão Preto SP tendo estudado no período entre 1982
e 1985. É casado com Cleusa
Copeti Mota Basílio desde 19
de dezembro de 1987. Cleusa
também é formada pelo IBE
tendo estudado entre 1985 e
1988. O casal tem duas filhas:
Paloma Basílio nascida no dia
18 de setembro de 1989 e Patrícia Basílio nascida em 27 de
maio de 1993.
Gilberto deverá atuar como
missionário e está em processo
de admissão na AMI – Associação Missionária Independente
para aprovação do Projeto Brodósqui que visa a implantação
de uma igreja naquela cidade.

Como a Igreja Batista da
Vitória em Batatais ainda é uma
congregação e o missionário,
Pr. Almir Nunes é enviado pela
Igreja Batista do Calvário situada na Rua Estados Unidos,
1000 em Morro Agudo SP, a
ordenação do candidato foi realizada sob a autoridade daquela
igreja que tem como pastor,
Edson Roberto Venâncio.

“Missões em Tempo de Guerra”

A

AIBRECES – Associação de Igrejas
Batistas Regulares
do Centro Sul do Brasil, sob
a presidência do Pr. Gilberto
Bruno estará realizando a sua
55ª Assembléia e o tradicional
Retiro de Famílias. A exemplo
de anos anteriores, o evento
terá lugar no aconchegante
Hotel Recanto Bela Vista na
Estância de Águas de Lindóia
SP nos dias 28 a 31 de janeiro
de 2013. O tema será “Missões
em Tempo de Guerra” (II Co.
10:4-5) e os preletores serão
os pastores Paulo Bondezan e
Walace Juliare.
Paulo Bondezan é pastor
da PIB Regular de Curitiba
PR, Bacharel em Teologia pelo
Seminário Batista Regular do
Sul e Psicólogo formado pela
UFP. Ele é um dos fundadores
da MBBF onde atuou dez anos

Pr. Juliare

Pr. Bondezan

na Diretoria e um dos Diretores
da EBR. Casado com Eunice
com quem tem três filhas: Alice,
Ester e Lívia.
Walace Juliare é pastor do
TB Bíblico em São José dos
Campos SP, Bacharel em Teologia pelo Seminário Bíblico
Palavra da Vida em Atibaia SP

onde fez o Mestrado em Ministério. É professor de Línguas
Originais, Exegese e Teologia
do NT no CETEVAP em São
José dos Campos SP. Casado
com Sheila com quem tem três
filhos: Isaac, Isabelle e Sarah.
Ainda na programação haverá um Seminário com o Pr.

Roque Albuquerque sob o
tema: “Como Fazer Discípulos
Intencionalmente”.
Diretoria da AIBRECES:
Presidente: Pr. Gilberto Bruno;
Vice: Pr. Tomé Cosme de Farias; Secretario: Pr. Josias de
Andrade; Tesoureiro: Pr. Carlos Alberto Pacheco; Vogais:
Pr. Alfredo Celso Ferreira, Pr.
João Batista de Rezende, Pr.
Ricardo Cesar Pereira, Pr.
Sitri Lobato Siqueira; Secretário Executivo: Pastor Milton
Calazans.
Mais informações: AIBRECES: Rua 24 de Maio, 116 – 4º
Andar – Sala 34 – CEP 01041000 São Paulo SP, ou via FAX
para (11) 3222-7057, via e-mail:
aibreces@terra.com.br, ou
ainda para Pr. Milton Calazans
pelo e-mail: prmiltoncalazans@
ig.com.br.

Conferência Missionária Regional da AMI

N

os dias 23 e 24 de
novembro de 2012
a AMI – Associação Missionária Independente
estará realizando a segunda
Conferência Missionária Regional deste ano. Desta feita
o evento será na Igreja Batista
Independente de Orlândia SP
sob a liderança do Pr. Paulo
Ricardo Gonçalves. O preletor
será o Pr. Daniel Rodrigo de
Souza de Jaboticabal SP que
trará mensagens desafiando
à entrega de vidas para o ministério.
Nas duas noites de 23 e
24 serão realizados cultos a
partir das 20 horas na sextafeira e 19h30 no sábado para
todas as igrejas daquela região. O objetivo é congregar
o maior número possível de

irmãos de ambos os sexos
e de todas as idades para o
desafio de servir ao Senhor
da Seára.
No sábado, dia 24 a partir
das 9h haverá uma reunião
especial apenas para os pastores e missionários. O início
da reunião será com o café às
9h e o término com o almoço
por volta das 12h30. Entre
o café e o almoço, uma reunião com a Diretoria da AMI
para esclarecimentos sobre
o trabalho da missão e seus
missionários. Será um tempo
de exposição dos objetivos
e também para perguntas e
respostas.
A Igreja Batista Independente fica na Avenida Nove,
1090, Orlândia SP. Para contato com o Pr. Paulo Ricardo

e maiores informações: (16)
9351-3760. Pedimos aos pastores que confirmem presença
para o sábado de manhã para
que possamos providenciar as
refeições.
Para maiores informações
sobre o evento entre em contato com o Pr. Carlos Alberto Moraes, Coordenador de Missões
da AMI pelos telefones: (16)
3761-0749 (Fixo na residência),
(16) 9192-1440 (Claro) e (16)
8121-4101 (Tim).
A primeira conferência
Em maio deste ano, nos
dias 18 e 19 a AMI realizou
a Primeira Conferência Missionária Regional de 2012 na
Igreja Batista Bíblica de Vila
Progresso em Guarulhos SP
com o apoio da Comunhão

Batista Bíblica de Guarulhos e
Adjacências. O evento alcançou seus objetivos e contou
com a participação de onze
igrejas.
Próximas
conferências
A partir de 2013 a AMI
estará realizando essas conferências missionárias regionais em todo o Brasil e
os interessados em agendar
uma data em qualquer época
do ano deverão entrar em
contato como o Coordenador
de Missões, Pr. Carlos Alberto
Moraes pelos seus endereços:
E-mail: jornaldeapoio@yahoo.
com.br, telefones: (16) 37610749 (Fixo na residência),
(16) 9192-1440 (Claro) e (16)
8121-4101 (Tim).

