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Missões e Aconselhamento

Família, Despedida e Posse

No mês de outubro próximo passado
no Templo Batista Jerusalém e no Templo
Batista Peniel, respectivamente em Vila de
Abrantes e Vila Malissa
município e Camaçari
BA, o missionário Tomé
Lopes dos Santos convidou os pastores Walace S. Juliare e Paulo Henrique, ambos do
Templo Batista Bíblico em São José dos campos SP e realizou
dois importantes eventos misturando missões e aconselhamento
bíblico. Veja mais na página 4.

Outra mistura
aconteceu na Igreja
Batista Fundamentalista de Uruguaiana RS nos dias 2
a 4 de novembro
de 2012. Durante
uma conferência
para as famílias, a
igreja despediu-se
da família do irmão
Mateus Aline Bueno e deu posse ao
novo líder da igreja, Pr. Addson Costa. Leia na página 4.

Encontro Anual

Dia 10
de novembro, na
Primeira
Igreja Batista Bíblico
no Bairro
Harmonia
em Canoas RS, três
preletoras,
Cida, Reginara e Altheia desenvolveram o tema proposto para o Encontro
Anual da Sociedade Feminina. Página 4

Memorial do Missionário PROEFE - Projeto Evangelístico de Feriados
João Cândido

N

O

saudoso missionário João Cândido
da Silva partiu para
os braços do Pai no dia 01 de
Dezembro de 2004. Neste mês
de dezembro de 2012 completa
8 anos de sua partida e o Jornal
de Apoio decidiu publicar este
texto inédito escrito por ele
mesmo em 1993 e autorizado
por sua esposa, missionária
Elza Alves Cândido que está em
Cuiabá MT. Este relato é parte
do seu ministério na Bahia.
Em 1976 aos 17 anos na
cidade de Campinas SP, me converti ao Senhor Jesus, através do
ministério do Pr. Georg Simpson.
Minha chamada para o Ministério se deu logo após a minha
conversão. Em 1978 comecei a
estudar no Instituto Batista Bíblico de Campinas, me preparando
assim para a obra do Senhor.
Em 1979 aceitei o desafio do Pr.
Denis e Pr. Osmar Vandete, para
cuidar de uma Congregação
em Jardim Campos Elíseos em
Campinas, onde estivemos por
quase três anos.
Em 1980 me casei com a
Elza Alves e naquele mesmo
ano se deu a minha formatura no Instituto Batista Bíblico
em Campinas, tempo em que
Deus me despertou para a
OBRA MISSIONÁRIA, a qual
até então eu rejeitara por ter a
impressão que um missionário
era alguém sobre-humano,
um herói que estivesse pronto
a passar muitas privações,
porque esta era a impressão
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que tinha quando missionários
passavam por nossa Igreja.
No despertamento Deus falou
ao meu coração: “... não temas
que eu te ajudo, eu serei contigo, sou o teu sustentador.”.
Em 1981 minha esposa
se formou no Instituto Batista
Bíblico. Neste ano foi o tempo
de busca de um lugar onde
Deus nos queria que o servíssemos como missionários.
Neste ano fui conhecer a Obra
Batista Bíblica na Bahia, mais
precisamente na região de Salvador. Fiquei comovido com a
carência de nossas Igrejas ali,
a falta de obreiros. Porém, vi no
saudoso Pr. Amintas Araujo uma
disposição leonina. Aos setenta
anos, acometido por vários derrames, com dificuldade visual,
era praticamente o único pastor
das igrejas daquela região, na
época, seis. Ao todo as seis
igrejas contavam com aproximadamente 120 membros.
Continua na página 7

o período de 15 a
18 de novembro de
2012, um grupo de
47 pessoas entre jovens e adultos, membros da Igreja Batista
Esperança de Vila Mariana em
São Paulo, desembarcou em
Jaboticabal SP a 370 km da
capital e com uma população
de 73.000 habitantes. Eram os
participantes do sexto PROEFE
- Projeto Evangelístico de Feriados que se juntaram a mais

dez irmãos de Jaboticabal, totalizando 57 trabalhadores.
O PROEFE foi idealizado
para evangelização de impacto em períodos de feriados

prolongados apoiando novas
igrejas que estejam em fase
de implantação ou de revitalização. É baseado em Atos
5:42, que diz: “Todos os dias,

no templo e de casa em casa,
não deixavam de ensinar
e proclamar que Jesus é o
Cristo”.
Continua na página 3

Conferência Regional da AMI em Orlândia

P

ela segunda vez em
2012 a AMI – Associação Missionária
Independente realizou a Conferência Missionária Regional
nos dias 23 e 24 de novembro. Desta feita o evento foi
hospedado pela Igreja Batista
Independente de Orlândia SP
sob a liderança do Pr. Paulo
Ricardo Gonçalves. O preletor
foi o Pr. Daniel Rodrigo de

Sousa, missionário que está
trabalhando na implantação
da Igreja Batista Esperança de
Jaboticabal SP. O tema abordado foi vocação e chamado para
o ministério e diversos irmãos
consagraram suas vidas para
melhor servirem ao Senhor.
No total a conferência contou
com representantes de 17 igrejas, tendo a participação de 25
pastores e missionários, além de

dois obreiros. Da AMI participaram 7 missionários, três diretores
e dois conselheiros. Nos cultos
das noites de sexta-feira e sábado, casa lotada. O único ausente
entre os diretores da missão foi o
Pr. Roberto Castilho de Brito que
estava impedido devido a outros
compromissos.
No sábado de manhã mais
de 50 pessoas participaram do
café, do almoço e da reunião
dirigida pelo coordenador de
Missões da AMI, Pr. Carlos Alberto Moraes. Foi um tempo de

esclarecimentos sobre a missão
com uma explanação sobre os
objetivos da AMI e um período de perguntas e repostas.
Para 2013 a Diretoria da AMI
espera realizar a Conferência
Missionária Regional em diversos estados. Alguns pastores
já fizeram consultas sobre a
possibilidade de realização
do evento e a partir de janeiro
terá início o agendamento. Os
pastores interessados deverão
entrar em contato com o Coordenador de Missões, Pr. Carlos
Alberto Moraes, pelo e-mail
jornaldeapoio@yahoo.com.br.
Ou pelos telefones (16) 37610749 e celulares (16) 9192-1440
(Claro) e (16) 8121-4101 (TIM).
Há critérios para a realização da
Conferência Missionária Regional e os interessados receberão
por escrito todas as diretrizes.

O TBM de Goiânia nasceu com visão missionária

O

envolvimento do
TBM em missões
começou no primeiro culto realizado em um
pequeno barracão na Vila
Canaã no dia 28 de novembro de 1993 quando o missionário Pr. Rômulo Weden
Ribeiro, sua esposa Raquel
e a filha primogênita Rochelle Joy com apenas um
ano de idade deram início à
implantação do trabalho em

Goiânia GO. Com a oferta
missionária da promessa
de fé da família, os dois
primeiros missionários
foram adotados. Priorizando as famílias e a
obra missionária desde
o início, o TBM alcançou
em apenas um ano de
vida, 70 pessoas firmes
em todos os cultos.
Continua na página
3.
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Isto é o que é aprender: você repentinamente compreende algo que você
soube durante toda a sua vida, mas de um modo novo. Doris Lessing

Jesus
é Deus?

V

ocê já encontrou
uma pessoa que é o
centro das atenções
onde quer que vá? Alguma
característica misteriosa e indefinível o distingue de todas
as outras pessoas. Pois foi
isso que aconteceu dois mil
anos atrás com Jesus Cristo.
Porém não foi simplesmente
a personalidade de Jesus que
cativou aqueles que o ouviam.
Aqueles que puderem ouvir
suas palavras e observar sua
vida nos dizem que existia algo
em Jesus de Nazaré que era
diferente de todas as outras
pessoas.
A única credencial de Jesus era ele mesmo. Ele nunca
escreveu um livro, comandou
um exército, ocupou um cargo
político ou teve uma propriedade. Normalmente ele viajava
se afastando somente alguns
quilômetros do seu vilarejo,
atraindo multidões impressionadas com suas palavras
provocativas e seus feitos
impressionantes.
Ainda assim, a magnitude
de Jesus era óbvia para todos
aqueles que o viram e ouviram.
E enquanto a maioria das grandes personalidades históricas
desaparece nos livros, Jesus
ainda é o foco de milhares de
livros e controvérsias sem paralelos na mídia. Grande parte
dessas controvérsias envolvem
as afirmações radicais que
Jesus fez sobre si mesmo, afirmações que espantaram tanto
seus seguidores quanto seus
adversários.
Foram principalmente as
afirmações únicas de Jesus
que fizeram com que ele fosse considerado uma ameaça
pelas autoridades romanas e
pela hierarquia judaica. Embora fosse um estranho sem
credenciais ou força política,
em apenas três anos Jesus foi
capaz de mudar a história dos
mais de 20 séculos seguintes.
Outros líderes morais e religiosos influenciaram a história,
mas não como o filho de um
carpinteiro desconhecido de
Nazaré.
Qual era a diferença de
Jesus Cristo? Ele era apenas
um homem de grande valor ou
era algo mais?
Essas perguntas nos levam
ao cerne do que Jesus realmente era. Alguns acreditam
que ele era simplesmente um
grande professor de moral,
já outros pensam que ele foi
simplesmente o líder da maior
religião do mundo. Porém muitos acreditam em algo muito
maior. Os cristãos acreditam
que Deus nos visitou em forma
humana, e acreditam que há
evidências que provam isso.
Ao analisarmos mais cuidadosamente a história do
homem que causa mais controvérsias em todo o mundo, do
que qualquer outra, só podemos concluir que Jesus é Deus
encarnado. Esse é o verdadeiro
sentido do Natal.

Sinto, logo hexito!

P

arafraseando o filósofo e matemático
francês René Descartes (1596-1650) que cunhou
a célebre frase, “Eu penso, logo
existo”, acabo de me tornar
autor da seguinte paráfrase de
sua frase: “Sinto, logo hesito”.
E explico.
A frase de Descartes faz
parte do seu “Discurso do
Método” (1637) e só pode ser
adequadamente compreendida
em seu contexto. Naqueles
dias, as fundamentações do conhecimento humano estavam
firmadas em bases obscuras
oriundas de premissas medievais e Descartes pretendia
fundamentar o conhecimento
em bases mais sólidas e claras.
Assim, didaticamente, sem se
tornar realmente cético, o filósofo matemático utilizou-se do
ceticismo como método para
levantar questionamentos acerca do conhecimento humano.
Colocando em dúvida o seu
próprio conhecimento alegou
que a única certeza que tinha é
que duvidava. Obviamente, se
duvidava, também pensava e,
se pensava, necessariamente
existia. Sintetizando seu discurso, nasceu a célebre frase:
“se duvido, penso; se penso,
logo existo”.
Assim, associando o complexo raciocínio filosófico e a
lógica exata da matemática,
Descartes concluiu seguramente que a certeza da sua própria
existência lastreava-se no fato
de poder pensar.
No meu caso, a questão
pode ser até um pouco mais
complexa, pois de certa forma,
tanto o pensar quanto o sentir
podem ser enganosos. A Bí-

blia diz que os pensamentos
de Deus não são como os
pensamentos humanos e nos
alerta para termos cuidados
com os nossos sentimentos,
pois o coração é enganoso e
corrupto.
Aqui entra o contexto em
que desejo inserir a minha frase: “Sinto, logo hexito!” É hexito
mesmo!. É que no genérico
meio evangélico contemporâneo, o sentir tem se tornado um
verbo essencial o que o torna
extremamente perigoso.
De acordo com as definições dos léxicos do belo idioma
de Camões, o verbo transitivo
“sentir” tem em seu amplo significado, palavras perigosamente
abstratas e que permitem as
mais variadas interpretações:
“sensação”, “impressão por
qualquer dos sentidos”, “percepção”, “pressentimento”,
“intuição”, dando até margem
para “adivinhação”. Sentir tem
a ver com sensibilidade, sensações físicas e psicológicas.
Você percebe o quanto esse
verbete pode se tornar perigoso?
Pois bem, contextualizando-o, como disse, ao nosso
heterodoxo meio evangélico,
percebo que é o verbo da
moda. As pessoas estão sendo convidadas a sentir. Em
algumas reuniões a tônica é
emocionar-se. Expressar-se
com gemidos e gestos. E os
gestos corporais tem se tornado prática excitante ao ponto
de vermos, nos cultos (?) até
dança!.
Um fato precisa ser lembrado: todos nós nascemos
com a capacidade para sentir
e perceber sensações. Na

Balanço e Planejamento
Esta é a última edição do Jornal de Apoio
de 2012. Já estamos na contagem regressiva
do último mês do ano. Muitos de nós estamos
fazendo o balanço de 2012 e o planejamento para
2013. Aqui no Jornal de Apoio o saldo é positivo.
Tivemos um ano bastante frutífero no que diz
respeito às matérias publicadas. A nossa ênfase
foi em missões e estamos projetando aprofundar
ainda mais a divulgação dos trabalhos missionários das missões e o incentivo às igrejas para
apoiarem ainda mais a obra do coração de Deus.
Claro que o que nós fazemos é apenas divulgar o
que os nossos leitores estão fazendo. Portanto,
queremos reforçar aqui o desafio para que TODAS as igrejas, missões, pastores, missionários
e membros das nossas igrejas se comprometam
a enviar à nossa redação as boas notícias dos
seus ministérios.

E

m preparação
para a realização
do Congresso de
Música, acontece no dia 8
de dezembro o Café com
Música. O evento que será realizado a partir das 9h30 nas
dependências do SEBARSP

prática, o que sentimos ou
não sentimos depende muito
da nossa formação cultural
e da constituição emocional.
Nascemos com a capacidade
de sentir e poderemos ser
ensinados a sentir ou não
sentir determinadas sensações. Um exemplo disso é a
questão do medo. Crianças
podem ser ensinadas a sentir
medo de coisas absurdas e
até inexistentes. Há bloqueios
nos sentimentos tanto quanto
excessos nos mesmos.
Por essa razão é que acabo de cunhar a na tão célebre
frase: “Sinto, logo hexito!” Hexito, porque apenas sentir não
é suficiente. Há necessidade
de buscar o equilíbrio entre
o sentir e o pensar para não
prejudicarmos o agir. O próprio
Senhor Jesus, nosso modelo,
sentiu e expressou sentimentos, inclusive os mais dolorosos
como tristeza e abandono. Mas
ele não permitiu que nenhum
desses sentimentos assumisse
o senhorio sobre suas decisões
de levar a cabo a missão que
veio cumprir.
A nossa maturidade espiritual é comprovada quando
desbloqueamos todos os canais das nossas sensações,
tanto as agradáveis quanto
as desagradáveis, mas não
submetemos a eles, a razão.
Decidimos racional e coerentemente pela fé através dos
valores cristãos.
Assim, quando sinto, hexito. Hexito, mas não desisto
de decidir com o necessário
equilíbrio entre o pensar e o
sentir para ter um saudável
agir através da compreensão
da Palavra de Deus.

Boas Festas!
É costume no final do ano termos as nossas
festas e nos alegrarmos, tanto na igreja quanto
nos lares em família. Gostamos das festas de
Natal e Ano Novo com a troca de presentes,
amigo secreto, ceia, peças natalinas, jograis,
cantatas... Mas aos poucos percebemos que
vamos perdendo o ímpeto das comemorações
de fim de ano por culpa do marketing selvagem
que transforma tudo em negócio. A ridícula e
descontextualizada figura do Papai Noel já escondeu o verdadeiro sentido do Natal diante das
crianças. Mas não resta dúvida que esta é uma
boa ocasião para mostrar para as pessoas que
Deus veio a este mundo na pessoa singular de
Seu Filho, Jesus. A encarnação é o cumprimento
das profecias messiânicas, tanto quanto a morte,
sepultamento e ressurreição. Comemoramos o
Natal aguardando a segunda vinda de Cristo.
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Pr. Rômulo W. Ribeiro
rwribeiro@globo.com

Através do exemplo

P

astorear é uma das vocações mais difíceis do mundo,
pois lidar com o ser humano é uma arte que exige expertise. No entanto, poucas escolas de teologia conseguem
ensinar aos futuros pastores como deve ser a relação interpessoal
entre a liderança da igreja e os seus membros. Não é à toa que
muitos pastores desistem do ministério depois de alguns anos,
lidando com todos os tipos de ovelhas. No entanto, pessoas são
os recursos mais importantes de qualquer tipo de organização,
incluindo a igreja e, sem elas, não há organização que resista.
“Não havendo bois o estábulo fica limpo, mas pela força do boi
há abundância de colheita” (Provérbios 14:4).
No passado, a posição pastoral era suficiente para impor respeito e autoridade. Mas devido à banalização de vários púlpitos,
qualquer um pode ser pastor nos dias de hoje, mesmo transgredindo
as qualificações pastorais estipuladas em I Timóteo 3. Portanto,
ocupar o cargo de pastor, ser ordenado através de um concílio
não é mais suficiente para liderar o rebanho de Deus. Igualmente
fragilizado é o pastor que tenta liderar o seu povo através de conhecimento. O fato de possuir um mestrado ou doutorado não faz
do pastor um bom líder. Porém, há homens que estão confiando
em sua formação acadêmica para que possam ser bem-sucedidos
no ministério. Outrossim, há pastores que lideram através da manipulação emocional, amedrontamentos e ameaças. Foi o caso do
rei Saul que procurou manter o seu reinado à força.
Independentemente de qual seja o perfil de liderança de cada
pastor, a Palavra de Deus garante que só existe um meio espiritual através do qual o homem de Deus possui o direito de liderar
o povo de Deus: através do exemplo. Pedro disse: “Nem como
tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo
ao rebanho” (I Pedro 5:3). É muito fácil liderar a igreja através de
posição, conhecimento e medo, mas é muito difícil ser o modelo
de homem, pai, esposo e de crente que os irmãos precisam ver
em seu pastor. Por esta razão, Pedro ensina, nesta passagem,
que o pastor precisa possuir três atitudes de humildade em sua
vida. Ele precisa ser um homem admoestável (alguém que aceita
repreensão), ele precisa ser um homem amável (um servo do
povo ao invés de dominador) e ele precisa ser animável (alguém
sempre voluntário e pronto para fazer a obra de Deus).
Pedro mesmo foi um exemplo em todas essas áreas citadas. Ele
aceitou a repreensão pública do Apóstolo Paulo. O Diabo poderia ter
usado Pedro para dividir a igreja e o apostolado ainda no primeiro
século, caso Pedro tivesse se revoltado contra Paulo. Porém, Pedro
reconheceu que era repreensível e a sua atitude de servo glorificou
a Deus. No Primeiro Concílio de Jerusalém, Pedro agiu como um
homem amável, promovendo reconciliação entre judeus e gentios
e agora ele diz: “Apascentai o rebanho de Deus, que está entre
vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente; nem
por torpe ganância, mas de ânimo pronto” (I Pedro 5:2). Pastorear
já é difícil, mas se torna impossível sem o bom exemplo do pastor
em todas as áreas de sua vida. Que Deus nos ajude!
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Café com Música
(Vide localização em www.
sebarsp.org.br) está aberto à
participação de todos os líderes
dos ministérios de música das
igrejas batistas e demais pessoas interessadas. O objetivo é
traçar metas e estabelecer um
cronograma para a realização

do Congresso de Música em
2013.
Para o congresso serão
programadas palestras direcionadas, workshops de
diversos temas como: ensaio
de equipe de louvor, regências,
musicalização infantil, etc. Será

também uma oportunidade
para apresentação de músicas
compostas pelos participantes, bem como apresentações
especiais. Quem sabe futuramente: gravação de CD, coral
do movimento, e publicação de
novo livro de partituras. Para

participar do Café com Música não é necessário convite,
apenas a confirmação da presença para João Marcos pelos
telefones (11) 99759-4179 e
(11) 4614-3854 pelo e-mail:
joaomfsoares@gmail.com e
pelo Facebook:
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A melhor de todas as coisas é aprender. O dinheiro pode ser perdido
ou roubado, a saúde e força podem falhar, mas o que você dedicou à
sua mente é seu para sempre. Louis L. Amour

O TBM de Goiânia nasceu com visão missionária

C

asado com Raquel
Gilmer desde 19
de maio de 1990,
Rômulo foi consagrado ao
ministério pastoral na semana
seguinte, no dia 26 de maio
através da Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto SP
onde havia se convertido. Em
seguida foi para os EUA, tendo
sido aceito pela Mount Abarim
Baptist International, INC - de
Artlington, Texas, missão através da qual retornou ao Brasil
como missionário para implantar igrejas, chegando a Goiânia
no dia 2 de novembro de 1993.
O seu ingresso em uma missão
estadunidense deveu-se ao fato
de ter passado alguns anos
naquele país completando sua
formação em Estudos Pastorais
e Administração de Empresas
entre 1988 a 1992 na Bob Jones
University. Anteriormente, entre
1983 e 1986 ele havia estudado
teologia no Instituto Batista Ebenézer, um ministério da Igreja
Batista Independente de Ribeirão Preto. Ali, sob a influência
do seu pai na fé, o missionário
Jaime W. Rose, Rômulo ganhou
a visão missionária que sustenta
até hoje.
Atualmente O Templo Batista Maranata de Goiânia apóia

60 projetos missionários e procura ampliar a cada ano esse
quadro através da realização
da conferência missionária
para renovação da promessa de fé para missões que
acontece sempre no mês de
setembro.
Neste ano de 2012 a conferência missionária foi realizada no período de 26 a 29 de
setembro e teve como preletor
o Pr. Sérgio Moura da Igreja
Batista Esperança de Vila Mariana em São Paulo SP. O valor
levantado mensalmente para
missões até a conferência era
de R$ 12.500,00 e o novo alvo
alcançado é de R$ 16.800,00,
totalizando R$ 201.600,00 para
o período de outubro de 2012 a
setembro de 2013. Esse valor
resulta da participação de cerca
de 180 membros da igreja que
preencheram e devolveram
seus cartões de compromisso.
No total, a frequência aos cultos alcança 350 pessoas.
Para incentivar missões
e manter a chama acesa na
igreja, o Pr. Rômulo coloca o
quadro de missionários dentro
do auditório, no local de cultos.
Periodicamente cada membro
recebe um cartão com os nomes dos missionários pelos

quais deve orar. A igreja recebe
visitas de missionários com
muita frequência e o pastor Rômulo prega sobre Missões pelo
menos uma vez por mês, além
de separar o mês de setembro
para ensinar sobre Missões
em todos os cultos, incluindo
quarta-feira. No mês das conferências a igreja é decorada
com o tema do escolhido até o
encerramento com a conferência de renovação dos cartões
da Promessa de Fé.
Atualmente o TBM participa
de 60 projetos missionários
espalhados pelo Brasil e
diversos outros países. Dos 60
projetos apoiados, 52 estão no
Brasil em 15 estados e 8 estão
no exterior em África, Estados
Unidos, Micronésia, Venezuela,
Portugal, Timor Leste, Peru. Os
60 missionários estão divididos
em 11 diferentes missões:
AMI - Associação Missionária
Independente; MNTB - Missão
Novas Tribos do Brasil; MBM Missão Batista Maranata; MBIB
- Missão Batista Internacional
Brasileira; AIMI - Associação
Internacional de Missão aos
Israelitas; CBBN - Comunhão
Batista Bíblica Nacional; Missão
Asas de Socorro; Associação
Rocha Eterna; Gideões

Internacionais
no Brasil;
I n s t i t u t o
Bíblico de
Evangelização;
IAME - Instituto
Agrícola do
Menor.
Os membros do TBM
realmente acreditam que “Missões é a missão
da Igreja”, baseados na Grande Comissão que
Jesus deixou para os seus discípulos para pregar o Evangelho no
mundo inteiro (Marcos 16:15).
Para o Pr. Rômulo, missões
é todo ato bíblico que envolve
a propagação do Evangelho,
independente do local e por
isso ele ensina que os crentes
devem participar de missões de
três formas: INDO - anunciando
o plano de salvação aos nossos
vizinhos, visitantes e pessoas
com quem convivemos diariamente (Isaías 6:8). ENVIANDO
e SUSTENTANDO missionários
aos campos, onde não podemos ir pessoalmente; ORANDO
pelos missionários e pela obra
do Senhor (I Tess. 5:25).
Além do trabalho missionário apoiando missionários

e missões, o TBM de Goiânia
também já implantou três outras igrejas, um instituto bíblico
para a formação de obreiros,
uma escola cristã para a formação acadêmica de crianças e é
conhecida como a igreja da família. O TBM e todas as igrejas
fundadas através do ministério
do Pr. Rômulo têm o compromisso de investir 20% de todos
os seus dízimos e ofertas gerais
para a implantação de novas
igrejas, além da oferta missionária pela promessa de fé.
Pastores
Os ministérios do Templo
Batista Maranata de Goiânia
GO, sob a liderança do Pr. Rômulo Weden Ribeiro conta com
o apoio dos pastores: Silval

de Souza (Pastor Assistente),
Carlos Johnson (Trabalho com
Surdos) e Fabiano (Trabalho
com Jovens).
Pr. Rômulo W. Ribeiro é
casado com Raquel Gilmer e
tem duas filhas: Rochelle Joy
(20) e Roxanne Jean (17).
Pr. Silval de Souza é casado
com Perla Dias Nogueira de
Souza e tem três filhos: Felipe
(12/12/2002); Vinicius (04/07/2005)
e Lucas (26/02/2008).
Pr. Carlos André Johnson é
casado com Cyntia Jean e tem
três filhos: André Carlos, Carol
Ann e Lucas David.
Pr. Fabiano Francisco Almeida é casado com Keila
Alves e tem quatro filhos: Lucas
Gabriel, Lais Raquel, Luís Miguel e Lael Felipe.

PROEFE - Projeto Evangelístico de Feriados

O

trabalho realizado
pelos adolescentes
e jovens da IBE
com o apoio de alguns adultos
é dividido nas seguintes áreas
de atuação: Visita nos lares
para evangelização de dois em
dois; Trabalho com crianças
através de uma Escola Bíblica
de Feriados, com histórias
bíblicas, fantoches, palhaços,
brincadeiras, músicas, lanche, prêmios e muito mais.
O objetivo é o evangelismo
das crianças e suas famílias.
Praça Pública: todas as noites
são realizadas programações

em praças públicas, onde são
feitas algumas pantomimas
(teatro mudo) para chamar a
atenção do público, é exibido
um filme sobre Jesus e após
isso sempre há uma pregação
evangelística. Ministério de
Futebol: Assim como é feito na
própria IBE, a galera mostra o
evangelho através de seu próprio testemunho durante os
jogos, e sempre no intervalo
entre jogos há um testemunho
que fala à galera descrente.
Neste intervalo, também são
distribuídos convites para as
atividades que são realizadas

A

no período da tarde e noite.
Durante o PROEFE realizado em Jaboticabal onde o
Pr. Daniel Rodrigo de Sousa
está implantando a Igreja Batista Esperança, foi possível
conversar evangelisticamente
com mais de 300 pessoas e
115 delas depois de ouvirem
o evangelho decidiram por receber a Jesus como Salvador.
No total, mais de 600 pessoas
foram abordadas, sem contar
as crianças que tiveram programação paralela.
Anteriormente a Igreja Batista Esperança liderada pelo

Pr. Sérgio Moura já realizou
cinco edições do PROEFE: São
Roque de Minas - MG em abril
de 2005 com 30 jovens Participantes; Igarapava - SP em
junho de 2006 com 50 jovens
participantes; Sales Oliveira SP em novembro de 2007 com
60 jovens participantes; Vargem
Bonita - MG em maio de 2008
com 60 jovens participantes;
Jaguariaíva - SP em setembro
de 2010 com 50 jovens e adultos participantes.
Orem para que os frutos
colhidos sejam preservados.
Orem especialmente pelo mis-

Participantes do PROEFE 2012
sionário Pr. Daniel e os seus
congregados para que consi-

gam dar suporte principalmente
aos novos convertidos.

Mais do que cristão – Sacerdote!

estrutura religiosa do
Antigo Testamento era
baseada numa hierarquia e incluía o sumo sacerdote,
os demais sacerdotes e os levitas.
Eles eram responsáveis por apresentar Deus ao povo e representar
o povo diante de Deus, pois intercediam, instruíam, aconselhavam
e ensinavam. Eram peritos nas
leis e rituais. Cuidavam do Tabernáculo e, posteriormente, do
Templo. Guiavam o povo em todo
o processo do oferecimento das
ofertas e sacrifícios.
Os sacerdotes eram relevantes para os israelitas, pois a
religião era inerente à cultura.
Organizaram-se como nação
(desde o êxodo do Egito) a partir
de uma “Constituição” inspirada
por Deus (os livros da Lei, a Torá,
os 10 mandamentos) e viviam
numa sociedade teocrática.
Fazia parte do culto hebreu:
As festas, sacerdotes com vestes
especiais, objetos sagrados como
altar do holocausto, a mesa com os
pães, o candelabro, o incensário,
a arca da aliança, as cortinas bordadas com todo o requinte. Havia
detalhes minuciosos carregados
de simbolismo no Tabernáculo e,
posteriormente, no suntuoso Templo de Jerusalém. Nos dias do rei

Davi e Salomão, o culto ficou ainda
mais pomposo, a organização dos
músicos por turnos, a diversidade
dos instrumentos musicais, os
lindos salmos...
Já no Novo Testamento a complexidade de detalhes do judaísmo
começou a perder a sua finalidade.
Ao observarem o Templo reformado por Herodes, os discípulos
disseram: “Mestre, que magnífico.”
Naquela ocasião Jesus disse que
não ficaria “pedra sobre pedra”... De
fato aconteceu no ano 70 D.C.
Jesus inaugurou uma nova dinâmica no culto. Ele como supremo
Sumo Sacerdote entrou no santo
dos Santos, lugar celestial e com o
seu sangue, abriu o caminho para
termos acesso a Deus. Logo após a
sua morte o véu do Templo rasgouse de alto abaixo. Deus aceitou o
sacrifício do seu Filho. Jesus foi
sacerdote e ao mesmo tempo o
sacrifício, “o cordeiro de Deus que
tira o pecado do mundo”.
Com a chegada do Novo
Testamento, foi entregue para a
igreja a tarefa do sacerdócio. “Vós
porém, sois raça eleita, sacerdócio
real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de
proclamardes as virtudes daquele
que vos chamou das trevas para
sua maravilhosa luz” – I Pe 2.9.

Infelizmente, na Idade Média,
surgiu o clero e a separação entre
o secular e o sagrado. Surgiu também a criação dos sacramentos
e algo parecido com o sistema
sacerdotal do Antigo Testamento,
sacerdotes com roupas especiais,
e aos poucos novos símbolos
foram introduzidos ao culto cristão, como templo, altar e objetos
“sagrados.” A Igreja, misturada ao
Estado ficou cheia de “poderes
especiais” controlava as pessoas,
vendia a salvação e fazia pressão
político-religiosa...
Ainda bem que o Eterno levantou o reformador Lutero, Calvino e outros para erguerem a
bandeira do Sacerdócio Universal
dos Crentes, Salvação pela fé
(sola fide), só a Graça (sola gratia)
a Suficiência das Escrituras (sola
scriptura) e outros pontos cruciais
do cristianismo.
É necessário lembrarmos
sempre da origem do Evangelho,
sua essência, para não incorrermos em novos “fermentos” poluidores do cristianismo. Infelizmente
trazemos certo “ranço” da época
medieval quando afirmamos que a
igreja prédio é um “templo;” quando afirmamos que “levitas” são
os músicos; quando defendemos
”vestes especiais” para os lideres

evangélicos; quando afirmamos
que a plataforma no salão de culto
é um “altar”; quando falamos que
o pastor é “ungido” (especial) do
Senhor. Para resumir, o crente é o
“templo do Espírito Santo”; os lideres não precisam de batina, nem
outro uniforme ou adereço especial; não existe mais altar (a não
ser no nosso coração); e, todos
os cristãos, nascidos de novos,
são ungidos, isto é são habitados
e habilitados pelo Espírito Santo
para servirem a Deus e ministrar
através dos seus dons.
Bem disse Alderi Souza de
Matos1: “Somos sacerdotes uns
dos outros, devendo orar, interceder e ministrar uns aos outros.
À luz do Novo Testamento, todo
cristão é um ministro (diákonos)
de Deus, o que ressalta as idéias
de serviço e solidariedade.” É
um privilégio e tanto, como filhos
de Deus, sermos também sacerdotes! Temos acesso direto à
presença de Deus, tendo como
único mediador o Senhor Jesus
Cristo, o Supremo Sacerdote.
Não fomos convocados apenas para frequentarmos uma
igreja, mas atuar no serviço de
Deus como sacerdote–vendedor,
sacerdote-encanador, sacerdote–
professor, sacerdote–médico, sa-

cerdote–pastor, sacerdotisa–dona
de casa, sacerdotisa–professora,
sacerdotisa-empresária e assim
por diante.
A igreja dos nossos dias tem
produzido cristãos acomodados,
frequentadores, dependentes. São
os salvos, sedentários, sossegados, “domingueiros”... Ir ao culto
faz parte da nossa vocação, mas
não é tudo. A igreja existe para sair.
É evidente que precisamos de um
local para celebrar, para equipar os
santos, para treinar...  Somos o Sal
da Terra e a vida de Jesus é para
ser polvilhada nas “escolas, nas
ruas, campos, construções”... É
no dia a dia que impactamos as
pessoas.
Por outro lado há cristãos apaixonados pelo Senhor Jesus, amam
a igreja e amam as pessoas. Eles
se dão a tempo e fora de tempo
para minorar o mal no mundo.
Distribuem gentilezas, abraços,
recursos financeiros, sorrisos, elogios e não se “cansam de praticar
o bem”. Tomara que seja a maioria
em nossa comunidade!
(Endnotes)
1
http://thirdmill.org/files/
portuguese/6140~11_1_01_1054_AM~O_Sacerd%F3cio_
Universal_dos_Crentes.html
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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

João Batista
O Arauto do Rei

Vila de Abrantes e Vila Malissa

C

onheci o Professor David Corrêa
quando eu ainda
era um adolescente e novo
convertido. Naquela ocasião eu estava ouvindo as
primeiras mensagens sobre
os profetas bíblicos. Como
aficcionado das histórias de
ficção que me faziam divagar sobre os acontecimentos
futuros, logo que fui salvo
por Cristo interessei-me pela
escatologia bíblica. Não se
tratava mais de ficção, mas
de revelação daquele que já
escrevera o futuro.
Transcorria a década de
setenta, em plena ditadura
militar quando a convite do missionário Jaime Rose, meu pai na
fé, o Professor David fez uma série de conferências proféticas
em nossa igreja. Fiquei deslumbrado! Naquela ocasião ele ministrava em parceria com o missionário estadunidense Robert J.
Brennam através da Missão Brasileira Messiânica com sede em
São Paulo, capital e muitas igrejas espalhadas por este imenso
Brasil conheciam a dupla Bob e David.
No desenrolar daquelas conferências proféticas eu percebi
pela primeira vez a importância de comparar as Escrituras
com as Escrituras para uma interpretação correta dos ensinos
teológicos e principalmente os escatológicos. A empolgação
com que o David discorria sobre os textos bíblicos nas ministrações das mensagens acerca das profecias bíblicas foi
um marco em minha vida cristã que definitivamente alicerçou
a minha fé.
Quando na virada de 2011 para 2012 o David pediu-me
para prefaciar este seu quarto livro, “O Profeta João Batista – O
Arauto do Rei” reavivei em minha mente todo esse passado e
nem mesmo podia acreditar que tal privilégio me estava sendo
concedido. Aceitei a honra, mesmo relutante e consciente de
que muitos outros poderiam estar em meu lugar.
O que me empolgou na leitura dos textos sobre João Batista,
o último profeta da Antiga Aliança, foi o fato de ter em mãos,
pela primeira vez, um relato histórico e biográfico do precursor
do Messias. É inédita a visão que o David transmite acerca
daquele que ao perceber que Jesus era o Cristo fez questão
de reconhecer que era necessário que fosse diminuindo-se
para que o Messias pudesse crescer aos olhos do povo. João
Batista cumpriu cabalmente o seu papel de precursor conforme
profetizado por Isaias e confirmado por Malaquias.
Se atentarmos bem para a pregação de João Batista fica claro
que ele falava abertamente da ira vindoura e do reino e muito
pouco do ministério de compaixão e graça da primeira vinda de
Cristo. Por isso, ao ser preso para logo em seguida morrer pelas
mãos de Herodes, o precursor chegou a ficar perplexo com o que
ouvia acerca do ministério de Jesus e enviou alguns dos seus
discípulos para fazer-lhe a seguinte pergunta: “És tu aquele que
estava por vir ou havemos de esperar outro?” (Mt 11:3).
A perplexidade de João Batista devia-se ao fato de que ele
esperava ver o reino implantado e isto não estava acontecendo.
Afinal de contas João havia profetizado que o machado já estava
posto... A resposta de Jesus está em Mateus 11:4-6 citando o
profeta Isaias “... os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos
são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados,
e aos pobres está sendo pregado o evangelho”.
João entendeu a resposta de Jesus através dos sinais do
reino e morreu em paz. Só não deve estar em paz aqueles que
agora percebem que boa parte das profecias de João Batista
relacionam-se com o tempo ainda futuro e que aquele que batiza,
também com fogo, está às portas.
Pr. Carlos Alberto Moraes
O livro João Batista – O Arauto do Rei acaba de ser lançado e pode ser adquirido ao preço de R$ 20,00 mais frete com
o irmão Paulo Siqueira pelo telefone (11) 98548-8870 (TIM)
ou pelo e-mail: <pb_siqueira@hotmail.com>

No mês de outubro no Templo Batista Jerusalém foi o mês
de Missões. E para encerrar o mês, nos dias 25 a 28 aconteceu
uma série de conferencias sobre missões, com a presença do
Pr. Walace S. Juliare do Templo Batista Bíblico em São Jose dos
Campos SP. O tema para a conferencia foi: “ATRAVESSANDO
FRONTEIRAS E CULTURAS NO SUL DO BRASIL” e a divisa:
Marcos 16.15. No dia 27 de outubro das 9 às 15h foi ministrado o Curso de Treinamento ao Aconselhamento Bíblico pelo Pr.
Walace S. Juliare. Em seguida nos dais 02 a 04 de novembro
aconteceu uma série de conferências sobre missões no Templo
Batista Peniel, tendo como preletor o Pr. Paulo Henrique do Templo Batista Bíblico em São Jose dos Campos SP sob o tema:
“LEVANTAI OS VOSSOS OLHOS E VEDES OS CAMPOS, QUE
JA ESTÃO BRANCOS PARA A CEIFA”. A divisa foi João 4.35
Também no dia 03 de novembro das 9 às 15h aconteceu o segundo curso de Treinamento ao Aconselhamento Bíblico com o
Pr. Paulo Henrique.
Uma justa homenagem
No dia 14 de dezembro deste ano de 2012 o missionário Pr.
Harold Folley Bratcher, está se aposentando e retornando aos
EUA, sua pátria. Nascido no dia 24 de Março de 1927 na cidade
de Lousville, Estado de Kentucky, nos Estados Unidos da América, veio para o Brasil como missionário ao Estado do Amazonas
no dia 15 de Julho de 1959, acompanhado de sua esposa Hattie
Marie Moore Bratcher. Na cerimônia de despedida o veterano
missionário estará recebendo a Comenda “Fruto do Espírito” e
uma singela placa de “Honra ao Mérito” como reconhecimento
das igrejas do Amazonas. De acordo com informações do Pr.
Ricardo Henrique G Lima da Igreja Batista Perseverança e que
atua como Diretor do Departamento Missionário da MIBRAFÉ,
nós receberemos farto material aqui no Jornal de Apoio para a
publicação de um histórico do ministério do Pr. Bratcher.
Camboriu SC
As obras de construção da Igreja Batista Bíblica em Camboriu SC sob
a liderança do Pr. Ricardo
Camargo não tem parado.
Além dos trabalhos com
a construção do templo,
estão investindo também
em vidas. Nos dias 24 e
25 de novembro foram
realizadas as Conferências Missionárias com o
Irani, Pr. Ricardo e Lilian
Pr. Manoel A. de Souza do
Templo Batista Maranata de Londrina PR, e a Promessa da Fé
quase dobrou. Durante as conferências, no domingo de manhã
foram batizados sete novos irmãos: Maria Sandra, Dona Zuleide,
Nadi, Islan, Maickel, Valdecir e Larissa. Há muito ainda para ser
feito e o Pr. Ricardo pede as orações de todos por mais obreiros,
principalmente para o estado de Santa Catarina; pela emancipação da igreja; por mais financeiros para terminar a construção e
por sustento para poder dedicar-se integralmente à obra.
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ainda precisa completar o seu sustento financeiro. Pr. Renato
da igreja enviadora, Igreja Batista Bíblica em Vila São Jorge tem
apoiado o trabalho através do pagamento do aluguel do local de
culto e de uma classe de discipulado. Neste mês de dezembro
serão realizados batismos de novos irmãos. Em 2013 os cultos
de oração serão realizados às terças e quinta feira e culto de
adoração e louvor aos domingos às 18h. A classe de Boas Novas continuará com crianças de 3 a 11 anos, aos sábados às
15h30. O alvo é evangelizar o bairro todo no próximo ano. Contatos pelos telefones (11) 2088-1861, celulares (11) 98740-1662
e 96560-3160. E-mail: pralveshelena@hotmail.com
Mateus Aline Bueno
Dias 2, 3 e 4 de
novembro foi realizada
uma Conferência da
Família. Foi o último
evento sob a liderança
do irmão Mateus Aline
Bueno na Igreja Batista Fundamentalista
de Uruguaiana RS. O
evento contou com a
presença do Pr. Ramón Perea da Iglesia
Pr. Addson Costa e esposa
Bautista La Misión en
Bogotá, Colômbia. No dia 4 à noite aconteceu a posse do Pr.
Addson Costa (Batista Regular) que é formado pelo Seminário
de Natal RN. Ele é Primeiro Tenente Capelão do Exército Brasileiro. A conferência marcou oficialmente a despedida do irmão
Mateus Aline Bueno que foi para o Pará. Seu e-mail para contato é: mateusaline16abr@hotmail.com. Na foto o Pastor Addson
Costa e sua esposa Ana Costa.
Presidente Prudente SP

O Pr. Josué Amaral compartilha bênçãos e momentos de
aflição em seu ministério e pede nossas orações. Ele esteve
com toda a família numa conferência em São Paulo na Igreja
batista Regular de Rio Bonito, e foi uma grande bênção, pois
são poucas as ocasiões em que dá para a família viajar juntos.
Também esteve com a Eunice em Benjamin Constant - AM, onde
trabalharam por vários anos. O motivo da viagem foi pregar na
conferência de aniversário da igreja. Foi uma grande oportunidade, principalmente para a irmã Eunice que desde que saíram
daquele campo há 10 anos não havia voltado. Foi muito edificante para o casal ver o que Deus tem feito na continuidade
daquele ministério. Aproveitando a viagem, estiveram em duas
igrejas em Manaus onde tiveram uma recepção muito calorosa.
Em Presidente Prudente-SP o projeto de implantar a nova igreja
continua sendo um intenso campo de batalha espiritual. Orem
pela família do Pastor Josué para que o trabalho possa crescer
e para que o Senhor possa proporcionar mais um casal para dar
apoio na implantação daquela igreja. Para contatos com o Pr.
Josué Amaral: Caixa Postal 4430 – CEP 19020-970 Presidente
Prudente SP ou pelo e-mail pastorjoamaral@gmail.com.
“Minha Bíblia e Eu”

Peruíbe SP
Comecei a trabalha em Peruíbe em maio do corrente ano, encontrei apenas um casal recém-convertido que estavam com a
chave da igreja, oração e ação e uma ótima assistência do homem
de Deus que atende pelo nome de pr. João Amador de Melo, estamos vendo as bênçãos de Deus cair sobre a Igreja que hoje conta
com quatro famílias num total de doze pessoas eu e a esposa e
mais doze crianças na idade de 8-12 anos, com potencial para o
dobro de crianças, mas não temos professores para divisão de
idades, através das crianças estamos alcançando seus pais o que
faz com que o nosso culto de quinta feira e domingo oscile entre
15 – 20 pessoas, sendo que já alcançamos as benção de temos
num culto quarenta e seis pessoas foi uma ocasião especial. Um
pedido: Aqueles que têm amor na obra de Deus orem pela Congregação (Igreja) Batista Bíblica em Peruíbe. Para que ela cresça em número e espiritualidade. Para contatos com o irmão Elias
Francisco use o e-mail: eliasfranciscocapelao@bol.com.br.
Guarulhos SP
O missionário Pr. Hélio A. Oliveira está desafiando as igrejas
batistas bíblicas da “CBBN” que intercedam pela nova Congregação em Jardim Fortaleza “Guarulhos”. Eles estão semeando a
boa semente e Deus tem dado o crescimento, mas o missionário

Este foi o tema escolhido para o Encontro Anual da Sociedade
Feminina da Primeira Igreja Batista Bíblica no Bairro Harmonia
em Canoas RS liderada pelo Pr. Cirineu J. Boff e com o auxílio
do Pr. José Ramos. O evento aconteceu no dia10 de novembro
de 2012 e contou com três irmãs como preletoras: Cida, Reginara e Altheia que desenvolveram o tema abordando os seguintes
assuntos: Bom trato, higiene pessoal e vestimentas aos olhos da
Bíblia, sobre a influência que causamos a outros, sobre o ato de
servir e vida conjugal. Ainda puderam apreciar a história: A Bíblia
de Mary Jones. Foi um tempo de comunhão, de brincadeiras com
distribuição de brindes especiais trazidos pela Igreja local e coirmãs. No final, foi servido um delicioso bolo de frutas.
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Todo homem que encontro é superior a mim em alguma coisa.
Por isso, dele sempre aprendo alguma coisa. Emerson

42º Aniversário
A Igreja Batista Independente de Altinópolis SP situada à Rua
Bahia, 780 Jardim Esplanada, sob a liderança do Pr. José Enio
Darini, realizou a sua Conferência de 42º Aniversário nos dias 23
a 25 de novembro de 2012. O preletor convidado foi o Pr. Marcos
Roberto Pereira, do Templo Batista Independente de Cajuru SP.
Segundo o pastor José Ênio, a comemoração desse quadragésimo segundo aniversário foi marcado pela lembrança de muitas
lutas, mas também das ricas benções do Senhor. Para maiores
informações sobre a IBI em Altinópolis, telefone (16) 3665-0475,
ou pelo email, ibialti@yahoo.com.br.
Batismo
A Igreja Batista Bíblica de
Junqueiro AL sob
a liderança do
obreiro Lourinaldo Alves da Silva
realizou no dia
27 de outubro de
2012 mais um Batismo. Na ocasião
foram batizados
seis irmãos: Simone, Lourizete,
Amanda, Janiel, Lourdes e Isabel que aos 87 anos obedeceu à
ordenança do Senhor para a Glória de Deus. Esteve realizando
o batismo o Missionário Joselito de Assis de Marechal Deodoro.
Contato com o irmão Lourinaldo pelo telefone (82) 9162-7984 ou
e-mail: lourinaldoalves@live.com.
Decisão tomada
Neste final 2012 completará um ano e meio desde que a missionária Rosangela Souza retornou ao Brasil. Ela dá o seguinte
testemunho de suas atividades recentes: “Logo depois que retornei da minha viagem missionária ao Amazonas no mês de julho,
o Senhor me deu a oportunidade de servir no ministério da Igreja Batista Nova Vida do Pr. Sean Lunday. Estou ajudando com
as crianças da favela e também com crianças de dois orfanatos
(Lares Batistas). Também faço evangelismo com as senhoras da
igreja e visitação. Nós trazemos as crianças para a igreja três
vezes por semana, nas quartas-feiras à noite para o estudo bíblico e nos cultos de domingo pela manhã e à noite. Nós também as visitamos durante a semana e temos estudos bíblicos e
discipulado. Este é um ministério muito gratificante. As crianças
da favela amam vir à igreja. Duas semanas atrás, enquanto nós
as visitávamos fomos pegos de surpresa no meio de um tiroteio.
Agradecemos a Deus pela Sua proteção, pois nenhum de nós ficou ferido. Eu acredito que o Senhor me enviou aqui para o Brasil
para ser uma missionária de apoio, pois posso ver claramente as
portas se abrindo nessa direção. Quanto ao meu futuro no ministério, depois de muita oração e de ter buscado aconselhamento,
decidi ajudar o Pastor Jeremy Tyler juntamente com Pastor John
Kokenzie que estarão começando uma nova obra em Rondônia.
Meus planos são de mudar para lá. A visão desses dois homens
de Deus é de alcançar o mundo através do Brasil. Nós teremos
a oportunidade de alcançar diferentes grupos étnicos dentro do
Brasil e também fazer parte de viagens missionárias pela Amazônia e até mesmo alcançar outros países que fazem fronteira
com o Brasil com o evangelho de Jesus Cristo. Por favor, orem
por nós. Estou preparando um DVD para apresentar o trabalho
missionário que, com a ajuda de Deus, planejamos fazer e em
breve enviar a todos”. Contatos com a missionária Rosangela
pelo e-mail: matbrian@hotmail.com.

uma solução nas Sagradas Escrituras. Os participantes tiveram
a oportunidade de ampliar sua visão bíblica sobre o assunto e
encontrar respostas para muitas dúvidas inevitáveis no dia a dia
ministerial. Para saber mais entre em contato com o Pr. Paulo
Castelan pelo e-mail: paulo.castelan@terra.com.br, ou pelos telefones: Fixo 16-3017-5334 / Claro 9334-5777 / Tim 8150-5777
/ Oi 8848-5777.
Tríplice Fronteira
O missionário
Pr. Lorenzo Laura
Tipo trabalhando
na implantação da
Igreja Batista Bíblica Jireh realizou
a conferência missionária e alcançou os objetivos
de ampliar as ofertas para missões.
No momento eles
estão ampliando o
local de culto e os
irmãos permanecem no trabalho até meia noite em mutirão. Eles precisam de
R$ 5.000,00 para terminar a construção. Falta cimento, madeiramento, telhado, cerâmica para o piso e instalação elétrica. Quem
puder contribuir entre em contato com Pr. Lorenzo Laura Tipo da
Igreja Batista Bíblica Jireh, E-mail: lauratipo@hotmail.com.
Os 23 anos da IBB Monte de Sião
A Igreja Batista Bíblica Monte de Sião sob a liderança do Pr.
Luís Carlos do S. Santos realiza nos dias 6 a 9 de dezembro próximo a sua 23ª Conferência de Aniversário com a seguinte programação: Tema (Quinta a Sábado): Vai bem contigo? Vai bem com
teu marido? Vai bem com teu filho? No domingo o tema será:
Missões-Investimento para a Eternidade! O pregador será o Pr.
Domiciano Gonçalves da Igreja batista Bíblica em Vila das Mercês, São Paulo SP. Haverá também uma programação especial
com as mulheres no sábado sob o tema: “A Mulher Cristã e sua
Família”. A palestrante será a irmã Cleudí, esposa do Pr. Domiciano. Informações com Irenilde Santos – Secretária da Igreja. E-mail
do pastor Luis Carlos: lsacramentosantos@yahoo.com.br.
Missões no Acre
A Igreja Batista Independente Macedônia em Rio Branco,
Acre, sob a liderança do Pastor Stephen Doolittle realizou uma
série de conferências missionárias tendo como preletor o missionário Pr. Vanderley Borges que está implantando uma igreja
em Goianésia GO. Orem por ele enquanto volta para lá na madrugada de amanhã. Houve um aumento der aproximadamente
45% no valor da Promessa de Fé para missões
Batismo e Conferência

As Bodas de Ouro do
Elias e da Wanda

T

rinta de novembro de 1962, bairro do Ipiranga São
Paulo. Termina a aula de teologia no Instituto Batista
Bíblico Missionário e logo após saborear um almoço
nota dez, feito pelas mãos da saudosa irmã Jandira, cozinheira
de primeira, quatro pessoas dirigiram-se ao cartório do Ipiranga
na Rua Bom Pastor: Pr. José Cristóvão da Silva, Pr. Josué
Pereira Felix e os noivos Elias Francisco e Wanda Mageika.
Motivo: casamento do casal no civil.
Dentro do cartório Elias e Wanda começaram a discutir porque ele exigia que a noiva tirasse o sobrenome de Mageika. Ela,
por sua vez, dizia que acabaria com o casamento, mas jamais
tiraria o sobrenome do seu pai. Com a intervenção dos padrinhos, Elias cedeu e o casamento consumou-se no civil, sendo
o religioso marcado para o dia três de novembro do mesmo ano
na Igreja que ambos nasceram e cresceram espiritualmente:
Igreja Batista Bíblica em Vila Brasilio Machado.
A cerimônia foi realizada pelo saudoso missionário estadunidense, Pr. Dale Barton. Ao órgão a estimada prima Noemi Motta
Bartolomazi com a direção da música a cargo do então co-pastor e
primo Isaias Motta. Os padrinhos foram: Antonio Francisco e Julia
Pavret Francisco. O noivo trajando o uniforme de gala da saudosa
Guarda Civil do Estado de São Paulo e ornamentado por quatro
guardas que à saída do altar levantaram suas espadas e o casal
passou por baixo, numa comemoração típica da corporação.
Após a cerimônia religiosa, uma singela festa na casa da
noiva. Chovia muito e a noiva teve que ser levada no colo. Às
23 horas daquela mesma noite, Elias e Wanda dirigiram-se
para a Praça Clovis Bevilacqua onde tomaram assento num
ônibus da Viação Cometa e o destino não podia ser outro para
a lua de mel naquela época: Poços de Caldas-MG. Do feliz
casamento nasceram três filhos: Elisabete, Ronaldo e Marcelo,
que os agraciaram com dois netos: Ricardo 18 anos e Lucas
um ano e nove meses.
No dia três de novembro de 2012, Elias e Wanda celebraram
Bodas de Ouro no templo da Igreja Batista Bíblica em Peruíbe
onde o Elias exerce seu ministério. A comemoração foi simples, mas muito abençoada através da ministração do jovem e
competente Pastor José Carlos Cruz, da Primeira Igreja Batista
Bíblica em Jardim Santa Julia. Boa parte do auditório ficou
impressionada pela sua habilidade usando textos e exemplos
bíblicos, pois, nunca tinham presenciado tal. O louvor ficou a
cargo da voluntária em capelania irmã Conceição que juntamente com outra voluntária, irmã Eliane e o irmão Francisco
esposo de Conceição no violão.
Louvado seja Deus pela bênção alcançada pelo capelão
Elias Francisco e sua esposa Wanda, pois são poucos os que
conseguem viver em plena união durante cinquenta anos.
Em conversa com Elias, ele mostrava-se muito animado pela
comemoração e fez a seguinte declaração: “Em breve, daqui
a apenas 25 anos, eu e a Wanda estaremos comemorando
Bodas de Brilhante com setenta e cinco anos de casamento e
todos os amigos e irmãos já estão convidados”.
Para contatos com o irmão Elias Francisco use o e-mail:
eliasfranciscocapelao@bol.com.br

Conferência Areté
de Liderança

Rocha Eterna
Em um trabalho especial no mês de outubro, os missionários
da Missão Rocha Eterna, Maurício, Reinaldo e Agnaldo visitaram
8 penitenciárias nas cidades de Getulina, Álvaro de Carvalho, Osvaldo Cruz, Pracinha, Pacaembu, Junqueirópolis, Dracena, Irapuru e Flórida Paulista. Nesta última, foram abertas as portas para
uma visita em uma próxima viagem. Aproximadamente 12.000
homens estão nestas prisões e 9.294 receberam um folheto com
o plano de salvação. Foram realizados 58 cultos, onde 1.180 homens ouviram a pregação do evangelho e 767 almas fizeram uma
decisão aceitando a Cristo. Os missionários viram e ouviram maravilhas de Deus. Homens recebendo a Cristo em lágrimas. Um
preso, depois de aceitar a Cristo, pediu para que os missionários
cantassem um hino e o missionário Agnaldo cantou “Preciosa
Graça”. Vários diretores agradeceram e elogiaram pelo trabalho
feito nas prisões. Há muitas lutas e provações, mas Deus tem
fortalecido seus obreiros da Rocha Eterna nesta batalha contra as
trevas do pecado. Orem diariamente pelos missionários.

No primeiro final de semana de novembro o missionário Pr.
Luiz Miguel Gianeli que está implantando uma igreja em Vargem
Bonita realizou uma Conferência Bíblica sob o tema: “O que é
Igreja”. O pregador foi o Pr. Pedro Evaristo de Guarulhos-SP.
Todos foram desafiados pela Palavra de Deus e quatro pessoas
receberam a Cristo, duas de Vargem Bonita e duas de Piumhi.
Na mesma ocasião foram realizados os batismos de quatro novos irmãos, sendo dois de Vargem Bonita e dois de São Roque. Além destes, uma senhora foi aceita como membro. Caso
queira ver fotos e detalhes do trabalho, acessem o Blog: www.
diamanteseternos.blogspot.com.br/ e para contatos telefone (37)
3435-1222 - E-mail: prmiguelgianeli@hotmail.com e débora_b.
gianeli@hotmail.com.

Batalha Espiritual
Nos dias 23 a 26 de outubro aconteceu no Recanto Areté em
Franca SP a Conferência sobre Batalha Espiritual tendo como
preletor o Pr. Marvin Smith III dos EUA. Mais uma vez, como
aconteceu em 2010, a lotação foi total e uma grande bênção
para os participantes. O Pr. Marvin Smith III não só tem conteúdo teórico, mas principalmente prático para ministrar os assuntos da “Batalha Espiritual”. Ele afirma que muitas das doenças
diagnosticadas pela medicina tradicional têm uma explicação e

Reunião de Pastores
Dia 27 de outubro a CBBGA – Comunhão Batista Bíblica de
Guarulhos e Adjacências realizou sua reunião bimestral na Igreja Batista Bíblica de Pinheirinho em Itaquaquecetuba SP sob a
liderança do Pr. Valmir Santana. A reunião foi dirigida pelo Presidente, Pr. Renato Sá Barreto Neto e o pregador foi o Pr. Carlos
Alberto Moraes de Batatais SP. Além do culto e do café cinco estrelas, os pastores e obreiros desfrutaram de um precioso tempo
de oração pelos ministérios.

O

valor de investimento para estes cinco dias será de:
R$100,00 por pessoa e de R$180,00 o casal pago
até dia 04/03/2013. Depósito no Bradesco Ag. 3887
C/c 4823-2 Igreja Batista Independente. Contatos com Pr. Paulo
Castelan: Telefone fixo (16) 3017-5334; Celular Claro (16) 93345777; Celular Tim (16) 8150-5777; Celular Oi (16)8848-5777; Skype:
paulo.castelan; MSN: paulocastelan@hotmail.com; E- mail: prpaulocastelan@gmail.com. Desconsidere o e-mail antigo do terra.
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Tentar e falhar é, pelo menos, aprender. Não chegar a tentar é
sofrer a inestimável perda do que poderia ter sido. Geraldo Eustáquio

Missões no Facebook
Com o objetivo de divulgação eficiente o irmão em Cristo Victor Vavazzori criou uma conta no Facebook e está postando notícias, pedidos de oração entre outros referente a Igreja Batista
Bíblica de Guarulhos em Vila Progresso - IBBG. Sendo assim,
ele colocou-se a disposição para postar informações sobre o trabalho dos missionários no campo, campanhas, cartas de oração,
fotos caso seja do desejo dos irmãos. O email dele é vavazzori@uol.com.br. É só encaminhar as informações a ele e serão
postadas. Segue também o email do irmão Wagner, atual presidente da igreja para qualquer informação (wagner_bueno2004@
yahoo.com.br). Informações enviadas pela irmã Daiana Machado dos Santos Agente de Missão da IBBG.
Um dia para comunhão
No dia 15
de novembro
último,
o Pr. Jader
Machado,
da Primeira
Igreja Batista em São
Sebastião do
Paraíso MG
organizou
o Dia da Comunhão visando aprofundar a comunhão entre algumas igrejas co-irmãs. O evento envolveu diversas atividades
durante todo o dia com a participação, além da sua igreja, das
igrejas de Batatais, Orlândia, Morro Agudo, Nuporanga e Sales
Oliveira. Mais de 200 pessoas entre adultos, jovens e crianças
se misturaram em um dia maravilhoso desde as 8 da manhã
até por volta das 18 horas no Acampamento Maanaín em São
Sebastião do Paraíso MG.
Goiânia GO
O trabalho missionário realizado pelo Pr. Robson Marcelo
da Silva em Goiânia está em pleno crescimento. Na área de
missões foi realizada a conferência para renovação do alvo da
promessa de fé e, além de aumentar o valor da oferta para os
missionários, cinco novas famílias foram acrescentadas ao quadro de missões. Nos dias 9 a 11 de novembro foram realizadas
conferências evangelísticas em comemoração a mais um aniversário da do Templo Batista Ebenézer. O pregador foi o pastor
Paulo Castelan da IBI de Franca-SP. Ainda em novembro, quatro
novos batismos foram realizados.
Promessa de Fé
Nos dias 10 e 11 de novembro de 2012 a Igreja Batista Regular do Rio Pequeno
em São Paulo, capital, sob a
liderança do Pr. Dorivaldo
Soares, auxiliado pelo seu
filho, Pr. Filipe Soares realizou sua Conferência Missionária Anual sob o tema: “Eu,
um instrumento! Orando,
dando e indo”. O Pregador
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foi o Pastor Carlos A. Moraes, Coordenador de Missões da AMI.
A igreja já estava apoiando oito projetos missionários e outros
serão admitidos em 2013 a partir dos resultados obtidos com a
Promessa de Fé nas conferências. Contatos com Pr. Dorivaldo
pelo e-mail: pr_dorivaldo@terra.com.br, telefone da Igreja: (11)
3766-6479.
Novo Batismo
O missionário Pr. Almir Nunes
que está implantando a Igreja Batista da Vitória em Batatais SP realizou mais um batismo no dia 18 de
novembro. O trabalho tem o apoio
do missionário Pr. Benjamin Paul
Leaf e do Coordenador de Missões
da AMI, Pr. Carlos A. Moraes. O
trabalho tem sido abençoado através dos clubes bíblicos realizados
aos sábados e domingos visando
alcançar crianças em dois bairros
da cidade e através das crianças alcançar seus familiares. Orem
pela compra do terreno, o principal alvo relacionado ao projeto
em 2013.
19º Congresso Bíblico Internacional
Nos dias 11 a 13 de janeiro de 2013 acontecerá em Gramado/
Canelas RS no Hotel Fazenda Pampas, o 19º Congresso Bíblico
Internacional sob o tema: “O Mandamento Esquecido: Santidade
ao Senhor”. Os preletores serão: Reinoldo Federolf (Porto Alegre RS), Erich e Sonia Maag (Montevidéu, Uruguai) e Pr. Jamil
Abdalla Filho (Orlândia SP). Custos: entrar em contato com Ione
Haake - Fone: (51) 3266-1174 ou e-mail: ione@virtuosa.com.
br. Para se inscrever entre no site: www.Virtuosa.com.br. Veja a
possibilidade de estender sua permanência depois do congresso
(14 a 16) para passeios maravilhosos na Serra Gaúcha: Parque
Temático/fábrica de chocolate, Cascata do Caracol, Minimundo,
Lago Negro. Bento Gonçalves: trem Maria Fumaça, Caminhos
de Pedra. Igrejinha: lojas de fábricas de calçados. Vídeo: http://
youtu.be/ZQ64OGypoWk
“Espiando a terra”
No dia 5 de novembro de 2012, o Pr.
João Camargo de Vasconcelos Filho,
juntamente com a esposa Silvanete e a
filha Luiza, acompanhados dos pastores
Carlos Alberto Moraes, Coordenador de
Missões da AMI, Almir Nunes, missionário em Batatais SP e Jader Saraiva,
pastor da Primeira Igreja Batista em São
Sebastião do Paraíso MG, visitaram a
cidade de Mococa SP com vistas a fazer
uma sondagem para a futura implantação do Projeto Mococa.
Foi um dia de observação, conversas com pessoas na cidade
e coleta do maior número possível de informações. O Projeto
Mococa está em fase de montagem e no próximo ano deverá
ser entregue à missão para aprovação. Orem pela cidade de
Mococa, pela família do Pr. João e pela sua Igreja em Guarulhos
SP. Para contatos com o candidato, use o seu e-mail: prjoaovasconcelos@yahoo.com.br.

Colocando o Seu Passado no
Devido Lugar
Stephen Viars
www.pedrasvivas.com.br
O passado é para muitos o grande vilão
de suas vidas. Não raro, buscam nele
as razões para as mazelas do presente.
Para esses, no passado estão os grandes
responsáveis por suas ações e reações
no presente. Entendem que o passado
define o que são, pensam, falam, como
agem nos dias atuais. São deterministas.
O Dr. Viars aborda o passado com uma clareza singular. Ele
não despreza as realidades passadas, mas enfatiza que, no
presente, Deus faz abundante provisão para os seus filhos.
Pastoreados por Paulo
Israel Belo de Azevedo
www.hagnos.com.br
O apóstolo Paulo foi tão importante
que alguns o consideram o verdadeiro fundador do Cristianismo.
Exagero e equívoco à parte, porque
Paulo foi – e assim se considerava
– apenas um seguidor de Jesus
Cristo, ele tomou as palavras de
Jesus e as organizou com o objetivo
de tornar mais claro o caminho para
nos tornarmos também seguidores
desse mesmo Jesus. Paulo, portanto, é um pastor. Pastoreados
por Paulo sistematiza a pregação de Paulo em suas epístolas
resultando em uma pregação envolvente e atual.
Apologética Contemporânea
William Lane Graig
www.vidanova.com.br
Com uma linguagem admiravelmente
clara, o professor Craig apresenta
questões filosóficas e históricas importantes e relevantes para o cristianismo. Com erudição extraordinária, ele esboça os argumentos
dos principais pensadores tanto de
séculos passados quanto de tempos
recentes, e apresenta suas próprias
razões para concluir que as doutrinas
cristãs tradicionais sobre Deus e Jesus são críveis. Esta 2.ª
edição da obra anteriormente intitulada “A veracidade da
fé cristã” passou por uma completa revisão e ampliação.

Qual a melhor opção, o poder ou o amor?

mar é uma opção do coração. Mais do que nunca temos visto pessoas fazendo
opção pelo não amor. Jesus disse que
nos últimos dias haveria uma crise de
amor (Mateus 24.12). Na escolha entre
o amor e o poder, as pessoas tem preferido trilhar o caminho do poder. Isto
é muito estranho, uma vez que fomos
criados para amar e sermos amados.
Afinal, a natureza de Deus, nosso
Criador, é amor. “Deus é amor” (I João
4.16). Além disso, os benefícios do
amor são infindáveis. Quem ama vive
mais. É uma pessoa mais leve, mais
satisfeita, mais alegre. Então por que
não amamos? A explicação é simples:
por causa do pecado!
O homem natural, aquele que é
descendente de Adão, é incapaz de
amar profundamente as pessoas. Ele
é capaz de amar aqueles que lhe são
mais próximos apenas na dimensão
do amor humano, nunca na dimensão
de Deus. O amor humano sempre é
condicional, enquanto que o amor de
Deus não depende dos atos da pessoa
humana. Ele ama porque deseja amar.
Somente por meio do novo nascimento
é que o homem passa a conhecer e experimentar este grande amor (Romanos
5.8). O fato de Cristo ter morrido por nós
é a maior demonstração de que os se-

res humanos são objetos do amor
de Deus. Louvado seja Deus!
Porém, somente o conhecimento de que Deus nos ama a
ponto de dar o Seu Filho unigênito
não nos transforma em pessoas
mais graciosas e amorosas. É
necessário que o homem natural
passe por uma experiência de
conversão profunda, mediante a
obra da Cruz. Esta é a essência
do novo nascimento: a obra objetiva de Cristo crucificado produz
no pecador uma transformação
radical em sua natureza.
No Velho Testamento os profetas alertavam o povo que o problema humano é um problema de coração. Por meio do profeta Ezequiel,
Deus prometeu dar aos homens um
novo coração e um novo espírito
que caminha em relacionamento
profundo com Ele. (Ezequiel 36.2628). Ganharíamos um novo espírito,
e também o Espírito dele como presente. Foi o grande profeta Isaías
quem anunciou que a renovação espiritual e redenção da humanidade
viri9am pelo Servo Sofredor, o qual
tomou sobre Si toda a iniquidade
humana, desfazendo para sempre
a barreira da separação entre Deus
e o homem (Isaías 53.4-5).

No Novo Testamento, vemos
isto se cumprindo em Cristo Jesus.
Em Cristo temo a redenção do
pecado e, com o Espírito Santo,
recebemos um novo coração obediente ao Pai. Recebemos uma
nova natureza. Em Cristo temos
o poder para vencer o poder do
pecado em nossas vidas e fazer
a contínua poção pelo amor e não
pelo poder. Na morte de Jesus,
Deus não somente tratou dos
nossos pecados, mas também de
nossa natureza de pecado.
Vejamos o que Paulo nos diz:
“...sabendo isto: que foi crucificado
com ele o nosso velho homem,
para que o corpo do pecado seja
destruído, e não sirvamos o pecado como escravos; porquanto
quem morreu está justificado do
pecado”. (Romanos 6.6-7). Na
Cruz do Calvário Deus nos uniu
com Cristo para fazer morrer o
nosso velho homem, e nos livrar
do domínio do pecado. A Cruz é
instrumento de morte! Grande e
importante é esta verdade!
O ego do homem natural não
consegue descansar e confiar em
Deus, ele sempre vive inquieto por
causa do pecado. Por esta razão,
Deus o crucificou juntamente com

Cristo. Fomos identificados com
Cristo tanto em Sua morte como
em Sua ressurreição (Romanos
6.5). Cristo nos atraiu no Seu
corpo (João 12.32). Cristo nos
crucificou (Romanos 6.6.). Cristo
nos fez morrer (II Coríntios 5.14).
Cristo nos ressuscitou (Efésios
2.4-6) e Cristo é a minha vida (Colossenses 3.4). Que maravilha!
O Apóstolo Paulo ao orar pelos
cristãos de Éfeso desenhou em
detalhes a dimensão do amor de
Cristo e expressou o seu desejo
de ver todos os cristãos completos
em Deus. “E assim, habite Cristo
no vosso coração, pela fé, estando
vós arraigados e alicerçados em
amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é
a largura, e o cumprimento, altura,
e a profundidade e conhecer o
amor de Cristo, que excede todo
entendimento, para que sejais
tomados de toda a plenitude de
Deus” (Efésios 3.17-19). Se o homem natural não tinha possibilidade de amar com o amor de Deus,
o homem espiritual, este tem. Mas,
isto não é uma coisa que se dá de
modo espontâneo.
A vontade é o piloto automático
que mantém a alma no rumo certo

ou errado. É à vontade e não os
sentimentos que determina a direção de nossa vida. O amor exigido
nas Sagradas Escrituras não trata
do amor sentimental, mas de um
amor volitivo, ou seja, uma decisão
tomada deliberadamente. Para
amar a Deus de todo o coração
devemos primeiramente querer
isso. É preciso arrepender-nos de
nossa falta de amor e decidir deste
momento em diante, fazer de Deus
o objeto de nossa devoção. Devemos fixar nossa afeição nas coisas
do alto e dirigir nossos corações
para Cristo e as verdades celestiais
(Colossenses 3.2-3).
O amor nos faz mais abertos
para o novo, para o outro e para
Deus. Ele renova os nossos valores. Em lugar de desespero, esperança, em lugar do jorrar do ego, as
torrentes do Espírito Santo! Assim,
em todos os nossos relacionamentos, quer sejam marido-mulher,
pais-filhos, patrão-empregado,
liderança-liderados, podemos
perguntar para nós mesmos: farei
opção pelo poder ou pelo amor?
Qual a melhor opção? Que o Senhor Jesus possa manifestar a sua
própria vida em nós por amor do
seu Nome! Que assim seja!
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Para compreender as pessoas devo tentar escutar o que elas não
estão dizendo, o que elas talvez nunca venham a dizer. John Powell

Memorial do Missionário João Cândido

I

mpressionou-me também a disposição dos
crentes baianos para
com o trabalho de Deus e o
calor e apreço com que me receberam. Isto se deu em maio
de 1981. Neste mesmo ano,
no mês de julho no Congresso
Batista Bíblico em Porto Alegre
RS, tive convicção da direção
de Deus em servi-lo como
missionário na Bahia. Naquele
ano de preparação eu servia
como professor no Instituto
Batista Bíblico em Campinas.
De agosto a dezembro foi o
tempo de contatos com pastores e igrejas, de afiliação como
missionário da Comunhão Batista Bíblica Nacional e deixar o
trabalho secular, pois tínhamos
uma pequena fábrica de Box
para banheiro.
De janeiro a abril de 1982,
estive visitando Igrejas, levantando sustento. Visitei 45 Igrejas
e 06 Congregações, em São
Paulo, Paraná, Minas Gerais,
Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e vi muito amor para com
o missionário. No entanto pouca
visão missionária. Houve pastores que me ensinaram até comer subprodutos da região para
não passar fome. E no início do
ministério foi muito difícil, mas
Deus nos sustentou, através
de Igrejas e irmãos que de fato
amam a Obra Missionária.
Chegamos à Bahia em 26
de abril de 1982, eu, minha esposa, e minha filha com 01 ano
e 06 meses. Fomos residir na
cidade de Mata de São João,
a 60 km de Salvador. Havia
nesta cidade a Igreja Batista
Primavera com 10 membros.
Na qualidade de missionário
assumi o pastorado desta igreja

e ali trabalhamos por quase
09 anos. Morando em Mata de
São João visitávamos as igrejas pregando especialmente
sobre MISSÕES, pois o nosso
povo ali não conhecia nada
sobre MISSÕES.
No mês de novembro de
1982 assumi também o pastorado da Igreja Batista Bíblica
Monte Sinai, na cidade de
Salvador. A igreja contava com
45 membros e Deus foi despertando os corações para a
obra missionária. Houve então
a necessidade de um Instituto
Bíblico. Em 1984 uniu-se com
a Comunhão Batista. Bíblica
da Bahia, o missionário norteamericano de orígrm batista
independente, George Wisner
com duas Igrejas.
Em 1985 com os pastores
que formavam a Comunhão
Baiana (Amintas, Valdemar,
João Cândido, George Wisner e Antônio) iniciamos um
Instituto que denominamos
Instituto de Preparação para
Leigos. Após 02 anos ele foi
transformado em Instituto de
Preparação de Obreiros para o
Ministério. Grande benção para
nossas igrejas ali. Naquela
época 50 irmãos passaram por
ele, 07 alunos se formaram e
outros 09 alunos ingressaram
em seminários.
Na Igreja Batista Monte
Sinai, ganhamos a visão de
retiros. Realizamos então uma
campanha com igrejas da
Bahia, São Paulo e Minas para
adquirir um pedaço de terra
em Mata de São João. Compramos 70 mil m². Começava
a difícil tarefa de construir. Era
necessária muita luta para
se construir alguma coisa ali.

Não tínhamos energia elétrica
e a água era de difícil acesso.
Alguns anos após foi vendida
a propriedade e adquirimos
em outro lugar mais próximo
da cidade, com água e energia
elétrica, e apesar das dificuldades foi um tempo abençoado,
pois muitas pessoas conheceram Jesus e muitos irmãos se
entregaram para servir na obra
missionária.
A Igreja Monte Sinai contava com 90 membros no início
de 1988, e sentimos que nossa
responsabilidade missionária
estava cumprida em relação
aquela Igreja e assim a deixamos no mês de fevereiro
sob-responsabilidade do Pr.
Jackson Trindade, com tempo
integral. Desta Igreja Deus
levantou vários obreiros: Pr.
Raimundo Sá Barreto, Pr. Renato Neto, Pr. Valmir de Jesus,
Pr. Marcos Lobato e Elaine com
ministério indígena e a jovem
Ana também com ministério
indígena.
Em 1989 Pr. Amintas Araújo bastante enfermo e idoso,
pediu que o ajudássemos no
pastoreio da Igreja Batista Salém e passamos a assisti-la a
cada 15 dias, depois uma vez
por semana. Foi então que em
1990 compreendemos que
nosso ministério em Mata de
São João estava encerrado,
mas não necessariamente
cumprido. A Igreja contava com
45 membros, e o Pr. Valdemar
Cunha a assumiu interinamente. Mudamos para Salvador
e como missionário assumi
o pastorado da Igreja Batista
Salém. Ela contava com 60
membros, o templo estava em
construção e uma Congrega-

ção em inicio na cidade de
Camaçari. Sentíamos a direção
de Deus, o coração do povo se
inclinava ao trabalho físico e
espiritual. Contemplávamos o
futuro pela fé.
Em 1993 com 130 membros, 11 alunos se preparando
para o ministério, 03 Pastores:
01 na cidade de Camaçari, outro em Feira de Santana e este
que vos escreve em Salvador,
03 seminaristas formados, 01
casal de evangelista em Alagoas, 04 Congregações, com
participação do sustento de 05
missionários, uma Escola com
150 crianças do maternal a 4º
série, e muitas orações por um
terreno grande para a construção de um templo maior.
Até este presente momento
podemos dizer que: “Até aqui
nos ajudou o Senhor!”, pois Ele
esteve conosco todos estes
anos. Deus é fiel e a obra é Sua,
nós somos instrumentos, você e
eu na mão do Grande para estabelecer a sua obra. A Ele, pois
que nos colocou no Ministério,
todo louvor, honra e glória.
As Igrejas que nos enviaram e que permanecem
conosco aceite nossa gratidão
e estima, pela vossa fidelidade
e voto de confiança. Deus vos
abençoe e multiplique na vossa
conta muitos frutos materiais,
físicos e espirituais.
Pastor e Missionário
João Cândido da Silva
† Partiu para os braços
do Pai no dia 01 de Dezembro de 2004. Este relato é
parte do seu ministério na
Bahia escrito por ele mesmo no ano de 1993.

Um grande
feriado para
Rio Pequeno

M

ais do que um desafio e diferente de um tempo
tranquilo em um feriado prolongado, uma viagem
missionária feita no último fim de semana de
outubro de 2012, por um grupo da Igreja Batista Regular em
Rio Pequeno, mudou a perspectiva de cristianismo de cada
voluntário.
A missionária Dinalva Ribeiro Nabuco trabalha com portadores de deficiência física nos estados de Alagoas e Pernambuco.
Ela proporciona a cada um deles integração com a sociedade
ajudando-os com aposentadoria e demais necessidades, e depois
prega o evangelho. Por ser da mesma condição física que eles,
ela consegue ser ouvida. É também parte do projeto a promoção
de acampamentos para estas pessoas especiais, algumas vezes
ao ano, onde também há oportunidade de pregar o evangelho,
além de haver momentos de comunhão, descontração, idas à
praia, doação e adaptação de cadeiras de roda e instrução aos
familiares.
Os irmãos do Rio Pequeno tiveram o privilégio de auxiliar a
missionária em todas as atividades do acampamento: limpeza,
alimentação, auxilio aos acampantes para tomar banho, ir ao
banheiro, se alimentar e também ir a praia. Em momentos de
conversa com os portadores de deficiência, uma frase marcou
profundamente: “se você pode andar e ler, então você é feliz”.
Isto impactou aos que estavam ao redor. Um grupo dos EUA
também veio para ajudar o que permitiu, Também, um intercâmbio
cultural.
Vidas dos acampantes transformadas, algumas conversões, vidas dos americanos transformadas, vidas do grupo do
Rio Pequeno, também transformadas. Esta experiência abriu
a visão de ministério e papel cristão que temos, bem como a
percepção da vida, não petrificando nossos corações para a
realidade latente.
Façamos a diferença como cristãos. O mundo clama por Cristo
e nós que possuímos a boa nova, muitas vezes nos calamos. O
desafio do ir, orar e contribuir por missões foi colocado em prática
por crentes daquela igreja o que contribuiu para a visão missionária
e expansão de missões dos irmãos do Rio Pequeno.
Contatos: João Marcos F. Soares
João.Soares@nielsen.com

O altar um lugar de descanso

D

“Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus”. Salmos 43:4

escansar... Quando nos
aproximamos do final de
ano o corpo começa a
dar sinais de cansaço e vamos planejando as férias, um período mesmo
pequeno de descanso é maravilhoso,
podemos descansar no campo, na
praia, se o tempo de férias for maior
uma viagem de navio, conhecer as
cidades históricas, visitar casa de um
parente, não importa o tempo, a viagem, o lugar, o importante é tirar um
período de férias para descansar.
Um lugar de descanso... A palavra descanso tem vários significados
entre eles sossego e alívio então
quando pensamos no altar de Deus
como um lugar de descanso podemos
ver que neste local encontraremos.
SOSSEGO e ALÍVIO.
No mundo agitado que vivemos
encontrar um lugar que nos proporcione estas coisas está cada vez
mais difícil, pois mesmo em uma
viagem de navio na primeira classe
podemos estar preocupadas com
muitas coisas, às vezes mesmo em
um hotel cinco estrelas não temos o
alivio para nossas dores, mas quando caminhamos para o altar vamos
certamente encontrar o que estamos
precisando.
O altar de Deus, que lugar é este!

O altar é um lugar de sacrifício, no
Velho Testamento lendo a historia de
vários homens de Deus vemos que
eles ergueram altares depois de um
acontecimento, uma provação, uma
benção, e o altar fica como marco
daquilo que Deus fez por eles.
Noé ergueu um altar depois que
saiu da arca e pisou na terra seca, em
agradecimento, Deus olhou para este
sacrifício e nunca mais mandou outro
dilúvio sobre a terra, temos o arco-íris
como lembrança desta promessa de
Deus, ele chega sempre depois de
um período grande de chuva, logo
que o sol volta.
“E edificou Noé um altar ao
Senhor... E o Senhor sentiu o cheiro
suave, e o Senhor disse em seu
coração: Não tornarei a amaldiçoar a
terra por causa do homem...” Genesis
8: 20 a 22
Este altar se tornou um lugar
de alivio para Noé e sua família, a
provação tinha passado e agora eles
iniciariam um novo tempo de trabalho
mais certos que Deus firmara sua
promessa.
Abrão pai da fé, homem que
saiu de sua terra abandonando tudo,
e andou pelo deserto sem destino,
confiando que Deus o levaria a terra
prometida, e lhe faria pai de uma na-

ção, muitos foram os momentos em
que Abraão ergueu altares, mais um
em especial provou a sua fé em Deus
e sua obediência, e de um lugar de
dor e perda, trouxe ao coração deste
homem de Deus alivio e sossego.
Imaginar o que aconteceu naquele altar é muito difícil para qualquer
pessoa, estava Abraão com seu filho
amado, Isaque o filho da promessa,
caminhando para sacrificar, chegaram ao lugar Abraão ergueu o altar
colocou a lenha e agora olha para seu
filho que inocente ajudava seu pai a
erguer este altar.
Estava tudo lá menos o cordeiro,
Isaque não entendeu mais obedeceu,
foi amarrado e colocado em cima da
lenha para ser imolado e neste momento, Deus falou ao seu servo: “Não
estendas a tua mão sobre o moço, e
não lhe faças nada...” “Então levantou
Abraão os olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele...” Genesis 22: 12 e
13. Deus providenciou o carneiro para
o sacrifício, então o altar se tornou um
lugar de alivio para Abraão.
Hoje não precisamos mais erguer
altares para oferecer sacrifício, Deus
mandou o cordeiro perfeito, que foi
sacrificado em nosso lugar. João
Batista disse: “Eis o cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo” João

1:29. Não precisamos mais oferecer
sacrifício. Temos um altar, de que não
tem direito de comer os que servem
ao tabernáculo. Hebreus 13:10. Encontramos em Jesus o altar perfeito
onde podemos realmente descansar,
ele disse que seu fardo é leve e seu
jugo suave, no passado os sacerdotes
recebiam para oferecer sacrifícios, se
alimentavam do que era levado para o
templo, mas Jesus rasgou o véu, temos um altar perfeito onde podemos
realmente descansar.
Hoje temos Jesus como nosso
Salvador, o sacrifício perfeito foi realizado e podemos então chegar ao altar,
a Deus com nossas orações, levando
todas as nossas dores, nossas duvidas,
e nossos sofrimentos, encontrando aos
pés de Jesus o descanso para nossas
almas e para nossas dores.
Muitas vezes nos sentimos tão
cansados como Noé, um período
grande de lutas e provações, parece
que nunca vai acabar, que o sol não
vai aquecer nossos dias, passamos
a murmurar e nos esquecemos das
promessas de Deus, Noé ergueu um
altar, nós não precisamos disto basta
erguer os olhos e perceber que o sol
esta sempre brilhando, que o período
de chuvas mesmo que seja longo vai
passar, porque Deus nos prometeu

isto. “Ensinando-os a guardar todas
as coisas que eu vos tenho mandado;
e eis que eu estou convosco todos os
dias, até a consumação dos séculos.
Amém”. Mateus 28:20.
Precisamos chegar ao altar de
Deus com os corações obedientes,
como Abraão chegou, levando seu
amado filho para ser sacrificado, porque confiava e descansava no poder
de Deus, talvez estejamos passando
por um momento extremo em nossas
vidas, as noticias que nos chegam
muitas vezes nos trazem muita dor,
a perda de um ente querido, de um
irmão amado, resultados de exames
que nos deixam preocupado, a violência que entra em nossos lares,
que nos assusta no dia a dia, mas
como Abraão, devemos caminhar
obedientes, sabendo que nosso Deus
é soberano e está atento a cada detalhe e quando estivermos no limite de
nossa dor e do nosso medo podemos
ouvir a voz de Deus e sentir seu amor
, seu cuidado conosco, realmente
estar no altar de Deus é descansar
em sua soberania e confiar em sua
promessas.
“Aquietai-vos, e sabei que eu
sou Deus; serei exaltado entre os
gentios; serei exaltado sobre a
terra”. Salmos 46:10
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Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa,
nunca tem medo e nunca se arrepende. Leonardo da Vinci
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Parceria possibilita capacitação pastoral no Amazonas

Pr. Frank Real, da
equipe pastoral da
Igreja Batista em
D. Pedro, Manaus AM, está
dedicando tempo integral ao
ministério do CDL - Centro de
Desenvolvimento de Lideres,
trabalhando exclusivamente
com capacitação pastoral e treinamento de pastores, líderes e
de suas famílias.
No momento há três grupos, sendo dois em Manaus e
um no rio Mari-Mari, em Nova
Olinda AM. Este é especifico
para ribeirinhos. Além destes
treinamentos tem o acampamento para filhos de pastores e
lideres e o acampamento para
pastores e esposas.
Os treinamentos NPP Núcleo Pregue a Palavra, são
gratuitos. Os pastores ficam
hospedados na Igreja Batista

de Dom Pedro, Manaus AM e
recebem todas as refeições e
o material. Isto é fruto de uma
parceria do CDL que envia professores, do Brasil e do exterior
e ainda patrocina a alimentação. Na parceria há também o
apoio da PIBA  - Primeira Igreja
Batista de Atibaia que custeia
as passagens, a Leadership
Resourse que cede o material
(apostilas) e a Igreja de Dom
Pedro, liderada pelo Pr. João A.
Saraiva Júnior apóia com o local para o treinamento atuando
também como um dos professores. Completando a múltipla
parceria há a participação da
Editora Pregue a Palavra que
doa os livros para os alunos.
Quanto aos acampamentos, acontecem da seguinte
forma: 50% das vagas são
para pastores e filhos de pas-

tores de pequenas igrejas.
Estes não pagam. Os demais
pagam o valor de R$ 100,00.
Este trabalho tem transformado a vida de muitos pastores,
de suas esposas e de seus
filhos.
Um exemplo disso, é que
no acampamento de pastores
deste ano, entre os testemunhos que foram dados no
último dia uma esposa de
pastor que estava em profunda
depressão e já havia tentado o
suicídio, relatou como Deus
operou na vida dela naquele
final de semana. O seu relato
foi um grande susto para todos,
pois ninguém sabia o que eles
estavam passando.
Hoje este casal está
bem. Estão assumindo uma
nova igreja no interior e ele
é um dos pastores que faz o

treinamento semestral. Além
disso, tanto ele como sua
esposa são acompanhados
quinzenalmente pelo Pr. Frank
e pela sua esposa Jeanne.
Outro casal que está sendo
acompanhado é o Pr. Moisés,
que precisa fazer hemodiálise
três vezes por semana e sua
Igreja fica em Presidente Figueiredo e a hemodiálise é feita
em Manaus
A intenção é abrir outros
núcleos no interior, sendo que
o primeiro deverá ser em Barcelos, onde atua o Pr. Francisco Martins e o Pr. Rimar.
Este núcleo deverá alcançar
os pastores daquela região e
comunidades próximas. Outro
local é em Boa Vista RR, mas
há necessidade de levantar
parceiros para ajudar neste
ministério.

A foto mostra participantes do grupo 2, que acontece
semestralmente, através de intensivo de 3 dias.
Contatos: Pr. Frank Real - Gerente Regional Norte do CDL Centro de Desenvolvimento de Líderes.
Telefones (92) 3213.8246/(092) e 8256-0491.
Pelo Skype: marvin.real10. E-mail:

Igreja de Orlândia ordena pastor para trabalho em Guará SP

Na frente, Pr. Alexandre, Agda e Daniel

Imposição de mãos

N

o dia 24 de Novembro de 2012 a Igreja
Batista Bíblica em
Orlândia SP sob a liderança do
Pr. Alex de Barros convocou um
concílio de pastores para examinação e ordenação do irmão
Alexandre Martins Acosta. O
Moderador foi o próprio pastor
da igreja secretariado pelo Pr.
Wagner de Barros da Segunda
Igreja Batista Independente de
Ribeirão Preto SP. A ordenação
do irmão Alexandre deve-se ao
fato de estar trabalhando na

Pastores do concílio

implantação da Igreja Batista
Bíblica em Guará SP desde
2008.
Alexandre é casado com
Agda Rangel de Oliveira
Acosta e tem um filho de 4
anos, Daniel Rangel Acosta.
Foi salvo por Cristo em 1995
em São Sebastião do Paraíso
MG e formou-se em teologia
pelo Seminário Emaús tendo
estudado de 1997 a 1999
quando o seminário estava
em Orlândia SP e depois em
2005 a 2007 em Guarulhos

SP.
O Concílio de examinação
teve início na sede da Igreja Batista Bíblica em Orlândia às 15h
e a cerimônia de ordenação
às 19h30. O pregador foi o Pr.
Alex de Barros. Para o concílio
reuniram-se os pastores: Wagner de Barros (Segunda I.B.I.
em Ribeirão Preto SP), David
Senna (Igreja Batista Maranata
em Ribeirão Preto SP), Valmir
Hensley Quaresma (Igreja
Batista em Sales Oliveira SP),
Edson (Igreja Batista em Morro

Agudo SP), Sidney Lima (Igreja
Batista Boa Vista em Orlândia
SP), Cleyton Maciel (Igreja
Batista em Guaíra SP), Dorian
Anderson Soutto (Igreja Batista
Ebenézer em Barretos SP),
Francisco Holanda Moreira
(Igreja Batista Bíblica em Ituverava SP), Armando Castelan
Júnior (Igreja Batista Maranata
em Pedregulho SP), Fábio Arruda (Igreja Batista Maranata
em Uberaba MG), José Mauro
Teles (Igreja Batista Independente em São Joaquim da Barra SP), Cacildo Mathias (Igreja
Batista Independente Betel
em Franca SP), Marcos Gesiel
Laurentino (Igreja Batista em
Araguari MG), Glauco Peixoto
(Igreja Batista em Catalão
GO) e Eurípedes Paiva Morais
(Igreja Batista Independente
em São Simão SP).
Para contatos com o Pr.
Alexandre Martins Acosta use
o telefone (16) 9202-1985 e o
e-mail: alexandremartinsacosta@hotmail.com.

Assim nasce uma igreja
a liderança do
Pr. Milton Nunes
e, mediante a
aprovação destes, a idéia foi
colocada para a
diretoria da igreja, que prontamente entendeu
como uma ótima
proposta para
a expansão do
Reino de Deus.
No início do
ano de 2012 o
projeto de implantação da
Igreja foi votado
em assembléia
Na foto, Pr. André com a esposa Débora de
e aprovado por
Jesus Rodrigues Rivoiro e as Filhas: Andrea
unanimidade
Letícia (20) e Jéssica (10).
de votos pelos
o final do ano de membros, tendo sido inclusive
2011, após longo decidido a separação de um
período de oração, valor monetário mensal para a
o Pr. André Rivoiro apresentou compra do terreno e construção
o projeto de implantação de do futuro prédio.
Ainda faltava o local onde
mais uma igreja na região,
primeiramente aos pastores Deus queria o nascimento da
da Igreja Batista Indepen- nova igreja. Após muita oradente de Ribeirão Preto sob ção e pesquisas de campo a

N

necessidade revelou a vontade
de Deus: o Distrito de Bonfim
Paulista não tem sequer uma
igreja tradicional de qualquer
denominação, muito menos
trabalho fundamentalista ou
conservador atuando na área.
O Distrito de Bonfim Paulista está localizado na Região
Sul de Ribeirão Preto, a região
que mais cresce na cidade,
com a construção de dezenas
de condomínios e conglomerados habitacionais. Os dados
do IBGE impressionam: nos
últimos dez anos a população
de Ribeirão Preto cresceu
cerca de dez mil pessoas ao
ano e neste mesmo período
nenhuma igreja de posição
batista fundamentalista (Independente, Regular ou Bíblica),
foi fundada na cidade. Em
relação à religiosidade das
pessoas em Bonfim Paulista
a cegueira da idolatria impera violentamente no pacato
Distrito, fruto de uma tradição
arraigada, própria do interior
Paulista.
Após contato com um irmão

vereador da cidade foi disponibilizado uma Escola Municipal
para realização dos cultos e
desde o dia 29 de junho de
2012, todas as sextas-feiras,
a Palavra de Deus tem sido
pregada e o culto já conta
com participação média de 15
pessoas. Atualmente a família
do Pr. André está realizando
o discipulado de cinco novos
irmãos (dois adultos, um jovem
e duas crianças).
Para o ano de 2013 o Pr.
André Rivoiro pretende iniciar
a busca de recursos financeiros
entre as igrejas irmãs visando
a compra de um terreno e a futura construção do prédio para
cultuar o Senhor Jesus.
Ore para a salvação de pessoas e a edificação dos novos
convertidos, a fim de que o
Reino de Deus seja expandido
nesta região tão populosa e tão
carente da Palavra de Deus.
Contatos com o Pr. André pelo
telefone (16) 3877-9630 ou
celular 9274-3665.
Texto enviado por:
Pr. André Rivoiro.

