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Centenário da Igreja Batista
Bíblica de Guarulhos
N

os dias 17 e 18 de agosto de 2013 a Igreja Batista Bíblica de Guarulhos comemora seu centenário de fundação.
Trata-se de uma marca que poucas igrejas batistas fundamentalistas já alcançaram aqui em nosso país até o momento. Para
marcar esta data tão importante, o preletor das conferências será
o atual presidente da JUBBESP – Junta Batista Bíblica do Estado
de São Paulo, Pr. Mário José da Silva, pastor da Primeira Igreja
Batista Bíblica em Vila Natal, São Paulo, capital. Haverá também
diversas apresentações especiais.
Primeira igreja em guarulhos sP
Quando a IBBG foi implantada em Guarulhos em 1919, na
residência da avó paterna da irmã Alzira Esperança, num local
denominado Pau-casado onde nem ruas existiam, o seu nome
era Igreja Cristã Batista Bíblica. Só para contextualizar um pouco
a época em que essa primeira igreja evangélica chegou a Guarulhos, podemos dizer que o prefeito da cidade era Gabriel José Antonio que administrou o município entre 1908 e 1915, tendo deixado a prefeitura por motivo do seu falecimento. Era uma época de
muitas dificuldades, pois a cidade de Guarulhos contava apenas
com seis lampiões de querosene iluminando a Rua D. Pedro II.
Continua na página 7.

Bodas de Pérola

No dia 13 de julho de 2013
o casal Nilson Aurora de Souza e Simone Batista Rios de
Souza celebrou Bodas de Pérola pelos 30 anos de enlace
matrimonial em Guarulhos
SP. Casaram-se no dia 8 de
julho de 1983 em Cafarnaum
BA. Estavam presentes além
dos filhos, Caroliny (28), Felipe (25) e Karine (24), o genro
Irwing Diego, casado com Caroliny, a nora Juliana, casada
com Felipe e muitos familiares e amigos do casal, mas
principalmente os membros
da Igreja que o Pr. Nilson
pastoreia. A cerimônia foi oficiada pelo Pr. Carlos Alberto
Moraes, amigo da família por
longos anos.

Conferência Fiel 2013
No período de 7 a 11 de outubro de 2013 a cidade de Águas
de Lindóia SP estará hospedando em diversos hotéis, a multidão
de pastores, missionários, seminaristas e membros das diversas igrejas espalhadas por todo
o Brasil que todos a quase trinta anos participam das bênçãos
deste evento.
Esta será a 29ª Conferência
Fiel para Pastores e Líderes e
terá o seguinte tema: “O Deus
Presente”. Segundo os organizadores do evento, este tema
tem o propósito de levar os participantes à reflexão sobre a importância da revelação de Deus
na Palavra para as questões
mais importantes de nossa existência. Os preletores abordarão
assuntos que tratam da história

da redenção e os efeitos da salvação em diversas áreas da vida
do homem: emocional, conjugal,
familiar, profissional, e em várias
outras esferas da vida.
A Conferência terá como preletores: D. A. Carson, Michael Horton, Dave Harvey, Augustus Nicodemus, Heber Carlos de Campos,
Heber Campos Jr., e Clodoaldo
Machado entre outros que apresentarão workshops: Wilson Porte, Jonas Madureira, Norma Braga e Wanger Campos.
Para maiores informações
entre em contato através do telefone (12) 3919-9999 no horário
das 10h às 12h e das 13h30m às
17h, de segunda à sexta-feira. Há
também como fazer a inscrição
diretamente no site: www.ministeriofiel.com.br.

Batistas Bíblicos
farão reforma
estatutária

RUMO A MOCOCA

No período de 18 a 29 de julho de 2013, o
Pr. João Camargo de Vasconcelos Filho, que
está sendo enviado pela Igreja Batista Bíblica
de Jardim Adriana, Guarulhos SP através da
AMI – Associação Missionária Independente
para implantar uma igreja em Mococa SP este
visitando igrejas no Sul de Minas Gerais e Nordeste de São Paulo. Leia mais na página 04.

F

undada no Brasil em 1973, a CBBN – Comunhão Batista Bíblica Nacional reúne igrejas batistas de posição fundamentalista de diversos
estados brasileiros. Através da CBBN as igrejas realizam
o trabalho missionário, implantação de novas igrejas e um
congresso nacional bienal, além de outros eventos nacionais e regionais.
Devido a necessidades legais e regimentares, decidiuse pela convocação de uma Assembléia Geral Extraordinária para a reforma estatutária e regimentar nos dias 19
a 21 de setembro de 2013. A convocação já foi publicada
no órgão oficial da CBBN, O Jornal Batista Bíblico nas
duas últimas edições referentes aos meses de junho e
julho de 2013 pelo atual presidente, Pr. Marcos Antonio
da Silva.
Todas as igrejas filiadas à CBBN estão convocadas e
cada igreja local deverá enviar um representante. A assembléia será realizada no Hotel Nacional, Avenida Benedicto Campos, 35, Jardim do Trevo, Campinas SP.
Em conversa com o Presidente, Pr. Marcos Silva durante o Retiro de Pastores da JUBBESP em Poços de
Caldas nos dias 16 a 19 de julho de 2013, fomos informados que os principais temas a serem discutidos pela assembléia são relacionados à liturgia dos cultos, batismo,
vestimenta, divórcio e ministério feminino. Pastor Marcos
espera que esta assembléia possa produzir material de
orientação a todas as igrejas a fim de que haja uma identidade comum capaz de continuar promovendo a comunhão entre as igrejas filiadas à CBBN.
Maiores informações e inscrições através do site da
CBBN: www.cbbn.org.br

FARROUPILHA RS

Há urgência no apoio ao Pr. Marcus Vinícius, sua esposa Ana e o pequeno Benjamin.
Eles são missionários em Farroupilha RS
através da AMI. A Diretoria da missão apela
aos pastores e igreja que apóiem este Projeto com a máxima urgência. Leia mais na
página 04.

CONGRESSO DE JOVENS
“Você tem um dom!” Esse é o tema do Primeiro Congresso Nacional de Jovens Batistas
Bíblicos acontecerá nos dias 15 a 17 de novembro de 2013 em Campinas SP. Veja como
participar na página 06.
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Aprendi que um homem só tem o direito de olhar outro de
cima para baixo para ajudá-lo a levantar-se.
(Gabriel García Marquez)

VELHOS E NOVOS
PASTORES

V

iajo muito. Mais do que gostaria. Devido a essas
viagens geralmente a serviço da AMI, tenho o privilégio de manter contato com pastores de todo o
nosso país. Pastores velhos e pastores novos. Pastores que
exalam o doce odor do chamado e pastores profissionais que
trocariam o ministério por qualquer outro negócio mais lucrativo
se tivessem preparo. Alguns confessam tal desejo sem o menor
constrangimento.
Nas minhas conversas com pastores encontro conforto e
conselho que enriquecem a minha percepção da vida e da ação
de Deus em todas as situações. Mas infelizmente encontro
também murmuradores egoístas que nunca deveriam ter entrado no ministério. Certamente estes não estão lá por vocação,
por chamado.
Nos meus encontros com pastores velhos e novos o que
mais me encanta é a alegria daqueles que tanto no início quanto no apagar das luzes estão radiantes, disposto a continuar
e mantendo a humildade, ingrediente indispensável ao exercício do pastorado. Percebo o quanto as reações são diferentes
em situações semelhantes. Ao mesmo tempo em que alguns
relatam momentos difíceis e experiências traumáticas dando
glória a Deus pelas lições aprendidas, outros mal conseguem
disfarçar o ressentimento e amargura por feridas que permanecem abertas depois de tempo suficiente para terem sido cicatrizadas.
Há igrejas sofrendo nas mãos de pastores vingadores cujas
mensagens preferidas são os juízos de Deus, as dez pragas no
Egito, a destruição de Sodoma e Gomorra. O rebanho não recebe nenhum bálsamo trazido pelas passagens mais inspiradoras
da Palavra de Deus. Na verdade tais pastores não conseguem
mais expor a Palavra, pois encharcam os seus esboços com o
fel das suas experiências.
Há uma carência crescente de pastores vocacionados e
chamados por Deus! Pastores que ainda sejam capazes de
ouvir Deus. Pastores com discernimento nas situações do dia
a dia na vida do rebanho. Precisamos de pastores cujo prazer
está em deleitar-se nas coisas de Deus como ensina o primeiro
versículo do Salmo primeiro.
Recentemente ouvi de um crente ferido que foi enxotado
para fora da sua igreja pelo pastor e o seu cartel a seguinte
frase: “O que mais me doeu não foi olhar o dedo do pastor
indicando-me a porta da rua. Foi ouvi-lo dizer que a igreja não
é lugar para quem não faz o que ele quer, quando o motivo da
minha falência espiritual era exatamente ter ouvido o que ele
dizia.”
Confesso que já estou cansado de ver pastores valorizando
mais as suas percepções e preferências culturais e comportamentais e as regras de conduta emanadas da falta de compreensão das Escrituras. Em lugar de servir o rebanho, há pastores querendo mandar nas ovelhas. Pastores que não servem
como exemplo porque não há coerência entre suas palavras e
ações. Pastores que se tornaram maledicentes e sentem prazer em diminuir os outros para se sentirem superiores.
Está faltando pastores velhos para aconselhar os pastores
novos. Está sobrando pastores que preferem gerenciar em lugar de pastorear. Tem havido muitos pastores que não passam
de ativistas sobrecarregados de compromissos com afazeres
e sem tempo para os que precisam ser ouvidos. Está faltando
pastores que enxerguem o ministério como uma relação prazerosa com as pessoas.
Está ficando muito raro encontrar pastores segundo o coração de Deus que sejam capazes por terem sido capacitados
por Deus e não pelos títulos acadêmicos que conseguiram.
Está faltando pastores que se submetam a Cristo. Está faltando
pastores velhos e novos que estejam saturados pelo amor do
Pai ministrando sob o poder do Espírito Santo.
Precisamos aprender a envelhecer com graça e na Graça
de Deus. Precisamos colocar o foco da nossa vida no lugar
certo: a glória de Deus! Precisamos ter em vista a bendita esperança que é a volta iminente do nosso Senhor Jesus Cristo!
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O

s judeus sempre tiveram uma
razão teológica
para amar e defender a sua
nação e terra prometida. A
própria existência de Israel
é uma prova cabal da realidade divina e da missão do
Messias sobre a Terra. Israel
será a única nação no mundo capaz de produzir um governo teocrático com justiça
e verdade e isso irá acontecer durante o reino milenar
de Cristo: “Bem-aventurada
é a nação cujo Deus é o
SENHOR, e o povo ao qual
escolheu para sua herança”
(Salmo 33:12). Todavia, seguindo o exemplo patriótico
dos judeus, nós também,
brasileiros, deveríamos amar
o nosso país e não confundilo com algumas lideranças
corruptas que governam as
nossas cidades, estados e
federação. Do mesmo modo,
o Brasil não é um país totalmente corrupto que só pensa
em samba e futebol, mas é

Amor pelo Brasil
composto, em sua grande
maioria, por crianças, jovens
e adultos dotados de boa índole e personalidade. Apesar
de todas as crises socioeconômicas pelas quais a nossa
nação já passou, os brasileiros são considerados as pessoas mais felizes do mundo.
Como cristãos, de que forma
podemos demonstrar amor
pela nossa terra natal?
Primeiramente, levando o
puro Evangelho para os nossos compatrícios. O Brasil é
o quinto maior país do mundo. Maior até que os Estados
Unidos da América sem contar com o estado do Alasca.
Apesar do crescimento numérico de igrejas evangélicas, a mensagem do puro
Evangelho continua obscura
inclusive para muitos crentes
batizados. Até os incrédulos
já ouviram falar do evangelho da prosperidade, da cura
e da libertação, mas poucas
pessoas conhecem o tema
principal da Bíblia: “Porque

o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia
perdido” (Lucas 19:10). É
necessário que as verdadeiras igrejas pratiquem o
evangelismo dentro e fora
dos templos, enviem missionários fidedignos para outros
campos e ajudem a estabelecer congregações bíblicas
em todos os cantos do país.
Amor custa dinheiro e sacrifício e nós, crentes, amamos
o Brasil.
Enquanto a igreja, como
instituição, precisa ser apolítica, nós, como cidadãos,
precisamos usar o nosso
senso crítico para rejeitar os
atos de partidos e políticos
que estão deteriorando os pilares de nossa nação. Somos
peregrinos, vivendo em casa
alugada, até que recebamos
de Deus a morada permanente, mas, enquanto isso,
não precisamos viver em um
chiqueiro. É nossa responsabilidade limpá-lo através
de nossos votos, manifesta-

ções pacíficas (como a que
os evangélicos fizeram no
dia 5 de junho em favor da
vida e da família e não como
as passeatas leninistas que
estão varrendo o Brasil nos
últimos dias, confundindo os
políticos com as instituições
que eles representam) e posicionamento social. Somos
contra o aborto, o casamento
civil entre pessoas do mesmo sexo, a ingerência do Estado na criação dos filhos e
na fé praticada pelas igrejas.
Consequentemente, somos
contra os políticos e partidos que promovem tais
bandeiras. Amamos essas
pessoas, mas elas não poderão contar com o nosso
voto, pois estaríamos dando um tiro no nosso próprio
pé.
A melhor maneira de
amar o Brasil é espalhando
o Evangelho de Cristo e defendendo a igreja e a família
brasileira de todos os seus
inimigos.

A sedução do adultério

N

ão dá para falar sobre os perigos do
adultério sem fazer
uma menção ao processo de
erotização da nossa sociedade.
Vivemos uma redefinição de
valores morais. A sexualidade
era um assunto tão particular e
tornou-se aberto demais, escrachado, banal, vulgar demais...
Passou a ser o centro da existência e se um solteiro ou viúvo
não tem uma vida sexual ativa
é alvo de zombaria e de discriminação.
A pornografia aceita socialmente é grandemente praticada
na dimensão virtual. Sua aceitação tem sido divulgada através
da TV, internet, jogos de computadores, jogos na internet, letras
de música, vídeo clips, telefones celulares.
Somos empurrados para
aceitar cada vez mais o normal
como anormal, ou seja, o envolvimento de um homem e de
uma mulher, casados há 10, 20,
30 anos é visto como monótono,
arcaico, sem graça para uma
sociedade que deseja ardentemente a variedade e liberdade
sem limites.
A beleza do sexo encontra
no casamento de um homem e
de uma mulher a celebração de
uma união, o prazer da mutualidade e a dádiva da procriação.
Sexualidade é mais do que um
ato físico, algo comprado, carnal, é vinculo espiritual, uma
entrega, não apenas de um
corpo, mas de compromisso, de
cuidado, de pertencimento e de
união.

PARTE 1
Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro
aponta que 60% dos homens
confessam a traição contra 47%
das mulheres. Esses dados são
o resultado de um estudo feito
pela professora Mirian Goldenberg (extraído do livro: Infiel,
Notas De Uma Antropóloga). O
mercado internacional da traição descobriu o Brasil. Há sites
especializados em relações extraconjugais. Lançaram no ano
passado e em julho de 2012 havia 370 mil pessoas cadastradas no Brasil. O slogan é direto
e dispensa metáforas: “A vida
é curta. Curta um caso”. Com
foco nas Américas, o serviço reúne 1,7 milhão de usuários em
seis países. A tendência é piorar! Não sou profeta (no sentido
de adivinho), mas a sociedade
caminha para uma espiral descendente.
Até onde sua família pode
ir? Até onde sua igreja pode
ir? Temos que afirmar, reafirmar, defender, lutar, perseverar
nos valores que Deus nos tem
dado.
Os capítulos 11-20 do Segundo livro de Samuel registram os problemas de Davi nas
áreas da moralidade, política e
relações familiares. Narram os
efeitos colaterais, as consequências de um caso extraconjugal na vida de Davi.
O rei estava num ponto alto
da sua vida, depois de todo
aquele período entre a harpa e
a espada, perseguido por Saul,
muita instabilidade, vivia se mudando de um lugar para o outro,

porém Saul morreu e as tribos
pediram para ele substituí-lo.
Agora Davi está estabilizado, conseguiu muitas vitórias,
unificou as tribos debaixo da
sua liderança. Em II Sm 11.
Davi está instalado, respeitado,
bem quisto, confiante, autoestima elevada. Se fosse hoje,
diríamos que Davizão era top
de linha, crente fiel, alto executivo bem sucedido. Ele tinha
um temperamento alegre, carismático, poeta, escreveu muitos
salmos.
Davi não parecia um candidato ao adultério, a um desastre, mas ninguém é forte. Isso
pode acontecer com qualquer
um de nós, bom rapaz, boa
moça, encontra o seu noivo, casa-se começa a ter vitórias na
vida, a conclusão do curso, boa
posição na empresa, a compra
da casa/apartamento, as bênçãos vão chegando e então
começamos a baixar a guarda,
não percebemos que somos
vulneráveis, já não lemos a bíblia como antes, já não frequentamos a igreja como antes, já
não oramos como antes.
Igual aos furinhos na camiseta... Pequenos buraquinhos
vão se abrindo. Em nossa vida,
pequenas concessões trazem
grandes encrencas... Ele não
era um rebelde, um pervertido
sexual, era um homem comum,
batalhador que se descuidou.
“Uma tarde, levantou-se Davi
do seu leito e andava passeando, talvez bocejando, no terraço
da casa real.”
Ele estava num lugar onde

não deveria estar, onde não tinha força para resistir. Davi não
estava ocupado com seus próprios deveres. Ele era um guerreiro bem-sucedido. De fato,
seu papel como um dos primeiros reis era de comandante do
exército de Israel. Ele corajosamente conduziu suas tropas vitória após vitória. Mas, num determinado ano, ficou para trás e
mandou Joabe e seus servos à
batalha.
Há perigos em toda parte. A
falta de trabalho, maridos ociosos, jovens que passam a tarde
toda sem estudar, muito tempo
livre, sem ocupação, moças no
face, na internet, sem limites,
namoro escondido... Essa vida
solta, sem prestação
de contas, essas situações são
altamente perigosas para adoecer, tirar a energia espiritual,
atrapalhar o desempenho escolar... Quando chega o boletim
com as notas, percebe-se o resultado.
Tem gente assim, quer ficar de boa o tempo todo, Davi
estava deitado à tarde numa situação de guerra. A batalha espiritual acontece todo dia para
quem serve a Jesus... Nós não
podemos viver encostados nos
outros. Uns dando duro e outros
de papo pro ar... Coisa boa não
vai dar. Davi, sai desse face, sai
desse computador, sai dessa
cama, sai dessa preguiça, sai
desse relacionamento imoral,
sai dessas desculpas, sai dessa
vida, sai dessa lama jacaré...
(Continua na próxima edição)
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A maior lição da vida é a de que, às vezes, até os tolos têm razão.
(Winston Churchill)

O fascínio das
pirâmides

Por que alguém
iria me seguir?

Pr. da PIBB Vitória da Conquista - BA

A

s pirâmides do Egito
fascinam! Só quem já
esteve lá pode confirmar tal fascínio. Que obra de
engenharia numa época sem a
tecnologia de ponta que hoje conhecemos! Como levaram e colocaram tais pedras uma sobre a
outra com precisa exatidão? Fora
de série! Uma experiência que vivenciei em 1996.
Todavia não são as exuberantes pirâmides milenares o
meu assunto. Escrevo sobre as
“pirâmides da grana”. Muita gente na base sustentando os poucos no topo. Uma maneira sutil
de apresentar modo fácil para
ganhar dinheiro. Enriquecimento
rápido. Muito money sem “suor
no rosto”. Aqui, na “terrinha”, está
acontecendo uma “invasão das
pirâmides”. Estão sendo declaradas pela mídia como Rede de
Estelionato (ato de obter vantagem ilicitamente). É o velho agir
de poucos ganharem enquanto
muitos perdem, assim advertem
as autoridades.
Foi dito na mídia local sobre
gente vendendo casas, carros e
outros bens para enriquecimento
rapidinho. E como sempre acontece, lá estão crentes sendo levados pelo apetite de “engordar”
a conta bancária sem suar no
“trampo”. Esqueceram “rapidinho”
da ordem divina: No suor do teu
rosto comerás o teu pão até que
te tornes a terra (Gn 3:19).
1. Uma cilada de Mamón.
Em lugar de evangelizar estão
mais preocupados em piramidear
os outros. Visitas, corpo a corpo
(piramidação pessoal), redes sociais, telefone e etc, tudo é usado
para espalhar a cilada de Mamón.

Bem alertou Paulo sobre o perigo
de querer ganhar dinheiro sem o
suor do rosto: Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação
e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas,
as quais afogam os homens na
ruína e perdição. Porque o amor
do dinheiro é a raiz de todos os
males; e alguns, nessa cobiça, se
desviaram da fé, e a si mesmos
se atormentaram com muitas dores (I Tm 6: 9,10).
Este assunto de “pirâmide
financeira” não é recente. Há alguns anos, antes de ser pastor,
trabalhei numa firma de Engenharia. Lá estava um senhor, homem
que trazia as marcas do tempo.
Embora vivendo de maneira simples, nada lhe faltava. Aí apareceu a “pirâmide” da época. Meio
deslumbrado contava a beleza de
ser levado às reuniões e ouvir as
palestras maravilhosas com testemunhos supimpas de gente que
ganhou muito de um dia para o
outro. Eu dizia a ele que tomasse
cuidado com “grana fácil”. Acaba
deixando a situação difícil. Não
deu outra. Não atingiu a cota para
chegar ao topo. Despencou feio!
Aquele trabalhador vendeu o pouco que tinha conquistado no curso
da vida e, lamentavelmente, perdeu tudo. Da base para o bueiro.
E assim o é com quem se mete
nas tais pirâmides financeiras. É
vítima da “maldição da pirâmide”
em pleno século 21.
2. O que é preciso saber. Os
crentes que se envolvem com
esse negócio da China precisam
tomar consciência de que, ganhar
dinheiro de quem perde, é desonestidade. A Palavra nos adverte:
Tortuoso é o caminho do homem

cheio de culpa, mas é reto o proceder do honesto (Pv 21:8). É
impossível nada sentir sabendo
que muitos perderam para benefício financeiro de poucos. Além
do conselho do sábio Salomão,
Paulo apóstolo exorta: Nós vos
exortamos, no Senhor Jesus que,
trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão (2 Ts 3:
10 a 12).
Depois de ouvir na rádio local
sobre a tal “rede de estelionato”,
e conhecendo o caso acontecido
com aquele homem mencionado
acima, disse diante da igreja que,
caso algum membro participasse
de pirâmides financeiras e ganhasse algum dinheiro, por favor
não entregasse o dízimo de tal
ganho, pois não é produto do rosto suado. Paulo alerta: Ninguém
vos engane com palavras vãs;
porque por estas cousas vem
a ira de Deus sobre os filhos da
desobediência. Portanto não sejais participantes com eles. E não
sejais cúmplices nas obras infrutuosas das trevas; antes, porém
reprovai-as (Ef 5: 6,7,11).
Portanto qualquer notícia de
“ganho rápido” e chegar ao “topo”,
cuidado. O salvo sabe que para
ganhar é preciso trabalhar honestamente. Seja a oração de Agur a
nossa petição: Senhor, afaste de
nós a falsidade e a futilidade e
não nos dê nem a pobreza, nem
a riqueza. Sim, dá-nos o alimento que precisamos para hoje (Pv
30:7,8) (Versão Judaica Completa). E juntamos a esta oração as
palavras do velho apóstolo: Tendo sustento e com que nos vestir,
estejamos contentes (I Tm 6:8). É
isso aí... Vigilância. Que o Senhor
nos abençoe. Amém.

V

ivemos dias nos quais
a força da juventude
está bem patente aos
nossos olhos. É como um barril
de pólvora apenas esperando o
acionamento da espoleta. O mundo vive em busca de uma direção, de uma causa que o inflame.
Nestes dias bastou alguém acender o estopim e a moçada pegou
fogo. Tudo o que precisavam era
de alguém que os conduzissem
a uma causa que julgassem ser
válida o bastante para envolver
suas vidas. Jesus identificou isto
(E, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes
como ovelhas que não têm pastor.
Então, disse aos seus discípulos:
A seara é realmente grande, mas
poucos são os ceifeiros. Rogai,
pois, ao Senhor da seara que
mande ceifeiros para a sua seara.
Mt.9.36-38).
Pessoas estão sim buscando
um motivo para a vida. Como dizia o Cazuza: ideologia, eu quero
uma pra viver. E quando encontram uma suposta razão para
viver, há muitos que não medem
as conseqüências da intensidade
de sua entrega. Ouvimos de um
jovem de 21 anos que morreu ao
cair de um viaduto durante os protestos. Perdeu a vida sem sequer
chegar a saber o que era a vida.
Será que ele estava mesmo disposto a chegar a esse ponto? Não
estamos julgando o mérito da causa, mas observando o fato de que
pessoas anseiam por uma causa
e precisam de uma que realmente
vale a pena. E quem é que pode
lhes mostrar uma que de fato tenha valor? O crente, você. Mas
não seria muita presunção se

achar nesta condição? Mas não é
o crente que tem que se achar na
condição de dar direção ao povo,
é o povo que deve achar isto do cr
ente? E por que as pessoas deveriam achar que você tem algo
relevante, que venha encher suas
vidas de significado, de propósito? Porque você afirma estar seguindo a Jesus.
Veja bem, se como crente
eu não tenho nada de conteúdo
a oferecer, se a minha vida não
desperta o interesse de ninguém,
será que eu estou mesmo seguindo a Jesus? Por que Jesus
era chamado de mestre? Ele não
era o mestre porque tinha uma
posição religiosa que lhe desse
credibilidade, mas porque tinha
uma vida que despertava interesse. Jesus não se preocupava em
manter ou defender uma posição,
ele simplesmente vivia, simplesmente servia e isto era o bastante. O mundo à sua volta parava
para ver como ele vivia, como lidava com cada situação do dia a
dia. Ele viveu uma vida relevante
e vitoriosa meio a um mundo pagão. Da prostituta ao governador,
todos notaram a singularidade de
Jesus. Seu estilo de vida era o
seu show, sua verdade era a sua
maior e única atração. E a cada
gesto de Jesus, a vida dos que o
seguia m tomava outro sentido, o
seu viver moldava vidas.
E qual era o segredo desta
personalidade atraente e envolvente? Seu segredo era o seu
alvo. E que alvo era este, impressionar pessoas, tornar-se um showman? Não! Seu alvo em cada
situação era fazer a vontade do
Pai (Jo.8.29). Como servo Jesus
sempre tinha o que oferecer e es-

tava sempre em evidência. Alguns
aceitavam o que ele oferecia, outros rejeitavam, mas todos o notavam. Por isso se eu digo que
estou seguindo a Jesus, então no
mínimo haverá uma curiosidade
quanto ao que eu quero dizer com
isto. Será que esta pessoa é mais
um destes hipócritas de plantão?
Será que ela é confiável, tem algo
a oferecer, uma palavra amiga,
um ombro? Fala de salvação e
tem aparência de salvo? Evidência compromisso com a eternidade a qual ele anuncia?
Portanto, se você afirma ser
cristão, queira ou não, assim
como o seu mestre, também está
sempre em evidência. Mas o que
está oferecendo? Neste mundo
tão conturbado, cheio de pessoas carecendo de alguém que lhes
mostre a direção, será que tem
alguém querendo seguir você? O
mundo precisa de pessoas que tenham no coração uma chama que
lhe inflame, lhe acenda a esperança. Se a tua vida está apagada,
olhe demoradamente para o seu
Mestre, gaste tempo diante dele,
Ele é a Luz do mundo. Contemple
o seu caráter, a sua beleza, pense no que significa chama-lo de
Senhor. Lembre que Ele não veio
para ser servido, mas para servir.
Olhe para a sua causa, esta sim é
A Causa, pois foi por ela que Ele
deu a sua vida. “...Se o grão de t
rigo, caindo na terra, não morrer,
fica ele só; mas, se morrer, dá
muito fruto. João 12:24”
Pr. José Soares Filho
Igreja Batista Bereiana
Jaraguá do Sul – SC
batistajaragua@gmail.com
47 3370 1221
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O que Deus planejou quando criou a mulher?
Parte 3
“Deus Planejou que fossemos mães, que procriássemos”.

N

estes
últimos
meses convidei
aos leitores e
refletirem comigo sobre o
que Deus planejou para
nós, mulheres, quando
nos criou. No primeiro artigo, defendi que Deus nos
criou, assim como criou
cada pessoa, para louvor
da Sua glória. Nosso viver,
planos, sonhos, conquistas e realizações devem
glorificar o nome de Deus,
devem mostrar ao mundo
a diferença entre o justo e
o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não
servem.
No segundo artigo defendi que fomos criadas
para sermos companheiras e ajudadoras. Acredito
firmemente que estas são

características nata nas
mulheres. Embora Deus
nos mostre claramente em
sua Palavra que nos criou
com o propósito de sermos
auxiliadoras de nossos
esposos e companheiros,
Ele nos capacita a ir além,
e estamos sempre prontas
e dispostas a ajudar o próximo, os que estão à nossa
volta.
Neste artigo, vou defender algo que nos nossos dias tem causado muita polêmica e discussão:
Deus planejou que fossemos mães, que procriássemos – Alguns casais, às
vezes a opção é exclusivamente da mulher, às vezes
de ambos, optam por não
terem filhos. Os motivos
são os mais diversos: de

ordem econômica, emocional, profissional. É verdade
que Deus nos deu o livre
arbítrio e cada um pode
fazer a escolha que julgar
melhor para sua vida, mas,
professando a fé em Cristo e tendo a Bíblia como
regra de fé e ordem para
minha vida, penso que minhas escolhas não podem
e não devem contrariar a
vontade de Deus para a
minha vida enquanto mulher, e tenho absoluta convicção que Deus planejou
a maternidade para nossas vidas.
É verdade que algumas
mulheres, não conseguem
gerar filhos, porém, Deus
tem outros propósitos para
suas vidas e muitas vezes, com seu infinito amor

e bondade muda esta circunstancia, como o fez
com Ana, quando a abençoou com a gravidez de
Samuel e continua a fazer
com tantas outras mulheres da nossa geração.
Se não estivesse nos
planos de Deus à maternidade para nossas vidas o
Senhor não nos teria criado com útero, sem falar no
aparelho reprodutor feminino como um todo, bem
como o aparelho reprodutor
masculino, sem os quais, o
milagre da geração de vida
não seria possível.
Dentro desta perspectiva o Senhor nos abençoa
com a maternidade e trata isto como uma herança que vem DELE, que é
o nosso Pai, e os nossos

filhos como galardão. (Eis
que os filhos são herança do SENHOR, e o fruto
do ventre o seu galardão.
Salmos 127:3) e nós mulheres, devemos celebrar
a maternidade como benção, pela qual Ele deve
ser louvado.

Maria Genaina de Almeida Ribeiro Reder. Casada. Mãe de um casal
de filhos. Mestre em Educação. Professora universitária. Membro da Igreja
Batista Bíblica em Vila
São Jorge – Guarulhos/
SP. Professora de Escola
Dominical e Líder do Ministério de Ensino.
Contato:
ereder@uol.com.br
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Aprendi que são os pequenos acontecimentos diários que
tornam a vida espetacular.
(William Shakespeare)

este é um espaço reservado para as notícias das igrejas, missionários e organizações
ligadas às igrejas de posição batista fundamentalista. mande suas notícias para o nosso
e-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br
CoNferêNCia missioNária 2013
A igreja Batista Esperança, sob a liderança do Pr. Sérgio Moura dedica em todos os anos, o mês de outubro
especialmente a missões. É o período reservado para a
renovação da Promessa de Fé. Com base nessa promessa que a igreja define quantos missionários poderão ser
acrescentados nos próximos doze meses, ou seja, de novembro de 2013 a outubro de 2014. A comissão de missões planejou para os dias 25, 26 e 27 de outubro de 2013
a II Conferência Missionária Fundamentalista, sob o tema
“Fale e não te cales” baseado em atos 18:9b. O preletor
será o Pastor Dr. Rick Tippett (EUA). Esta II Conferencia terá como base o mesmo formato que a I conferencia
ocorrida no ano de 2012. Nos demais domingos do mês
que precedem a conferência, ou seja, dias 6, 13 e 20 os
cultos terão ênfase em missões, com pregações, apresentações especiais, testemunhos, relatórios de missionários
etc. Os missionários apoiados pela igreja estão convidados a participar do evento principal nos dias 25 a 27 de outubro. Contatos com o irmão Paulo Rodrigues pelo e-mail:
paulo.grodrigues.com.
orDeNação Pastoral
No dia 03 de agosto de
2013, às 19 horas, a Igreja
Batista Esperança em Vila
Mariana, São Paulo SP sob
a liderança do Pr. Sérgio
Ramos de Moura realizará
o culto especial de ordenação, com imposição de
mãos e posse ao Ministério,
do irmão Diogo Abel Dias
Henrique que, após ter sido
submetido ao Concílio da
Ordem dos Pastores Batistas Regulares, foi aprovado e
recomendado para o exercício do ministério. Como pastor, Diogo fará parte da liderança da igreja. Os irmãos da
Igreja Batista Esperança contam com a participação das
igrejas co-irmãs para este momento tão especial da sua
história. Logo após o culto e cerimônia de posse e ordenação será oferecido aos convidados uma recepção no
salão social. Contatos pelo e-mail: ibe@ibe.org.br - www.
ibe.org.br ou pelo telefone (11) 5571-9721. Os cultos regulares da IBE acontecem as quartas às 19h30 e aos domingos às 10h45 e 18h00. Escola Bíblica Dominical aos
domingos às 09h30.
BêNçãos Do trimestre
O missionário Pr. Anderson Dantas que trabalha na implantação de uma igreja em Boticão, Aguanil MG relatou
as bênçãos do segundo trimestre deste ano. Em maio as
mulheres da igreja realizaram uma programação especial
no dia das mães visando a evangelização de mães e filhas.
Comida, brincadeiras, muitos arranjos e compartilhamento das verdades bíblicas. Junho foi o mês da intercessão
pela salvação de almas no Boticão. No dia 8 aconteceu
uma noite de vigília em oração com encerramento às 6 da
manhã. Orem pela compra do lote ao lado do terreno da
igreja, pois ele será necessário para as construções futuras. O preço é de R$ 20.000,00. Com o apoio de outras
igrejas este projeto poderá ser concretizado. Orem pelos
novos convertidos e pelo pastor Anderson com a esposa Marianne e o pequeno Alexandre. Para contatos: Rua
Olinta Pinheiro, 295 Boticão – CEP 37273-000 Aguanil
MG; Tel. (35) 3834-2060; e-mail: andersondantas@yahoo.
com.br.
Brasil - ÍNDia
O missionário Jefferson Quevedo acaba de chegar de
uma viagem pelo estado de Manipur que fica na fronteira
com a Birmânia (Myanmar). Estava lá com mais dois dos
missionários: Pr. Kailinang (Darjeeling) e Pr. Kahaolung
(Siliguri). Fizeram um Acampamento de Jovens e uma
EBF para crianças. Foram alcançados cerca de 200 jovens e crianças em um vilarejo bem remoto que fica a 4
horas só subindo montanhas. Lá não tem luz, nem água
encanada, nem telefone, nem internet 3G. Apenas conse-

guem falar de celular com dificuldade. Mais de 60 jovens
e juniores aceitaram a Cristo como Salvador de suas vidas
ou se consagraram ao Senhor! Foi uma grande benção
mesmo! Na ida fizeram uma conexão em Guwahati (Estado de Assam), pois só tinha avião no outro dia e aproveitou para visitar outro missionário lá, o Pr. Athing Shimray
que tem uma Escola para mais de 100 alunos, a maioria
hindus. Ele também cuida de 37 órfãos e, além disso, toda
equipe que trabalha na Escola depende dele.
Vargem BoNita mg
O trabalho da missionária Janaína Neves em Vargem
Bonita vai bem. Muitas bênçãos têm sido derramadas com
frutos que glorificam ao Senhor. A igreja completou 7 anos
e na conferência de aniversário esteve presente o pastor
Ricardo Araújo e sua esposa Helena. Deus também abriu
as portas para que o pastor Luiz Miguel esteja indo na
escola contar histórias bíblicas para as crianças. A coordenação da escola tem visto no trabalho feito na escola uma
oportunidade de melhorar o comportamento das crianças.
Através dos trabalhos na escola crianças estão chegando
para os trabalhos da igreja, como os clubes bíblicos. Janaína continua também com o trabalho de apoio em Piumhi
ajudando com os cultos infantis nos lares e apoiando juntamente com o pastor Luiz Miguel e a Débora a Igreja em
São Roque de Minas que tem passado por dias difíceis.
Orem pela salvação de algumas meninas: Agnes, Ariane,
Cindy, Lorrayne e Rebeca. Contatos pelo e-mail: familiajana@yahoo.com.br e pelos telefones: (37) 8805-2356 e
(37) 3435-1222.
jaNtar De Casais

A Igreja Batista da Fé em São Paulo, capital, sob a liderança do Pr. Joel Azer realizou o Jantar dos Casais no Dia
dos namorados próximo passado. O evento foi idealizado
e realizado pela Comissão de Eventos da igreja (FOTO).
Estiveram presentes 30 casais. A programação contou
com a premiação com presentes para alguns casais. Não
houve palestra. Foi apenas um jantar, com fundo musical
e ótima comunhão dos presentes. A Comissão de Eventos
promete mais para este ano de 2013.
28 aNos
Em agosto de 2013 a Igreja Bíblica de Goiânia sob a
liderança do Pastor Valdeir Alexandrino dos Santos comemora o vigésimo oitavo ano desde sua fundação. Para
marcar este importante evento será realizada uma série
de conferências bíblicas nos dias 24 e 25 tendo como preletor o Pastor Edward Luz, Presidente da Missão Novas
Tribos do Brasil.
De guarulhos Para moCoCa

No período de 18 a 29 de julho de 2013, o Pr. João
Camargo de Vasconcelos Filho, que está sendo enviado
pela Igreja Batista Bíblica de Jardim Adriana, Guarulhos
SP através da AMI – Associação Missionária Independente para implantar uma igreja em Mococa SP este visitando
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igrejas no Sul de Minas Gerais e Nordeste de São Paulo.
Dias 18 e 19 visitou mais uma vez a cidade de Mococa
com vistas a cotar preço de imóveis e esteve em Arceburgo MG visitando o Pr. José Antônio Marques, missionário
da CBBN em Avelino Lopes PI que visitava familiares. Dias
20 e 21 pregou na Primeira Igreja Batista em São Sebastião do Paraíso MG, liderada pelo Pr. Jader S. Machado.
quarta-feira dia 24 pregou no Templo Batista de Cajuru
SP liderado pelo Pr. Marcos Roberto Pereira. Quinta, dia
25 na Igreja Batista da Vitória em Batatais sob a liderança
do Pr. Almir Nunes. Domingo pela manhã na I. B. I. em
Altinópolis liderada pelo Pr. José Ênio Darini e domingo à
noite na Igreja Batista Nova Ribeirão sob a liderança do
Pr. Mário Donizete Baio. Pastor João estava com sua esposa Silvanete e com a filha Luiza. Para fazer contato com
o missionário: (11) 2480-5274; (11) 96327-1470 (OI) e (11)
98103-2817 (TIM). E-mail: prjoaovasconcelos@gmail.
com; Skype: prjoaovasconcelos. Conheça mais do seu
ministério pelo site: www.projetomococa.webnode.com.
araPoNgas
O Pr. Tiago Henrique e sua esposa estão servindo ao
Senhor na cidade de Arapongas PR na implantação da
Igreja Batista Moriah. Eles foram enviados pela Igreja Batista Adonai de Osasco SP sob o pastoreio do Pr Fernando através da AMI com o propósito de dar continuidade ao
trabalho iniciado pelo Pr. Josafá Serra. O objetivo é que
a igreja possa chegar ao ponto de futuramente sustentar
seu pastor e apoiar outros trabalhos. A igreja Batista Moriah tem terreno próprio e um ótimo espaço para ser usado. Tudo que ali foi adquirido deve-se à ajuda de algumas
igrejas do Brasil e dos Estados Unidos, que investiram
seus recursos durante o início do projeto. O alvo agora é
terminar a construção, pois há infiltrações devido à paralisação das obras de construção. Há necessidade de pelo
menos levantar as paredes do templo e cobrir para que
possa ser solucionado esse problema e não perder o que
já está feito. O trabalho deverá ser feito em duas etapas:
1 - Levantar as paredes que já tem um metro e faltam
mais três metros. 2 - Fazer a cobertura. Para o restante
da construção não há pressa, e pode ser feito conforme
o crescimento da igreja. O missionário Tiago precisa do
apoio das igrejas para concluir esta etapa que terá um
custo aproximado de 40 mil reais nas duas etapas. Contatos com Pr. Tiago pelo e-mail: missaotiago@hotmail.com.
Projeto farrouPilha

O trabalho em Farroupilha RS está diante de muitos
desafios, sobretudo, no que tange a readaptação familiar
com a chegada do primeiro filho do casal Pr. Marcus Vinícius e Ana. Um dos problemas é a incerteza financeira
atual da família cujo sustento está bem abaixo do necessário. O custo de vida no Norte do Estado do Rio Grande
do Sul é bastante elevado e o sustento da família está em
apenas 45% do mínimo necessário. Pr. Marcus fez uma
viagem para a Bahia com a finalidade de levantar mantenedores e apresentar o Projeto Farroupilha em igrejas que
ainda não o conheciam. Também após o congresso da
AMI Pr. Marcus ficou mais um final de semana divulgando
o trabalho em igrejas na região de Guarulhos-SP. Algumas
igrejas se comprometeram a participar do sustento dentro em breve. Até o momento são 9 igrejas apoiando e o
ideal é o triplo disso de acordo com a missão. No mês de
junho, Pr. Marcus esteve apresentando o projeto em Porto
Alegre RS, onde também participou do café de pastores
na região da grande Porto Alegre. Há urgência no apoio a
esta família missionária e a Diretoria da AMI solicita aos
pastores e igrejas que intercedam pelo Pr. Marcus, Ana e
Benjamin. Contatos: E-mail: marcus-carol@hotmail.com,
(54) 8427-0328 (OI) e (54) 8118-9902 (TIM).
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Aprenda com os erros dos outros. Você não consegue viver
tempo suﬁciente para cometer todos por si mesmo.
(Eleanor Roosevelt)

rumo a moçamBiQue

de fundação com a realização de uma série de conferências
nos dias 24 a 28 de julho de 2013. Na última hora o preletor
não pôde vir e o Pr. Paulo teve que realizar uma programação emergencial usando os pregadores da própria igreja. As
conferências que seriam apenas nos dias 26 a 28 acabaram
começando no culto de quarta-feira dia 24 com pregação do
pastor da igreja. Na quinta, dia 25 foi realizada uma reunião
de oração dirigida pelo irmão Marcelo e nos cultos seguintes
pregaram os irmãos Leandro, Ronaldo, Aluísio e Evandro. A
alegria dos irmãos foi muito grande por mais um ano na existência da igreja que em 2017 completará 50 anos.
timor leste

No mês de Junho a missionária Rosangela da Silva Feitosa esteve em Macáe-RJ apresentando o projeto Rumo a Moçambique. Esteve na Igreja Batista em Cavaleiros: Pr. Ruiter e Pr. Acley e na Igreja Batista em Engenho da Praia: Pr.
Marcelo. A Igreja Batista em Engenho da Praia já se tornou
uma parceira do Projeto Rumo a Moçambique. Em seguida a
missionária voltou para Uberaba onde realizou uma EBF na
Igreja Batista da Fé nos dias 19 a 21 de Julho. Contatos por
telefone fixo: (34) 3321-8331; Celular TIM: (34) 9148-1218;
Celular Claro: (34) 8416-9071; Celular Oi: (11) 96999-8987.
Por
E-mail: missrosangelafeitosa@gmail.com. Para acompanhar os trabalhos da Rosângela visite o Blog: missrosangelafeitosa. blogspot.com. Skype: missrofeitosa.
Projeto uBeraBa
O missionário Pr. Leonilson Pereira Leite está realizando
um trabalho de visitação de casa em casa e também usando
uma moto para fazer divulgação através de som pelas ruas de
Uberaba MG. Por enquanto, neste início de trabalho os cultos
estão sendo realizados na varanda da residência do missionário e já tem havido conversões como o caso do jovem Davi.
Em março deste ano saiu loteamento a 300 metros do local
onde o Projeto Uberaba teve início, eu o Pr. Leonilson não
teve dúvidas: Comprou o terreno parcelando e colocamos
no nome da sua igreja enviadora até que seja organizada a
Igreja Batista Fundamental de Uberaba. Para contatos: Pr.
Leonilson Pereira Leite - Rua Engenheira Valdirene Martins,
143 - Bairro: Beija Flor I - CEP: 38051-327 - Uberaba- MG.
Contatos: E-mail: prleonilson@hotmail.com ou pelos telefones: (34)-3311-1142 – (34) 9117-9309 TIM.
NoVo gama

Após a sua chegada da viagem de sondagem no Timor
Leste, o missionário Ronaldo Fernandes já esteve em diversos lugares fazendo a divulgação e levantamento do sustento. Na primeira semana do mês de julho, participou da XI
Conferência de Volta aos Princípios, cujo tema foi: “A glória
de Deus entre as Nações”. No mesmo mês, Ronaldo iniciou
aulas de inglês em uma escola de línguas de Fortaleza. Serão 12 intensos meses de curso estudando pelo menos uma
hora diariamente. Thalita, esposa do Ronaldo está no sexto
semestre do curso de inglês no IMPARH. A viagem para o
treinamento da equipe já está agendada para a segunda semana de março de 2014 na base da missão AVANT nos EUA.
Agora a batalha será para conseguir os vistos para entrar nos
EUA. A missão AVANT dará uma carta convite se responsabilizando pela estadia da equipe durante as quatro emanas do
período de treinamento. Para o próximo ano no Timor Leste
o missionário terá que levantar cerca de US$ 10.000,00 (dez
mil dólares) aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
só para a montagem da casa e mais R$ 10.000,00 (dez mil reais) para as passagens da família, totalizando R$ 30.000,00.
Quanto ao sustento mensal ainda faltam R$ 3.000,00 para
alcançar o alvo.
retiro Para mulheres

O Pr. Geovan, missionário da CBBN - Comunhão Batista Bíblica Nacional teve o seu trabalho retardado devido a
um assalto que deixou um prejuízo de R$ 4.000,00. Alguns
indivíduos chegaram às 01h40 da manhã, e roubaram dois
portões no lote onde estão preparando a construção do futuro templo em Novo Gama. Entre em contato com Pr. Geovan
pelos telefones: (61) 3334-2930 Cel. (61) 9168-6291.
CaBo VerDe
Desde 2012 que o missionário Fábio de Oliveira Brito está
trabalhando na divulgação do projeto Ministério Voz que Clama - a fim de levantarmos os recursos necessários para as
necessidades mensais do seu sustento. Ele já está com 42%
do sustento e seu plano é de partir para o Cabo Verde ainda
em 2013. Neste início de agosto Fábio está em São Paulo
para um período de um mês e meio visitando as igrejas. Para
contatos: E-mail: vozqueclama3@gmail.comFacebook: Fábio de Oliveira Brito. Telefones: TIM (88) 9646 – 2821; CLARO (88) 9312 – 8351.
46º aNiVersário
A Igreja Batista Independente de Orlândia SP sob a liderança do Pr. Paulo Ricardo Gonçalves, situada na Avenida
9, nº 1.092 em Orlândia-SP comemorou seu 46º aniversário

Nos dia 1 a 3 de novembro de 2013 acontecerá o Retiro das Mulheres, Moças e Adolescentes da Igreja Batista
Bíblica De Vila São Jorge em Guarulhos SP sob a liderança
do Pr. Renato Sá Barreto. O evento terá lugar na Pousada
Estância Alpina em Atibaia SP. A palestrante para senhoras e
moças será a Missionária Elaine Lobato. Quanto ao tema...
Será uma surpresa para todas! Haverá também uma palestrante especial para as adolescentes: Adriana Domingues. O
investimento por pessoa será de R$ 199,00 parcelado em até
4 vezes. Faça Sua inscrição, com Selma & Eliane através
do e-mail: barretoselma1@hotmail.com ou do telefone (11)
9-65558-6875.
24º aNiVersário
A Igreja Batista Esperança em Vila Mariana, São Paulo,
capital sob a liderança do Pastor Sérgio Moura acaba de comemorar seu vigésimo quarto ano de fundação. A data foi
marcada por uma série de conferências bíblicas realizadas
nos dias 22 e 23 de junho tendo como pregador o Pastor Milton José Nunes da Igreja Batista Independente de Ribeirão
Preto SP.

10 aNos De miNistÉrio
O Pr. Luiz Euclides Duarte
Malta Bacharel acaba de comemorar seu décimo ano de
pastorado na Igreja Batista
Bíblica de Vila Brasílio Machado em São Paulo, capital
onde exerce seu ministério
desde 2003. Em comemoração à data, a igreja realizou
um culto de gratidão a Deus
com uma retrospectiva do seu ministério e a presença de colegas e do Presidente da JUBBESP, Pr. Mário José da Silva.
Pr. Luiz congrega na IBBVBM desde 1997. Em 1999 foi para
o seminário (SEBARSP) onde se formou em teologia no ano
de 2002 e em 2003 assumiu a liderança da igreja no dia 12
de abril.
faleCimeNto
Faleceu na madrugada do
dia 30 de julho, o Pr. Cláudio
Venâncio de Almeida que
exercia seu ministério pastoral na Igreja Batista Bíblica do
Caver VI – Parque Valença II
em Campinas SP há 14 anos.
Pastor Cláudio estava com
51 anos de idade e há alguns
anos vinha fazendo tratamento na UNICAMP. Ele deixou a
esposa Zulmira Ferreira das
Neves Almeida e os filhos
Cláudio Venâncio de Almeida
Jr (Juninho), 31 anos, Daniele
Cristina (29) e Mariane (23)
14 aNos
A Igreja Batista Maranata em Taubaté, sob a liderança do
Pr. Henderson L. U. Fondelo estará comemorando 14 anos
de existência. Para marcar esta importante data serão realizados dois cultos de gratidão nos dias 17 e 18 de agosto
tendo como preletor o Pr. Flávio Ezaledo, da Igreja Batista da
Fé em São José dos Campos SP. A igreja localiza-se à Rua
XV de Novembro, 81, centro.
eNCoNtro De joVeNs
No dia 10 de agosto de 2013 igrejas da região de Ribeirão
Preto SP e Sul de Minas realizam Encontro de Jovens no
Acampamento Maanaím localizado no km 635 da BR 265 entre Altinópolis SP e São Sebastião do Paraíso MG. O evento
que terá início às 14 horas será uma prévia do Acampamento
Conexão Jovem que acontecerá nos dia 14 a 17 de novembro no mesmo local sob o tema: “Da Zona de Conforto para
a Zona de Conflito”. No dia do Encontro serão distribuídos os
folders do acampamento a as inscrições estarão oficialmente
abertas. As vagas são limitadas.
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A vida na sua totalidade me ensinou como grande lição
que é impossível assumí-la sem risco.
(Paulo Freire)

i CoNgresso NaCioNal De joVeNs
Sob o tema “Você tem um dom” acontecerá nos dias
15 a 17 de novembro de 2013 no Hotel Nacional Inn em
Campinas SP, o Primeiro Congresso Nacional de Jovens
Batistas Bíblicos reunindo representantes de todos os
estados onde há trabalho batista bíblico. Os preletores
serão os pastores: Marcos A. Silva e Pr. Domiciano G.

retiro Da juBBesP
Nos dias 16 a 19 de julho de 2013 a JUBBESP – Junta
Batista Bíblica do Estado de São Paulo realizou seu Retiro
Anual em Poços de Caldas MG. O evento teve lugar no aconchegante Hotel Nacional Inn. O tema deste ano foi “O Desafio
Pastoral na Família no Presente Século”. Cerca de 80 pesso-

as se fizeram presentes e foram ricamente edificados pelas
mensagens dos dois preletores: Dr. Russel Shedd e Pr. Nidoval Pontes Gadelha. Boa parte dos participantes aproveitou

as tardes livres para passeios turísticos em diversos pontos
da cidade com custos baixos em lotações programadas pelo
hotel.

Pastores & “pastores”

G

ostaria de abordar um assunto
polêmico
que
recentemente rendeu muita conversa principalmente
na televisão e na internet
pelo seu modo dinâmico
de divulgar notícias. Um
homem que se auto-intitula
pastor foi preso e acusado
de cometer seis estupros,
associação com o tráfico,
homicídio e lavagem de dinheiro. Eu não estou aqui
para acusá-lo ou defendêlo. Estou aqui para definir
quem a Bíblia admite ser ou
não pastor.
A Bíblia diz o seguinte:
“Esta é uma palavra fiel: se
alguém deseja o episcopado,
excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja
irrepreensível, marido de uma
mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para
ensinar; Não dado ao vinho,
não espancador, não cobiçoso
de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não
avarento; Que governe bem a
sua própria casa, tendo seus
filhos em sujeição, com toda
a modéstia (Porque, se alguém não sabe governar a sua
própria casa, terá cuidado da
igreja de Deus?); Não neófito,
para que, ensoberbecendo-se,
não caia na condenação do
diabo. Convém também que
tenha bom testemunho dos que
estão de fora, para que não
caia em afronta, e no laço do
diabo.” (I Timóteo 3:1-7).
Logo, a Bíblia declara quem
pode ou não ser pastor e
não eu.
Muitos homens que se
dizem pastores e abrem a
Bíblia para pregar, não estão habilitados para ter o
título. Não estou dizendo
que eles não podem falar
sobre Deus, mas a posição
de pastor é de alto grau de
respeito.
O meu objetivo não é
atacar os homens de Deus,

que são muitos espalhados por esse
Brasil,
mas
alertar para o
fato que nem
todo pastor é
um sem vergonha, criminoso, pedófilo, estuprador
e tantos outros
males.
Há Pastores e
“pastores”.
Apareceu
nos principais
jornais
do
país e por diversas vezes a reportagem
daquele homem que mora
em um apartamento de oito
milhões, mas existem diversas igrejas que tem homens sérios, que pregam a
Palavra de Deus e ajudam
multidões de pessoas sem
cobrar nada por isso e que
não saem no jornal das
oito.
As pessoas estão confundindo as coisas, estão
achando que todos os pastores não prestam. Isso é
um pensamento errôneo e
equivocado. Cuidado com
alguns programas de televisão, pois eles vivem de
audiência. Falam o que o
povo quer ouvir para cativar
o público e vender espaço
para propagandas. Faturar
é o lema.
Estou falando sobre o
pastor, mas poderia muito bem ser sobre padres,
médicos, policiais, juízes,
jornalistas, fiscais, advogados, engenheiros, professores, pedreiros ou quaisquer outros profissionais.
Não podemos generalizar.
Quem faz isso certamente
“cairá do cavalo” e o tombo poderá sem muito feio.
Precisamos repudiar esse
tipo de notícia, cobrar de
nossas autoridades postu-
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Ezequiel - O Profeta Fascinante

O

ras mais firme para que não
chegue a casos extremos
em que seja necessário
morrer muitos para que providências sejam tomadas e
então saiam no jornal e os
justos paguem pelos pecadores.
Dou graças a Deus pela
imprensa, seja ela televisiva, radiofônica, impressa
ou pela internet. Não resta
dúvida de que é devido a
ela que muitos crimes são
esclarecidos muitos imbróglios solucionados. A imprensa pode ser os olhos
da sociedade democrática,
mas esse poder deve ser
usado com muita responsabilidade e imparcialidade.
Pr. Glauco Esdras
Igreja Batista Fundamental
Catalão GO

Gonçalves de São Paulo, capital; Robson Marcelo da Silva de Goiânia GO e Vitor Ferreira de Vitória da Conquista
BA. Todas as dúvidas, informações, inscrições, formas de
pagamento e telefones para contato podem ser encontradas no site: www.juventudecbbn.org.

livro do profeta
Ezequiel foi dividido
em três partes com
nove seções identificadas pelo
prefixo TRANS. Primeiro - As
profecias do cerco de Jerusalém, em 586 a.C., descrito nos
caps. 1 a 24 que pertencem
a cinco seções TRANS conforme nosso Quadro Sinótico.
Característica principal: Ezequiel contempla, na Babilônia,
a retirada do Shekinah do templo e da cidade de Jerusalém.
Duração: quatro anos. Segundo – As profecias sobre as nações vizinhas, anunciadas durante o cerco sobre Judá, nos
caps. 25 a 32, contendo uma
só seção TRANS conforme o
Quadro Sinótico. Característica principal: Ezequiel anuncia
aos cativos a derrota dos inimigos de Judá, também pela
Babilônia. Duração: 3 anos.
Terceiro: - As profecias consoladoras aos judeus, durante o
cativeiro na Babilônia, garantido a eles o futuro de Israel nos
caps. 33 a 48 contendo três
seções TRANS. Característica principal: Ezequiel anuncia
aos judeus cativos que o povo

retornará para a sua terra, tomará posse dela, após grandes sofrimentos que antecipariam a vinda do Messias e
do seu reino. Haverá também
um novo templo neste reino
cujas dimensões ultrapassam
as que nós conhecemos. Duração: 14 anos.
Davi já publicou outros livros: Pela Editora Baraúna publicou, além do Ezequiel – O
Profeta Fascinante, As Profecias de Daniel - A Queda das
Potências Mundiais. Por outras editoras: João Batista – O
Arauto do Rei; Malaquias – O
Mensageiro da Adoração Corrupta; Profecias Messiânicas
- Israel é o relógio da profecia
co-autoria com Robert J. Brennan.
Quem é o autor?
David R. D. Corrêa, nasceu num lar cristão em São
Paulo, capital. Aceitou o Senhor Jesus Cristo aos 13 anos
de idade em Niterói-RJ, em
1951. Formou-se em 1960
em Química, pelo Mackenzie;
é Bacharel em Administração
de Empresas pela Pontifícia
Universidade Católica de São

Paulo desde 1964. Cursou
ainda o Instituto Bíblico do
Brasil e a Organização Santamarense de Ensino, na área
de matemática.
Endereço para pedidos e
contatos com o autor:
E-mail:
drdcorrea@hotmail.com, Alameda Barros,
912 – CEP 01230-000 São
Paulo SP. Telefone Comercial:
(11) 3825-3608. Contatos com
a Editora Baraúna: www.editorabarauna.com.br/profecias.
html.
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A instrução é um esforço admirável. Mas as coisas mais
importantes da vida não se aprendem, encontram-se.
(Oscar Wilde)

Dez princípios poderosos para o serviço
cristão
Warren W. Wiersbe e David W. Wiersbe
Edições Vida Nova
www.vidanova.com.br

Este livro é prático e repleto de insights.
Oferece princípios para o serviço cristão que
ajudarão seus leitores no contexto que estejam vivendo a retornarem para a fonte básica
de servir uns aos outros. Os princípios simples
e práticos aqui apresentados vão servir de inspiração e ser de grande utilidade para ajudar
outros a seguir Jesus no dia a dia.
Desfrutando Intimidade com Deus
Marnie Carlson
Pregue a Palavra Editora
www.piba.org.br

Você anseia por uma experiência de alegria
em um relacionamento íntimo com Jesus? Ao
ler este livro, pense nos capítulos como sendo
pedras que servem de apoio num caminho que
atravessa um jardim. Assim como as pedras, os
capítulos também têm formatos diferentes! Cada
capítulo examina a alegria de um ponto de vista
diferente.

Para onde caminha a igreja?
Hernandes Dias Lopes
Editora Hagnos
www.hagnos.com.br

A igreja evangélica brasileira experimenta o seu mais expressivo crescimento e, ao
mesmo tempo, a sua mais profunda crise.
Cresce em números, mas decresce em credibilidade. Atrai multidões a seus templos, mas
sonega a elas o genuíno evangelho. O liberalismo, o sincretismo e a ortodoxia morta ameaçam a saúde espiritual da igreja. Precisamos
urgentemente de um reavivamento espiritual.
Precisamos voltar para Deus e para a sua
Palavra. Este é o clamor deste livro!

Mensagens do Congresso

V

ocê pode adquirir as mensagens do XXI Congresso Batista Bíblico Nacional realizado em Vitória da
Conquista BA nos dias 17 a 21 de julho de 2012.
São dois estojos com dois DVDs em cada totalizando 4 discos e 7 mensagens: Pr Jaime W. Rose tem três mensagens:
Bezalel; Boas Novas para Jacó; O Voto de Jacó. Pr Manoel
Cano: Avivamento por uma igreja adoradora. Pr. Samuel Barreto: Avivamento por uma igreja profética. Pr. Nidoval Gadelha: Avivamento por uma igreja conquistadora. Pr. José Félix:
Há avivamento sem oração?
Cada um dos dois DVDs custa apenas R$ 15,00 mais as
despesas de correio. Para adquirir entre e contato direto com
o Pastor Marcos A. Silva pelo telefone: (11) 5543-4122.

mais informações: www.piba.org.br

N

Centenário da Igreja Batista
Bíblica de Guarulhos

os dias 17 e 18 de
agosto de 2013 a
Igreja Batista Bíblica
de Guarulhos comemora seu
centenário de fundação. Tratase de uma marca em que poucas igrejas batistas fundamentalistas já alcançaram aqui em
nosso país até o momento. Para
marcar esta data tão importante, o preletor das conferências
será o atual presidente da JUBBESP – Junta Batista Bíblica do
Estado de São Paulo, Pr. Mário
José da Silva, pastor da Primeira Igreja Batista Bíblica em Vila
Natal, São Paulo, capital. Haverá também diversas apresentações especiais.
Primeira igreja em
guarulhos sP
Quando a IBBG foi implantada em Guarulhos em 1919, na
residência da avó paterna da
irmã Alzira Esperança, num local
denominado Pau-casado onde
nem ruas existiam, o seu nome
era Igreja Cristã Batista Bíblica.
Só para contextualizar um pouco a época em que essa primeira igreja evangélica chegou a
Guarulhos, podemos dizer que
o prefeito da cidade era Gabriel
José Antonio que administrou
o município entre 1908 e 1915,
tendo deixado a prefeitura por
motivo do seu falecimento. Era
uma época de muitas dificuldades, pois a cidade de Guarulhos
contava apenas com seis lampiões de querosene iluminando a
Rua D. Pedro II.
A iniciativa de iniciar a igreja partiu dos tios da Alzira, os
irmãos Manuel José Antonio e
Ana Maria da Conceição. Depois de ter passado por varias
experiências religiosas, Ana
converteu-se a Jesus Cristo e
através do seu testemunho seu
irmão também se converteu em
1917.
Os dois irmãos eram membros da Igreja Cristã Batista Bíblica, situada no bairro da Liberdade em São Paulo SP. Devido à
dificuldade para chegar à igreja,
os irmãos solicitaram ao pastor
da referida igreja, o reverendo
Benedito Hirthes, que fosse implantado uma congregação na
residência da mãe de ambos em
Guarulhos. O pedido foi aceito
e a congregação teve início sob
os cuidados do Jovem Manuel. A
princípio os cultos eram realizados as quintas-feiras à noite, e
aos domingos (manhã e noite),
contando com o apoio da Igreja
Mãe (Igreja Cristã Batista Bíblica), sobre a qual existe uma citação no “Diário Oficial”, de treze
de abril de 1957: “A Associação
religiosa se chama: Igreja Cristã
Batista Bíblica, tendo sua sede
em Guarulhos, Município de
Guarulhos, Estado de São Pau-

lo, na Rua Nove de julho, nº13,
seus fins são, de acordo com
os seus Estatutos: esforçar-se
com a ajuda de Deus e o poder
do Espírito Santo, para cumprir
a grande comissão de Nosso
Senhor Jesus Cristo, como afirmada em Mateus 28:18-20 e em
outros trechos da Palavra de
Deus”.
O trabalho permaneceu na
residência dos referidos irmãos
durante cinco anos de 1919 a
1924), quando Manuel José Antonio, doou um terreno situado à
Rua Nove de Julho no Centro de
Guarulhos, onde o trabalho foi
organizado passando de congregação para igreja com o mesmo
nome da igreja que oficializou o
trabalho em Guarulhos.
NoVa etaPa.
Depois de aproximadamente
30 anos que a igreja havia sido
organizada, seu nome foi mudado, pois o missionário inglês
que havia fundado seis igrejas
aqui em São Paulo, da qual uma
delas era a igreja localizada no
bairro da Liberdade, retornou
ao seu país por já estar muito
idoso, passando o trabalho para
as mãos de missionários batistas bíblicos oriundos dos EUA,
como o Pr. Dale Lee Barton e,
assim, em 1954 o ministério
teve seu nome mudado para
Igreja Batista Bíblica.
Em 1958, sucedeu como
pastor da igreja, o irmão Manoel
Nascimento, ficando como pastor titular até meados de1966,
quando assumiu o pastor Vicente Joaquim da Silva, pastoreando por vinte anos. Em 10 de
julho de 1980 a igreja comprou
um terreno com uma área bem
maior e no prazo de apenas sessenta dias constrói um templo e
muda-se. O novo endereço passa a ser Rua Silvio Maia nº. 153,
travessa da Avenida Dr. Timóteo
Penteado, próximo do centro de
Guarulhos onde permanece até
hoje.
No ano de 1987 (novembro) seu então vice-presidente
o irmão Cláudio Drosten recém
formado pelo Instituto Batista
Missionário assumiu a liderança
da igreja após sua ordenação
ao ministério e permanecendo
como pastor titular por 19 anos
e meio até abril de 2006. Cláudio Drosten esteve na igreja
mais de meio século. Dos 8 aos
16 quando foi batizado e depois
por mais 45 anos de membresia
e pastorado.
A base para esta matéria foi o
Trabalho de Conclusão do Curso
de Licenciatura Plena em História
pela UNIMESP pelo irmão Wagner
Bueno que atualmente
está na liderança da igreja em uma
fase de transição pastoral.

Fachada da Igreja hoje.

Pr. Cláudio, ontem e hoje.

Pr. Vicente batizando.

galeria Dos Pastores Da iBBg
Pr. Benedito Hirthes de 1913 a 1924
(30 anos de interinidade pastoral diversa)
Pr. Dale Lee Barton de 1954 a 1958
Pr. Manoel Nascimento de 1954 a 1966
Pr. Vicente Joaquim da Silva de 1966 a 1986
Pr. Cláudio Drosten de 1987 a 2006
Pr. Nelson Alexandre de Carvalho de 2007 a 2010
Wagner Bueno de 2010 a 2011
Pr. João Lima de 2011 a 2012
No espaço entre a saída do Pr. Manoel
e entrada do Pr. Vicente, o seu cunhado
Pr. Josué Pereira Felix pastoreou interinamente.
Atualmente a igreja está com a interinidade do
Pr. Abelírio Gouveia de Oste com a direção do irmão
Wagner Bueno como Presidente em exercício.
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Se quiser ter uma vida plena, prenda-a a um objetivo,
não às pessoas nem às coisas...
(Albert Einstein)
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ABCB recebe 520 participantes

R

ealizada este ano
no período 29 de
julho a 2 de agosto
em Águas de Lindóia SP, a
Sexta Conferência da ABCB
– Associação Brasileira de
Conselheiros Bíblicos recebeu 520 participantes divididos em 4 módulos mais um

módulo de Auto Confrontação que teve início
este ano. O propósito da Conferência da ABCB é
o treinamento em aconselhamento bíblico, tendo
como tema principal: “A Bíblia tem todas as respostas!” A ministração é feita por pastores e conselheiros bíblicos estadunidenses e brasileiros.
A ABCB é uma sociedade religiosa sem fins
lucrativos que tem como propósito encorajar,
reconhecer e padronizar o aconselhamento bíblico, feito por pastores, missionários e leigos
evangélicos que estejam comprometidos com a
suficiência e a eficiência das Sagradas Escrituras, como única autoridade de fé e prática.

É um ministério que visa servir as igrejas
brasileiras com o fim de ajudá-las a cumprir a
Grande Comissão do Nosso Senhor Jesus Cristo (Mateus 28.18-20), através do treinamento e
preparação de pastores, missionários e leigos
evangélicos a fim de que sejam capacitados a
tratar todos os problemas biblicamente (Efésios
4.11-16).
No site: abcb.org.br você encontrará outras
informações.

Aos pastores, missionários, seminaristas e irmãos em Cristo

A

legramo-nos com a
proximidade da Segunda Conferência
Pastoral que será realizada em
Caraguatatuba SP nos dias 29
de outubro a primeiro de novembro de 2013 nas dependências do Hotel Mar.
O tema deste ano “Timóteo
& Barnabé – Instrução + Incentivo” terá como preletores os
pastores: Jim Perdue, Mike Dorough, Bill Curtis, Brian Brown,
Mark Ascani e a senhora Mary
Perdue para as senhoras e moças.
De várias partes do país,
pastores, líderes e pessoas especiais como você que aproveitam as oportunidades já estão
fazendo suas inscrições. Não

fique de fora. Mande logo a sua
inscrição e garanta a sua vaga.
Venha preparado para ser
impactado pela Palavra de
Deus. Além dos cultos teremos
oportunidade de boa comunhão
e contato com novos irmãos em
Cristo e parte do tempo livre
para alguns passeios.
A nossa expectativa é que
os participantes desta conferência saiam animados para
continuar servindo ao Senhor
com alegria. O conteúdo da
Conferência Pastoral Timóteo
& Barnabé – Incentivo + Instrução faz parte de um programa
criado pelo Dr. Johnny Hunt,
atual pastor da Primeira Igreja
Batista em Woodstock, Georgia
nos EUA.

Os objetivos desse programa são: proporcionar instruções aos pastores no que
concerne às suas múltiplas
responsabilidades para com o
rebanho que o senhor lhe confiou e incentivá-los a enfrentar
e vencer as dificuldades dentro
e fora da igreja, desafiando-os
nas áreas de integridade e pureza pessoal.
Os cuidados pastorais exigem preparo constante e nós
esperamos que essa conferência pastoral seja um refrigério e ao mesmo tempo um
desafio para todos os participantes. Para as senhoras e
moças reservamos palestras
especiais ministradas pela
senhora Mary Perdue, ex-

primeira dama do Estado da
Georgia. Será uma surpresa
agradabilíssima para as querias irmãs em Cristo.
O evento está sendo promovido pela Igreja Batista
Caraguá sob a liderança dos
pastores Alex Hensley e Jason Hamlin.
Inscreva-se usando a Ficha
de Inscrição abaixo e enviando para o seguinte endereço:
Pr. Alex Hensley
Rua Salatiel Gonçalves de
Castro Filho, 50
CEP 11672-170 Caraguatatuba SP
Telefone para informações:
(12) 3888-4189
Por e-mail: ajcaragua@
gmail.com

