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Já somos mais de 200
milhões de brasileiros!
População brasileira ultrapassa a marca de 200 milhões, mas terá declínio em 30 anos

W

illiam Carey,
fundador da
Sociedade
Batista Missionária de Londres, na Inglaterra é considerado pelos historiadores
como o “Pai das Missões
Modernas”, pois desde os
seus dias o trabalho missionário vem crescendo
em todo o mundo. Carey,
um batista inglês foi para a
Índia como missionário em
1793 e lá ficou até morrer
em Serampore no dia 9 de
junho de 1834.
Em 1810, foi a vez de

o norte-americano Adoniram Judson ir para a
Birmânia (Burma), atual
Myanmar, onde evangelizou por quase 40 anos.
Também este morreu no
campo missionário já em
Bengala, Índia. Em 1866,
outro inglês, James Hudson Taylor tornou-se
missionário na China, e
fundou a Missão para o
Interior da China. Ficou
por lá até morrer no dia 3
de junho de 1905, depois
de 51 anos de trabalho.
Continua na página 3

Projeto Brodowski A
Família Basílio Ministério Cristão Global - MCG

um ano da Copa de 2014, já somos mais de 200 milhões de brasileiros “em ação”. A projeção oficial da população do IBGE, divulgada recentemente, estimou 201.032.714 de pessoas vivendo no país. Pela primeira vez,
a marca de 200 milhões foi superada - a cifra era de 199.242.462 em 2012. A marca exata de 200 milhões foi
alcançada, segundo a projeção do IBGE, em 2 de dezembro de 2012. Continua na página 6

L

ogo depois do
VI
Congresso
Missionário
da
AMI realizado este ano no
mês de junho em Águas de
Lindóia SP, foi aprovado o
Projeto Brodowski com o
Pr. Gilberto Marcos Mota
Basílio. Ele é casado com
Cleusa Copeti com quem
tem duas filhas: Paloma e
Patrícia (Foto).
Pr. Gilberto está na
fase de apresentação do
seu projeto às igrejas para
levantar o sustento e posteriormente mudar-se para
Brodowski, município da
Região Nordeste do Estado de São Paulo, próximo a
Ribeirão Preto. A população
da cidade é de 20.190 habitantes (dados de 2008) e

ficou mundialmente conhecida por ser a cidade natal
do artista plástico Cândido
Portinari.
O Projeto Missionário
da Família Basílio foi aprovado pela AMI com o aval
da Igreja Batista da Vitória
sob a autoridade da Igreja
Batista do Calvário em Morro Agudo SP liderada pelo
Pr. Edson Venâncio. Para
agendar uma visita do Pr.
Gilberto entre em contato
através do e-mail: gilberto-basilio@bol.com.br, telefones (16) 3761-0844 e (16)
9214-0553 (Claro). O endereço para correspondência
é: Rua Mário Vicentini, 259,
Bairro Dr. Antonio Claret Dal
Picolo – CEP 14300-000
Batatais SP.

N

o dia 10 de
agosto desembarcou em Beira, capital do estado de Sofala, 26 irmãos das igrejas
batistas regulares da Bahia

N

os dias 6 a 9
de setembro de
2013 a Igreja
Batista Fundamental do
Bairro Tristeza em Porto
Alegre RS, sob a liderança
do Pr. Wesley comemorou
o Jubileu de Prata nos 25
anos de fundação. Para

(9 de Casa Nova, 8 de Luis
Eduardo Magalhães, 6 de
Juazeiro da Bahia, 2 de Remanso, 1 de Sobradinho) e
1 da igreja Batista Bíblica
de Vitoria da Conquista. O

grupo era formado por pastores, missionárias, diáconos e membros das igrejas.
A equipe levava consigo,
aproximadamente, 1,6 toneladas de material bíblico

e bagagem pessoal.
Durante 6 meses, foi adquirido material para o
Centro Infantil Ebenézer
(lápis, canetas, tinta,
creme dental, escova,
etc) que foi entregue
no culto de despedida.
Além disso, levaram 200
Bíblias de Estudo capa
luxo, 250 livros “Quem
é ele afinal” de Mauro
Clark (Editora Batista Regular), 200 livros
“Fogo no seu púlpito” de
Robert Delnay (EBR),
200 revistas “Caminho da
Esperança”, além de vários
livros para o Instituto Bíblico
de Maputo e um currículo
da EBD para adolescentes.
Continua na página 7

marcar tão importante
evento, foi realizada
uma série de conferências tendo como preletor, o missionário. Roger Crowder que foi o
fundador da igreja. Na
foto, da esquerda para a
direita, Tatiane, esposa do

Pr. Wesley, Dona Sharon,
esposa do Pr. Roger, e o

Pr. Wesley com a pequena
Ana Carolina.
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“Realização é o fruto da vitória que conquistamos
sem ter que derrotar ninguém!”
Carlos Hilsdorf

Ordenação
Pastoral

N

o passado,
em nosso
meio
batista fundamentalista,
quando uma igreja queria ordenar um candidato para o ministério
pastoral, ela decidia em assembléia convocar um concílio de pastores conhecidos para
examinar o candidato. Os pastores convidados vinham ao seu templo em dia e horário
marcado para formar o concílio e examinar
o candidato.
No dia do concílio, o dirigente da igreja
assumia a liderança, dava abertura, promovia a eleição da diretoria do concílio, e em
seguida passava a direção para o presidente, que, normalmente era o próprio pastor da
igreja, fosse ele titular ou um interino convidado especialmente pela igreja local para
conduzir o processo. Eu fui ordenado assim
e já dirigi e participei de dezenas de concílios nesse mesmo formato.
De uns tempos para cá, algumas igrejas começaram a terceirizar o processo de
ordenação pastoral. Abriram mão desse privilégio e passaram a responsabilidade para
convenções, associações, comunhões, juntas e até organizações para-eclesiásticas.
Tenho ouvido até mesmo de igrejas que não
aceitam mais pastores que foram consagrados por uma igreja local. A ordem foi completamente invertida e subvertida.
Este é um assunto que precisa ser tratado com seriedade. Já ouvi de pastores e
igrejas, legitimamente preocupados com a
entrada de pessoas estranhas para liderar
as igrejas batistas fundamentalistas, que estão incorrendo em erros mais graves e perigosos ainda. Para se precaver de um erro,
cometem outro semelhante ou pior.
Não podemos abrir mão do princípio batista da autonomia da igreja local e a forma congregacional de governo em que a igreja local,
através da assembléia geral de seus membros,
decide seus rumos, inclusive a escolha por
convite ou por ordenação dos seus pastores.
O processo de terceirização da ordenação pastoral está tão avançado e deteriorado pelas jurisprudências avolumadas que
para alguns, não terceirizar a ordenação
pastoral está errado! Comparam a ordenação pastoral com a formação de obreiros
através de seminários e institutos bíblicos.
Na verdade, o povo brasileiro mantém
em sua formação cultural a inﬂuência do clericalismo católico romano. Mesmo depois de
anos de conversão e ordenação alguns pastores ainda agem de forma corporativista defendendo uma espécie de reserva de mercado ministerial. Talvez seja por esta razão que
temos enfrentado dificuldades na incrementação de ministérios colegiados onde alguns
pastores sejam ordenados mesmo sem a
formação acadêmica formal e sem a necessidade de dedicar tempo integral ao ministério.
Diante de um crescente vazio vocacional e esvaziamento de salas de aulas de seminários, creio que está na hora de repensarmos tanto a formação teológica, quanto o
processo de ordenação pastoral.
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Agora, o Papa não tem razão!

epois de desfilar simpatia e humildade pelas ruas do Rio de Janeiro, o Papa Francisco decepcionou
a própria religião que comanda e todas as
pessoas que acreditam no valor da vida e da
família tradicional composta por um homem
e uma mulher. Ele não defendeu a prática
homossexual e muito menos o aborto, mas,
infelizmente, repreendeu a sua própria igreja
por arguir essas aberrações sociais. Em entrevista à revista jesuíta La Civiltà Cattolica ele
disse: “Não precisamos insistir nesses assuntos relacionados ao aborto, casamento gay
e o uso de contraceptivos. Eu não falei muito
sobre essas coisas e fui repreendido por isso.
Não é necessário falar sobre isso todo o tempo
(...). Os grandes líderes das pessoas de Deus,
como Moisés, sempre deixaram a porta aberta
para a dúvida. Você deve deixar a porta aberta para o Senhor”. O Papa Francisco cometeu
três erros contraditórios com a sua função sacerdotal que precisam ser esclarecidos.
Primeiramente, não é a igreja dele ou a
nossa que insiste sobre o homossexualismo
e o aborto, mas, sim, os ativistas gays, a mídia e políticos do PSOL, PC do B e, principalmente, do PT que estão permanentemente
fazendo projetos de lei que atacam os valores de família e o direito à vida dos “fetos” e
“embriões” como são chamados os seres humanos durante a gestação. A insistência desses movimentos não é somente por direitos
iguais, mas por direitos especiais que protejam a sua diversidade. Se uma igreja, que se
chama de cristã, não defende, com zelo expressivo, a vida como um dom indelével de
Deus e a família tradicional como instituição
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divina, ela deixa de ser uma igreja e passa a
ser um clube social ou uma ONG de fachada. Os ativistas gays e o movimento feminista
estão delirantes com as declarações do novo
papa, mas os fiéis estão decepcionados com
as palavras mal colocadas de seu pontífice.
O Papa Francisco admitiu que foi repreendido (não se sabe por quem) por não ser mais
incisivo sobre esses assuntos que ameaçam
a doutrina católica e a estrutura familiar, mas,
pelo visto, o humilde Francisco não acatou
a repreensão como teria feito o original São
Francisco de Assis. Isso não quer dizer que
ele seja a favor da prática homossexual ou do
aborto, mas Francisco esqueceu que quem
cala, consente. A simples colocação: “Se uma
pessoa é gay e procura a Deus, quem sou eu
para julgá-la” proferida por ele durante a sua
visita ao Brasil pode ser, agora, usada para
fazer apologia ao homossexualismo. Os oportunistas de plantão interpretam as palavras ingênuas do papa como permissão para pecar.
Ou seja, se o papa não condena, Deus não
condena também. Porém, o papa não fala por
Deus e Deus não fala através do papa. Deus
fala somente através da Bíblia, Sua Palavra
escrita e inerrante. Se o papa se acha representante de Deus, ele não deveria agir como
um pensador livre, mas, sim, como um subalterno às Escrituras Sagradas. E as Escrituras
claramente dizem que o servo de Deus não
deve procurar agradar aos homens, mas a
Deus: “Porque, persuado eu agora a homens
ou a Deus? ou procuro agradar a homens? Se
estivesse ainda agradando aos homens, não
seria servo de Cristo” (Gálatas 1:10). O papa
está conseguindo agradar os ativistas gays e

os governos progressistas em detrimento da
família, da vida e de sua própria religião.
O Papa Francisco citou Moisés completamente fora do contexto bíblico, pois Moisés
jamais deixou margem para qualquer dúvida
sobre o aborto e muito menos a prática homossexual. Ao contrário, a lei mosaica era implacável para com os homicidas e para com os
sodomitas. Veja o que Moisés escreveu no livro
de Levítico 18:22: “Com homem não te deitarás, como se fosse mulher; abominação é” e
Levítico 20:13: “Quando também um homem
se deitar com outro homem, como com mulher,
ambos fizeram abominação; certamente morrerão; o seu sangue será sobre eles”. Ao dizer
que devemos “deixar a porta aberta para dúvida”, o papa se esqueceu de que foi exatamente isso que Adão e Eva fizeram no jardim do
Éden (tiveram dúvidas) e por esta razão foram
enganados pela serpente, que é Satanás.
A intenção do papa parece boa, mas a ênfase está equivocada. Ele quer demonstrar amor
por todos os tipos de pecadores sem marginalizá-los, o que é corretíssimo, mas sem condenar o pecado. O papa precisa se espelhar em
Jesus Cristo que jamais rejeitou a aparência
das pessoas; porém, nunca foi conivente com
os seus pecados. Para a mulher apanhada no
ato de adultério, Jesus disse: “Nem eu também
te condeno; vai-te, e não peques mais” ((João
8:11). O papa tem razão em não condenar o
pecador, mas ele precisa condenar o pecado.
No entanto, o Papa Francisco, mais uma vez,
demonstrou a sua humildade, pois na mesma
entrevista, ele reconheceu que também é um
pecador. Sabendo disso, então, o papa deveria
tomar mais cuidado com o que fala.

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 rasgou-se 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 Matos : “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, sacerdote–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!
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“Aquele que duvida e não investiga torna-se
não só infeliz, mas também injusto. ”
Blaise Pascal

A

O Deus
que fala

N

osso relacionamento com alguém depende basicamente
de dois fatores: nossa necessidade de manter contato
com aquela pessoa e da disponibilidade e interesse dela
em se revelar a nós.
Procuramos saber algo sobre pessoas das quais precisamos. Quanto mais precisarmos de alguém maior será
a nossa necessidade de conhecer algo a seu respeito.
Mas só nossa necessidade e interesse não bastam, a
pessoa em vista deve também querer se dar a conhecer
a nós. É algo extremamente difícil e até frustrante querer
conhecer alguém que não quer se revelar a nós.
Esta verdade também se aplica ao nosso relacionamento com Deus. Precisamos Dele, e por isso devemos
conhecê-Lo. E Ele está profundamente interessado em
ser conhecido por nós.
O autor de Hebreus começa seu livro com uma declaração simples sobre Deus: Tendo Deus outrora falado
muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas... Apesar de simples, é uma declaração tremendamente importante. Ela nos diz algo de muito valor sobre o
Deus da Bíblia.
Deus falou. Acreditamos num Deus que fez questão
de se mostrar aos homens, um Deus que não ficou escondido, mas que se revelou. Ele não ficou esperando que o
homem o buscasse e descobrisse quem Ele é, mas Ele
mesmo tomou a iniciativa de falar com os homens. Ele se
revelou de forma geral, isto é, para todos os homens em
todas as épocas e lugares, através da sua criação (a natureza), na consciência de cada homem, e também pelos
Seus atos providenciais. Mas Ele também se revelou de
forma particular ou especial, isto é, apenas para alguns
homens, em algumas épocas e em alguns lugares. Esta
revelação especial se deu pelo falar divino.
Deus falou muitas vezes. A revelação que Deus deu
no Antigo Testamento foi dada em tempos diferentes,
em muitas porções ou partes. Deus se comunicou com o
povo escolhido de forma progressiva e através de vários
estágios. Notamos um Deus que é compreensivo e paciente no Seu falar. Ele não comunicou tudo de uma vez.
Ele fez em partes ensinando o que queria para a humanidade, talvez porque não pudéssemos suportar tudo que
Ele tinha para nos dizer, ou mesmo porque não compreenderíamos. Ele revelou Seu plano pouco a pouco.
Deus falou de muitas maneiras. Deus usou vários modos para falar com os homens: sonhos, visões, sinais miraculosos, voz direta, anjos, etc. Isto demonstra o grande
interesse de Deus em que o homem conheça o que Ele
tem a dizer. Neste falar Deus nunca deixou dúvidas quanto ao que queria dizer.
Deus falou conosco, muitas vezes, e de muitas maneiras. Você reconhece que precisa Dele, e que deve
conhecê-Lo? Você tem procurado conhecê-Lo com pelo
menos um pouco da intensidade com que Ele quer ser
conhecido por você?
Deus se revelou em Sua Palavra, agora só nos resta
reconhecer a nossa necessidade de conhecê-lo, e ouvir
sua revelação lendo a Bíblia.

tualmente
a
região que foi
alcançada
por
estes e muitos outros missionários está dentro do
que se convencionou chamar de Janela 10 x 40, a
região menos evangelizada
do planeta com os países
mais fechados para a obra
missionária devido às barreiras religiosas, políticas e
culturais.
Aqui no Brasil, principalmente o movimento Batista
Fundamentalista, considerando os Batistas Independentes, Batistas Regulares
e Batistas Bíblicos, pouco
tem sido feito em prol da
evangelização dessa região. Claro que nós conhecemos as dificuldades e
razões para este fato, mas
acreditamos que está chegando a hora de fazermos
algo, pois agora temos uma
grande oportunidade através do Projeto Ásia.
O Projeto Ásia conforme concebido pela AMI visa
alcançar prioritariamente o
Sudeste Asiático que é uma
das cinco regiões da Ásia e
engloba uma parte do continente incluindo a Indochina
e uma grande quantidade
de ilhas.
Os países agrupados
nesta região são: Brunei,
Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Singapura, Tailândia,
Timor Leste e Vietname,
países organizados pela
ASEAN que é a Associação de Nações do Sudeste
Asiático (ANSEA/ASEAN),
uma organização regional
de estados do sudeste asiático que foi constituída em
8 de agosto de 1967 tendo
como objetivos da acelerar
o crescimento econômico e
fomentar a paz e a estabilidade regionais. A ASEAN
estabeleceu um fórum conjunto com o Japão, e um
acordo de cooperação com
a União Européia. A sede
com o secretariado permanente encontra-se em Jacarta.
Outros países asiáticos
também serão alcançados
pelo Projeto Ásia, como a
Índia, por exemplo, que faz
parte da Ásia Meridional,

Projeto Ásia
mas que está
muito
aberta
ao evangelho e
aonde há facilidade de contato
através da parceria com outras
missões.
Entre as dificuldades
encontradas
por
nossas igrejas
para
alcançar
essas
regiões
estão estas três:
Primeira - dificuldade cultural e
linguística; Segunda - precariedade no treinamento e falta de
mecanismos que
ajudem a viabilizar o envio dos
missionários;
Terceira - falta
de recursos financeiros principalmente devido ao fato de
termos poucas igrejas em
nosso país. Diante desta
realidade, a solução encontrada é a de parcerias.
Em contato com o missionário estadunidense Pr.
Jonathan Mathews, que
trabalha na implantação de
igrejas em São Paulo, capital, as portas se abriram.
Filho dos missionários
batistas
independentes
(BIMI), Charles e Lora Mathews que atuaram na implantação da Igreja Batista
Emanuel em São Paulo-SP
no período de 1982 a 1991,
Jonathan, com apenas 12
anos de idade, presenciou
o fim do ministério dos seus
pais através de um acidente fatal que ceifou a vida de
ambos no dia 18 de agosto
de 1991 em Atibaia-SP.
Levado para os EUA,
Jonathan se preparou para
o ministério e retornou ao
Brasil como missionário
juntamente com sua esposa Erin através da Metro
Baptist Church, uma Igreja
Batista Independente que
também é sede da missão
FIP - Faith International Partners (Parceiros Internacionais da Fé), cujo fundador é
o Pr. Benjamin Bounds.
Em 2010 Jonathan esteve visitando a Tailândia,

• DICAS DE LEITURA •
DISCIPULADO
QUE TRANSFORMA
Josué Campanhã
Editora Hagnos
www.hagnos.com.br
Fazer discípulos faz parte
da missão da igreja. No
entanto, muitas igrejas
tentam sobreviver sem
fazer novos discípulos.
Discipulado não é um método, mas um processo.
A igreja que entende o
processo de discipulado
está a caminho de uma
transformação. Primeiro a transformação dos seus
membros e depois a transformação do mundo. Este
livro ajudará sua igreja a entender os princípios transformadores do discipulado.

Vietnam, e China para conhecer os trabalhos de
parceria ali realizados.
Constatou que há todo um
procedimento estabelecido
para que haja referências
confiáveis dos missionários adotados no sistema
de parceria. Assim, através dos contatos com o
Pr. Jonathan Mathews e o
Pr. Benjamin Bounds a FIP
disponibilizou o sistema estrutural de contatos e parceiros em países asiáticos
para a formação de um Projeto Missionário Brasileiro
através da AMI denominado
Projeto Ásia.
Portanto, mesmo sendo
um desafio novo para nossas
igrejas aqui no Brasil, podemos contar com o know how
construído pela FIP. Claro
que estaremos trabalhando
para que haja cada vez mais
envolvimento de brasileiros
no projeto, inclusive incentivando pastores de igrejas
aqui do Brasil a visitarem os
campos asiáticos.
Nesse processo de
aproximação entre a AMI e
a FIP, o Pr. Benjamin aceitou o desafio de vir ao Brasil
para a realização de encontros com pastores a fim de
melhor esclarecer sobre todos os procedimentos para
efetivação do projeto. Ele

chegou ao Brasil no dia 6
de setembro, permanecendo até dia 23 do mesmo
mês. Nesse período enfrentou uma verdadeira maratona participando ao todo
de 15 reuniões alcançando
um total de 250 pastores e
tendo pregado em seis igrejas nos cultos de domingo
de manhã e à noite. Nos
encontros com os diretores
da missão o Projeto Ásia foi
concretizado.
Para uma igreja brasileira adotar o sustento integral
de um missionário em Myanmar ou Índia, por exemplo,
estabelecemos o valor de
R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) incluindo todas
as despesas para que o dinheiro chegue às mãos do
obreiro pelas vias legais.
A AMI está desafiando
os pastores e suas igrejas
a participarem do sustento
de missionários do Projeto Ásia. Nesse período da
visita do Pr. Benjamin ao
Brasil cerca de 30 projetos
já foram adotados e esperamos fechar o ano de 2013
com 50 projetos. A AMI está
disponibilizando maiores informações a quem solicitar.
Maiores informações em:
www.ProjetoAsia.org
E-mail: informacaoprojetoasia@gmail.com

“Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas;
os livros só mudam as pessoas.” Mário Quintana

CRISTIANISMO ÓPIO DO POVO?
David Gooding & John Lennox
Editora Verdade
www.editoraverdade.com.br
Karl Marx escreveu: “A religião é o soluço da criatura oprimida, o coração
de um mundo sem coração... o ópio
do povo”. Em assim dizendo, Marx
não estava meramente criticando a
falsa religião (a própria Bíblia não é
menos rigorosa ao denunciá-la), mas
nos chamando a abandonar toda
a religião, e, com isso, ele incluía a
crença em Deus. Ele estava certo? A
independência em relação a Deus é a cura - ou a causa de
nossos infortúnios? Este livro destina-se a enfrentar honestamente essas questões e a mostrar que essas dificuldades não
são insuperáveis. Há um caminho intelectualmente aceitável
até a fé pessoal em Cristo.

VIVENDO NA EXPECTATIVA DA
VOLTA DE JESUS
Norbert Lieth
Editora Actual
www.chamada.com.br
Um renomado teólogo afirmou:
“Se a Igreja de Jesus descuida do
importante tema da Escatologia,
ela acaba praticando somente a
introspecção. No entanto, somente através da observação externa,
com foco na Volta do Senhor Jesus, a Igreja cumpre com a sua
responsabilidade”. Esse livro dirige o foco de um modo especial sobre a Volta de nosso
Senhor Jesus Cristo. O autor aborda a base bíblica e a
doutrina da expectativa, demonstrando quais deveriam
ser as consequências dessa atitude de espera na vida de
cada cristão e na Igreja.

OUTUBRO DE 2013 - EDIÇÃO 247

“Grandes coisas não se fazem por impulso,
mas pela junção de uma série de pequenas coisas. ”
Vincent Van Gogh

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA
Nos dias 25 a
27 de Outubro de
2013, acontecerá
a grande CONFERENCIA ANUAL SOBRE MISSÕES na Igreja
Batista Jerusalém
em Camaçari BA.
O preletor será o
Pr. Amarildo Batista de Souza
(Na foto com sua
esposa Claudene
Souza) da Igreja
Batista Bíblica do
Bairro
Augusto
Monte Negro em
Manaus - AM. O evento contará também com a participação do Coral da Igreja Batista Monte Calvário e do cantor Vilmário Vieira. Contatos com o missionário Pr. Tomé
Lopes, Lucia Helena e Raquel Arminda: Caixa Postal 456
42.840-000 Vila de Abrantes – Camaçari BAB telefone (71)
3623-1958 email: prtomeylucia@yahoo.com.br e lopesthomas@hotmail.com site: www.templobatistajerusalem.com.br

Desejando conhecer mais sobre esta viagem visite a página no facebook Nancy Felix Fragoso-Projeto São Tomé
África 2013. Para maiores detalhes e ofertas entre em contato pelo telefone (11) 5077-4429 ou pelo email: nancy@
tekton.com.br.
ENCONTRO DE CASAIS
A Igreja Batista Bíblica em Cidade Náutica de São Vicente SP, sob a liderança do Pr. Eli Beck Braga (eli-beck@
ig.com.br) estará realizando seu Encontro de Casais Anual
2013 nos dia 18 a 20 de outubro. Este ano o evento terá
lugar no Juréia Park Hotel na Rodovia Padre Manoel da
Nóbrega, 364 em Itariri SP (Fone: (13) 3418-1537). A chegada no hotel será a partir das 18 horas da sexta, dia 18 e
saída às 15 horas de domingo. O Tema para este ano será:
“Casados para sempre - princípios para um casamento feliz e duradouro”. As duas palestras do evento ocorrerão nas
manhãs de sábado e domingo (9h30 até 11h30, com um
break de 10 minutos às 10h30. O preletor será o Pr. Carlos
Alberto Moraes. No sábado à noite será realizado o “Jantar Romântico” seguido da “Noite de Declaração de Amor”.
O valor do investimento por casal será de R$ 420,00 com
estadia e alimentação inclusa. Contatos pelo e-mail: eli-beck@ig.com.br, ou pelo telefone do Pr. Eli: (13) 3301-6937.
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Severo Lopes Silva ao quadro de missionários da Missão.
Para isto informamos que o irmão está autorizado a se
apresentar em qualquer igreja de posição fundamentalista,
a fim de apresentar seu plano de trabalho visando o levantamento de recursos para ingressar no campo missionário.
Os novos missionários são membros da IBR de Tefé-AM.
Ele formado pelo Instituto Batista Regular Obreiro Aprovado do Médio Solimões (IBROAMES) Tefé /AM. O casal tem
dois filhos: Heberson Hugo Severo Lopes Silva (12 anos) e
Agatha Larissa Severo Lopes Silva (4 anos). Material autorizado por: Pr. Jones Klinto Monteiro I - Presidente do Conselho da Missão. Contatos: Celular (92) 9266-3496/82458823. E-rnail: monteirojones@hotmail.com. Endereço
Postal: Rua Marciano Armond, nº 535 – CEP 69057-030
- Adrianópolis - Manaus - Amazonas. Fone: (92) 3633-3417
e E-mail; mbrptarso2011@hotmail.com.
MARECHAL DEODORO
Após seis meses de oração por crescimento espiritual,
começamos a ver a resposta de Deus. Em março o senhor
José Marcos, depois de quase sete anos de aconselhamento e evangelização tem se aproximado de nós e fez
uma decisão de seguir a Cristo. Em agosto tivemos a alegria de receber um grupo de jovens da Igreja de Junqueiro-

REUNIÃO DE PASTORES

PROJETO NEEMIAS - PORTO FELIZ
O missionário Lúcio Rocha trabalhando na implantação
de uma igreja em Porto Feliz acaba de ganhar o primeiro
casal. Estevan e Branca receberam Jesus como Salvador
pessoal depois de cinco semanas de estudos bíblicos. O
casal tem um filho pequeno, Ryan. Aproveitando um loteamento que está sendo feito na cidade, Lúcio já escolheu
o local onde futuramente será construída a igreja. O loteamento está na fase de construção da infra-estrutura. Por
enquanto os cultos são realizados na casa do missionário. Para entrar em contato e saber mais: Rua: Luiz Carlos
Lisboa, n 15 – Res. Humberto Martelli – Porto Feliz – SP.
CEP 18540-000. Tel. Fixo (15) 3261- 4732. Cel. Tim (15)
81153307. E-mail: lucio.7@hotmail.com; skype - luciorocha7.
VIAGEM A SÃO TOMÉ
Através do casal de missionários Pr. Elliud e Sandra,
que trabalha em São Tomé e Príncipe na África, a nossa
colunista Nancy Félix Fragoso recebeu o convite para estar
palestrar no Acampamento para Mulheres que vai acontecer nos dias 01 a 03 de Novembro deste ano. Quando a
irmã Nancy recebeu o convite, sentiu uma grande alegria,
pois sempre teve guardado no coração o desejo de conhecer o trabalho missionário naquele continente. Ao receber
o convite sabia que Deus estava lhe concedendo um grande privilegio. Mesmo sabendo que os irmãos de São Tomé
não poderiam ajudar com as passagens que tem um alto
custo, Nancy respondeu que iria. Desde aquele dia, Deus
tem lhe apresentado pessoas cujo coração também arde
por amor a essa obra. A sua igreja (Igreja Batista Bíblica
em Valparaiso – Pr. Paulo Guedes) lhe deu apoio apoiou e
suporte financeiro e espiritual para esta viagem, juntamente com sua família. Nancy estará saindo do Brasil no dia 23
de Outubro e chegando em São Tomé no dia 25. Ficará por
lá até o dia 08 de Novembro. Nancy disse: “Quero convidar
os irmãos para esta viagem e para caminharem comigo na
ilha de São Tomé através das orações que são preciosas, e
também com suas ofertas que me darão condições de ficar
na ilha e ajudar os irmãos nas necessidades do campo”.

A Igreja Batista Boas Novas em Fátima do Sul MS,
situada na Rua Antonio Barbosa Nº 1505, liderada pelo
Pr. Geraldo Majela Pupim hospedou a Reunião de Pastores, obreiros e esposas no sábado dia 07 de setembro
de 2013 com inicio as 9 Horas. A programação do evento
teve a seguinte ordem: Das 9 ás 10 horas foi servido um
delicioso café da manhã. Das 10 às 11h30 os homens
participaram de um estudo sobre o casamento tendo
como preletor o Pr. José Alves da Igreja Independência e
Vida de Salvador Bahia. Das 10h30 ás 11h30 as mulheres tiveram um estudo: Como ser hospitaleiro, com a Irmã
Rute Leite da Igreja Batista Ebenezer de Campo Grande – MS. Antes do almoço, das 11h30 às 12 os tradicioFAMÍLIA FONSECA
O Pr. Geraldo
Fonseca e família já
estão instalados em
uma casa alugada
e fazendo os contatos para iniciar uma
nova igreja em Madrid - Cundinamarca Região Andina
da Colômbia. O trabalho será iniciado
através de estudos
bíblico em casa.
Por enquanto ainda estão apoiando
o trabalho na Igreja
Batista do Calvário
em Bogotá. Com o pastor Jairo Sanábria e outros irmãos
da igreja, estão formando uma equipe para trabalhar tanto
em Madrid na implantação de uma igreja, como em dois
outros dois municípios: Facatatibá, a 12 quilômetros de
Madrid e Chaparral, onde já tem uma família de sete pessoas. O Pastor Geraldo pede oração para que o Senhor
envie mais missionários para a Colômbia, pois há grande
necessidade. Orem também para que Deus abençoe as
autoridades do país para que o processo de paz com a
Guerrilha das FARCs produza resultados benéficos e duradouros. Para fazer contato com o Pr. Geraldo e Ileta use o
e-mail: Prgeraldo2000@yahoo.com.br.
MISSÃO PAULO DE TARSO
O Conselho Administrativo da Missão Batista Regular Paulo de Tarso (CNPJ 05.933.379/0001-06), em sua
reunião administrativa realizada no Acampamento Batista Regular Canaã no dia 26.01.2013, aprovou o ingresso
do irmão Hudson Silva de Lima e sua esposa Áurea Lane

nais agendamentos. Igrejas Representadas com pastor,
esposa, obreiros e esposas: Igreja Batista Boas Novas
de Fátima do Sul – MS, Pr. Geraldo Pupin; Igreja Batista
Central de Dourados – MS, Pr. Hudson Santos Batista;
Igreja Batista Independente de Ponta Porã, Obreiro Claudio Martins; Igreja Batista Bíblica Monte Castelo Campo
Grande – MS, Pr. Paulo de Moura; Igreja Batista Ebenezer
de Campo Grande – MS Pr. Ricardo Leite; Igreja Batista
Independência e Vida – Salvador BA; Pr. José Alves. O
Encontro anterior foi na Igreja Batista Bíblica Monte Castelo em Campo Grande – MS no dia 08 de junho de 2013.
O próximo encontro será na Igreja Batista Independente
de Ponta Porã – MS no dia 07 de dezembro de 2013.
-AL. que vieram nos ajudar no evangelismo na tarde do dia
25 e permaneceram no culto da noite quando duas irmãos
se reconciliaram com Cristo e duas pessoas se converteram. Recebemos também a visita do missionário Pr. José
Carlos de Envira-AM no dia 27 ocasião em que dois garotos se converteram. Não deixem de orar por nós! Pr. Joselito e a esposa Marilene Assis.
BOQUIM-SE

O trabalho do missionário Guaraci de Jesus continua
avançando a cada dia através da evangelização e do discipulado com estudos bíblicos nos lares. Surgiu a oportunidade de alugar um local apropriado para a realização dos
cultos O lugar precisa de uma reforma, mas foi resposta
de oração. O valor do aluguel será R$ 500,00 (quinhentos
reais) mais as despesas de água e luz. Será necessário adquirir quatro ventiladores, pois o imóvel não tem boa ventilação e a região é muito quente. Como o espaço é maior
também será necessário mais 40 cadeiras. O missionário
deu um passo de fé, mas há necessidade de mais recursos
para manter estas novas despesas. Não deixem de orar.
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“Aos 20 anos, a vontade é soberana;
aos 30, o espírito; aos 40, a razão. ”
Benjamin Franklin

PROJETO DIAMANTES ETERNOS
O mês de agosto foi um mês de recomeços. Recomeçamos nossos trabalhos com as crianças no clube bíblico
aos sábados. O tema do mês que passou foi profissões,
as histórias foram de homens e mulheres que Deus usou
e que tinham as mais variadas profissões. Recomeçamos
nossas aulas com as crianças no ministério Diamantes
Eternos. Continuem orando pelas crianças que Deus tem
enviado até a minha casa. No começo desse mês de setembro a Isabela iniciou aulas de reforço e também a Lívia
e a Ewilin estão vindo para ter aulas de ﬂauta doce. Tem
sido uma oportunidade para que elas ouçam do Senhor. Os
cultos em Piumhi continuam e estamos felizes com a frequência a cada semana. Fizemos um culto em comemoração
ao 1º ano de trabalho lá. A igreja em São Roque de Minas
ganhou uma pessoa especial que irá ajudar com as mensagens e apoio aos irmãos até que Deus venha mandar um
pastor. O irmão “Zezico” da cidade de Formiga MG, está
ajudando com o trabalho e tem sido uma benção aqui em
nosso meio. Missionária Janaína Neves. Contatos: E-mail:
familiajana@yahoo.com.br e telefone: (37) 8805 2356.
“ORAÇÃO - MISSÕES COM PODER”

SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

A sala da nossa da casa do missionário Juarez Araújo
Peixoto onde fazem as reuniões mede 4 X 3 metros. São
apenas doze metros quadrados para os cultos. O espaço
não dá mais. Agora apareceu uma casa à venda, na mesma rua em que ele mora em um ponto muito bom, na única
parte plana do bairro. O preço é de R$ 38.000,00 e o proprietário parcela o pagamento em 5 vezes. Pela fé Juarez e
Musa já deram uma entrada de R$ 3.000,00 que era o que
tinham. Dia 10 de Setembro mais R$ 4.000,00 e a partir de
outubro 7 mil por mês. Se Deus colocar em seu coração
para ajudar com qualquer quantia poderá depositar o valor
nesta conta do BRADESCO: Juarez Araújo Peixoto - Agência: 2324 - Conta: 498 Dígito 7.

intensivos sob o tema: O Livro da Vida. As palestras serão:
“Quem fará parte do Livro da Vida?”, “O Livro de Daniel”
(1ª parte), “O que acontecerá com os mortos?” – “O Tribunal de Cristo”, “As nações e o Trono Branco” – “O Livro de
Daniel” (2ª parte). Aproveite e fique depois do Congresso,
der 13 a 15 de janeiro de 2014 para conhecer as belezas
da Serra Gaúcha em passeios ao Parque Temático, fábrica
de chocolate, Cascata do Caracol, Minimundo, Gramado
Zoo, Bento Gonçalves, trem Maria Fumaça, Caminhos de
Pedra, Epopéia Italiana, Igrejinha, lojas de fábricas de calçados. Haverá transporte de Porto Alegre-Hotel em ônibus
de luxo, exclusivo. Para saber mais e fazer sua inscrição
entre no Site: www.Virtuosa.com.br, ou envie um e-mail
para Ione Haake: ione@virtuosa.com.br. Por telefone: (51)
3266-1174.
CÂNDIDO MENDES MA

CAMBORIU SC

Nos dias 20 a 22 de setembro de 2013 a Igreja Batista
Emanuel em Luiz Eduardo Magalhães-BA, sob a liderança
do Pr. Reginaldo realizou uma série de conferências com
três preletores; Pr. Almir Nunes, Pr. Carlos Alberto Moraes
e Pr. Robson Marcelo da Silva. Os três são missionários
pela AMI e já pregaram conferências missionárias na mesma igreja que este ano quis a presença dos três para falar
sob o tema “Oração – Missões com Poder”. Foi uma extensa programação muito abençoada pelo Senhor. O objetivo
da conferência foi conscientizar a Igreja para a importância
da oração como meio eficaz em que os recursos necessários para a missão da Igreja são outorgados, usando o
modelo do próprio Senhor Jesus em suas orações em Mt 6;
Mt 9:35-38; e João 17. A igreja em LEM tem vivido um momento ímpar em sua história devido ao envolvimento com
um trabalho especial em Moçambique na África e os relatórios apresentados durante as conferências enriqueceram o
evento e serviu de desafio e inspiração para todos.
RANCAGUA-CHILE

No mês de julho, apesar de ter sido o tempo mais frio do
rigoroso inverno chileno, o missionário Jomar esteve ensinando a igreja sobre a integridade e sobre a necessidade
dos crentes serem pessoas íntegras. No Mês de agosto o
trabalho visou a família e Deus está trabalhando na vida da
igreja e em cada família em particular. Famílias completas
estão chegando à igreja e outras reconciliando. Pr. Jomar
esteve no dia 3 de agosto no casamento do seu amigo Pr.
Ivan Chacón, missionário peruano que trabalha em Santiago e se casou com Susan Moore, missionária norte americana, que trabalha em Santiago com outro grupo de missionários. No dia 04 de agosto Jomar completou mais um
ano de vida e a igreja fez uma festa para comemorar seu
aniversário. Foi mais uma oportunidade para que amigos e
vizinhos mantivessem contato com a igreja. Para setembro
o desafio é de ampliar o espaço para as reuniões da igreja,
pois os cultos estão repletos de pessoas novas chegando. A expressão do pastor Jomar em seu último contato
com as igrejas mantenedoras foi este: “É maravilhoso ver
o quanto Deus tem trabalhado na vida da igreja e de cada
família aqui em Rancagua!”. Não deixem de orar pelo Pastor Jomar, pela esposa Regiane, e pelos filhos Davi e Ester
Sofía. Contatos pelos e-mails: pastor_jomar@hotmail.com
e Pastor_jomar@yahoo.com.br.

O missionário Pr. Ricardo Camargo juntamente com
sua esposa Irani e a filha Lilian estão animados com o trabalho na Igreja batista Bíblica em Camboriu – SC, Vale do
Itajaí. O estado de Santa Catarina possui 293 municípios, e
em menos de 5% deles há uma Igreja Batista Fundamentalista. Em muitos municípios, as pessoas nem sabem o que
é um batista. Pastor Ricardo está contente com o crescimento da obra e a conversão de diversas pessoas como a
Bianca, a Vera, a Maria, o David, o Valdinei, a Mariane, o
Lucas e mais recentemente o Edson. Um grande estímulo
para todos foram as Conferências Missionárias com o Pr.
Fernando César Martins da AMI, renovando a Promessa de
Fé. Pr. Ricardo está muito grato pela fidelidade das igrejas
que têm apoiado o seu ministério no Sul do Brasil. Grato
também pela documentação da igreja que ficou pronta e
agora será possível marcar a data para emancipação da
mesma possivelmente em janeiro 2014. Ele pede oração
para que seja possível iniciar no próximo ano um novo projeto. Orem para que o Senhor mande trabalhadores para
Santa Catarina! Pr. Ricardo está precisando completar o
seu sustento financeiro e para tanto está se colocando à
disposição das igrejas para se apresentar. Contatos pelo
e-mail: pr_ricardo@yahoo.com.br, pela Caixa Postal 2106
– CEP 88340-000 – Camboriu SC ou pelos telefones: (47)
3365-2436 e 9904-2728.
20º CONGRESSO
Participe de 10 a 12 de janeiro do 20º Congresso Bíblico Internacional observando as belezas da Serra Gaúcha e
do Natal Luz. Será um tempo recheado de estudos bíblicos

A
Igreja
Batista
Bíblica de Cândido Mendes no
Maranhão sob
a liderança do
Pr. Raimundo
Monteiro de Almeida realizou
uma série de
conferências
nos dias 13 a
15 de setembro
em comemoração ao 21º
aniversario de
fundação.
O
preletor foi o
missionário Pr.
Almir
Nunes
de Batatais SP
e o objetivo da
conferência foi a implantação da Promessa de Fé para Missões. Há grande expectativa com a obra missionária e o pastor Raimundo acredita que a igreja deverá cresce muito em
sua visão e alcance depois das conferências. Apoiavam apenas 4 projetos e agora existe a possibilidade de apoiar cerca
de 20 projetos! Pr. Raimundo é casado com Judilene Elisabete Dourados de Almeida e tem dois filhos, Daniel e Sara.
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“Há uma força motriz mais poderosa que o vapor,
a eletricidade e a energia atômica: a vontade. ”
Albert Einstein

Irmão Affonso

O

Educação
de Deus
para a vida
em Família

conteúdo do texto de Deuteronômio 6.4-9 é
um verdadeiro tratado teológico de educação
de Deus para a vida em família. O amor revelado por Deus é o ensinamento mais central da fé bíblica
e a proposta Divina era que fosse o fundamento norteador da vida nas e através das famílias pertencentes ao
Seu povo. É uma questão de testemunho da ação transformadora de Deus. Em outras palavras, de evangelismo
através dos lares transformados por Ele.
Em Deuteronômio a casa ou família é um projeto de
vida conjunta e experimentada sob a dependência e a
orientação de Deus e que, deveria ser a base de qualquer
sociedade temente a Ele. Esta postura de famílias diante
do Senhor deveria ter sido assumida pelo povo de hebreu
e testemunhada perante todas as outras nações. O povo
de Israel foi resgatado e formado para demonstrar a todos
os povos da Terra que a família humana só teria sentido
pela manifestação do amor Divino.
O Evangelho que começa em casa deve ser um reﬂexo da graça de Deus reproduzida na vida das pessoas
do e no lar. Qualquer fracasso na execução da missão
da Igreja tem suas origens no fracasso da vivência da
Palavra de Deus no lar. A tarefa da evangelização de uma
sociedade tem o seu início na evangelização de indivíduos, iniciando-se em lares tementes ao Senhor. O temor é
a intimidade que faz brotar a verdadeira espiritualidade.
O Evangelho começa em casa, no ambiente familiar,
na medida em que couber aos pais serem os primeiros
evangelistas de seus filhos. Na ótica Divina a função
paternal tem caráter pastoral, “e as ensinarás a teus filhos”. Pais como pastores de seus filhos? Sim! É o que a
Palavra de Deus nos ensina no texto acima. Precisamos
aprender com o Senhor que nossos lares são a primeira
instância para reﬂetirmos mais experiências com Deus e
não somente falar sobre Ele.
Antes de pertencermos a uma igreja local ou comunidade evangélica, nos identificar com uma determinada
confissão de fé ou desempenharmos qualquer ministério
cristão, necessitamos com urgência de crer que o plano
do Senhor é redimir pessoas e operar a sua salvação a
partir das famílias. Lares alcançados pelo amor de Deus
reproduzem igrejas locais que glorificam o Seu Nome!
A família é o primeiro cenário visível para o exercício
do amor de Deus invisível. É a instância onde o amor do
Senhor deve ser visto a partir da vida de pais regenerados. O efeito natural de uma convivência familiar alimentada pela ação amorosa de Deus, certamente não será a
formatação de filhos perfeitos segundo os padrões morais
pré-estabelecidos por nós mesmos na esfera social ou
eclesiástica, mas, o renascimento de filhos conquistados
pelo amor redentor do Pai Supremo! Pode-se ver claramente que, mesmo através de uma breve análise dos
textos bíblicos acima, é necessária uma transformação
radical na vida dos pais para que seja edificada uma casa
“segundo o coração de Deus”.
Um dos grandes desafios ou barreiras que temos é
rever a nossa maneira de ler as Escrituras. Precisamos
aprender a praticar a Palavra de Deus de maneira que
agrade somente a Ele. Não é a quantidade de tempo dedicado a leitura bíblica que fará a diferença em nossas
casas. É a maneira de absorver e praticar as orientações
Divinas que farão com que compreendamos a Sua verdadeira vontade para a nossas famílias.
A quantidade de tempo dedicado ao exercício da nossa paternidade com os nossos filhos, as nossas ações paternais praticadas diante delas e as reações geradas pelo
nosso testemunho do agir de Deus em suas vidas vão dizer
se o Evangelho que cremos foi (ou não) pregado em casa!
Falando do Evangelho que começa em casa, podemos concluir dizendo que somente pais que foram incluídos e alicerçados na Pessoa e Obra de Cristo na Cruz
poderão pastorear suas esposas, filhos e filhas, de acordo com a vontade e o propósito do Criador e Redentor de
suas famílias! Este é, portanto, o ponto de partida para
qualquer reﬂexão sobre a nossa missão, enquanto família
de Deus ou Igreja de Cristo, diante de um mundo perdido, sem o amor do Pai e sem a revelação direta do Criador e Redentor de toda a família humana!
Que o Senhor Deus abençoe e proteja as nossas casas e famílias! Amém!

HOMENAGEM PÓSTUMA

I

rmão Affonso,” assim era conhecido
o esposo de Dona
Leonice e pai de Vera e
Cristina Fernandes na Igreja Batista Independente de
Ribeirão Preto, SP. Um dos
crentes mais firmes que já
conheci e, certamente, um
dos diáconos mais piedosos e prestativos que a nossa igreja já teve. Com idade
para ser meu pai, ele foi um
dos melhores amigos que
tive durante a minha mocidade e, em momentos difíceis, ele sempre me aconselhava que o tempo era
o melhor remédio. Estava
completamente certo. Além
de participar dos cultos de
oração da igreja e do programa de visitação, ele gostava de ouvir as pregações
“

de nosso pastor e, com
frequência, eu o via lendo a
Palavra de Deus apesar da
grossura das lentes de seus
óculos. Esposo dedicado,
pai amoroso e avô devoto, o
Irmão Affonso partiu para o
céu no último dia 17 de setembro, deixando rastros de
amizade e amor por onde
passou.
Devido à distância, perdi
contato com o Irmão Affonso por alguns anos, mas
quando esporadicamente o
revia, ele me tratava com a
mesma gentileza de sempre. Ele foi o modelo de diácono que usei para treinar
os servos de Deus que temos hoje no Templo Batista
Maranata de Goiânia. Duas
qualidades imprescindíveis
de um diácono, serviço e

misericórdia,
eram facilmente encontradas
nas atitudes do
Irmão Affonso.
Ainda que ele
nunca tenha
conhecido
a
igreja em Goiânia, a igreja o
conheceu através de várias
ilustrações em
que ele era o
herói e o instrumento
de
Deus. O seu
legado irá continuar, pois outros diáconos
irão surgir e,
no que depender de mim, saberão que o
Irmão Affonso foi o diácono

dos diáconos.
Pr. Rômulo Weden Ribeiro

população só ocorra em 29
anos, o Brasil já vive há décadas um declínio contínuo
do ritmo de crescimento da
população, decorrente principalmente do fato de que
as mulheres têm cada vez
menos filhos.
Em 2013, a taxa de natalidade ficou em 1,77 filho
por mulher - em 2000, por
exemplo, estava em 2,39 filhos. Desde 2007, o número
já é menor do que o necessário para repor a população - um casal tem de ter,
ao menos, duas crianças
para “substituí-los”.
“A redução esperada do
nível de crescimento da população é decorrente, principalmente, da queda do
número médio de filhos por
mulher, que vem decrescendo desde a década de
1970″, diz o IBGE.
Essa redução da taxa

de natalidade se acentuará
ainda mais, segundo a projeção do IBGE. Cada vez
mais inseridas no mercado
de trabalho, as mulheres
terão ainda menos filhos no
futuro e vão postergar ainda
mais a maternidade, segundo o estudo. A previsão é de
uma taxa de fecundidade
em torno de 1,5 a partir de
2030 e um aumento da idade média para as mulheres
se tornarem mães - de 26,9
anos, em 2013 para 29,3,
em 2030.
“O papel da mulher
mudou e elas estão mais
presentes no mercado de
trabalho. A maternidade já
não tem o mesmo valor na
sociedade que tinha há 20
ou 30 anos atrás”, diz Ana
Amélia Camarano, demógrafa do IPEA (Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada). Camarano aposta

que a população brasileira
começará a se reduzir ainda mais cedo do que aponta
o estudo do IBGE, por volta
de 2030, em razão especialmente desta menor fecundidade.
Ela aponta ainda que o
Brasil terá de enfrentar no
curto prazo os problemas
causados por esta redução
populacional, o enfraquecimento da economia. “Isso é
um problema. Um país que
perde população é o mesmo que uma sociedade em
decadência. Há perda de
poder econômico, menos
pessoas em idade para trabalhar, para pagar impostos
e para manter a Previdência
dos mais velhos”, diz a demógrafa do IPEA.
Fonte: CACP
Ministério Apologético
Contribuição: Cláudio
Antônio da Silva

Já somos mais de
200 milhões de brasileiros!

O

Estado de São
Paulo continua
sendo o mais
populoso do país, com
43.663.672 habitantes. Na
sequência aparecem Minas
Gerais (20.593.966) e Rio
de Janeiro (16.369.178).
Já o Estado menos populoso do país é Roraima, com
488.072 habitantes.
O crescimento populacional brasileiro está, porém,
com os anos contados. O instituto prevê que o número de
habitantes crescerá até 2042,
quando a estimativa aponta
para um total de 228,4 milhões de pessoas. A partir de
então, o contingente populacional se reduzirá gradualmente até chegar a 218,8 milhões em 2060, mesma cifra
estimada para a população
brasileira de 2025.
Embora a inversão da
curva de crescimento da

PEDIDO DA REVISTA ESTAÇÃO MISSÕES
Quero colaborar com a divulgação do trabalho missionário através da publicação da revista Estação Missões.
Para tanto estou ofertando o valor de R$............................. (Mínimo de R$ 39,00). Pode ofertar além deste valor.
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E-mail .... ................. ...................................................................
Telefone (

) ................................................ Celulares (

) .....................................................OP ............................ .

7

OUTUBRO DE 2013 - EDIÇÃO 247

“O homem livre é senhor da sua vontade
e escravo somente da sua consciência. ”
Aristóteles

Ministério Cristão Global - MCG
O alvo da equipe era atuar em 5 frentes de trabalho

E

A
vontade
de Deus

sabemos que todas as coisas contribuem
juntamente para o bem daqueles que
amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28
Sempre quando encontramos irmãos sofrendo,
com problemas este versículo vem a nossa mente,
mas quando os problemas são conosco, quando a
tragédia chega a nossa casa e nossa família parece
que este versículo não faz sentido nenhum.
Como é difícil passar pela tribulação, como é dolorido muitas vezes ver nossos irmãos nos julgando
como Jó foi julgado por seus amigos, viver a vontade
de Deus traz consigo também a certeza que mesmo
no momento extremo Deus estará presente e tudo
vai contribuir para o nosso crescimento. “Bem sei
que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos
pode ser impedido”. Jó 42:2. “Com o ouvir dos meus
ouvidos ouvi, mas agora te vêem os meus olhos”. Jó
42:05
Jó era um servo leal, conhecia Deus, mais depois
da provação Ele via Deus em toda sua grandeza, nas
lutas somos provados e moldados por Deus.
Aprendemos sobre a grandeza do nosso Deus,
aceitamos a sua maior prova de amor que foi Jesus
morrendo em nosso lugar, sabemos que para todas
as áreas da minha vida Deus tem um plano perfeito e
maravilhoso, mais mesmo assim muitos crentes tem
vivido vidas tristes e sem frutos, a Bíblia diz que são
LUZ mais estão bem apagados, sofrendo e lutando
contra a vontade de Deus ou vivendo seus próprios
planos que até podem ser vividos porque temos livre arbítrio , mas não fomos chamados para vidas
medíocres, mais sim para viver a alegria da vontade
de Deus.
Jesus falando aos discípulos fez uma fotografia da
vida daqueles que vivem a sua vontade. João 6: 35 a
40. Os que vivem a vontade de Deus em suas vidas:
não terão fome; não sentiram sede; são aceitos; são
protegidos; e tem a vida eterna. O que mais precisamos
do que isto, Deus nos garante uma vida maravilhosa
desde que confiemos nele.
Carlos Studd era filho de um rico mercador, estudou nas melhores escolas da Inglaterra, era conhecido como rei do críquete, tinha uma vida de
luxo e fama garantida, mais aceitando Jesus como
Salvador entregou 100% de sua vida para Cristo, foi
missionário na China, na Índia e morreu na África
pregando aos canibais, viveu uma vida extraordinária
cheia de aventuras, alegrias, tristezas e muitas surpresas, aceitou o script de Deus e mesmo nas lutas
não sentia fome, não tinha sede, se sentia amado e
protegido, e o melhor tem a eternidade para louvar e
se alegrar com seu amado Senhor.
Em qualquer situação, Deus nos garante que vai
mostrar o caminho “E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti dizendo: Este é o
caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para
direita nem para esquerda”. Isaias 30:21
Vamos ouvir a voz do nosso Senhor, não precisamos ficar com medo, perdidos sem direção, para isto
precisamos conhecer este Deus soberano, ter Jesus
como Senhor de nossas vidas e confiar que Deus vai
sempre fazer o melhor.
Reconheçamos a soberania de Deus, e humildes
reconheçamos seu poder. “Eis que as nações são
consideradas por ele como a gota de um balde, e
como pó miúdo das balanças,eis que ele levanta as
ilhas como a uma coisa pequeníssima. A quem pois
fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis”. Isaias 40: 15 e 18.
Não podemos ter dúvidas, nada neste mundo
pode ser comparado com nosso Deus, não podemos
procurar as respostas no horóscopo, nos livros de
auto-ajuda, no dinheiro, na fama, na sabedoria humana, pois tudo isto é passageiro, somente Deus é
eterno e de eternidade em eternidade é Senhor.
Viver a vontade deste Deus é maravilhoso, e em
cada segundo de nossas vidas estaremos tranqüilos
e felizes.

TREINAMENTO DE OBREIROS
primeira era o treinamento de
obreiros em Mafambisse (a 60
km de Beira). Esse treinamento foi ministrado pelos pastores Reginaldo Braga, Iranir Araújo e Francimar Lima.
Durante uma semana ficaram hospedados numa escola infantil em Mafambisse
junto com pastores, anciãos, evangelistas, jovens e mãe-pastor (esposa do
pastor). Durante esse tempo vimos o
grande desafio que as igrejas moçambicanas enfrentam, pois todo pastor precisa trabalhar na machamba (agricultura).
Nenhum deles vive do ministério, com o
agravante que alguns pastoreiam duas
ou três igrejas. Sendo assim eles vêem
seus rebanhos a cada 6 meses. Tivemos
cerca de 130 pessoas fazendo o curso,
mas 30 não sabiam ler e falavam pouco o
português de modo que precisávamos de
um tradutor. Para essas pessoas foi dado
Panorama da Bíblia, Exposição de Livros e Evangelismo. Para a turma maior
foi ministrado curso sobre Evangelismo,
Como Preparar Mensagens Bíblicas e a
Revista Caminho da Esperança. No final
da semana teológica cada participante
que sabia ler recebeu uma bíblia, 2 livros
e 1 revista.

A

EBF
A segunda frente de trabalho se concentrou na EBF no orfanato em Beira.
Durante seis dias a equipe liderada pelas
missionárias Ruth e Cláudia promovia
uma Escola Bíblica reunindo pela manhã
e a tarde mais de 400 crianças. As salas
apertadas, o calor intenso e a falta de
bancos, não impediram que as crianças
cantassem a plenos pulmões, ouvissem
as lições, fizessem tarefas e brincassem
com a equipe. Foi emocionante sentir o
amor e alegria de crianças que vivem
em situações de pobreza extrema, alvos
de agressões, com doenças incuráveis
(como a AIDS), mesmo assim, demonstrar tanta alegria interior com tão pouco.
Saímos dali com a lição que não precisamos de muito para ser felizes.
ARTESANATO
COM EVANGELISMO
A terceira equipe liderada pelas irmãs Silvana e Adriana conduziram um
trabalho de Artesanato e evangelismo.
Foi divulgado no bairro e aos poucos as
mulheres foram se aproximando. Durante as aulas, as irmãs aproveitavam para
evangelizar e fazer amizade. A equipe
ficou impressionada com a honestidade
das mulheres, até uma agulha perdida
na areia foi alvo de preocupação e desculpas, e no outro dia recuperada. Entre
as mulheres estavam algumas mulçumanas que ouviram com muita resistência a
mensagem do evangelho.
AÇÃO SOCIAL
Uma quarta frente trabalhou com
ação social. O Centro Infantil se transformou num grande salão de beleza. As
crianças e mulheres do bairro receberam
cuidados como corte de cabelo, unhas e
maquiagem. A alegria de receber um mínino de cuidados com a beleza era nítida.
As crianças receberam corte de cabelo
(picante como elas chamavam) e as meninas viram suas unhas pintadas e desenhadas pela nossa equipe. A ação social
foi outro momento muito emocionante.
CONSTRUÇÃO
A quinta equipe formada de homens
ficou responsável pela construção de 4
salas de aula. O primeiro desafio foi uma
modificação no projeto, pois a obra que
era de 21x9 se ampliou para 24x11. Foi
uma decisão importante, mas tudo au-

mentou e o orçamento que tínhamos
furou. Outro desafio era a dificuldade
de ferramentas e materiais que dispúnhamos. A equipe tinha dois pedreiros
profissionais e 11 amadores/leigos,
além de pedreiros locais. Contudo, superando todos os desafios, erguemos
(contra todas as possibilidades) e cobrimos esse galpão em 10 dias. Houve
uma doação da equipe, que raramente se vê, pois estávamos dispostos a
trabalhar do amanhecer do dia até 22
ou meia noite (como aconteceu duas
vezes). O prédio foi entregue coberto,
mas sem os acabamentos de portas/
janelas, reboco e piso.
A equipe se despediu de Beira no
dia 23 de agosto com lágrimas nos
olhos e uma grande saudade das crianças e de todos que rapidamente aprendemos a amar. Chegamos em Maputo
na madrugada do sábado. Ficamos lá
no final de semana e tivemos o prazer de conhecer os trabalhos ali realizados pelos missionários Odenilson,
Divino e Joel que nos receberam com
muita satisfação; então dividimos a
equipe para conhecerem os trabalhos
de cada um. Apesar das condições
sociais serem um pouquinho melhor
do que em Beira, os missionários têm

suas dificuldades pessoais na obra.
Ali eles tentam com muito empenho
e dificuldade formar líderes para a
igreja, para isso eles organizaram
um instituto bíblico para o qual o
MCG contribuiu com algum material
bíblico. Pr. Odenilson está com um
desafio de adquirir um terreno para
construir sua congregação. Saímos
de Maputo com o sentimento de
que estes obreiros lutam contra a
correnteza para manter a obra de
Deus, assim precisam de nossas
orações.
Viajamos no dia 27 de agosto.
Chegamos em casa depois de uma
maratona nos aeroportos, com bagagens, cansaço, dormindo mal,
mas com um sentimento de grande
saudade e missão cumprido, mas o
desafio ainda continua imenso, tudo
que fizemos foi pouco para o muito
que precisa ser feito.
Pr. Francimar Lima,
Presidente do MCG.
Mais o Pr. Reginaldo
de LEM - BA
E-mail:
fran_accy13@yahoo.com.br
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“Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer
ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança.”
AD
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Depois do MEC, veja o que vem aí
Proposta regulamenta proﬁssão de teólogo para combater lucro com a fé

A

queles que almejam
ter seus cursos de
teologia
reconhecidos pelo governo sofrerão ingerências. Sempre dissemos
isto. Depois de regulamentar a
formação de pastores pelas leis
humanas, o próximo passo é
cercear a liberdade que conquistamos de exercer o ministério,
implantar novas igrejas e alcançar o mundo com a mensagem
de salvação. Veja a nota que vou
transcrever aqui e tire suas conclusões:

“A Câmara analisa o Projeto
de Lei 4293/12, do deputado Professor Victório Galli (PMDB-MT),
que regulamenta a profissão de
teólogo. Pela proposta, só poderá exercer a profissão quem tiver
diploma do curso de Teologia ou
equivalente, expedido no Brasil
por escolas oficiais ou reconhecidas pelo governo federal, ou os
diplomados em cursos de Teologia ou equivalente por escolas estrangeiras e que revalidarem seus
diplomas no Brasil, de acordo com
a legislação em vigor”.

Acampamento
Conexão Jovem
no Maanaím

N

o dias 14 a 17 de novembro de 2013 acontecerá o Acampamento
Conexão Jovem no Maanaím em
São Sebastião do Paraíso MG
para igrejas da região de Ribeirão
Preto SP. O tema será “Da Zona
de Conforto para a Zona de Conﬂito” e o preletor o Pr. Joel Barbosa da Igreja Batista Bíblica de
Embu-Guaçu SP.
O evento é um projeto da
Missão Brasileira de Apoio aos
Missionários com sede em Morro Agudo SP e conta com a coordenação dos pastores: Carlos
Alberto Moraes, Jader Saraiva M.
Neto, Paulo Ricardo Gonçalves,
Benjamin Paul Leaf, Almir Nunes,
Edson Roberto Venâncio e Luciano Martins.
Para participar é necessário
preencher todos os dados da Ficha de Inscrição (ao lado) de ambos os lados, fazer o depósito na
conta BRADESCO Agência 21890 – C/C 0015561-6 em nome de

Missão Brasileira de Apoio aos
Missionários.
INFORMAÇÕES GERAIS
Idade a partir de 15 anos. Custo por pessoa: R$ 120,00 (Inclui:
alojamento, cinco refeições e três
cafés da manhã) Correspondência: Missão Brasileira de Apoio
aos Missionários - Caixa Postal
150 - CEP 14300-000 Batatais SP.
Telefones: (16) 3761-0749 (Fixo)
(16) 99192-1440 (Claro) e (16)
98121-4101 (TIM). E-mail: acampamento.mbam@yahoo.com.br.
Levar: Roupa de cama, banho, material de higiene pessoal,
Bíblia, caderno para anotações,
caneta, dinheiro para cantina. Não
esquecer o traje especial para o
Jantar das Nações. Em caso de
dúvida solicite o folder completo
pelo e-mail.
Endereço do Acampamento
Maanaim Rodovia BR 265, Km
635 entre Altinópolis SP e São Sebastião do Paraíso MG.

Vamos para
Caraguatatuba

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.
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.
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

“Conforme o texto, teólogo é
o profissional que realiza liturgias,
celebrações, cultos e ritos; dirige
e administra comunidades; forma
pessoas segundo preceitos religiosos das diferentes tradições;
orienta pessoas; realiza ação
social junto à comunidade; pesquisa a doutrina religiosa; transmite ensinamentos religiosos;
pratica vida contemplativa e meditativa; e preserva a tradição.
‘Não podemos deixar continuar
a propagação exacerbada da fé
por parte de indivíduos sem ne-

nhum escrúpulo e desprovidos
de conhecimentos teológicos mínimos, que usam a religião para
obter lucro fácil e ilícito’, argumenta o autor”.
ATRIBUIÇÕES
PROFISSIONAIS
De acordo com a proposta, as
atividades do teólogo incluem: o
desempenho de tarefas similares
às de ministros religiosos; o desenvolvimento de estudos relativos às áreas de investigação e
ciências teológicas; e o ministrar

de matérias ligadas a essa ciência nos diversos níveis do ensino
religioso e na formação escolar.
Se o projeto for aprovado, o
exercício da atividade de teólogo
em desacordo com essas regras
caracterizará exercício ilegal da
profissão.
TRAMITAÇÃO
De caráter conclusivo, o projeto será analisado pelas comissões
de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; e de Constituição
e Justiça e de Cidadania.

