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Estação Missões - a
concretização de um projeto
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18º Encontro reuniu 430 mulheres
de 27 igrejas
Continua na página 7
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epois de um período de consultas e troca de ideias com
pastores, missionários e irmãos comprometidos com a obra
missionária, confirmamos a importância de termos um veículo
de informação voltado cem por cento para missões e evangelização.
Assim, através da estrutura da MBAM - Missão Brasileira de Apoio aos
Missionários viabilizou-se o lançamento da revista de circulação trimestral
que recebeu o sugestivo nome de Estação Missões.
O título Estação Missões deve-se ao fato que estaremos publicando
quatro revistas por ano, uma em cada estação. O lançamento foi no
último verão que teve início no finalzinho de 2013 entrando em 2014.
No outono publicamos a segunda edição e estamos com a edição de
inverno no aquecimento.
Quem lida com o trabalho jornalístico e de editoração conhece as
tremendas dificuldades enfrentadas. São duas áreas distintas, mas que
caminham juntas por serem interdependentes. A batalha do jornalismo
é na busca da informação e o trabalho de dar forma às matérias. A editoração lida com a impressão e distribuição, duas logísticas distintas,
custosas e repletas de dificuldades. (Continue lendo na Página 6).

o último dia 26 de abril, no Clube Recreativo
de Serrana, aconteceu mais um encontro
das mulheres batistas da Região.
O evento que esteve sob a responsabilidade
das irmãs da Igreja Batista Independente
de Serrana, lideradas pela Zilda, esposa do Pr.
Alexandre, ocorreu das 8h às 17h. A palestra, ministrada pela irmã Patrícia Silva (foto) da Igreja
Batista Ebenézer de Goiânia, foi uma grande
benção e teve como tema: “Se as letras estiverem tortas e a tinta borrada, como alguém vai
ler?” A palestra teve por base II Coríntios
3.2: “Vós sois a nossa carta, escrita em
nossos corações, conhecida e lida por
todos os homens”.
Várias atividades ocorreram
durante o dia, incluindo um delicioso café da manhã, almoço e
lanche da tarde. A organização do evento,
bem como a acolhida
das queridas irmãs de
Serrana, foi impecável.
Tivemos a presença de
vários jovens da igreja que
cooperaram com o acompanhamento instrumental em
louvor e adoração a Deus e também
colaboraram na organização do salão.

Novo Projeto da Família Divino

TBI
31
ANOS

O

Templo Batista
Independente
e m Vi l a S ã o
José, na capital paulista
acaba de completar 31
anos de fundação.
Na foto, pastores Mário
J. Silva e Ademário Júnior.
Página 04.
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O

missionário da MBIB
- Missão Batista Internacional Brasileira, Pr.
Isaias Divino juntamente com sua
esposa Rachel Garland Divino e as
filhas Hanina Edith (15/11/2011) e
Rachel Harriet (22/05/2013) estão
para iniciar um novo projeto missionário na cidade de Vilhena RO.
Sua mudança para Vilhena está
prevista para o início de 2015. Nesse período de transição Pr. Isaias
está visitando igrejas em diversos
locais a fim de apresentar o trabalho realizado e os novos desafios
do seu novo campo de trabalho.
Há também a necessidade de

completar seu sustento que está
com cerca de 50% do necessário.
Nos últimos quatro anos Pr.
Isaías trabalhou na Vila de Atalaia do Norte AM, em uma região
conhecida como Vale do Javari.
Morou dentro do território indígena
fazendo um trabalho limitado na
área de saúde, como funcionário
do órgão que é responsável pela
saúde dos indígenas. Mas apesar
de três comunidades indígenas
terem manifestado interesse de
que ele morasse dentro de suas
áreas, tal desejo foi desprezado
pelas autoridades governamentais
que em nada facilitam o trabalho

de evangelização dos povos indígenas em nosso país.
Pr. Isaías desenvolveu um trabalho de evangelismo de casa em
casa em Atalaia do Norte, procurando deixar ao menos um folheto por
leitor e uma Bíblia em cada casa.
Participou de viagens missionárias
subindo os rios daquela região. No
total foram entregues cerca de 10
mil folhetos e mil Bíblias. Através do
seu ministério, diversos indígenas
das etnias Marúbo e Kanamary
foram ganhos para Cristo, além de
ribeirinhos que vivem em grande
quantidade naquela região.
Continua na página 5
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“A fé sobe pelas escadas que o amor construiu,
e olha pelas janelas que a esperança abriu”.
Charles H. Spurgeon

O

Não somos
todos irmãos!

mundo contemporâneo cobra posicionamento
politicamente correto. Na política, na economia
e na religião grassa o ecumenismo que coloca
em xeque a Graça de Deus. Ter posicionamento que vai
contra o status quo está se tornando muito perigoso. Na
política e na economia neoliberal o deus é o Mercado. Na
religião o deus é o Relativismo. Crer em um Deus Absoluto
e Soberano torna-se perigoso.
Desde que o termo evangélico popularizou-se perdeu-se
de vista a diferença entre o cristão bíblico e os religiosos. Não
faz muito tempo que os crentes defendiam abertamente as
doutrinas bíblicas, principalmente da salvação unicamente
pela graça. Até o novo convertido sabia o significado de ser
filho de Deus. Ao novo convertido era logo ensinado que a
verdadeira igreja é Corpo de Cristo do qual Ele é Cabeça
e que para se tornar Filho de Deus é necessário nascer de
novo crendo em Jesus Cristo como Único Salvador. Salvação pela graça por meio da fé em Cristo.
A pos-modernidade aliada ao ecumenismo quer me obrigar a aceitar a tese de que todas as religiões estão certas e
que eu não posso fazer proselitismo tentando converter outras
pessoas á minha crença. Para ser politicamente correto tenho
que admitir que somos todos irmãos: evangélico, católico,
muçulmano, budista, espírita ou seja lá que crença for.
Para não sermos tão chocantes e tão politicamente
incorretos, ao evangelizar um dos nossos contemporâneos,
podemos começar pela tese ecumênica e admitir logo de
saída que realmente somos todos irmãos. Ao desarmarmos
o interlocutor, poderemos expor o que a Bíblia ensina sobre
a raça humana e sobre o povo de Deus.
A Bíblia ensina que somos todos filhos de Deus em
Adão, nosso ancestral. Essa ligação biológica, genética
comprovada pelo DNA é fato científico. Humanos sempre
foram humanos desde Adão. Nesse caso, nossa origem
comum nos torna irmãos conforme afirma Atos 17.26: “...
de um só fez toda a raça humana...” e Gênesis 1.27 que
afirma termos sido criados à “... imagem e semelhança de
Deus”. Nesta perspectiva bíblica é maravilhoso constatar
que, independentemente de raça, sexo, nacionalidade,
religião ou quaisquer outras diferenças, somos criados pelo
mesmo e único Deus. Pelo fato de sermos irmão de origem
comum, qualquer forma de discriminação é inconcebível.
Mas a mesma Palavra de Deus que ensina sobre a
família humana, também ensina sobre Queda de Adão e
a promessa de salvação iniciada em Gênesis 3.15. Todo
o Antigo Testamento descreve a história da Redenção até
chegar ao cumprimento em o Novo Testamento com a vinda
do Cristo e a formação da família de Deus.
O Novo Testamento apresenta uma família espiritual
formada por todos aqueles que nasceram de novo (João
3.3). Somente os que fazem parte desta família espiritual
tem a promessa de ver o Reino de Deus. A família espiritual
dos que receberam Cristo como o Salvador de suas vidas
desfruta de uma filiação divina especial em que Deus se
relaciona com eles não apenas como Criador, mas como
Redentor e Pai amoroso (Jo 1.12-13).
Em Efésios 2.19, Paulo se refere a essa realidade
usando a expressão “família de Deus”. Essa família é,
portanto, constituída somente de crentes em Cristo, gente
que Deus adotou (Rm 8.15), pessoas que, como filhos do
Senhor, são também seus herdeiros (Rm 8.16-17) - os
chamados “santos e fiéis irmãos em Cristo” (Cl 1.2). Os
que não atendem o apelo de Deus em Cristo são mantidos
fora da “família de Deus”, pois o único meio de salvação é
colocar-se sob Cristo, único Caminho para Deus (Jo 3.16).
Portanto, no que diz respeito à raça humana, somos
todos filhos (criaturas) de Deus em Adão. No sentido espiritual, apenas os que nasceram de novo são irmãos em
Cristo. Você já nasceu de novo?
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A Copa do Mundo é nossa?

á o boato que a
Seleção Brasileira conquistará o hexacampeonato mundial no Brasil, pois tudo já foi
combinado nos bastidores,
provando que futebol, muito
mais que arte, é um negócio muito lucrativo para os
seus gestores. Se existe
conluio para que o time de
Felipão seja campeão, não
sabemos, mas, com certeza, o governo teria muito
a ganhar com o hexa, pois
um povo feliz é mais fácil de
ser enganado e esquecer
os problemas estruturais
pelos quais a nação está
passando.
Caso o Brasil seja campeão da Copa de 2014,
as denúncias de superfaturamento na construção
dos estádios de futebol e
de outras infraestruturas
desnecessárias cairão no
esquecimento. A Copa no
Brasil já custou mais que
as últimas três copas juntas
(Japão-Coréia, Alemanha
e África do Sul). Em todas
essas copas, a FIFA foi obri-

gada a pagar impostos, mas
no Brasil esta instituição
ficou isenta. Portanto, se a
Seleção Brasileira ganhar,
os fundos que deixaram de
ser aplicados em segurança, saúde e educação serão
justificados por um êxtase e
sentimento de patriotismo
nacional. Os ministérios públicos bem como o TCU (Tribunal de Contas da União)
não terão respaldo popular
para investigar os malfeitos
e delatar os corruptos e
corruptores da Copa. Os
campeões do mundo farão
o favor de anestesiar a nação verde e amarela que,
mesmo sem ser campeã, já
não consegue se indignar
com os horrores que estão
assolando a nossa terra.
Os réus do Mensalão
foram poupados, tanto
quanto possível, devido à
saída e entrada de novos
ministros no STF apontados pela presidência. A
Petrobras foi transformada
em instrumento político e
está amargando perdas
irreparáveis por negócios

escusos e transações para
lá de suspeitas. O país
corre o risco de um apagão
elétrico devido à falta de
melhoramentos no setor,
pois ao invés de investir na
produção de mais energia,
o governo preferiu investir
na realização da Copa. A
educação brasileira está
entre as piores do mundo e
os professores continuam
sendo mal remunerados.
A saúde continua capenga
com hospitais públicos sucateados e o programa Mais
Médicos contribuindo com o
regime comunista cubano.
Devido à falta de uma
boa liderança, o Brasil parece estar com ódio de si
mesmo. No Recife, um jovem de 23 anos confessou
ter atirado um vaso sanitário
para atingir um torcedor do
time rival, matando o mesmo com o impacto. Enquanto isso, no Guarujá, uma
jovem mãe e esposa de 33
anos estava sendo literalmente linchada até à morte
por seus vizinhos devido ao
rumor de que ela praticava

sequestro de crianças e magia negra. Além de não ser
verdade, esses moradores
se acharam no direito de
fazer justiça com as próprias
mãos.
Tudo isso é reflexo de
uma nação órfã, sem liderança política, religiosa
ou moral. O Brasil carece
de verdadeiros heróis e
estadistas que sirvam de
modelos a serem seguidos. Faltam investimentos
na educação e segurança
enquanto sobra dinheiro
para cooptar votos com programas eleitoreiros. Nada
contra o Bolsa Família,
mas por que o número de
beneficiados não diminui
enquanto o número de carteiras assinadas aumenta?
Futebol é uma paixão que
cega o entendimento de
seus torcedores. Em ano
de eleição, se a Seleção
Brasileira ganha, o Brasil
perde. “Bem-aventurada
é a nação cujo Deus é o
SENHOR, e o povo ao qual
escolheu para sua herança’
(Salmo 33.12).

Você Decide: Alegria do
Patrocinador ou Alegria no Senhor?

N

esses dias de
Copa do Mundo,
há uma euforia
no ar, muito entusiasmo,
muito barulho. A mídia sabe
aproveitar bem o momento,
quando as emoções estão à
tona. Parece que o mundo
parou em torno do futebol.
Só se fala nisso, cria-se um
“clima”, uma magia, alguma
coisa mística. É uma euforia
fabricada, uma alegria artificializada. Sabe por quê?
Há interesses econômicos
e políticos no “jogo”. Quanto
mais tempo a seleção brasileira ficar na competição,
maior o consumo de cerveja, faturamento no turismo,
materiais esportivos e bugigangas. O governo também
torce. “Torce” para que as
pessoas fiquem anestesiadas e parem de pensar nos
problemas internos, como o
desemprego, a violência, a
corrupção. O nome disso é
massificação.
Ao contrário dessa “alegria” de patrocinador, veja o
que a Bíblia diz: “Alegrai-vos
sempre no Senhor; outra vez
vos digo, alegrai-vos.” Fp
4.4. Deus é a fonte de todo
bem espiritual ou material.
Amo demais o meu país,
sou torcedor. Sofro também
querendo ver o Brasil na

final. Mas, essa onda toda é
para fazer a minha cabeça.
Querem que eu acredite que
se o Brasil perder, será uma
perda grande. E se ganhar,
vai ser um ganho muito
maior. Se as coisas não
acontecerem do jeito que
eles colocam, sou perdedor
na vida. Essa é a mentalidade do sistema desse
mundo. Porque só pensam
nas coisas dessa vida! A
humanidade tem um sentimento de prejuízo enorme.
Por exemplo, quando morre
um cantor muito famoso,
uma celebridade... Você
já viu o sofrimento? E se a
seleção brasileira perder a
oportunidade de chegar ao
hexa?

A melhor maneira de lidar
com tudo isso é reconhecer
que não posso perder aquilo
que não tenho. Não posso
controlar todas as coisas,
nãos sou dono das pessoas, dos objetos, do meu
emprego, dos meus planos,
da seleção de futebol. Deus
é Soberano!
Ao perder aquilo que
não posso ganhar, ganho
aquilo que jamais perderei:
Minha alma, meu Deus,
meu Senhor. Essa é a maior
razão da minha alegria. O
contentamento em Deus é
atemporal, diferentemente
da proposta passageira do
entretenimento no “reino dos
homens”. Quem ainda não
experimentou a alegria “no

Senhor” sofre muito mais.
Porque na contabilidade da
vida, ninguém tem garantia
de nada. Na verdade, existir
é correr risco, e se não for a
fé, não teremos sustentação
nenhuma.
A nossa principal razão
da alegria deve ser: “Alegrai-vos sempre no Senhor.”
Paulo era redundante em nos
lembrar tal ordem. Assim,
quando não puder ganhar,
não perderei tanto, porque na
verdade nunca perdi. Eu tenho o Senhor. E quem tem o
Senhor, jamais poderá podê-lo! Logo, no placar da vida,
eu sou ganhador. “Em todas
estas coisas, porém, somos
mais do que vencedores.”
Rm. 8.37.

VEJA A DIFERENÇA:
COPA DO MUNDO
Todos os torcedores sabem
Encontra-se na boca do povo
Organizado pela FIFA
Somente os melhores jogam
Técnico no comando
Empreendimento humano
Movido à paixão
Busca-se a Taça
Caminhada para o HEXA
Adversários humanos
Mantido pelo Patrocinador e torcedor
Evento quadrienal

O CAMPO É O MUNDO
Quem ama Missões sabe
Expressão extraída de Mateus 13.38
Alvo da IGREJA
Todos os cristãos convocados
Jesus, o Cabeça da Igreja
Iniciativa Divina
Movido à compaixão
Busca-se Vida
Certeza da eternidade
Luta espiritual
Mantido pelo Adorador
Vivência diária da Igreja

3

JUNHO DE 2014 - EDIÇÃO 255

Uma das chaves para a
felicidade é uma memória ruim.
Rita Mae Brown

Espiritualidade Cristocêntrica hoje. É possível?

V

iver uma espiritualidade cristocêntrica nos
dias atuais é um tanto quanto
desafiador, pois primeiramente é preciso entender
que espiritualidade não é
misticismo, experiências
transcendentais ou mesmo
práticas religiosas. Espiritualidade é um estilo de vida que
envolve o ser humano como
um todo, em todos os momentos da vida. Em segundo
lugar é preciso entender que
cristocentrismo é ter Cristo
como o centro, como padrão,
como estilo de vida. Então
uma espiritualidade cristocêntrica é ter Cristo como
estilo de vida, é pensar como
Cristo, falar como Cristo, agir
como Cristo.
Com isso em mente
podemos dizer que ter Cristo
como estilo de vida é totalmente antagônico ao estilo
de vida atual, pós-moderno,
marcado pelo individualismo,
pelo niilismo, pelo imediatismo, pelo hedonismo, pela
efemeridade. Não existem
mais absolutos, tudo é relativo, Deus, verdade, família.
Os indivíduos estão em
busca de Status, de posição,
de acumular bens, para isso
não medem esforços e são
capazes de passar por cima
uns dos outros para poderem alcançar seus objetivos.
No afã de alcançar esses indivíduos, muitas igrejas tem oferecido esse tipo
de religiosidade, ao gosto
do freguês, que se adapta
àquilo que o indivíduo procura. Cura, prosperidade,
ausência de problemas, tudo
de forma rápida e indolor.
Seus pregadores oferecem
um evangelho barato, com
um deus subserviente, e a
certeza que você alcançará
aquilo que deseja, se der
uma generosa oferta em dinheiro para a igreja. E assim,
se tem uma espiritualidade
antropocêntrica e não cristocêntrica.
Diante dessa realidade,
viver uma espiritualidade
Cristocêntrica nos dias at-

Pr. João Camargo de Vasconcelos Filho

uais é realmente desafiador,
pois para viver esse tipo de
espiritualidade é necessário
um retorno à palavra de
Deus. Nas declarações de
Fé das igrejas históricas constam que “a Bíblia é nossa
única regra de fé e prática”,
ou seja, é a bíblia vai reger
aquilo que cada crente deve
crer e fazer.
A Bíblia continua sendo a
revelação especial de Deus
para o homem pós-moderno,
pois ela revela o real estado
do ser humano, mostra que
não há um justo, nem um
sequer, que todos são pecadores, estão afastados
de Deus e tem por destino
eterno a morte.
Ela também revela o
grande amor de Deus a
cada pecador, amor tal que
foi capaz de dar o seu único
filho para pagar o preço do
pecado humano. Preço pago
por Cristo na cruz, com dor,
com sofrimento, com o derramamento do seu sangue.
Sangue puro, sem a contaminação do pecado, sangue
que proporciona ao homem
um novo e vivo caminho até
a presença de Deus.
É por ler, por ouvir a mensagem que só a Bíblia traz
que o homem pode ter nele
gerado a fé salvadora, pois
a salvação é pela graça, por
meio da fé. E assim aquele
que antes estava afastado
de Deus por causa de seus
pecados, que estava morto
espiritualmente, tem seu
espírito vivificado e pode
novamente ter comunhão
com Deus.
É pela Bíblia que o
homem regenerado cresce

espiritualmente, ela é
o alimento de
sua alma, ela
o conduzirá
a maturidade
espiritual,
renovará a
sua mente, o
conformará
à imagem de
Cristo.
É através
dela que ele vai aprender
a ter Cristo como estilo de
vida, ela o ensinará a pensar
como Cristo, pois ela diz em
Filipenses 4.8 que “tudo o
que for verdadeiro, tudo o
que for nobre, tudo o que
for correto, tudo o que for
puro, tudo o que for amável,
tudo o que for de boa fama,
se houver algo de excelente
ou digno de louvor, pensem
nessas coisas”.
Ela o ensinará a falar
como Cristo, pois ela diz em
Efésios 4.29 “Nenhuma palavra torpe saia da boca de
vocês, mas apenas a que for
útil para edificar os outros,
conforme a necessidade,

para que conceda graça aos
que a ouvem”.
Ela o ensinará a agir
como Cristo, pois ela diz em
Colossenses 3.12-14 “Portanto, como povo escolhido
de Deus, santo e amado,
revistam-se de profunda
compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.
Suportem-se uns aos outros
e perdoem as queixas que
tiverem uns contra os outros.
Perdoem como o Senhor
lhes perdoou. Acima de tudo,
porém, revistam-se do amor,
que é o elo perfeito”.
Para se viver uma espiritualidade cristocêntrica
nos dias atuais o grande
desafio é retornar à palavra,
pois é somente através dela
que será possível viver esse
tipo de espiritualidade. Foi
ao retornar à palavra que
aconteceram os grandes avivamentos do passado, tanto
os do período bíblico, quanto
os do período pós-bíblico.
Retornar à palavra, esse é
o caminho para se viver uma
espiritualidade cristocêntrica
nos dias atuais.

P

Prefira
ser louco

orque a palavra da cruz é loucura para os que
perecem; mas para nós, que somos salvos, é o
poder de Deus. I Coríntios 1.18
Combatendo o sentimento faccioso instalado em
Corínto, Paulo no verso 18, segue argumentando quanto
ao que deve ser o foco da igreja, Cristo e este crucificado.
Pois como afirma no verso 29, não há lugar para vanglória
na presença de Deus. Por isto rejeita qualquer proposta
na intenção de elevá-lo a uma posição superior à de servo.
Nos versos 14 e 15, afirma que ninguém foi batizado no
seu nome e não aceita a ideia de paulinistas. De modo que,
assim como ele, ninguém deveria ver a igreja como um
meio de alcançar benefícios pessoais. Mas quantos deles
entenderiam e atenderiam ao seu apelo? Creio então que o
verso 18, é como se dissesse: o que estou falando a vocês,
esse assunto de unidade em Cristo, por causa de Cristo e
para Cristo, o estar crucificado com Cristo, esse negócio
de morrer para si mesmo, isso é loucura para o incrédulo,
é loucura para aquele que tem Cristo apenas como um
meio de alcançar um fim. Esses não têm uma real visão
da eternidade e portanto são incoerentes, não conseguem
olhar para o alto, sua visão a exemplo dos porcos é apenas voltada para a lama. Para esses, cujos interesses são
carnais, vis, Lucas 9.23, é loucura (...negue-se a si mesmo,
tome cada dia a sua cruz...). Estes, segundo Paulo, são
os que estão se perdendo. E em contraste a estes ele
diz: “mas para nós que somos salvos,” que pela graça de
Deus passamos a enxergar além desta vida, que estamos
dispostos a abrir mão de ransos, antipatias, diferenças por
causa de Cristo, para nós a palavra da cruz, o evangelho
que nos salva é o poder de Deus. Pois essa cruz que nos
salva da condenação do pecado é a mesma que nos salva
da influência do pecado. Essa cruz nos salva e nos leva
a cada dia a morrer para nós mesmos para renascermos
num viver para Cristo, conforme Romanos 6.1-4.
De modo que ninguém pode dizer que está salvo se
não está sendo salvo. Os salvos têm todos uma mesma
nova vida, um mesmo caminho, um mesmo Senhor, Jesus
Cristo. Por isso, no verso 10, de I Coríntios o Apóstolo diz:
“...falem todos a mesma coisa e não haja entre vós divisões;
antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição
mental e no mesmo parecer. ”Sendo que Cristo é tudo em
todos, nossas diferenças não podem ganhar proporções ao
ponto de nos colocar em choque, tornando-se o centro das
atenções. Não podemos ceder à tentação de criar partidos
porque é isso que o Diabo quer. Sua vontade é que sejamos
mesquinhos, que rastejemos por um reino aqui na terra.
E se afirmamos que no reino eterno prometido por Cristo
ninguém é mais do que ninguém, que evidências estaremos
dando de que cremos nisto se ficarmos lutando entre nós?
Este tipo de atitude conspira contra a nossa pregação e
coopera para que a cruz de Cristo caia em descrédito. Diz
ainda no v.17: “Cristo me enviou para evangelizar, mas não
em sabedoria de palavras para que a cruz de Cristo não
se faça vã.” Diante daquela situação de disputas pessoais,
era como se Paulo dissesse: eu não vou compactuar com
estas divisões, antes busco coerência, pois não fui enviado
para encantar com um discurso vazio. Se a nossa pregação se tornar uma mera peça retórica, uma filosofia vazia,
seremos tido como palradores frívolos e a mensagem que
comunicamos não terá crédito.
Lembrem-se que a coerência, a resignação, o preço
da reconciliação, a atitude de abrir mão de ressentimentos
pessoais, a cruz, o morrer para si mesmo não faz sentido
para aqueles cuja causa maior seja os seus interesse pessoais. Para estes que perecem, a palavra da cruz é loucura.
Mas para o crente é o poder de Deus que operando em
nós a bendita esperança nos leva à resignação, ao perdão,
à reconciliação e nos mantêm unidos apesar de nós. A
graça que nos salva mediante a fé nos chama para um
viver orientado para a eternidade, no qual não deve haver
lugar para vanglórias nem ressentimentos.
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Cuide de seu caráter, não da sua reputação. Seu caráter é quem
você é, e sua reputação é quem as pessoas pensam que você é.
John Wooden

AIBRECES 2015

Coloque desde já na sua agenda a data de 26 a 29 de janeiro de 2015 para que você possa participar com sua igreja
e família da 57ª Assembleia das Igrejas Batistas Regulares do Centro Sul do Brasil e Retiro das Famílias. O local será o
Hotel Majestic em Águas de Lindóia SP e o tema “Pastor e Liderança” com Pr. Luiz Sayão. O investimento por pessoa
para as três diárias será o seguinte:
ATÉ 30/11/2014 		APÓS 30/11/2014.
APÓS 30/11/2014
DUPLO:............................................................ R$ 585,00 DUPLO:.............................................................R$ 650,00
TRIPLO:............................................................ R$ 565,00 TRIPLO:............................................................R$ 630,00
QUÁDRUPLO:.................................................. R$ 545,00 QUÁDRUPLO:..................................................R$ 610,00
QUÍNTUPLO:.................................................... R$ 530,00 QUÍNTUPLO:....................................................R$ 585,00
CRIANÇAS DE ATÉ 02 ANOS...................................................CORTESIA
CRIANÇAS DE 03 A 05 ANOS............................ R$ 120,00 (até 30/11/14).............................R$ 135,00 (após a data)
CRIANÇAS DE 06 À 09 ANOS........................... R$ 220,00 (até 30/11/14).............................R$ 245,00 (após a data)
Reserve já o seu lugar depositando o valor de R$ 150,00 por pessoa inscrita em nome da
AIBRECES no BRADESCO - Ag: 198 C/C: 47575-0
Mande sua Inscrição com o comprovante de depósito no valor de R$ 150,00 via fax ou e-mail nos endereços: AIBRECES - Associação das Igrejas Batista Regulares do Centro Sul do Brasil. Rua 24 de Maio, 116 - 4º andar – sala
34 - CEP: 01041-000 São Paulo - SP. Fone/Fax (11) 3222-7057; Celular: (11) 96792-2196.
E-mail: aibreces@terra.com.br / prmiltoncalazans@ig.com.br
Em breve serão divulgadas maiores informações pelo Conselho. (Pr. Milton Calazans)
FÁTIMA DO SUL MS
O missionário, Pr. Geraldo Majela Pupin e sua esposa
Vilani estão fazendo plano para o futuro. Com a chegada
da idade, tanto ele quanto a esposa estão enfrentado vários
problemas de saúde e certas limitações naturais. Devido a
estes fatos estão orando para que Deus os dirija para um
ministério de apoio na mesma área de implantação de igrejas
e para que Deus levante outro pastor ou missionário para
dar sequencia ao trabalho em Fátima do Sul, até meados de
2015. Tanto a sua igreja enviadora quanto a Missão da qual
faz parte (AMI) estão cientes e apoiam sua decisão. Orem
para que Deus os dirija nesta transição ministerial e se tiver
alguma sugestão entre em contato com o Pr. Geraldo pelo
telefone (67) 3467-3992 ou pelo e-mail: gmpupin@hotmail.
com ou com a AMI: missaoami@uol.com.br.

eles moram do outro lado do rio. A grande bênção é que o
Pr. André conseguiu levantar os recursos para a compra da
canoa e do motor que a viagem seja bem mais rápida. Antes levavam da cidade até a residência entre 15 e 18 horas
pelo rio. Agora é possível fazer em 8 horas e meia. Há uma
grande obra a ser feita entre os Kaxinawa. Vamos orar pelo
Pr. André e sua família.
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por este dia. Orem para que Deus nos dê o piso da nave
que está no contrapiso. O valor estimado é de R$ 6.000,00
(seis mil reais). Alguns irmãos da igreja doaram a mão de
obra, por isso teremos apenas o custo do material. Se puderem nos ajudar, será uma grande benção! Não inauguramos
oficialmente o templo, mas já estamos nos reunindo nele e
desde que mudamos muitas famílias têm chegado para ouvir
a palavra de Deus. Estamos alegres com o crescimento da
igreja e a firmeza do nosso povo. Nos dias 28 de junho a 06
de julho receberemos um grupo de jovens para um trabalho
intensivo de evangelismo, por favor, orem para que Deus os
capacite e os use e assim muitos sejam alcançados com o
evangelho. Pr. Fernando César Martins implantando a igreja
em São Carlos SP. E-mail: Prfernando20@hotmail.com e
telefones: (16) 98116-4547 - (16) 98812-9163.
COCOS BA
Pr. Deusvanio, Kelly, Daniel estiveram em Serrana-SP em
Maço e Abril deste ano à espera do nascimento do segundo
filho, André. O nascimento se deu no dia 01 de abril com
3 quilos e 111 gramas e com ótima saúde. Naqueles dois
meses, Pr. Deusvânio aproveitou para visitar algumas Igrejas
divulgando o ministério em Cocos BA. O retorno para a Bahia
deu-se no dia 28 de abril. No dia 01 de maio, o André teve
que ser levado ao médico devido a umas bolhas na virilha e
após fazer uma ultrassonografia foi identificado uma bactéria. O médico recomendou sair de Cocos, pois lá não havia
como tratar. Kelly voltou com as crianças para Serrana SP e
Pr. Deusvânio teve que ficar em Cocos. Orem pela família e
pelo trabalho na Bahia. Para entrar em contato use o celular
TIM (77) 9169-5979 e o e-mail: deusvanio@hotmail.com.

APARECIDA DE GOIÂNIA GO

VIGÍLIA

No dia 18 de Abril a Primeira Igreja batista Bíblica
em Jardim Vera Cruz, São Paulo sob a liderança do Pr.
Paulo Cezar Bastos realizou uma vigília onde todos os 51
participantes foram grandemente abençoados. Seis dos
participantes eram visitantes que ouviram a Palavra de
Deus. Houve um momento de testemunhos em que vários
irmãos compartilharem das grandes bênçãos que Deus tem
realizado em suas vidas.
PROJETO BRODOWSKI
O missionário Pr. Gilberto Marcos Mota Basílio continua
sua jornada de levantamento de sustento para dar início ao
trabalho de implantação de uma igreja batista fundamentalista em Brodowski SP. Seu sustento ainda está no início e ele
está agendando igrejas para divulgação. Para fazer contato
com ele use o e-mail: gilberto-basilio@bol.com.br, telefone
fixo; (16) 3761-0844 e celular Claro: (16) 99214-0553.
KAXINAWA
Depois de sete meses em divulgação, em fevereiro
deste ano o Pr. André Moreira e sua família retornaram
para a aldeia, mais animados, fortalecidos e revigorados
para o trabalho na obra do Senhor na evangelização do
povo Kaxinawa. A Duda já ficou em Puraquequara, Manaus
AM (lar para os filhos de missionários). A Ester está com a
família estudando em casa mesmo. Uma escola cristã em
Manaus cedeu a matricula e o material para que ela estude
à distancia. Ela está fazendo o segundo ano. Marlete e Pr.
André estão correndo atrás e procurando atualizar o trabalho
depois deste tempo em trabalho de divulgação. Agora eles
vão fazer uma casa na aldeia pois, por exigências legais,

O Templo Batista Maranata em Aparecida de Goiânia
GO sob a liderança do Pr. Everton de Castro realizo a
segunda conferência missionária, e o pastor Fernando
Martins foi o preletor. Durante o mês que antecedeu a conferência, o Pr. Éverton desafiou a igreja através de estudos
e mensagens com o foco em missões. Como resultado
houve um aumento de 50% das entradas na promessa
de fé para missões. A igreja está aprendendo que precisa
ARAPONGAS PR
Tenho constatado uma verdade assustadora: Temos
plena liberdade de compartilhar o Evangelho em nosso
contexto, mas quanto mais essa liberdade cresce, mais os
homens não querem ouvir, e mais seitas se formam. Mas
sabemos que nossa missão é pregar, por isso jamais desanimamos, em tempo nenhum vamos parar, porque a obra
não é nossa e sim do Senhor. Quero agradecer a todas as
igrejas que nos sustenta e ora por nós. Pela graça, o Senhor
tem suprido as nossas necessidades. Temos visto almas
sendo salvas aqui em Arapongas. Eu estou muito feliz,
pois o Senhor nos deu a oportunidade de entrar em novos
lares para dar estudo bíblico. Estamos com novas famílias
aprendendo a Palavra de Deus. No último feriado de abril
trabalhamos na igreja preparando a laje para a cobertura,
agora só falta colocar a estrutura para cobrir. Não deixem
de orar por nós. Para contatos: Telefone (43) 3056-1546. ou
E-mail: missaotiago@hotmail.com.
PROJETO SÃO CARLOS SP
Prosseguimos com os trabalhos de construção do nosso
local de culto. A igreja tem se mobilizado para o término
dos banheiros, uma vez que os que estão sendo usados
são provisórios. Entraremos agora na fase de acabamento.
Falta pouco para concluirmos a obra e estamos ansiosos

fazer por outros, o que outros fizeram por ela. Aparecida de
Goiânia é a segunda maior cidade do estado de Goiás, só
perdendo para capital, no entanto a carência do evangelho
é enorme. Orem pelo Pr. Éverton, sua esposa Cláudia
e a filha Evelyn para que permaneçam fiéis levando o
evangelho àquela cidade tão carente. Visite o site www.
tbmaparecida.org.br, ou entre em contato pelo telefone
(62) 9953-0312. Por e-mail: evertontbm@yahoo.com.br.
31 ANOS

No mês de Abril de 2014 o Templo Batista Independente em
Vila São José liderado pelo Pr. Ademário Inácio da Silva Junior
comemorou o seu 31° Aniversário. A igreja teve como preletores
os pastores Rui Alexandre, Josué Pereira Félix e Mário José da
Silva. Foram momentos de louvor e ações de graças ao Senhor
com mensagens que tocaram os corações de todos. Atualmente
a igreja é pastoreada pelo pastor Ademário Jr, e seus pastores
1983 a 2013 foram: Delbert Ray Canright (fundador), Esteliano
de Moraes Souza e Ricardo Marques de Brito. Orem pelo Pr.
Ademário e sua esposa Tatiana. Para fazer contatos: jrademario@gmail.com. Visite o trabalho pelo: www.facebook.com/tbvsj.
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O orgulho está para o caráter assim como o sótão está para
a casa - a parte mais alta é, via de regra, a mais vazia.
John Gay

DE VOLTA AO BRASIL
Omar José Campos de Carvalho e sua esposa Maria,
que estavam em Cabo Verde, retornaram ao Brasil. De
início ficaram em Fortaleza por uns dias. No dia 30 de maio
chega em Ribeirão preto e enviará um relatório contando
as bênçãos do período que esteve em cabo Verde. Apesar
de ter ficado enfermo nos últimos dias antes da viagem, os
objetivos foram alcançados pela graça de Deus. Sua saúde
ainda está sob cuidados carecendo de adequar o tratamento.
Orem por ele.

Dame em Timor. Contatos para maiores informações pelo
email timorlouri@yahoo.com.br. Outra necessidade no
momento é comprar um terreno de 90 mil reais e iniciar a
construção ainda este ano.

Pr. Paulo Fernando e Vogais: Pr Pedro Quintiliano e Pr
Emanoel Lins.
PROJETO ABC PAULISTA

PROJETO MACHALI – CHILE
Passados os dois primeiros meses no Chile, Pr. Valtair,
Raquel e filhos estão eufóricos e muito dispostos com a calorosa acolhida que tiveram. A chegada ao Chile foi marcada
por um terremoto de média intensidade na região Norte do

BURITIRAMA BA

O missionário Pr. Euripedes Antonio dos Santos Filho
trabalhando na implantação de igrejas em Buritirama BA e
região tem neste ano de 2014 diversos objetivos a serem
alcançados. Os meses de abril e maio foram intensos. Em
abril aconteceu a comemoração do aniversário de organização da igreja com uma conferência com a participação
dos membros da igreja que residem na cidade e também
da congregação e dos pontos de pregação. O Pr. Ebenézer
Rodrigues da IBB de Cidade Ademar em São Paulo SP foi o
conferencista e desafiou a todos com mensagens edificantes elevando o ânimo, a disposição e a visão de todos para
a expansão da obra. Logo em seguida um grupo de jovens
participou de um intercâmbio com a COJUBAB, visitando
igrejas de Salvador, Camaçari, Porto do Sauipe e Simões
Filho. Em seguida, em poucos dias aconteceu a preparação
para o Acampamento de Jovens realizado a 17 anos, sendo
BATATAIS SP

Pr. Almir
Nunes, atuando
juntamente com
P r. B e n j a m i n
Paulo Leaf na
implantação da
Igreja Batista da
Vitória em Batat a i s S P, t e v e
que mudar de
endereço mais
uma vez devido
ao espaço do local de reuniões
ter ficado pequeno. No momento estão pagando o terreno e também o
aluguel do salão. Trata-se de uma despesa pesada a
cada mês, mas o Senhor tem abençoado e os compromissos têm sido cumpridos. Há necessidade de construir
o local de culto o mais breve possível e toda ajuda será
bem vinda. Para saber mais entre em contato com o Pr.
Almir pelo e-mail: pralmirnunes@yahoo.com.br, ou pelos
telefones fixo (16) 3662-6924 e celular (16) 99187-6656
(Claro).
TIMOR LESTE
Depois de muito trabalho cansativo de tradução e aulas
intensivas, Pr. Lourinaldo conseguiu formar a primeira turma
do Instituto Batista Bíblico Timorense - um curso básico de
teologia. No domingo, dia 17 de maio foram entregues os
certificados aos cinco formandos. Pr. Lourinaldo espera que
no futuro possa receber pastores do Brasil para dar seminários intensivos para aprofundar assuntos de teologia e
escatologia. A EBD esta cada vez mais cheia, pois os alunos
vindos de duas aldeias vizinhas aumentam a cada dia. Agora
já tem eletricidade na aldeia, e será possível implantar um
forte programa para os jovens que frequentam os cursos de
português, com esportes, retiros e filmes cristãos. O missionário Osmundo P. Araújo, irmão do Pr. Lourinaldo chega
das Filipinas dia 17 de Maio, depois de terminar o curso
intensivo de inglês no Seminário Batista Bíblico de Manila.
Sua atuação é importante para os jovens e como ministro
de música. Osmundo foi para no Timor solteiro e agora
vai se casar com uma missionária filipina que trabalha no
seminário. Orem pelo sustento dele que está deficiente. Ele
foi enviado pela igreja Batista de Monte Castelo em Campo
Grande MS no Brasil, e filiou-se à Associação Missionária

cada ano um desafio para jovens e adolescentes. Nos dias
08 a 11 de maio aconteceu o acampamento reunindo 120
acampantes, na maioria jovem e adolescente reunindo a
igreja de Buritirama com jovens de outras igrejas Batistas
bíblicas. O Pr. Luís Sacramento, da IBB em Simões FilhoBA, foi o preletor levando estudos e pregações que falaram
ao coração dos presentes. Contatos com o missionário Pr.
Euripedes Antonio dos Santos Filho e sua esposa Lusilene Alves dos Santos: Av. Cel. Antonio Rodrigues Viana
722 – Buritirama BA CEP: 47120-000 – Telefone: (77)
9952-0788/3442-2322; E-mail: euripedesantoniosantos@
hotmail.com.
país. Os meninos já deram início aos estudos e agora é a
fase de adaptação a tudo. Pr. Valtair está procurando se
familiarizar com a Bíblia espanhola versão Reina Valera.
Como vão passar o período de adaptação com apoio do
Pr. Jomar, as coisas serão mais tranquilas e mais rápidas,
inclusive a adaptação cultural. Continuem orando pela família
Oliveira. Para contatos: E-mail: raquel.valtair@gmail.com,
telefone fixo: 56722754314 e celular: 56954766354. Para
correspondência: Pr. Valtair Oliveira – Pasaje La Piedad,
2524 Villa Galilea – D – Casilla Postal 432 – Rancágua, VI
Region Chile.
AIBRERN

A AIBRERN é uma associação de igrejas que tem por objetivo congregar igrejas, congregações e entidades Batistas
Regulares do Estado do Rio Grande do Norte. A AIBRERN
tem por finalidade (1) Associar Igrejas, Congregações e
entidades Batistas Regulares que subscrevem os Estatutos
e Artigos de Fé adotados pela AIBRERN. (2) Motivar, promover e incentivar entre Igrejas, Congregações e entidades
afiliadas, interdependência e cooperação recíprocas no estabelecimento de novas Igrejas, no sustento de Missionários,
Escolas, Imprensa, Acampamentos, Seminários, Abrigos,
etc., prestando inclusive assistência jurídica. (3) Arbitrar
os litígios ético-doutrinários entre os afiliados, quando para
isto convocada, respeitando o princípio da autonomia e, (4)
Operacionalizar a completa separação de movimentos ou organizações que firam a Declaração Doutrinária da AIBRERN,
os Estatutos e os Princípios Históricos dos Batistas Regulares, tais como: Modernismos teológicos, Modernismo
prático, Neo-ortodoxia, Neo-Evangelicalismo, Evangelho
Social, Ecumenismo, Cultismo (profético carismático e oriental). Na foto a atual Diretoria da entidade: Presidente: Pr.
José Erinaldo da Costa; Vice: Pr. José Soares; Secretarios:
Pr. Lenivaldo Gonzaga e Pr. Charles Bronson; Tesoureiro:

Está chegando a hora da mudança de campo do
Pr. Tomé Lopes Santos com a esposa Lúcia e a filha
solteira Raquel. Depois de construir uma bela história
de implantação de igrejas na região metropolitana de
Salvador BA durante 23 anos, a família Santos está
arrumando as malas para o novo desafio na região
metropolitana de São Paulo, mais precisamente no ABC
Paulista. Pr. Tomé está dando os passos finais para a
transição ministerial e conta com as orações de todos
que ao longo de seu ministério tem lhe dado apoio. A
mudança está marcada para o dia 8 de julho. Para saber
mais sobre o trabalho entre em contato com ele através
dos seus dois e-mails: tomesantoslopes@gmail.com e
prtomeylucia@yahoo.com.br.

Novo Projeto da
Família Divino

N

Continuação da página 1

o seu novo projeto, Pr. Isaías tem como objetivo implantar uma Igreja Batista na cidade de
Vilhena RO e através dela desenvolver simultaneamente um trabalho entre os indígenas da região e na
Penitenciaria da cidade. Na região de Vilhena vive povos
indígenas de diversas etnias: Enawene-nawe, Negarote,
Kitaulú, Mamaide, Nambiquara, Suruí, Cinta-Larga,
Gavião, Arara e Amondawa. Pr. Isaías está considerando
trabalhar especificamente com o povo Amondawa.
DADOS DO PR. ISAIAS DIVINO
Casamento com Rachel:
Dia 31/07/2004. São enviados ao campo
através da Igreja Batista Independente de
Local do casamento:
Igreja Batista Independente de São Joaquim da Barra SP
São Joaquim da Barra SP.
Formação do Pr. Isaias:
- De 2000 a 2003 estudou teologia no Instituto Batista
Ebenézer em Ribeirão Preto SP.
Formação da Rachel:
- De 2000 a 2004 - Bacharel em Teologia
pelo Tabernacle Baptist Church em Greenville,
Carolina do Sul - EUA.
- Em 1999 - Secretariado pela Universidade
Bob Jones em Greenville, Carolina do Sul - EUA.
Formação de ambos:
- De 2004 a 2005 - Linguística Avançada
na cidade de Vianópolis GO
- De 2006 a 2008 - Técnico em Enfermagem
na cidade de Batatais, SP
Ordenação Pastoral:
Março de 2009.
Igreja enviadora:
Igreja Batista Independente de
São Joaquim da Barra SP
Pr. José Mauro Teles
Missão:
- MBIB - Missão Batista Internacional Brasileira,
Limeira, SP desde 2004.
Contatos:
www.amiliadivino.com.br.
Skype: divinos2004
E-mail: Isaias_rachel@hotmail.com
Celular: (16) 9 9779-4888 (Vivo)
Correspondência: Q N M 40, AE 06
CEP: 72.146-000 - Taguatinga DF.
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Quando fazemos uma escolha, qualquer escolha, estamos dizendo
sim para um lado e dizendo não para o outro. Então, algum
sofrimento sempre vai haver. Martha Medeiros

Não temas! O
plano de Deus
se cumprirá em tua vida!

U

m medo que pode acompanhar as pessoas que
seguem a Deus é o de que os erros de outros
venham impedir que o plano de Deus se cumpra
em suas vidas. Lembro-me de uma amiga que, estando
apaixonada por um rapaz e sabendo que outra moça também estava interessada no mesmo, argumentava se que
aquele rapaz poderia tomar a decisão errada, e assim o
plano de Deus (que ela supunha ser casar com ele) não
se realizaria na vida dela.
O capítulo 27 do livro de Atos ilustra o princípio de que
os erros dos outros não impedirão a realização do plano
de Deus em nossas vidas.
Paulo permaneceu preso por causa do Evangelho
por mais de dois anos na Judéia. Então foi enviado para
Roma, onde seria julgado pelo imperador. A viagem havia
se atrasado, e a época não era propícia para a navegação.
Ele advertiu o centurião romano que a viagem se tornaria
perigosa e traria prejuízos, mas este preferiu acreditar no
piloto e no mestre do navio e acatou a decisão da maioria,
de que era melhor continuar a viagem.
O desastre aconteceu. O navio foi levado por um tufão
para alto mar. A carga do navio teve que ser lançada fora,
mais de 300 toneladas de trigo. Eles foram envolvidos por
uma tempestade tão grande que não conseguiam nem ver
a luz, foram 14 dias de escuridão. Chegaram a perder todas
as esperanças de que escapariam com vida.
O centurião do navio tomou uma decisão errada, mas
Deus garantiu a Paulo de que o propósito d’Ele, de que
Paulo testemunhasse em Roma, seria realizado. A decisão
equivocada e desastrosa do centurião não impediria que o
plano de Deus se concretizasse na vida de Paulo. Nenhuma
tempestade, nenhum tufão, nenhum prejuízo, nenhuma
decisão errada dos outros impediria o plano de Deus para
vida de Paulo. Por isso, Paulo não deveria temer.
Estamos sujeitos às decisões de pessoas que têm autoridade sobre nós (pais, maridos, chefes, governantes e
outros). Algumas vezes estas autoridades tomam decisões
desastrosas, mas não precisamos temer, pois temos a
garantia de que os erros dos outros não impedirão que o
plano de Deus se cumpra em nossa vida.
O texto ainda ilustra outra lição: A garantia de que o plano de
Deus vai se cumprir em nossa vida não impede que soframos
as consequências doloridas das decisões erradas de outros.
Paulo sofria sem culpa. Ele havia advertido do perigo,
mas a maioria decidiu continuar a viagem. Ele estava no
mesmo barco que os outros! Por isso, sofreu os mesmos
perigos dos outros. A tempestade também o atingiu.
Algumas vezes o nosso sofrimento é resultado da
escolha de outros. Avisamos e alertamos, mas os que nos
acompanham teimam em prosseguir no que vai dar errado,
e nem sempre conseguimos ou podemos abandonar o
barco! Então, a tempestade se abate sobre nós também, e
sofremos o prejuízo junto com outros. Nestas horas devemos
lembrar: há um Deus no controle, Ele cuida de nós. Nossas
vidas estão em Suas sábias e amorosas mãos. Nem sempre o caminho para o cumprimento do plano de Deus nos
concede céu de brigadeiro ou mar azul sem tempestades.
Quero destacar um terceiro princípio ilustrado neste
capítulo: a garantia de Deus não deve impedir a nossa
ação, devemos fazer o que está diante de nós e confiar na
bênção de Deus. Paulo tinha a garantia de Deus de que
ninguém iria morrer, mas ele exorta as pessoas a comerem,
avisando que se não fizessem isso, elas pereceriam.
Também avisa o centurião da intenção dos marinheiros de
escaparem, ele empreende as ações necessárias, pois o
plano de Deus seria cumprido através delas. Deus fez o
que Paulo não podia fazer, tocou no coração do centurião
para impedir que os soldados matassem os prisioneiros.
A garantia de Deus não deve nos impelir à passividade,
mas à ação confiante. Temos que tomar as atitudes corretas
que as oportunidades diante de nós apresentam, e confiar
na soberania de Deus.
OREMOS POR SABEDORIA E DISPOSIÇÃO PARA
EMPREENDER AS AÇÕES NECESSÁRIAS ENQUANTO
CONFIAMOS NA SOBERANIA DE DEUS.
Este capítulo é uma excelente ilustração da interação
entre a soberania de Deus e a ação humana.
Para mais detalhes desta interação entre a soberania
divina e ação humana leia o artigo que postei no blog em
dezembro de 2012.
http://www.pastoralmir.blogspot.com.br/2012/12/umailustracao-da-interacao-entre.html
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Estação Missões
a concretização de um projeto

A

primeira edição de Estação
Missões circulou
devido ao apoio de um empresário, de um pastor com
sua igreja e de um seminário e uma publicadora
que bancaram os custos de
impressão e distribuição.
Entre a primeira e a segunda edição começamos a
busca de apoio e parcerias.
Irmãos estão fazendo uma
doação anual no valor de
R$ 39,00 (trinta e nove reais)
como apoiadores do projeto,
igrejas têm feito parcerias
conosco e vamos precisar
de muito mais.
O motivo de estarmos
nos dirigindo aos leitores
do Jornal de Apoio é para
alcançar parceiros que invistam esses 39 reais uma vez
por ano para que tenhamos
condições de trabalhar o
jornalismo e a editoração
da revista que não tem fins
lucrativos.

Estendemos nosso apelo
aos pastores e diretores das
diversas missões no sentido
de que se mobilizem em
nosso apoio incentivando
em seus círculos nas igrejas
e missões para que mais
irmãos se tornem apoiadores
de uma obra que estará
beneficiando, através da

conscientização missionária,
as nossas próprias igrejas.
Certamente haverá resultados benéficos para a obra de
evangelização e missões em
todos os sentidos.
Os interessados em colaborar com uma oferta mínima de R$ 39,00 para receber as 4 primeiras edições

da revista deverão
preencher o cupom
que está no final desta matéria, fazer o
depósito na conta
da Missão Brasileira
de Apoio aos Missionários no Banco
do Brasil, Agência
0351-4 – Conta Corrente 30349-6 e enviar cópia do depósito
juntamente com os
dados solicitados
no cupom para o
seguinte endereço:
Missão Brasileira de
Apoio aos Missionários – Caixa Postal
150 – CEP 14300-000 Batatais SP, ou pelo e-mail: missaombam@yahoo.com.br.
Para maiores informações
entrar em contato com o Pr.
Carlos Alberto Moraes pelos
telefones (16) 3761-0749 e
celulares: (16) 991921440
(Claro) e (16) 98121-4101
(TIM).

Vale a pena evangelizar!

U

m de cada três
crentes, 32,7%,
se converteu entre 11 e 17 anos, foi o que a
AMME evangelizar descobriu na maior pesquisa já
realizada sobre o cresci-

mento da Igreja Brasileira.
Os adolescentes foram
o m a i o r g r u p o d e c o nversão, seguidos pelos
jovens de 18 a 24 anos,
com 25,6% das conversões. Somando 19%

de conversões na infância, mais de três quartos
dos crentes brasileiros
se converteu antes dos
24 anos de idade. Além
disso, a grande maioria
dos líderes da Igreja está

entre os que se converteram mais jovens.
Va l e a p e n a i n v e s t i r
nessas faixas etárias
e montar estratégias
para alcançar crianças,
adolescentes e jovens.
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Esta é o que considero a verdadeira generosidade. Você dá tudo
de si, e ainda sente como se não lhe tivesse custado nada.
Simone de Beauvoir

18º Encontro reuniu 430 mulheres de 27 igrejas
Continuação da página 1

Temos
escolha
“Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me”
(II Tm 4.17)

E

stiveram presentes em torno de
430 mulheres,
representando 27 igrejas
das cidades de Altinópolis,
Araraquara, Barrinha, Batatais, Barretos, Bebedouro,
Cajuru, Cravinhos, Goiânia,
Jaboticabal, Jardinópolis,
Orlândia, Pitangueiras, Pontal, Ribeirão Preto, Sales de
Oliveira, Santo Antonio da
Alegria, São Carlos, São
Joaquim da Barra, Sertãozinho e Serrana.
Foram apresentados

vários hinos especiais de
diversas igrejas e também
peças teatrais dramatizadas
pelas irmãs da igreja acolhedora com ênfase evangelística e missionária mostrando
a urgência do trabalho nas
vidas das pessoas que se
submetem a Deus, com a
única mensagem capaz
de fazer diferença: Cristo
Jesus, nosso Amado Salvador. Momento abençoado
também ficou por conta da
irmã Érica Barros que lançou
o desafio ás irmãs presentes

E

de orar para que Deus levante alguém para “tapar a
brecha” que foi aberta com
o falecimento de sua mãe,
irmã Neusa, única mulher
a fazer parte do grupo de
missionários envolvidos com
o trabalho nos presídios e
que há 5 anos encontra-se
carente dessa participação.
Preciosa foi a comunhão
e os períodos de intercessão
pelos missionários e necessidades de irmãos e igrejas.

O próximo evento deverá acontecer novamente
em Batatais, no Clube de
Campo da ABR Operária, a
princípio agendado para o
dia 01 de maio de 2015.
Louvo a Deus pela oportunidade de participar desse
encontro e renovar junto com
as demais irmãs o propósito
de continuar sendo instrumento nas mãos do nosso Deus.
Selma M. P. Agnesini

• DICAS DE LEITURA •

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

A MISSÃO INVERTIDA
Paul Bendor-Samuel
Editora Ultimato
www.ultimato.com.br
O contexto e os números do cristianismo mundial mudaram. As estratégias,
as prioridades e, especialmente, a
participação global em missões estão
de ponta-cabeça. A Missão Invertida
mostra bíblica e teologicamente as implicações dessas mudanças. O foco
não é mais na pessoa que vai. Agora
é necessário focar no fortalecimento
das igrejas locais.

COMO INTEGRAR FÉ E TRABALHO
Timothy Keller
Katherine Leary Alsdorf
Editora Vida Nova
www.vidanova.com.br
Como Deus nos chama a expressar sentido e propósito
por meio de nosso trabalho e carreira profissional. Qual é
o propósito do trabalho? Como posso encontrar sentido e
servir às pessoas em um ambiente de trabalho impiedoso
e voltado para resultado? Como usar minhas habilidades
em uma vocação que tenha sentido e propósito? Posso
manter-me fiel a meus valores e ainda assim crescer profissionalmente? Como fazer as difíceis escolhas que devem ser feitas ao longo de
uma carreira de sucesso?
LIÇÕES PARA LÍDERES - VOLUME 2
Albert McShane
Editora Sã Doutrina
www.sadoutrina.com
Uma análise da vida dos principais personagens do segundo livro de Samuel, com aplicações práticas, atuais
e relevantes para as igrejas de Deus e para cada cristão
individualmente. O autor extrai do passado, entre erros e
acertos, verdadeiras pérolas de instrução prática para os
líderes que procuram servir como “modelo do rebanho”
que pertence ao Senhor.

xistem versículos que, por serem tão significativos em nossas vidas, deveriam estar gravados
não apenas em nossas mentes, mas também
nas paredes de nossas casas, nas portas, nos móveis,
para que a cada momento nos lembremos de dar graças a Deus pelas promessas e o cumprimento delas É
preciso que o conhecimento que a Palavra de Deus nos
traz possa se transformar em instrumentos do saber e
do fazer.
Muitos de nós vivemos em uma época que um pequeno
gesto dizia mais do que mil palavras. Assim era a correção
do meu pai. Ele não precisava usar a vara, porque a um
simples olhar nós sabíamos o que ele estava querendo
dizer e obedecíamos Hoje ao olhar para o passado, um
sentimento de nostalgia nos acomete. Ao ver crianças,
jovens e até mesmo adultos que não conseguem compreender, nem mesmo após ouvir dezenas, centenas de
pregações, o que Deus está falando aos seus corações,
nos sentimos impotentes. Será que nossos filhos e netos
terão exemplos de servos fiéis para ajudá-los a crescer e
vencer esta luta?
Onde estão aqueles que “em Cristo se tornaram novas
criaturas?” Onde estão aqueles que “ levam a preciosa
semente, andando e chorando?” Onde estão os que “amam
ao próximo como a si mesmo? ”
O salmista diz que quem “sai andando e chorando
enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus
feixes”. Muitas vezes precisamos molhar o solo duro com
as nossas próprias lágrimas. Semear não é coisa fácil:
exige preparo, esforço e renúncia.
John Knox orou: “Senhor, dá-me a Escócia ou morrerei”. Mas embora seja um incentivo ouvir e ler sobre
grandes homens de Deus, precisamos escrever nossa
própria história cristã, deixar nosso comodismo e sair
em busca das almas perdidas neste mundo dominado
pelo pecado. Ao nosso redor há pessoas necessitadas,
procurando um motivo para continuar a viver, carentes da
graça de Deus.
Frequentemente enfrentamos desafios que exigem
uma escolha, que nos pedem para olhá-los como oportunidades de aprender e crescer.
Junto à fogueira, o velho índio contava ao neto a respeito da batalha que se trava dentro de cada pessoa. Ele
dizia: “Meu filho, a batalha se dá entre dois lobos dentro de
todos nós. Um é o Mau. Ele é o medo, a raiva, a inveja, a
arrogância, o ressentimento e a mentira. O outro é o Bem.
Ele é a alegria, a paz, o amor, a esperança, a humildade,
a generosidade, a verdade e a fé”.
O garoto pensou por alguns instantes sobre o que o
avô contara e perguntou: “Qual lobo vence?” O velho índio
respondeu: “Aquele que você alimenta”.
Não deixa de ser verdade. Em Gl 5.17 Paulo nos diz:
“Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne; e estes se opõem um ao outro, para que não
façais o que quereis”.
Temos uma escolha. Em Cristo, somos novas criaturas, mas se deixarmos de alimentar com a leitura da
Palavra de Deus e com a oração este novo ser estaremos dando lugar à velha natureza que ainda teima em
aparecer. Podemos alimentar o lobo do desinteresse, da
acomodação, da vergonha ou podemos acreditar que
servimos ao mesmo Deus que diz a Josué: “Não temas,
nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por
onde quer que andares”, e alimentarmos o lobo do amor
pelas almas, da coragem, da ousadia e determinação. É
uma decisão que tomamos dia a dia. E o segredo para
manter esse lobo dominado é investir em nosso relacionamento com Deus.
O crente nascido de novo deve apresentar evidências
dessa decisão em sua vida. O novo nascimento não produz
uma mudança de atitude automática, mas, sem dúvida,
deve apresentar transformações que sejam perceptíveis.
A libertação é um processo que acontece passo a passo,
não é algo que se consegue instantaneamente. É uma
ação presente e contínua.
A velha natureza foi condenada na cruz do Calvário. A
batalha que começou com a conversão continuará durante
toda a vida. Nunca se está de folga nesta luta, só a morte
ou o Arrebatamento nos darão a liberdade eterna. Eis
porque transformar sermões em ações é o grande desafio
dos crentes de nossos dias.
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Poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade
de uma pessoa do que a maneira como ela usa o dinheiro.
John Blanchard
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Os Batistas Regulares no Rio Grande do Norte “Pregando

Pr. Charles Bronson
pastor Charles Bronson
do Nascimento, titular
da Igreja Batista Regular Central de Mossoró RN, é autor
do livro “Esperança no Sertão: Uma
biografia de Carlos Mateus”. O livro
é uma fonte de pesquisa para os
que se interessam pela história do
movimento batista regular no Rio
Grande do Norte.
A história do livro começou em
2003, quando Charles começou a
cursar História na UERN. Sua vida
universitária TVE início ao mesmo
tempo em que ele dava seus
primeiros passos na vida cristã.
Converteu-se a Cristo através do
ministério da Igreja Batista Regular
Central de Mossoró.
A primeira vez que ele pensou
em escrever sobre o movimento
batista regular no Nordeste foi
quando participava de uma reunião de liderança das igrejas
em Natal RN e ouviu acerca da
trajetória no Brasil do missionário
estadunidense Carlos Mateus.
Naquele momento de iniciante na
vida acadêmica nasceu a ideia de
fazer a monografia de conclusão
do curso naquela área. Assim, os
primeiros passos das pesquisas
foram dados na universidade e na
vida eclesiástica.
Biográfico, o livro conta a
trajetória de Carlos Mateus que
chegou ao Brasil em 1932, iniciando, de forma pioneira, trabalhos
evangelísticos nas cidades paraibanas de Patos e Esperança (19321935); depois, em Maranguape, CE
(1935-1936) e, por fim, em vários
municípios do Rio Grande do Norte

O

Capa do livro
(1938-1966).
Na Paraíba, o missionário
estadunidense vivenciou o drama
social causado pela seca de 1932
e esteve no epicentro dos acontecimentos antiprotestantes ocorridos em virtude das reações da
Igreja Católica, principalmente
na liderança do Frei Damião, às
ações dos pastores e missionários
estrangeiros que ali atuavam.
Porém, foi no Rio Grande do
Norte que Carlos Mateus viveu o mais
extenso e intenso período no Brasil,
trabalhando na fundação de seis
igrejas locais, dentre estas, a Primeira
Igreja Batista Regular entre os potiguares, além de um acampamento,
um seminário, as associações estadual e nacional da denominação. O
livro aborda com detalhes a polêmica
atuação do missionário na construção
da Base Aérea de Parnamirim, no
contexto da II Guerra Mundial.
FREI DAMIÃO E O COMBATE
AOS PROTESTANTES
Na obra, Charles Bronson também resgata o fato das “cruzadas”
de Frei Damião. Segundo ele, nos
anos 1940, o percentual da população evangélica (protestantismo
geral) em relação à população
total do Brasil alcançava os ínfimos
2,6%. A partir da década de 1930,
época da chegada do missionário
Carlos Mateus à Paraíba, o projeto
desenvolvimentista e nacionalista
de Getúlio Vargas influenciou
a Igreja Católica no sentido de
valorização da identidade cultural
brasileira. Logo, ser brasileiro era
ser católico.

No sertão nordestino, a hegemonia religiosa do catolicismo
romano que já havia fincado fortes
raízes nos mais de quatro séculos
de presença em solo brasileiro,
moldava mentes e costumes do
povo. Duas lideranças católicas
predominavam: Padre Cícero
e Frei Damião. Este último, ao
conseguir arrastar multidões para
ouvir seus sermões, já era um fenômeno de popularidade religiosa no
Nordeste.
Não levou muito tempo para
que o missionário batista estadunidense se deparasse com o missionário católico italiano. Em 1935,
no período de 18 a 25 de março,
Frei Damião realizava uma cruzada
na cidade de Esperança PB. O
evento realizado regularmente era
denominado “Santas Missões”,
uma espécie de cruzada realiada
nas cidades nordestinas onde se
armava um palanque ao ar livre
com vários alto-falantes através
dos quais o frade transmitia seus
sermões.
Frei Damião, com terço e um
crucifixo sempre à mão dizia ao
povo que o objetivo das missões
era “livrá-los dos demônios, que
queriam afastá-los da Igreja e
fazê-los abraçar outro credo”. Tais
“demônios” eram os protestantes que através da evangelização
começava a alcançar os corações
e muitos se convertiam a Cristo.
O embate entre Carlos Mateus
e Frei Damião, resultou em uma
troca de correspondências, entre
ambos. Tais correspondências são
analisadas em detalhes no livro de

Frei Damião

Bronson. São textos datilografados
pelo americano e bilhetes redigidos
pelo próprio frade italiano. O líder
católico desafiava o americano a debates públicos acerca das doutrinas,
asseverando que “o povo de Esperança deve conhecer quem está em
contradição com a Bíblia: se o padre
católico (sic) ou o pastor protestante.
Não pode Nosso Senhor estar contente com duas Igrejas; resolvamos,
pois, qual é a Igreja que deve aqui
ficar... Se não tiver coragem de sustentar uma discussão comigo, envie
outros colegas...”.
Carlos Mateus não compareceu
ao referido debate, por motivos
apontados numa correspondência e
distribuída à população, dentre eles,
o cenário de insegurança e risco de
confrontos entre a população local.
Sobre a ausência do missionário
americano, a impressa local, assim
noticiou: “Até o Sr. Carlos Mateus
não ficou sem o seu convite. Mas,
o que é fato, ele nunca se atreveu
a mirar as barbas de frei Damião.
Não sei o que o impedia a atender
o chamado do Missionário: se a má
pronúncia do belo idioma português
ou se... a certeza do não resistir à
dialética incoercível do Padre Capuchinho quem sabe... O Sr. Carlos
Mateus não pode fugir ao terrível
dilema. Demais corria risco ao seu
próprio grupelho, desta vila. Que não
diriam os “crentes” se ele fugisse?
Pastor? Não! Mercenário”.
Para saber mais sobre o livro entre em contato com o autor através
do seu e-mail: chbronson_1@yahoo.com.br; ou pelo telefone: (84)
9668-7406.

Pr. Mateus

o livro de
Cantares”

C

om início no dia
4 de novembro
de 2014 às 8
horas e término no dia 7
às 12 horas, na Primeira
Igreja Batista de Atibaia
será realizado o Congresso Pregue a Palavra 2014
sob o tema; “Pregando
o Livro de Cantares”.
Os preletores serão: Pr.
Carlos Osvaldo Cardoso
Pinto, Pr. Antonio Mendes
Gonçalves e Pr. David
Merkh.
A chegada poderá ocorrer no dia 03 a partir das
14h - neste dia haverá o
jantar a partir das 18h. O
horário limite da recepção
nesta data é às 21h30. Após
esse horário não haverá
hospedagem.
Cada participante deverá trazer o seu próprio
material de higiene pessoal, chinelos, bem como
a roupa de cama completa,
que NÃO serão fornecidos
nos locais de hospedagem.
Telefones úteis: Táxi
em Atibaia: Cláudio: (11)
9 9751-7252 / Jairo: (11)
9 9618-9245 / Natanael:
(11) 4412 3825 (ponto) - 9
9956-7533.
Valor da inscrição: R$
100,00. Fazer o depósito
na conta BANCO BRADESCO AG. 1368 - CC. 5205-1
em nome de ASSOCIAÇÃO BÍBLICA PREGUE
A PA L AV R A - C N P J .
15.156.924/0001-59. Enviar
por e-mail o comprovante
de deposito, contendo
nome completo, telefone
e e-mail para: André Carvalho de Oliveira, Gerente
Administrativo do CDL.
Contatos pelo telefone (11)
4412-6679 / 98211-7872 ou
pelo Skype: cdl.andre.

