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Ministério
Cristão
Global

O

Ministério Cristão Global está
empenhado
em conseguir parceiros
para a adoção de pastores
em Moçambique, África.
Os pastores necessitados
no momento são: Alberto
Jonasse, Henriques Canivete Intola, Enoque Raul
Muripa, Sosinho Aguamala
e Bernardo. Leia matéria
na Página 3.
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Divulgue sua
igreja sem custos

O

Pr. Jeremy Tyler está disponibilizando uma
excelente ferramenta para que todas as igrejas
batistas fundamentalistas entre independentes, regulares, bíblicas e outras, sejam divulgadas. O
objetivo é proporcionar a pessoa em trânsito ou em mudança que possam encontrar uma igreja para congregar.
É só fazer o cadastro e pronto. Não há custo e nem
burocracia. Divulgue para outros pastores: http://www.
conhecendoigrejas.com.br.
Pelo menos uma vez por ano será enviado um e-mail
pedindo atualização dos dados para que caso haja mudanças as pessoas não fiquem desinformadas. Para fazer
contato com o Pr. Jeremy Tyler use o e-mail: jeremy@
conhecendo igrejas.com.br.

jornaldeapoio@yahoo.com.br

Projeto Ásia já tem 10
missionários adotados
O
Projeto Ásia lançado pela AMI Associação Missionária Independente no final do ano passado, já
tem 10 projetos missionários adotados:
01- Pr. SAMSOM MONDITHOKA - Esposa: Priyadarsahim; Filhas: Lily Grace e Navya; Campo: Tallapenta - INDIA Etnia: Koya.
02- Pr. SUNDARA RAO MANDITHOCA Esposa: Grace; Filhos: Vijayalatha, Shalem,
Madhavilatha, Vivek David; Campo: Janalagadda - INDIA Etnias: Madiga, Chakau.
03- Pr. PREMADAS NALLGATHLA Esposa: Suvarthamma; Filhos: Subhuchan,
Sucharitha, Surakha; Campo: Palvoncha,
India Etnias: Koya, Lambadi, Konda Reddy.
04- Pr. RAVI KUMAR TANANKI - Esposa:
Jhansi; Filha: Joyce Mary; Campo: Gollapolli
INDIA - Etnia: Polli.
05- Pr. SUDIR GOLI GOPAL - Esposa:
Sutatha; Filho: Danile Paul, Filha: Reema
Paul; Campo: Guduv, Warangal - INDIA Etnias: Koya, Gondu and Lambadi.
06- Pr. SONDUMIYA SHAIK - Esposa:
Mahaboobi; Filha: Grace Shaik; Campo:
Tallapenta - INDIA Etnias: Mala, Madiga,
Chakali, Lambadi.
07- Pr. ARIGILA YESUPADAM - Esposa:
Sundaramma; Filhos: Israel, Jyothi; Campo:
Gadde Vaari Gudem – INDIA; Etnias: Lambadi, Kapu.
08- Pr. PARASA LAZARU - Esposa: Kezia; Campo: Td Pally - INDIA Etnia: Madiga.
09- Pr. YESU RATNAM PALLIPAMU Esposa: Sulochana; Filhos: John, Shalem;
Campo: Chiutalavalli - INDIA Etnia: Madiga.
10- Pr. ZEN KHAN SUUT (Ainda não
Pr. Sudir Goli Gopal com a Esposa Sutatha, o filho Danile e a filha Reema Paul.
recebemos os dados deste projeto).
Missionário em Guduv, Warangal-India com as etnias Koya, Gondu e Lambadi.
Continua na página 3
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“Mesmo desacreditado e ignorado por todos,
não posso desistir, pois para mim, vencer é nunca desistir”.
(Albert Einstein)

N

Dias finais

igel Barber, Ph.D em biopsicologia, é um
irlandês que vive nos Estados Unidos, e se
dedica ao estudo das religiões. Em recente
artigo que circulou o mundo através das redes sociais ele
demonstrou através de pesquisas, que até 2038 a maioria
da população mundial vai se tornar ateia.
A tese é que o enriquecimento das nações aliado à
elevação do IDH - Índice de Desenvolvimento Humano
está levando as pessoas à superação da necessidade
de crenças religiosas. Para exemplificar, ele cita Suécia,
Dinamarca, Bélgica e Noruega, entre outros países em
que a secularização veio junto com a o crescimento das
riquezas. A tese é simples: “na medida em que os países
elevam o IDH, as pessoas se tornam mais confiantes,
livrando-se, assim, da expectativa de obtenção de amparo
de divindades” (Blog de Nigel Barber no Huffington Post).
Claro que Barber está sendo contestado por religiosos
do mundo inteiro e também por cristãos bíblicos. Sua tese,
no entanto, é válida para nossa reflexão. Reporta-nos ao
Imperador Vespasiano e a construção do Grande Coliseu
no Antigo Império Romano quando cunhou a frase: “Pão
e circo”, tática de prover alimentação e diversão ao povo
com objetivo de diminuir a insatisfação popular contra os
governantes. Funciona até hoje e os governantes sabem
como utilizá-la.
Agora mesmo estamos vivenciando isso aqui no Brasil
com a realização da Copa do Mundo de Futebol da FIFA.
Olhando para boa parte dos irmãos em Cristo, parece que
estão em um intervalo. Vale tudo para ver os jogos da
Copa. Claro que eu sei de alguns que estão aproveitando
para evangelizar, distribuir literatura, promover atos públicos, etc. Mas há certo entorpecimento dos sentidos. A
vibração durante alguns jogos tanto da seleção brasileira
quanto de seleções com as quais as pessoas se identificam e torcem, é algo fora do comum. O futebol mexe com
os sentimentos de forma extraordinária!
Exemplos de pessoas que melhoraram de vida financeiramente e se afastaram da fé são muitas. Em todas
as igrejas há casos conhecidos. O mesmo ocorre com os
jovens que cresceram na igreja e ao entrarem na idade
de sair de casa para o colégio e a faculdade, as diversões
ocupam o lugar das atividades da igreja. O Coliseu continua vivo. Na idade da mídia o circo está aberto 24 horas
por dia. Há fartura de pão e circo.
A prova de que os nossos dias são os finais, está nas
afirmações bíblicas que todos nós conhecemos: “Quando
vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?”; “Por
se multiplicar a iniquidade o amor esfriará de quase todos”;
“Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma”.
Mesmo que as pesquisas dos ateístas não sejam cem
por cento confiáveis, o cenário contemporâneo aponta
para uma geração que não quer nada com os absolutos
de Deus. Nigel Barber pode estar equivocado em parte
a respeito do caos da secularização até 2038, mas eu
não serei pego de surpresa se Cristo voltar antes disso e
interromper o processo.
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A boca fala do que o coração está cheio

ilhares de pessoas vaiaram
e xingaram a
Presidente do Brasil, Dilma
Rousseff, na abertura da
Copa da FIFA no Brasil no
dia 12 de junho. A presidente
foi vaiada e destratada pelo
menos quatro vezes durante a partida entre Brasil e
Croácia no Itaquerão. Os
torcedores pronunciaram
palavrões que, segundo
Dilma, deveriam ser censurados diante de crianças e
famílias (o mesmo poderia
ser dito sobre o Kit Gay de
autoria de seu ex-ministro da
educação). A presidente foi
hostilizada por uma multidão
que desabafou os piores
tipos de sentimentos que
se encontravam dentro do
coração, pois Jesus disse:
“O homem bom, do bom
tesouro do seu coração tira
o bem, e o homem mau, do
mau tesouro do seu coração
tira o mal, porque da abun-

O
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livro de Josué
é empolgante,
povo de Deus
em movimento, povo de
Deus passando por uma
transição, saindo da mesmice, saindo do piloto automático e voando mais alto!
Saíram do Egito e permaneceram em círculos por
40 anos no deserto. Uma
geração inteira morreu e
levantou-se outra.
Até mesmo uma igreja
pode se acostumar, infelizmente tornar-se instalada,
engessada, fazendo sempre
as mesmas coisas. Precisamos pensar fora da “caixinha,” pensar dentro de uma
cosmovisão bíblica. A Bíblia
nos empurra para frente e
nós insistimos no “vou, não
vou.” Havia um hino antigo
do CC: “Vai tu, vou eu”!
O Senhor não nos chamou para uma vida de pássaros na gaiola, não nos
criou para sermos peixinhos

dância do seu coração fala a
boca” (Lucas 6.45).
A vaia é uma manifestação legítima em um estado
democrático de direito, mas
os palavrões são demoníacos e revelam as trevas que
há dentro do coração dos
homens. Infelizmente, os
estádios de futebol formam
corais de demônios onde
coros de obscenidades são
cantados durante os 90
minutos de partida. Desde
os jogadores ao gandula,
ninguém escapa ao destempero verbal das massas. A
permanência em um estádio
de futebol chega a ser insuportável para o crente cheio
do Espírito Santo, pois o
salmista disse: “Bem-aventurado o homem que não
anda segundo o conselho
dos ímpios, nem se detém
no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos
escarnecedores” (1.1). Por
mais interessante que seja

assistir a um jogo de futebol
diretamente de um estádio,
é muito difícil justificar-se
diante do Salmo um. Não
só a boca, mas os ouvidos
do crente também precisam
ser santos.
Em geral, os brasileiros
bem informados estão indignados com os escândalos de
corrupção e a escalada da
violência no país, mas quem
se expressa através de palavrões está demonstrando a
sua corrupção também, pois
o coração de um homem não
é muito melhor ou pior que
o coração do outro. Jamais
iremos ajudar o Brasil, o
nosso lar, o nosso emprego
ou a nossa igreja proferindo
palavras de baixo calão.
Palavras são poderosas e
precisam ser ditas com seriedade e pureza: “Não saia
da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for
boa para promover a edificação, para que dê graça aos

que a ouvem” (Efésios 4.29).
Como já sabemos “a
Copa é do mundo” e tudo
que há no mundo passa,
mas as nossas palavras serão cobradas um dia diante
do Criador. Alguns políticos
não são muito diferentes
da massa que xingou a
presidente no Itaquerão. Em
1994, por exemplo, o então
candidato do PT à presidência da república, Luís Inácio
Lula da Silva, xingou a mãe
do Presidente Itamar Franco.
O presidente saiu imediatamente em defesa da honra
de sua mãe. Como vemos, o
mau exemplo vem de cima:
políticos, técnicos de futebol,
jogadores, professores e
até pais proferem palavrões
com a mesma facilidade que
respiram oxigênio. Essas
palavras são tão nocivas ao
bem-estar da nação quanto
os atos de corrupção e violência que estão estressando os cidadãos honestos.

EXPANSÃO – Tudo a ver
com a IGREJA de JESUS!

no aquário de uma igreja
bairrista. Qualquer igreja
local, neotestamentária é
um portal do Reino, um
trampolim para o mergulho
em águas mais profundas
do Oceano da Graça.
Assim como o livro de
Atos, o foco é avançar! Se em
Josué, capitulo 1 é para não
ter medo, em Atos 1, “recebereis poder ao descer sobre o
vós o Espírito Santo e sereis
minhas testemunhas...”
O livro de Atos não termina no capitulo 28. Paulo
saiu de Jerusalém e chegou
à Roma (iniciou igrejas na
Ásia e oeste da Europa) e
continuava pregando... Por
outro lado, o livro de Josué
termina assim: “Eu e minha
casa serviremos ao Senhor!”
Se aquele povo não avançasse, não superasse, não
tomasse conta daquela terra,
a história da Salvação teria
sido alterada. Foi naquele
contexto de lutas, de apren-

dizagem, de estratégias, de
fé, de dependência do Senhor que aquele povo foi se
preparando para a chegada
do Salvador. Josué era o
general de Israel. Jesus é o
general da igreja.
“Há um tempo em que é
preciso abandonar as roupas
usadas... Que já têm a forma
do nosso corpo... E esquecer
os nossos caminhos que nos
levam sempre aos mesmos
lugares... É o tempo da travessia... E se não ousarmos fazê-la... Teremos ficado... para
sempre... À margem de nós
mesmos.” Fernando Pessoa.
Eles avançavam! Cada
cidade era uma conquista,
um motivo de celebração,
um espaço de dedicação
para o Senhor. Hoje, a Igreja
avança também, cada vida
pagã, sem Cristo é uma
cidade de incredulidade, um
território do inimigo. Cada
pessoa que alcançarmos,
cada vida dobrada aos pés

do Senhor, cada Pequeno
Grupo que avançar num
novo prédio, numa sala de
aula, no horário de almoço
numa empresa, será um
avanço do povo de Deus.
Vamos insistir em pedir
uma alma, uma vida ao Senhor para cada um de nós ao
longo desse ano. E o espaço
para elas? Deus nos dará!
É preciso pisar na água, foi
assim e sempre será.
A Terra Prometida era
um presentão de Deus para
o povo de Israel, mas eles
precisavam confiar, seguir
em frente, não ter medo da
EXPANSÃO.
Não ficaremos com
medo de ampliar nossos
horizontes, expandir nossa
visão, orar pelo crescimento
da nossa igreja e pelo Reino
de Deus, dar mais fruto, glorificar mais o nosso Senhor,
através de nossa vida pessoal, família e igreja como
um todo.
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“A capacidade pensar nós seres humanos todos possuímos, mais
a capacidade de raciocinar e refletir é privilégio para poucos”.
(Jean Pedro)

Projeto Ásia já tem 10 missionários adotados
Reprovados
pelo Deus que
acreditam
estar adorando

(Jo 5.37-43)
religião é a certeza absoluta, ainda que haja
dúvida. Um religioso convicto não se dispõe à
refletir e à ponderar argumentos. Por religião,
refiro-me ao sistema de crenças através do qual julgamos
o mundo. Este sistema está presente em todos os homens.
Definimos o que é certo ou errado através dele. Até mesmo
quem se afirma ateu ou sem religião define o que é e o que
não é através do seu sistema de crenças – isso ainda é,
nestes termos, religião.
Estabelecer convicções não é algo errado substancialmente, uma vez que não podemos nos separar da
necessidade de lógica sobre aquilo que cremos. Cabe a
nós, entretanto, tomar os devidos cuidados para que as
colunas que sustentam nossas convicções sejam solidas
e devidamente fundamentadas. Ter certeza sem fundamento é sentir-se seguro em um edifício equilibrado na
ponta de um bambu. Quando esta realidade é ignorada na
vida de um cristão, ele pode obter convicções sobre Deus
que talvez o próprio Deus reprove. Desta forma estará
convicto de agradar a Deus enquanto, na verdade, estará
provocando sua ira.
No capítulo cinco do Evangelho de João, a narrativa
sobre a reprovação de Jesus aos judeus religiosos de sua
época evidencia um caso típico para nosso aprendizado.
A narrativa começa quando Jesus retorna a Jerusalém
vindo da Judéia pela ocasião de uma festa (v1). Chegando
à cidade, Jesus curou um homem enfermo ao lado de um
tanque chamado Betesda (vs 2-9). João coloca uma nota
importante para a compreensão da narrativa: “aquele dia
era sábado” (v9).
Os Judeus ficaram irritados com Jesus, não porque ele
havia curado aquele homem, mas porque havia violado a
tradição do sábado. Um pouco mais tarde, o homem que
havia sido curado encontrou-se com Jesus no templo e o
identificou perante os judeus (vs14-16). Observe que João
reforça a nota de que a violação ao sábado foi a razão para
a perseguição dos judeus (v16).
A convicção religiosa daqueles homens os havia deixado
cegos o suficiente para não reconhecerem que estavam
diante do Senhor do sábado. Os judeus foram ter com Ele,
mas Jesus, ao invés de amenizar a situação, fez questão de
provocar ainda mais o furor daqueles homens. Neste diálogo
primário Jesus afirmou ser o Filho de Deus (v17), semelhante ao Pai (v19), capaz de ressuscitar os mortos (v21), juíz
deste mundo (v22), digno de honra (v23), capaz de salvar
(v24) e superior a João Batista (vs33-36). As características
autonomeadas por Jesus elevaram o estado de ira daqueles
homens que o consideraram digno de morte. Estes judeus
que se consideravam representantes da fé em Deus estavam
irados contra o próprio Deus. Em outras palavras estavam
sendo reprovados pelo Deus que acreditavam adorar.
Devemos concentrar nossa atenção nos versículos que
seguem. Jesus muda a direção da conversa deixando de
falar sobre si e começa a revelar quem eles são. As características apresentadas por Jesus devem ser aplicadas
à forma de estabelecer nosso sistema de crença servindo
como alertas à nossa reflexão.
Estes judeus reprovados por Cristo eram homens que
examinavam e valorizavam as Escrituras (v39). O tempo
presente de “examinais” no verbo grego indica que eles
investigavam as Escrituras. Mesmo que o teor imperativo
apareça mais que o indicativo em nossa língua, Jesus está
afirmando que eles examinavam e não ordenando que fizessem isto. A conjunção subordinativa de causa “porque”,
nos informa que Cristo sabia a razão de tanta aplicação.
Aqueles judeus consideravam as Escrituras como texto
sagrado e digno de haver nelas a vida eterna e por isso
se dedicam ao seu estudo.
Apesar de tanto zelo com as tradições e dedicação
ao exame das sagradas letras estes judeus ainda foram
reprovados por Jesus. Suas convicções os impediram de
conhecer genuinamente a Deus. Embora não seja possível
comentar todos os ítens, uma lista das reprovações de Jesus
pode ser feita: 1) Conheciam a Palavra de Deus, mas nunca
haviam ouvido a Ele (v37a); 2) Conheciam sobre Deus, mas
nunca conheceram a Deus (v37b); 3) Conheciam a Palavra,
mas não produziram espiritualidade nem fé (v38); 4) Conheciam a Palavra, mas não a interpretaram corretamente (v39);
e por fim, 5) Estavam rejeitando o próprio Deus (v40). Eles
estavam convictos demais para ouvirem a Deus.
Quando criamos um sistema de crença que não pode
mais ser avaliado pelas Escrituras, nos tornamos religiosos, convictos e até mesmo zelosos pelas coisas de Deus.
Porém, podemos cair no engodo de tentar adorar a Deus
enquanto Ele nos reprova. Devemos ter coragem de ler a
Bíblia contra nós.

A

P

ara sustentar integralmente um projeto na Ásia a sua
igreja ou empresa deverá
ofertar R$ 250,00 (Duzentos
e cinquenta reais) por mês.
Há outros projetos em
processo de adoção: 1 Pastor John Nakka; Esposa:
Nirma Lamma; Filho: John
Yesu; Filha: Mariyamma;
Campo: Venkatapudram
- INDIA Etnia: Reddya,
Mala, Madiga. 2 - Pastor
Mekala Jaggajevan Rao;

Esposa: Bharathi; Campo:
Ibrahim Patinum- INDIA
Etnia: Chowdary, Kapu. 3
- Pastor Chintapally Rufus
Devaraj; Esposa: Mariyamma; Campo: Andra Pradesh
- INDIA Etnia: Lambadi.
4 - Pastor Palavai Paul;
Esposa: Mary; Campo: Andra Pradesh - INDIA Etnia:
Lambadies. Novos projetos
estão chegando.
Para adotar um projeto
ou saber mais entre em
contato com a AMI:

Associação Missionária Independente
Caixa Postal 10 – CEP 07112-970 – Guarulhos SP
Diretor Administrativo:
E-mail: missaoami@uol.com.br
Elizeu Reder (11) 2441-3588 (Fixo)
Celulares: (11) 99346-3747 (TIM)
(11) 94655-5828 (OI)
E-mail do Elizeu Reder: ereder@uol.com.br

Ministério Cristão Global

O

Ministério Cristão Global está
empenhado em
conseguir parceiro para a
adoção de um pastor em
Moçambique, África. Os pastores necessitados no momento são: Alberto Jonasse,
Henriques Canivete Intola,
Enoque Raul Muripa, Sosinho Aguamala e Bernardo.
“Neste período de
aproximação por meio do
Instituto Bíblico MCG já é
possível constatar a absorção da Palavra e suas
devidas transformações na
vida destes homens. Eles
precisam muito de nossas
orações e incentivo. Seus
corações estão quentes,
como eles dizem, de emoção
por Deus lhes conceder estas bênçãos”, disse o pastor

Reginaldo Braga, um dos
idealizadores do Ministério
Cristão Global.
Agora o projeto foi lançado! É uma semente de
muitas bênçãos. Por motivo de controle e prestação
de contas, a MCG solicita
às igrejas para fazerem os
depósitos mensalmente
na conta do MCG. Os valores serão encaminhados
a cada um dos pastores
adotados entregue aos
pastores.
A MCG informa que até o
momento em que esta matéria está sendo publicada, as
igrejas apoiadoras com valores mensais de R$ 250,00
(Duzentos e cinquenta reais)
são as seguintes: Remanso,
Casa Nova, Emanuel de
LEM, Bereana de Barrei-

ras, Primeira
Presbiteriana
de Sobradinho DF, Esperança/Juazeiro-BA. Já
foi alcançado
R$ 1.500,00
e o alvo total a ser alcançado é de
R$ 2.500,00
(Dois mil e
quinhentos
reais).
A data ideal para se fazer
os depósitos é até o dia 15
de cada mês. Os depósitos
deverão ser feitos em nome
da ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO CRISTÃO GLOBAL
- CNPJ: 18043637000120 – no Banco do Brasil,
Ag. 0963-6 - C/C 81.372-9.

Favor enviar cópia do comprovante de depósito pelo
e-mail: ministeriocristaoglobal@yahoo.com.br.
Informações fornecidas
pelos pastores Reginaldo
Braga e Iranir Araújo,
diretores da MCG.
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“Queres ser rico? Pois não te preocupes em aumentar
os teus bens, mas sim em diminuir a tua cobiça”.
(Epicuro)

BOTICÃO E AGUANIL
O missionário Pr.
Anderson Dantas
juntamente com a
esposa Marianne e
o filho Alexandre louvam ao Senhor pelo
fato de terem conseguido comprar o
lote ao lado da igreja
em Boticão e pagá-lo dentro do prazo
previsto. Deus usou
igrejas e irmãos que
contribuíram generosamente. Agora estão trabalhando na
reforma da casa que servirá de classe para as crianças na
Escola Bíblica Dominical. A igreja em Aguanil trabalho iniciado há 5 anos e que nos últimos dois anos contou com a
ajuda e apoio do missionário, Pr. Jaime King e sua esposa
Patrícia agora está de novo nas mãos do Pr. Anderson, pois
no mês de abril o casal King retornou aos Estados Unidos
definitivamente. A maior dificuldade é no domingo. Pr. Dantas realiza um culto em Aguanil às 17h30 e às 19h outro no
Boticão. Há necessidade de apoio. Em maio foi necessário
entregar o salão alugado e desde então as reuniões têm
sido na casa da irmã Lucimar. Há necessidade de alugar
um novo salão. Orem pelas finanças e por mais obreiros.
Contatos pelo e-mail: andersondantas@yahoo.com.br ou
pelo telefone: (35) 3834-2060.
MISSÕES EM SALES OLIVEIRA
Nos dias 13 a 15 de junho de 2014, a Igreja Batista Boas
Novas em Sales Oliveira SP sob a liderança do Pr. Walmir
Hensley Quaresma realizou sua Conferência Missionária
Anual para renovação da Promessa de Fé para sustento
da obra missionária. O preletor foi o missionário Pr. Daniel
Rodrigo de Souza que está trabalhando na implantação
da Igreja Batista Esperança em Jaboticabal SP. Ano a ano
a IBBN tem crescido em sua visão missionária através do
sustento e da intercessão.
CULTO DE ENVIO
O culto de envio do Pr. Tomé Lopes dos Santos, sua
esposa Lucia Helena e a filha solteira Raquel Arminda para
o seu novo projeto foi realizado no dia 28 de junho às 19
horas no Templo Batista Jerusalém, sob a liderança do Pr.
José Alves. Foi um tempo de gratidão e louvor a Deus e um
momento especial para a família do missionário que investiu
23 anos de sua vida no campo baiano implantado igrejas.
Na ocasião diversos pastores e líderes se fizeram presentes
demonstrando apoio ao novo projeto missionário que Pr.
Tomé desenvolverá no ABC Paulista. Quando esta edição
do Jornal de Apoio chegar às suas mãos o pastor Tomé e
sua família já estará de viagem para o estado de São Paulo,
pois as passagens estão marcadas para dia 8 de julho.
FAMÍLIA FONSECA
O missionário Pr. Geraldo Fonseca, servindo a Deus na
Região Andina, mas especificamente em Madrid na Colômbia,
já está de ponto novo para a realização das reuniões e cultos.
O país vive um processo eleitoral e negocia com as FARC
indicando que, pela primeira vez em décadas, poderá haver
paz e o governo brasileiro tem ajudado muito nesse processo
de pacificação. Com paz na Colômbia será mais fácil anunciar o evangelho. Continuem orando pela família Fonseca e
pela oportunidade de fazer a obra também em Facatativá e
Chaparral. Há necessidade de comprar um lote de terra para
a construção. Orem para que isso se realize. Orem também
para mais obreiros na Colômbia que está com as portas cada
vez mais abertas. Para entrar em contato com o Pr. Geraldo
e sua esposa Ileta: prgeraldo2000@yahoo.com.br.

APUCARANA PR

O missionário Pr. João da Silva trabalhando em Apucarana PR está com o coração repleto de gratidão a Deus
e agradece seus apoiadores e intercessores com os quais
divide as bênçãos do seu ministério. Almas continuam sendo
salvas e integradas à igreja. Orem pela família do Pr. João,
especialmente pelos filhos Lucas e João Pedro. Orem pelos
novos convertidos: Raquel, Denise, Luiza e Jacira e pela
salvação da Dona Ana e do casal, Sérgio e Tatiane. Há
também necessidade de adquirir um terreno para a igreja.
Que seja no tempo certo.
SILIGURI, ÍNDIA

O Pr. Jefferson
Quevedo Soares e
sua esposa Irmgard
Meyer Soares (Epi)
acabam de retornar
à Índia onde atuam
como missionários.
No aeroporto em
Siliguri, foram recebidos com flores e
com muita alegria á
moda indiana. Ainda
este ano Pr. Quevedo pretende ajudar o Pr. Amiya na organização de uma
das cinco igrejas que foram iniciadas e onde funciona um
instituto bíblico e auxiliar, de alguma forma, o Pr. Bimal no
ministério com surdos. Contatos pelo e-mail: jeff.quevedo@
hotmail.com
CAMPO GRANDE MS
O missionário Pr. Ricardo de Oliveira leite realizou a
Conferência Missionária Anual
no mês de abril próximo passado, tendo como preletor o
Pr. Steven Huestis de Sinop
MT. Através das mensagens,
o Senhor renovou os corações
do povo e o povo renovou sua
Promessa de Fé para Missões.
Foi um tempo de despertamento. Pr. Ricardo continua com o
projeto da compra do terreno.
Tem havido ofertas especiais
de igrejas e pessoas, além da
seriedade da contribuição dos irmãos da própria igreja.
Recentemente o Natan, filho do missionário doou o próprio
carro para ajudar na compra do terreno. Com mais dez mil
reais será possível fechar o negócio da compra do lote. O
trabalho de evangelização está intenso e muitas pessoas
estão sendo alcançadas com a mensagem do evangelho
em campo Grande. Orem pelo pastor Ricardo e sua família.
Para contatos com Pr. Ricardo e Rute, use o telefone: (67)
3363-5184 ou o e-mail: prricardoleite@yahoo.com.br.
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trabalho nas prisões devido às greves. Um sério problema
de coluna tirou o missionário por uns tempo do trabalho, mas
agora já está recuperado. Orem pela família e ministério.
Almas continuam sendo salvas através da pregação do
evangelho nas prisões.
PROJETO FARROUPILHA
Depois de um período de visitas a familiares e igrejas
na Bahia, o missionário Pr Marcus Vinícius, sua esposa
Ana Carolina e o filho Benjamin retornaram a Farroupilha
RS. Orem pelo trabalho nesta cidade e pelo sustento do
Pr. Marcus que ainda está muito aquém do necessário. Ele
tem realizado cultos nos lares e intensificado as visitas. Há
necessidade de um veículo que ele ainda não tem. Contatos:
54 8427-0328 (oi) / 54 8118-9902 (TIM) 54 3261-4365 (fixo).
E-mail: marcus-carol@hotmail.com.
20º ANIVERSÁRIO
A Igreja Batista Bíblica em
Vila Natal, São Paulo, capital,
sob a liderança do Pr. Mário
José da Silva, comemorou o
20º Aniversário da Sociedade
de Senhores no dia 31 de
maio de 2014. O evento foi
marcado por um Culto de
Ações de Graças sob o tema:
“Aprendendo e Louvando a
Deus em todo o Tempo”. O
preletor foi o Pr. Valdir Pardini
da Igreja Batista Maranata em
Santo André SP.
PIUMHI-MG

No final de maio foi realizado o primeiro batismo na
igreja que está sendo implantada em Piumhi MG. Desceram às águas os irmãos Maurício e Janaína obedecendo a ordenança do Senhor Jesus e testemunhando
publicamente sua fé no Salvador. O batismo aconteceu
na Igreja Batista em Vargem Bonita na ocasião do oitavo aniversário daquele ministério. Mais dois irmãos de
Vargem Bonita também foram batizados. Foi dado início
ao “Clube Bíblico”, ministério com crianças aos sábados.
Também foi realizado um retiro para os casais das 3
igrejas da região. Orem para que os irmãos consigam
um local para os cultos semanais. Há necessidade de
adquirir um terreno para a construção do templo. Orem
pelos missionários Pr. Luiz Miguel, sua esposa Débora
e Agnes e Annelise.
16º CONGRESSO

ROCHA ETERNA
VARGEM BONITA
O trabalho missionário na Serra da Canastra, principalmente em Vargem Bonita através da missionária Janaina
Neves continua se desenvolvendo para a glória do Senhor.
O trabalho com as crianças começa a alcançar também os
pais. Realizando trabalho de evangelização nas escolas,
Janaina teve a indicação de uma professora para dirigir uma
classe de alfabetização e agora tem maior penetração na
escola. No mês de maio a igreja em Vargem Bonita completou 8 anos desde seu início com o trabalho do missionário
Pr. Luiz Miguel e sua esposa Débora. A comemoração do
aniversário contou coma presença de um conferencista do
Rio de janeiro, missionário Brendan Holmquist e sua família. Suas mensagens foram desafiadoras. Aproveitando a
ocasião do aniversário, foram batizados 4 novos irmãos: um
casal de Piumhi onde os missionários Luiz Miguel e Débora
estão agora e dois irmãos de Vargem Bonita.

O missionário da Rocha Eterna, Ministério em Prisões,
Agnaldo de Araujo Junior tem enfrentado neste ano muitas
enfermidades na família. Há também dificuldades com o

O XVI Congresso Internacional Sobre a Palavra Profética
acontecerá de 22 a 25 de outubro de 2014, em Águas de
Lindóia e terá como tema geral: “Jerusalém no Plano de
Deus – a velha, a atual e a nova!” Ali aconteceu a redenção do mundo e as missões mundiais tiveram o seu início.
Tanto no passado como no presente e também no futuro,
Jerusalém foi e será palco de disputas ferrenhas (Zc 12.23). Mesmo que os 192 Países da ONU não a reconheçam
como a capital de Israel, ela será a futura capital do Reino
do Messias Jesus Cristo. Apesar de todas as artimanhas de
sedução da “Besta” durante a Tribulação, a Palavra de Deus
se cumprirá. Os preletores serão: Dr. Roger Liebi – Suíça,
Pr. Meno Kalisher - Israel, Norbert Lieth – Suíça; Pr. Jamil
Abdalla Filho – Brasil; Missionário Reinhold Federolf – Brasil.
Saiba sobre o congresso e como se inscrever pelo site: http://
www.chamada.com.br/.
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“Viver é acalentar sonhos e esperanças, fazendo da fé a
nossa inspiração maior. É buscar nas pequenas coisas,
um grande motivo para ser feliz!” (Mario Quintana)

CUIABÁ MT
A Igreja Batista fundamental em Morada da Serra, Cuiabá
MT, sob a liderança do irmão Saffyk Vicuna está em obras
de reforma e ampliação do templo. Estão sendo realizados
batismos, casamentos, Escola Bíblica de Férias e treinamento dos homens da igreja para trabalhos de grupos nos
lares. Também o trabalho de evangelismo tem gerado frutos.
No próximo ano a igreja poderá sediar uma Conferência
Regional da AMI - Associação Missionária Independente.
MAPUTO, MOÇAMBIQUE
O Pr. Odenilson de Sousa Figueiredo e sua esposa Maria
Luiza das Neves Figueiredo já regressaram a Maputo no dia
3 de junho próximo passado depois de um período de três
meses aqui no Brasil para exames e tratamento de saúde do
Odenilson. Ele ainda continua sem um diagnóstico fechado
e está em tratamento carecendo de nossas intercessões.
Orem pelo trabalho no bairro da Machava Socimol na cidade
da Matola com as crianças que também está bem próspero.
Continua a campanha do metro quadrado para a compra
do terreno que precisa de um valor total de R$ 150.000,00.
Neste mês de julho Pr. Odenilson pretende dar início à
construção do templo da Igreja Baptista Fundamental em
Moçambique, mesmo com os pagamentos do terreno ainda
em andamento. Estejam intercedendo também por mais
obreiros em Moçambique, África. Contatos:
Dos telefones: (00xx) 258825559896; 258840648221;
25884064222.
Pelo Facebook: marialuizafigueiredo,
Ou por e-mail: pr.odenilson@hotmail.com odenilson.
luiza@gmail.com.
CONGRESSO DE FAMÍLIAS

projeto maior denominado: “Manaus e Vias Terrestres” com
vistas a desafiar novos projetos missionários para aquela
vasta região. Haverá também no relatório as necessidades
e possibilidades de evangelização dos ribeirinhos.
AIBRECES 2015

No período de 26 a 29 de janeiro de 2015, a AIBRECES
– Associação das Igrejas Batistas Regulares do Centro Sul
do Brasil realizará o Retiro Anual das Famílias e a sua 57ª
Assembleia. O tema será “Pastor e Liderança” tendo como
preletor o Pr. Luiz Sayão. O custo por pessoa varia entre
R$ 530,00 e 585,00 para quem se inscrever até o dia 30 de
novembro de 2014. Após esta data haverá um acréscimo.
Crianças até 2 anos não pagam. De 3 a 5 anos: R$ 120,00.
De 6 a 9 anos: R$ 220,00. Acima disso será preço de adulto.
Mais informações pelo e-mail: aibreces@terra.com.br, telefones e fax: (11) 3222-7057 ou celular (11) 96792-2196 ou e-mail: prmiltoncalazans@ig.com.br com Pr. Milton Calazans.

a assistência é muito baixa. Questão cultural, mas também
pelo transporte. O trabalho segue da seguinte maneira: Cultos na igreja, Instituto Bíblico, evangelismo infantil, reunião
de damas, ponto de pregação (5) evangelismo aos sábados.
Este ano já tivemos várias conferencias: Missionária, Jovens,
Homens e Mulheres. Além do acampamento de homens
durante o carnaval. De julho a setembro teremos Escola
Bíblica de Férias, acampamentos para crianças, jovens e
mulheres. Também estamos apoiando a obra missionária,
agora são 15 missionários. Pr. Aguinaldo e Família.
LIVRO DO PR. RÔMULO
Acaba de ser lançada a terceira edição do livro “Línguas
e o Movimento Pentecostal-Carismático” escrito pelo Pr.
Rômulo Weden Ribeiro do
Templo Batista Maranata de
Goiânia GO. O prefácio foi escrito pelo Pr. José Infante Jr da
Primeira Igreja batista Bíblica
de Vitória da Conquista BA.
A obra tem 68 páginas e você
pode adquiri-lo por R$ 15,00.
Os pedidos podem ser feitos
com a Lorena Camilo pelo telefone (62) 3247-4148 ou e-mail
lorena@caminhocristao.org.br.
IBB DE JUNQUEIRO - AL

8 ANOS DE MINISTÉRIO

No período de 31 de outubro a 2 de novembro o Ministério Verdade Bíblica estará realizando o 8º Congresso de
famílias. O evento terá lugar no Hotel Colonial Plaza em
Pindamonhangaba SP e o investimento por casal será de
R$ 890,00 Crianças até 5 anos não pagam. De 6 a 11 anos,
R$ 220,00 e acima de 11, R$ 350,00. Estes valores são para
acomodação de luxo e com pensão completa. Check-in na
sexta-feira a partir da 14 horas e check-out no domingo às
15 horas. Os valores podem ser parcelados até outubro
em cheques ou cartão de crédito VISA. Reservas: www.
verdadebiblica.com.br/familia. Para conhecer o hotel: www.
colonialplazapinda.com.br.
UNIÃO FEMININA

No dia 31 de maio de 2014, a União Feminina da Primeira
Igreja Batista Bíblica em Jardim Gisele, Guarulhos SP, sob
a liderança do Pr. Amadeo Juliari, realizou o Culto de Encerramento do Mês da Família. A preletora foi a missionária
Helena Alves de Oliveira, esposa do Pr. Hélio Oliveira. Ao
final do culto de louvor e gratidão a União Feminina ofereceu
comes e bebes para uma grande confraternização entre
todos os presentes.
AMI EM MANAUS AM
Nos dia 12 a 14 de setembro de 2014 a AMI - Associação
Missionária Independente estará realizando mais uma Conferência Regional. Desta feita a hospedagem do evento será
da Igreja Batista em D. Pedro, Manaus AM, sob a liderança
do Pr. João Azevedo Saraiva Jr. O preletor será o Pr. Carlos
Alberto Moraes e o objetivo é tratar de intercessão, serviço e
vocação sob o tema: “Servindo a Deus através da Vocação”.
Na ocasião o missionário da AMI, Pr. Josué Amaral estará
apresentando o seu novo projeto e também um levantamento
que está sendo feito em Manaus e adjacências para um

No dia 22 de junho de 2014, o Pr. Renato Sá Barreto neto,
completou seu oitavo aniversário ministerial á frente da Igreja
Batista Bíblica em Vila São Jorge, Guarulhos SP. Diversas
igrejas co-irmãs da cidade e região marcaram presença. Os
pastores presentes foram: Cláudio Drosten, Amadeu Juliare,
Hélio Oliveira, Adilson Ferreira, Vagner Bueno, Raimundo
Barreto, Abelírio Gouveia de Oste e Manoel Adilson. O
preletor foi o Pr. Carlos Alberto Moraes.
30ª CONFERÊNCIA FIEL
Nos dias 13 A 17 de outubro de 2014, no Hotel Majestic
em Águas de Lindóia SP, acontecerá a 30ª Conferência Fiel.
O tema será “A Pessoa e Obra do Espírito Santo”, assunto
que tem ocupado lugar de destaque no cenário evangélico
brasileiro. Poucas vezes em toda a história da Igreja a doutrina do Espírito Santo foi tão confusa como agora. Em muitos
círculos, o Espírito de Deus é tratado como um ser impessoal
e uma força energizante, que visa dar poder e autoridade a
homens. Mas as Escrituras ensinam que o Espírito Santo é
Deus. É uma das pessoas da trindade. Precisamos voltar às
Escrituras e estudar a pessoa do Espírito conforme ele se
apresenta. O Espírito Santo é quem revela e glorifica o Filho,
Jesus Cristo, diante dos homens. É por meio do Espírito que
a Palavra de Deus é apresentada aos homens. Ele é quem
regenera corações, ilumina os olhos com o entendimento
do evangelho e santifica o cristão, conformando-o segundo
a imagem de Jesus Cristo. Entender a Pessoa e a Obra do
Espírito é conhecer a Deus. Na 30ª Conferência Fiel, os
preletores serão: R. C. Sproul Jr., Davi Charles Gomes, Kevin
DeYoung, Joel Beeke, Franklin Ferreira e Sillas Campos, homens experimentados na Palavra de Deus, que ministrarão
sobre esse tema tão importante. Para saber mais e fazer
sua inscrição entre no site da Editora Fiel:
http://www.ministeriofiel.com.br/pastores/2014/inscreva-se.php.
ARAURE – VENEZUELA
A igreja do Senhor continua crescendo! Ha vários novos
convertidos e a assistência têm aumentado. Temos uma
media de cem pessoas na EBD, das quais 40 são crianças.
O culto principal aqui é EBD. Domingo a noite e quarta-feira

No dia 22 de junho de 2014, a Congregação do Bairro
Retiro sob a liderança do Pr. Lourinaldo Alves da Silva fez
a entrega de 14 certificados, para os irmãos que concluíram
os estudos sobre discipulado: José Renildo, Jane, Laíse,
Alessandra, Wellington, Erivânia, Telma, Vanderlane, Aline,
Teresinha, Simone, Vandervam, Claudete e Tâmara. Entre
eles 6 receberam a Cristo como salvador e Senhor de suas
vidas e estão firmes para a gloria de Deus. Orem por esses
novos irmãos em Cristo para que o Senhor lhes conceda
crescimento. Os ensinos nos lares são de muitas lutas e
oposições religiosas mais tem sido uma benção pois muitos
tem aprendido a genuína Palavra de Deus. Gratidão especial
aos irmãos que tem aceitado esse desafio obedecendo ao
ide de Jesus. Agradecemos também a BAMS-BRASIL pela
doação de Bíblias. Pr. Lourinaldo Alves da Silva.
E-mail: lourinaldoalves@live.com ou Telefone: (082)
9162-7984 (Claro)
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“Que ninguém se engane; só se consegue
a simplicidade através de muito trabalho”.
(Clarice Lispector)

Novo nascimento
“Não te maravilhes de te ter dito:
Necessário vos é nascer de novo”
(João 3.7)

D

eus sempre nos surpreende com suas bênçãos
e com o cumprimento de suas promessas, no dia
03 de junho Deus cumpriu mais uma promessa
em minha vida e da minha família, pude ver o nascimento
do meu primeiro neto, um momento maravilhoso, de alegria
e lágrimas, de gratidão e também de ver o quando Deus é
soberano e poderoso em gerar um novo ser.
Acompanhando estes primeiros dias, fiquei pensando e
refletindo sobre as palavras que Jesus disse a Nicodemos:
Necessário é nascer de novo, Nicodemos não conseguia
entender, como poderia nascer sendo velho, como começar
tudo novamente, como voltar a ser tão pequeno e dependente de todos.
Um recém-nascido move toda a família, a mãe, o pai,
avós todos param suas atividades para ajudar a cuidar
deste ser tão pequeno, tão indefeso, que não consegue
expressar o que está sentindo, que não sabe se alimentar,
que esta aprendendo a respirar, que tem em sua mãe tudo
que precisa.
Para um bebê nada é mais importante que sua mãe,
nada é melhor que se alimentar, os pediatras falam que ele
não precisa de mais nada, somente ser amamentado por
sua mãe, e precisa de cuidados, precisamos estar atentos
a todos detalhes, como luz, calor, frio, este novo ser vai
precisar de muito amor e cuidado nos seus primeiros dias
de vida e por alguns meses, mais este cuidado extremo
vai diminuindo, logo os horários vão se fixando, ele dorme
menos, presta mais atenção ao seu redor, brinca, com o
tempo a alimentação vai mudando, eles crescem, caminham, começam a comer sozinhos, vão para a escola, e
logo estarão saindo, viajando, ficando muito tempo longe
dos que cuidaram dele com tanto amor nos primeiros dias,
é assim mesmo, crescer é muito importante e necessário,
mais estes primeiros cuidados são muito importantes para
o desenvolvimento deste novo ser.
Quando nascemos na família e Deus somos muito
parecidos com um recém nascido, não existe nada mais
importante do que estar na casa de Deus, buscamos nos
alimentar da Palavra de Deus a todo momento, procuramos
a comunhão com os irmãos, somos felizes , não precisamos
de nada diferente, as Sagradas Escrituras nos bastam, os
irmãos em Cristo nos alegram.
Este novo crente precisa de cuidados extremos, todos
devem se preocupar em cuidar, em ensinar, em alimentar este
novo crente para que ele possa crescer, para que ele não se
sinta sozinho e abandonado, pois tudo é novo para ele, agora
como nova criatura muitas coisas precisam ser abandonadas.
“Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas
velhas já passaram; eis que tudo se fez novo” ( II Co 5.17).
Novos convertidos precisam abandonar vícios, algumas
vezes amigos, outros são sozinhos em suas casas, em suas
famílias, tudo é novo e por isso a família de Deus precisa estar
perto, precisa demonstrar amor em ensinar este novo caminhar.
Protegido, amado e alimentado este novo convertido vai
crescer espiritualmente, vai começar a caminhar em sua
vida espiritual e tomar suas decisões, isto é necessário,
precisamos como servos mais velhos deixar que este novo
convertido cresça, mais infelizmente vemos que com o passar dos anos, nós vamos nos esquecendo destes primeiros
dias de salvos, como diz a Bíblia, vamos nos esquecendo
do primeiro amor, vãos abandonando a leitura da Palavra
que nos alimentava, vamos olhar em volta e procurar outros
lugares, outras doutrinas, novidades, esquecendo do amor
e das verdades que nos sustentaram nos primeiros dias.
Paulo nos exorta que precisamos nos alimentar sempre, não podemos continuar tomando leite por toda nossa
vida, e na vida cristã também precisamos procurar sempre
aprender, crescer, mais nunca nos esquecendo que a Palavra que nos alimentou está sempre a nossa disposição.
Toda mãe deseja e trabalha para que seus filhos cresçam saudáveis, sejam inteligentes, possam caminhar na
vida e alcançar sucesso, quando vamos a formatura de
um filho nosso coração se enche de gratidão, quando eles
se casam, tem suas famílias ficamos olhando lembrando
dos primeiros dias e agradecemos a Deus pelo privilégio
de poder aconselhar, orar mais certas que eles cresceram.
Assim deve ser em nossa vida espiritual, precisamos
os alimentar, viver em comunhão, colocar nossos dons a
serviço de nossa igreja local, falar de Jesus aos que nos
rodeiam, testemunhar com alegria a nossa salvação. “Até
que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento
do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura
completa de Cristo” ( Ef 4.13).

20º Congresso da APEC

O

20º Congresso
da APEC – Aliança Pró-Evangelização da Criança, que tem
por tema: “FAMÍLIA SAUDÁVEL, CRIANÇA COM FUTURO”, sem dúvida será um
tempo precioso de desafio,
de inspiração e de motivação. A divisa escolhida para
este Congresso foi o texto
de Êxodo 10.9: “Havemos
de ir com os nossos jovens,
e com os nossos velhos, e
com os filhos e com as filhas... havemos de ir, porque
temos de celebrar festa ao
Senhor.” Estas palavras foram proferidas por Moisés a
Faraó, que desejava impedir
que as famílias seguissem
para servir e para adorar ao
Senhor juntas. Isto é o que
Satanás procura fazer nos
dias de hoje, e é urgente ter
a mesma atitude de Moisés.
Nesta época quando

tudo é feito para desestabilizar e ridicularizar a família,
buscar os princípios da Palavra de Deus e lutar para ter
uma FAMÍLIA SAUDÁVEL
é uma questão de absoluta
prioridade. Participe do 20º
Congresso da APEC, nos
dias 03 a 07 de dezembro
de 2014. O evento é aberto
para: pastores, obreiros,
líderes, professores, pais,
jovens e crianças. Para se
inscrever entre no site: http://
www.apec.com.br.
Os devocionais serão
do Dr. Russell Shedd que
abordará o tema: “Família:
Deus planejou, Deus Cuida,
Deus restaura”. As plenárias
abordando variados assuntos serão:
FAMÍLIA SAUDÁVEL,
CRIANÇA COM FUTURO,
Pr. David Merck; A FAMÍLIA
E OS DESAFIOS DA PÓS-MODERNIDADE, Pr. Paulo

Audebert Delage; CRIANÇA GOSTA
DE FESTA,
Profa. Arlete G. Cano;
FA M Í L I A E
IGREJA EM
PA R C E RIA PELAS
CRIANÇAS,
P r. J á d e r
Borges; A
SEXUALIDADE SAUDÁVEL E A
CRIANÇA,
Profa. Milene
Albeny Vasconcelos; FAMÍLIA SAUDÁVEL, IMPACTO
NA VIZINHANÇA, Profa.
Satie Julia Mita; LAZER
EM FAMÍLIA É COISA SÉRIA, Pr. Lécio Dornas; VIOLÊNCIA: A FAMÍLIA PEDE
SOCORRO, Dr. Guilherme
Schelb; ESCOLHAS CER-

TAS: A CRIANÇA PODE
APRENDER A FAZER, Pr.
Eduardo Harata; ACAMPAMENTO PARA BÊNÇÃO DA
FAMÍLIA E DA IGREJA, Pr.
Oduvaldo Marques Pereira;
CUMPRINDO A GRANDE
COMISSÃO EM FAMÍLIA,
Pr. Russell Shedd.

Quando chuchu vale mais que ouro

A

mo chuchu! Há
quem diga que
é rico em vitaminas A (Água), B (Bagaço) C
(Casca)!
Mas ele é simples e pega
o gosto do que estiver junto,
seja carne ou sardinha. Uma
salada de chuchu com azeite
e orégano é tudo de bom!
É assim que vou comer os
‘’chuchus mais preciosos’’
que já adquiri na vida!
Como demonstração de
carinho, já ganhei perfumes, roupas e até rapadura.
Mas ontem, um gesto me
ensinou muito! Estava na

igreja acabando o berçário,
e ouvi gritos me chamando.
Reconheci a voz do Moisés,
um morador de rua que tem
ido tomar café da manhã
aos domingos na igreja. No
último domingo até almoçou
conosco.
Ele, o Nelson e mais um
companheiro seu, tinham colhido chuchus na mata atrás
da igreja e vieram me dar de
presente parte da preciosa
colheita!
O que faz um presente
valioso é o contexto em
que ele é entregue. Não é
seu valor monetário, mas

a motivação do coração de
quem dá! Havia na antiguidade, o costume dos reis
enviarem presentes ao rei de
uma nação com quem havia
iminência de guerra. Tal ato
demonstrava uma tentativa
de evitar a guerra.
Há também em alguns
de nós o hábito de dar presentes para acabar uma
‘’guerra’’ com o cônjuge, por
exemplo, e isso é válido. Mas
os presentes espontâneos
e como forma de carinho e
gratidão, são especialmente
valorosos!
Quando tais presentes

vêm por pura
motivação do
coração e de
forma sacrificial, (Os chuchus que ganhei foram tirados da mata,
onde há serpentes e outros
perigos) são
mais preciosos
que ouro!
Presentes produzem
estímulos, encorajamento
e falam mais que palavras,
pois são atos de bondade!
Presentes são ‘’palavras
que se pode ver e pegar’’.
(No meu caso; até comer).
Que aprendamos com
isso compartilhar de nossos valores com quem
amamos.
Antonio Dalvino Azevedo
de Souza
Igreja Batista Refúgio
Itapecerica da Serra SP
E-mail: dalvinoeiara@
yahoo.com.br

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

TERCEIRA
IDADE
Carlos
F. Damberg
Editora Hagnos
www.hagnos.
com.br
Este livro foi
idealizado para
que as pessoas
a partir dos 50
anos possam
fazer um balanço de sua qualidade de
vida e refletir sobre o rumo que desejam
dar a ela. Nas partidas de futebol há um
intervalo aos 45 minutos que permite
um balanço do primeiro tempo. Com
base nisso é possível elaborar uma
tática melhor para o segundo. O objetivo deste livro é exatamente facilitar
ao leitor a implementação das estratégias estabelecidas para enfrentar o
segundo tempo.

A TEOLOGIA DA SUBSTITUIÇÃO
Norbert Lieth e Johannes Pflaum
Editora: Chamada da Meia Noite
www.chamada.com.br/
O futuro de Israel é coisa do passado? Cada vez mais, há cristãos
aderindo à chamada Teoria da
Substituição que parecia finalmente superada no âmbito do Cristianismo, principalmente depois do
Holocausto e da constituição do
Estado de
Israel. Será
que a Igreja,
de fato, é o
Novo Israel
e a beneficiária das
profecias do
Antigo Testamento, em
lugar de Israel?

MISSÕES VALE A PENA
INVESTIR?
Russell
P. Shedd
Edições Vida
Nova
www.vidanova.com.br
O propósito
deste livro é desafiar as igrejas
para avaliar a sua própria filosofia
missionária que precisa ser bíblica,
centralizada na Cruz, liderada pelo
Espírito Santo, triunfante e legítima.
Além disso, essa filosofia precisa ser
defendida por ministros que se importam
com a santificação. Homens e mulheres
comprometidos com o ide precisam
estar preparados para enfrentar barreiras. Eles precisam estar dispostos a
se sacrificar pelo seu Senhor.
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“Se você não dispõe de um amigo que lhe diga a
verdade, conte com um inimigo para fazê-lo”.
(Autor Desconhecido)

Maria do
jeito certo...

ecentemente, estive na cidade de Cardoso
Moreira-RJ, convidado por uma igreja co-irmã
para o encerramento do mês da família, para
falar especialmente aos casais daquela igreja. Quando
os católicos romanos daquela cidade souberam da minha
presença, ficaram inquietos, quiseram desligar o relógio
da entrada de energia da igreja. Em contrapartida postei
uma mensagem sobre justificação pela fé, e eles ficaram
perdidos, pois não souberam responder, biblicamente.
Responderam se utilizando da Maria do Catolicismo que
nada tem a ver com a Bendita Virgem, a Mãe de Jesus!
Por que será que os católicos romanos só sabem falar
da Maria? Por que eles não sabem falar de Jesus? Por
falta de conhecimento total das Sagradas Escrituras!
Eles não percebem que a Igreja Católica Romana está
cada vez mais se afastando de Jesus! A Igreja Católica
Romana não é uma igreja cristocêntrica, mas uma igreja
mariocêntrica – na expressão do termo. Na Igreja Católica
Romana, Maria tomou o lugar de Jesus!
O famoso Pe José Fernandes de Oliveira, o Pe Zezinho, até então tão respeito pelos católicos romanos
brasileiros, ao escrever o livro “Maria do Jeito Certo - Reflexões e entrevistas” publicado pelas Edições Paulinas,
já em terceira edição, caiu em desgraça total perante os
católicos romanos. Sumiram com o livro das prateleiras
das livrarias católicas. Vejam o que ele mesmo escreveu:
“Foi por causa de um artigo meu - “Os limites de
Maria”, além de mais dois outros artigos – que, em que
proponho uma visão exagerada de sua pessoa e de seu
poder, que passei a ouvir os católicos inconformados com
minha pregação a dura acusação de que virei evangélico
e sou contra Maria. No caso, pensar diferente deles é
ser contra Maria”. “Quando ouço expressões tipo: Maria,
concede-nos esta graça: ‘Se Jesus não te atender, peça
a Maria que ela arranque a graça de Jesus; O terceiro
milênio será de Maria; Todas as graças do céu nos vêm
por mediação de Maria; Tudo com Jesus, nada sem Maria;
Ó Maria, teu nascimento nos trouxe a salvação’, entendo,
a importância de falar de Maria do jeito mais claro. Há
expressões que soam bonito para efeito de marketing,
mas confundem. O poder de conceder graças é de Deus.
Maria não as concede... Imprecisões sobre Maria podem
levar a um conceito errado do seu papel no mistério
da redenção”.“Não sei tudo o que deveria saber sobre
Deus e sobre Maria, mas sei o suficiente para lembrar
aos irmãos católicos que exageram o papel da mãe
de Jesus , que o Filho dela ainda é o Senhor e a Ele é
que tudo foi dado pelo Pai (Mateus 11.27; João 3.35)”.
“Erram os que atribuem a Maria poderes que ela não
tinha e não tem. Maria também tem que pedir, porque
todo o poder foi dado a Jesus e não a ela (João 13.3).
Jesus não disse em nenhum momento que delegaria
todo o seu poder a Maria”. “Deus não depende de Maria
para nos atender”. “É mais santa em comparação com
os outros santos, mas seu Filho é mais santo. Ela não
tem união hipostática com o Pai. Ela e o Pai não são
um só, assim como ela e o Filho não são um só. Isso
é bíblico. Os textos são abundantes (João 1.18; 3.35;
5.20, 23,26,43; 6.44). A união de mãe e Filho se dá
numa outra dimensão que a da Trindade. Maria participa
como fiel escolhida e agraciada, mas não como pessoa
da Trindade”. “Não é Maria quem salva, mas sim Jesus.
Todo o poder foi dado a Jesus e não a ela (João 13.3)”.
“Só Deus tem o poder de conceder graças. Esse poder
ele a deu a seu Filho Jesus, que disse que todas autoridade lhe foi dada no céu e na terra (Mateus 28.18)”.
“Os que acham que só por Maria se chega a Jesus,
devem reler a Bíblia”.
O Pe Zezinho, continua crendo na Maria do Catolicismo, do contrário ele não seria mais padre católico romano.
Mas ele crer de maneira diferenciada dos demais católicos
romanos. Mas por causa dessas e outras afirmações em
seu livro - “Maria do Jeito Certo” - foi chamado de herege
pelos católicos marianos! Em ação continua afastaram
o Pe Zezinho da mídia! Por causa disso lhe caiu em depressão e encontra-se doente.
Bom seria que aqueles que gostam de pesquisar,
tivessem alcance a este livro. O Pe Fábio de Melo, com
base no livro Pe Zezinho, fez declarações semelhantes, e
como resultado, caiu também na desgraça dos católicos
romanos!... Certamente será mais um alijado da mídia,
porque teve a coragem de colocar Maria no lugar certo e
falar dela do jeito certo!

Bateu na trave é gol

A

cho uma injustiça o fato de que
meu time tenha
atacado o tempo todo, chutado cinco bolas na trave
e ainda não tenha vencido
a partida. Se dependesse
de mim, bola na trave iria
valer meio gol e assim
o time que chegou mais
perto do alvo seria favorecido. No entanto, na
realidade a coisa não é
desse jeito, acertar a trave é o mesmo que chutar
pra fora, é errar o alvo e
não dá vantagem alguma
ao time que o fez.
Assim como no futebol,
na vida todos temos um
alvo a acertar, um gol a
marcar, mas infelizmente,
apesar de alguns terem
chutado algumas bolas na
trave, o fato é que todos
erramos o alvo, nenhum
de nós marcou o gol da
vitória. Errar o alvo é uma
das melhores definições
para a palavra pecado.

Diz a Bíblia em Romanos
3, que entre nós humanos
não há um justo, nenhum
sequer, todos pecaram.
Temos deixado de lado a
boa, agradável e perfeita
vontade de Deus e seguido
ao nosso próprio pervertido
coração. E por isso, diante
do supremo Juiz, todos
nós estamos sem méritos.
Nossas poucas ou muitas
boas obras não são suficientes para elevar-nos
até a altura do padrão de
justiça de Deus para que
assim sejamos considerados dignos do céu. Nossas
obras são, na melhor das
hipóteses, como bolas na
trave e diante das regras
do jogo o juiz não pode
considerá-las gols.
Todos pecaram é o veredito sobre as jogadas da
humanidade, todos erraram
o alvo. E não podendo se
omitir, por ser um justo juiz,
Deus precisa manifestar o
juízo sobre o nosso pecado.

E ele já o fez. Deus decretou que o salário do pecado
é a morte. Pois pecar é
declarar independência de
Deus e não há vida fora
do autor da vida. De modo
que todos estávamos fadados à condenação. Porém,
por nos amar apesar dos
nossos pecados, Deus se
fez homem na pessoa do
Senhor Jesus, viveu entre
nós, como um de nós, com
a diferença de nunca ter cometido pecado. Ele marcou
todos os gols que nós havíamos chutado para fora, e
mesmo sendo o vencedor,
Ele quis assumir o lugar dos
perdedores. Jesus assumiu
na cruz o castigo que nós
merecemos e assim, por
meio dele e somente por
ele, nos tem sido concedido
o perdão, a salvação. De
modo que o único bater na
trave que vale um gol é o
sacrifício de Jesus, pois
ele deu a si mesmo para
ser cravado naquela trave

e marcar o gol que vale a
nossa vitória.
Se hoje, arrependido
dos teus pecados, você
reconhecer a vitória do
Senhor Jesus, que morreu
na cruz e ressuscitou para
te dar o perdão, crendo
nele como o único que
pode te salvar, você receberá de Deus uma nova
vida, receberá o poder do
Espírito Santo para vencer
os pecados, jogar limpo e
por fim receber a taça da
vida eterna.
“Na Verdade, na verdade
vos digo que quem houve a
minha palavra, e crê naquele
que me enviou, tem a vida
eterna, e não entrará em
condenação, mas passou
da morte para a vida” (João
5.24).
José Soares Filho
Igreja Batista Bereiana
Jaraguá do Sul - SC
E-mail: batistajaragua@
gmail.com
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“Para realizar grandes conquistas, devemos não apenas agir, mas
também sonhar; não apenas planejar, mas também acreditar”.
(Anatole France)

A Igreja não pode falhar!

C

ompleto 71 anos no dia 20 de julho. Quanto
eu tinha 4 anos meus pais se converteram
e nunca deixamos a igreja. Com 10 anos de
idade eu já tinha um pouco da compreensão do que era
uma igreja e de como ela deveria viver de acordo com
os princípios da Palavra de Deus. Sempre envolvido na
igreja tenho na mente um arquivo com registros da sua
história e da nossa denominação que me ajudam a fazer
algumas ponderações.
A primeira ponderação é que não é o mundo que está
entrando na igreja, e sim a igreja que está entrando no
mundo. Aos poucos a igreja empresa foi crescendo e os
fregueses começaram a ser atendidos em suas exigências
e a igreja foi cedendo. Os cultos shows para atender a
clientela ganhou espaço. A exigência de uma vida cristã
comprometida com o Senhor Jesus passou a não ser tão
importante em virtude das exigências da sociedade e da
desculpa que o mundo mudou e vivemos numa nova era.
A segunda ponderação é que as igrejas passaram a ver
a Bíblia da mesma forma que os políticos e a nossa sociedade também corrupta vê o nosso código de lei. Sempre se
encontra uma brecha para fugir da condenação por corrupção, assassinato, roubo e tantas outras coisas. As igrejas,
quase que de maneira geral mudaram, pois buscaram ver
brechas (que não existem) na Bíblia para justificar pecados
e tornar a cruz pesada em cruz de isopor. Senão vejamos:
Divórcio era visto como algo que Deus odeia (Ml 2.14-16).
Praticamente não havia divórcio entre os crentes, pois até
então não havia uma influência tão grande da sociedade como
agora. Os crentes eram mais corajosos e enfrentavam com
bravura os que se opunham à Palavra. Hoje, para a vergonha
do evangelho até os pastores que deveriam ser exemplo para
o rebanho aprovam algo que Deus odeia: o divórcio.
Recasamento. Não aceitavam; agora aceitam. O que
mudou? A fidelidade à Palavra a qualquer preço. Foram
buscar cláusula de exceção que não existe. Romanos 7.3
“De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda
o marido, unir- se com outro homem; porém, se morrer o
marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair
novas núpcias”. O “até que a morte os separe”, substituíram por morte espiritual. Brecha humana na lei divina
buscando satisfazer o homem no seu direito de ser feliz.
Líderes marido de uma só mulher era uma cláusula
pétrea divina. Hoje já não existe mais e aqueles que
deveriam ser modelos dos fiéis vivem alimentando suas
ovelhas com uma vida fácil atrelados com o pecado. Cadê
as qualificações bíblicas expressas em 1 Timóteo e Tito?
Disciplina. Não se disciplina mais na igreja porque as
leis do país podem nos trazer sérios problemas. Com isso
a igreja está poluída de pecados tolerados. Proliferam os
crentes delinquentes que, se tratados, poderiam ter suas
vidas mudadas (2 Timóteo 4.2).
Disciplina dos filhos. Não pode disciplinar os filhos com
umas palmadinhas ou com umas varadinhas. Estamos
sendo convencidos de que a disciplina é agressão. Não
estamos atentando para o propósito do Congresso que
deseja que todos sejam como muitos deles: corruptos,
promíscuos e desobedientes a Deus. A sociedade não quer
ser incomodada com vidas honestas, educadas, dignas
(Provérbios 23.13-14).
Pergunto: Onde as pessoas desesperadas com a
falência da família pelos divórcios, recasamentos, filhos
vivendo sem o pai e sem a mãe, aborto, adultérios, assassinatos por infidelidade, promiscuidade vão buscar ajuda?
Só existe um lugar confiável e capaz de transformar
vidas, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Estariam as igrejas
preparadas para socorrer as famílias? As famílias desesperadas encontrariam nas igrejas o socorro de que tanto
precisam. Estariam as igreja com famílias, a começar
dos líderes, preparadas e exemplares para trabalhar as
famílias desesperadas?
JESUS CONTINUA DESAFIANDO
SEUS DISCÍPULOS AINDA HOJE.
“À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, perguntou
Jesus aos doze: Porventura, quereis também vós outros
retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para
quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna; e nós
temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus”
(João 6.66-69).
OS DESESPERADOS NÃO PODEM SER DECEPCIONADOS PELA IGREJA DIZENDO: ISSO QUE VOCES ME
OFERECEM EU TENHO LÁ FORA.
SE A IGREJA DE CRISTO FALHAR NÃO RESTARÁ
ESPERANÇA PARA AS FAMILIAS E PARA O MUNDO.
A IGREJA NÃO PODE FALHAR!
Pr. Antonio Mendes Gonçalves
Atibaia SP
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EPPIBA - Escola de Pastores PIBA

A

Diretoria

EPPIBA - Escola
de Pastores PIBA
teve seu início
em 2013 na cidade de Atibaia SP nas dependências
da PIBA. Com objetivo exclusivo de formar pastores
no contexto da igreja local,
o curso sempre funcionará
com turmas de doze alunos
do sexo masculino. A duração do curso é de 4 anos
sendo 3 internos com aulas
teóricas e práticas e mais um
ano focado no ministério e
trabalho de conclusão.
Para ser admitido como
alunos é necessário que o
candidato tenha formação
completa em algum curso
de graduação superior, pois
o nível do curso é de Mestrado em Divindade (M.Div.).

Exige-se, também, além do
interesse no ministério pastoral, e convicção do chamado, que o candidato passe
por uma avaliação pessoal
(caráter), ter referências e
recomendação com apoio
do pastor e da igreja. Não
é apenas uma autorização,
mas uma recomendação.
Depois o aluno passará pelo
Comitê da escola que dará
aprovação ou não.
A mensalidade é de meio
salário mínimo vigente mais
os gastos para a manutenção pessoal com alimentação. Para alunos solteiros
a PIBA disponibiliza alojamento. Para alunos casados
é necessário que o mesmo
providencie sua moradia em
Atibaia.

Alunos

Os professores da EPPIBA são pastores com formação adequada em suas
respectivas áreas, tanto
da própria igreja como de
escolas teológicas reconhecidas em todo o Brasil e no
mundo. Alguns professores
são dos EUA devido a uma
parceria entre a EPPIBA
e o TLI - Training Leaders
International.
A Diretoria da escola está
na foto 1. Da esquerda para
a direita: Pr. Davi Merkh Jr.
(Setor Ministério), Ben Zemmer (Suporte Acadêmico),
Pr. Joelsio Marciano (Setor
Vida), Pr. Jeremiah Davidson (Setor Acadêmico e

Currículo), Pr. Abmael Araújo
Dias (Reitor) e Pr. Antonio
Mendes (Presidente).
Na foto 2, os atuais
alunos: Em pé, da esquerda
para a direita, e sentados
da direita para a esquerda: Bruno Santos, André
Oliveira, Anderson Borges,
Rafael Bezerra, Cristiano
Vicalvi, Tiago da Silva, José
Hilário, Davi Soares, Lucas
Gonçalves, Luiz Alberto,
Adilson Cruz e Jonathan
Silveira.
Para saber mais entre
em contato com: Priscila
Slobodticov - Comunicação
PIBA – CDL, telefones: (11)
4412-6679 e 9 9457-1723.

O civismo calça chuteiras

G

ente, sinceramente, há bandeira mais linda
do que a brasileira? E quando baila ao vento, nossa, que
beleza! Amo a pátria amada,
mas não a idolatro. Que
verdes matas! E o que falar
das riquezas deste solo em
que, se plantando, tudo dá!
Uma terra banhada por belos
mares e abrigada sob portentoso dossel. Mas quando
chega na Ordem e Progresso, dou um ai. Não lamento
só. Em várias situações de
protestos muitas bandeiras
traziam tarjas pretas sobre
os dizeres. E agora, com a
Copa, boto pra fora do peito
o meu som plangente de
cidadão brasileiro.
UM CIVISMO
SOCANDO O AR.

Me lembro quando o
Pelé iniciou a carreira em
Santos (eta cidade linda!que
praias!). Quando marcava
um gol ele saia correndo
e pulava esmurrando o ar.
Fez escola. Na explosão da
alegria, um soco no vento!
Ilustro tal comemoração com
a onda cívica gerada pelo

Pr. José Infante Jr
futebol. Não sou contra a
UM
prática do futebol. Aliás, os
“MUDA BRASIL”
crentes é que sabem como
FAJUTO.
ver uma Copa. Juntam a
Após o militarisfamília, comem pipoca e mo nasceu a Nova
não ficam roendo unhas República. Nasceu
nem chorando se perder. velha. Avozeava
Ganhando ou perdendo, “Muda Brasil”! E
não fará diferença. O errado o que mudou? É
é ceder ao fanatismo. Filhi- Democracia, dizem
nhos, guardai-vos dos ídolos eles. Que Demo(I Jo 5.21), ensina a Palavra. cracia é essa que quando
Jorge Kajuru chama a Copa mandam é Democracia e
de “Circo do Sr. Blater” (O quando nós os confrontamos
“papa” da FIFA). Por que é Ditadura? O certo é “Muda
será? O que ganhará o povo Brasileiro”; aí sim, o Brasil
com o Brasil campeão do mudaria. E pra mudar a uma
mundo? Nada. Uma ilusão pátria bem-aventurada, teria
anestesiante. FIFA, Globo, que ter homens transformaDirigentes, Jogadores e dos por Deus que, como Daetc., esses sim, terão contas niel, José, Neemias e outros
bancárias mais polpudas, mais, poderiam dizer: Mas
ou não? Aliás, muito do que os primeiros governadores
seria benefício, principal- que foram antes de mim,
mente nos aeroportos, ficou oprimiam o povo, e lhe topor terminar. E agora, finda maram pão e vinho... Porém
a Copa, sabe-se lá quando eu assim não fiz por causa
do temor de Deus (Ne 5:15).
concluirão.
Não, não terei bandeiBuscar civismo sediando
tal evento é “socar o vazio”. rolas, camisetas, bonés ou
Gostei da declaração de um qualquer outra coisa que
ex-dirigente do São Paulo. una o civismo a Copa. Quero
Disse ele: “O Brasil não pre- me orgulhar do Brasil como
cisa sediar Copa, nós vamos um país de Ordem, Moral,
buscá-las no exterior”. Certo. Educação, Ensino e Saúde.
O Pr. Júlio Sanches
Temos cinco trazidas de
fora! Não precisamos sediar escreveu um artigo onde
Copas, pois não temos como diz: “Nos últimos anos mais
de três mil pessoas foram
bancá-las.
A i m a g e m d o B r a s i l sepultadas como indigenno exterior é péssima. Só tes, em valas comuns, na
samba, carnaval, maracu- Cidade de São Paulo. A
taias e prostituição. Quem maioria portava documento
ama a pátria torce pelo de identificação. O Estado
sucesso dela em áreas que em sua frieza determinou
beneficiem o povo. E isso, que o prazo máximo para a
infelizmente, não acon- família reclamar o seu morto
tece. O cotidiano prova: é de 72 horas. Como não
Desemprego, falência na há geladeiras disponíveis, a
Saúde, Educação, Segu- ordem é livrar-se do corpo.
Não há verbas para aquisirança e etc.

ção de geladeiras. Dinheiro
só existe para a construção
de estádios padrão maldita
FIFA..” (grifo meu) (O JB ¨C
11/5/14). Uma amostrinha
da nossa realidade. Desperdício, elefantes brancos,
hospitais públicos falidos
e etc. Não esmurro o ar. É
vaidade!
Quero o Brasil vencendo
o torneio mais importante
de uma nação: Vencer o
pecado, pois o mesmo cega.
Não adianta trazer papas,
consultar gurus, lavar escadarias de igrejas, marchar
para Jesus, dia da padroeira
e etc. Nada disso mudará
o povo. Só Jesus muda o
homem. Tira o coração de
pedra e coloca um novo
coração voltado para Deus.
É aqui que se impõe clamar
por um avivamento em nosso meio. Mais poder para
anunciar Jesus! Só Ele pode
fazer uma nação ser bem-aventurada! Urge isto sim,
poder para marchar contra o
pecado, investir em missões
e anunciar que O fim vem! O
fim vem! (Ez 7).
São estes os gols que
precisamos marcar. A Copa
ganha ou não em nada mudará a vida do povo, mas em
Jesus está o troféu da alma.
Com Ele não há murros no
ar. Há Vida abundante.

