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Hortoteen em Mococa
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AMI inicia trabalho
missionário nas prisões

N

os dias 18 a 20 de julho, 56 adolescentes da
Igreja Batista do Horto do Ypê, São Paulo,
capital, liderada pelo Pr. Edgar Rodrigues Donato, estiveram em Mococa-SP para realizar um trabalho
evangelístico. Na foto o Pr. João Vasconcelos, Pr. Paulo
Ortiz e Carlos Eduardo. Pagina 5.

Fortaleza CE

Equipe Porta Aberta-Canoas-RS com preletores da AMI

N

o dia 28 de junho de 2014 a PIBB Fundamentalista de Fortaleza-CE realizou o culto de
dedicação do templo e comemoração dos 15
anos da igreja. Na foto, o Pr. Elísio P. Simões e os pastores
que se fizeram presentes na ocasião. Página 5.

Tapebas

E

m reunião da Diretoria da AMI
nos dois primeiros
dias deste mês de agosto em
Guarulhos SP, foi aprovado o
Projeto Porta Aberta - Ministério aos Encarcerados. Resultado de preparação desde
meados de 2013, através de
contatos com o missionário
Joel Ribeiro da Igreja Batista
Bíblica de Canoas RS, o
projeto foi formalizado entre
o missionário e a missão de-

pois de uma visita de quatro
dias feita pelo Presidente, Pr.
Renato Sá Barreto Neto e o
Coordenador de Missões,
Pr. Carlos Alberto Moraes à
cidade de Canoas RS.
O alvo da missão e do
missionário Joel é transformar o Projeto Porta Aberta
em um canal de alcance
nacional credenciando missionários em todos os estados brasileiros. Leia matéria
completa na página 3.

Flávia, Júlia e Joel

Conferência Regional Manaus

O

missionário Pr. Rogério Inácio agora está
trabalhando com a etnia indígena Tapeba, em
Caucaia, região metropolitana de Fortaleza CE.
Os Tapebas formam uma população com cerca de 5.500
índios divididos em 25 comunidades. Depois de trabalhar
evangelizando o povo Apinajé durante 7 anos, Pr. Rogério
teve que mudar de campo devido à enfermidade de sua
esposa Izis. Orem pelo sustento da família Inácio.

Viagens Missionárias

D

A

MIBRAFÉ realizou uma Viagem Missionária em
parceria com a missão AMME Evangelizar em
quatro localidades do rio Amazonas descendo
o rio com aproximadamente 190 pessoas em dois barcos.
Agora o Pr. Ricardo Henrique Lima e sua equipe está
preparando a próxima viagem para setembro. Página 5

esde novembro
de 2012 a AMI
- Associação
Missionária Independente
começou a realizar conferências missionárias com
o propósito de encorajar
as igrejas para a execução
da obra missionária e, ao
mesmo tempo, informar
sobre o modo de trabalho
da missão.
Embora o alvo seja realizar diversas conferências
a cada ano, até o momento
apenas duas foram realizadas, uma em Guarulhos
SP e outra em Orlândia SP.
Essas duas primeiras servi-

ram para que o Coordenador de Missões redigisse
uma proposta adequada
para a viabilização das
demais.
A partir do segundo semestre de 2014, novas conferências estão agendadas.
A próxima ocorrerá na Igreja
Batista em D. Pedro, Manaus AM, sob a liderança
do Pr. João Azevedo Saraiva
Júnior no período de 12 a 14
de setembro.
Essas conferências visam alcançar não apenas a
igreja sede do evento, mas
muitas outras ao redor. Na
sexta-feira e no sábado á

noite são realizados cultos
com pregações sob o tema
proposto. No sábado de
manhã há um café com os
pastores convidados, uma
explanação sobre os propósitos da AMI com período
para perguntas e repostas e
um almoço no encerramento. No domingo, tanto de
manhã quanto à noite, as
igrejas convidadas abrem
espaço para os missionários
testemunharem e pregarem.
A agenda está em aberto
para novas conferências e
os interessados podem entrar em contato com o Coordenador de Missões da AMI,

missionário Pr. Carlos Alberto Moraes pelos telefones:
(16) 3761-0749; 99192-1440
(Claro) e 98121-4101 (TIM).
Uma sugestão que fazemos aos pastores é que
procurem acertar com a
AMI a possibilidade de realizar a Conferência Missionária da igreja com esta da
AMI, pois é algo que pode
ser feito.
Para o próximo ano, com
a comemoração dos 25 anos
da missão, haverá além
do congresso, mais quatro
conferências regionais. Duas
já estão agendadas: Florianópolis-SC e Goiânia-GO.
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Se vives de acordo com as leis da natureza, nunca serás pobre;
se vives de acordo com as opiniões alheias, nunca serás rico.
(Sêneca)
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PROJETO
RIO
BRANCO AC

Maio foi o mês da
Terceira Conferência
da Família realizada
pelo missionário Ruy
Messias que está
fundando a Igreja Batista
Fundamental em Rio
Branco AC. O pregador
foi o Pr. João A. Saraiva
Junior (foto), titular da
Igreja Batista em Dom
Pedro de Manaus-AM.
O tema abordado foi
“Resolvendo nossas
diferenças”. O evento
contou com a participação
das Igrejas coirmãs:
Igreja Batista Bíblica
Nova Jerusalém, Igreja
Batista Regular Israel,
Igreja Batista Canaã e
Igreja Batista Antioquia.
Pr. Ruy tem cinco novos
convertidos sendo
discipulado e preparados
para o batismo: Pedro,
Raimundo Siqueira,
Maria Siqueira, Vladimir e
Carlos Mendonça. Neste
mês de agosto acontece
a Conferência Missionária
para renovação da
promessa de Fé. O alvo
é ampliar o número de
projetos apoiados pela
igreja. Orem pela saúde
do Pr. Ruy e também
pelas famílias do Acre
que ainda sofrem
consequências das
chuvas que desabrigaram
famílias inteiras.

ORANDO
POR UM
PASTOR

O irmão Eliezer da
Silva Castro, diácono
da Igreja Batista
Independente em
Benevides PA enviou
comunicado pedindo
oração pelo período
de transição pastoral
da igreja. Um dos
fundadores da igreja,
o missionário Pr. John
Horton está interinamente
apoiando a igreja nesse
período de transição.
Para contatos com irmão
Eliezer: (91) 8897-8831
(91) 8905-3330.

A

Obrigado Alemanha!

seleção de futebol alemã deu
um show de bola
dentro e fora de campo. Ela
conquistou o carinho e a
simpatia do povo brasileiro,
principalmente dos baianos
com quem conviveu o período da Copa. Os jogadores
alemães apreciaram a cultura e a comida baiana além
de torcerem pela Seleção
Brasileira quando esta estava jogando contra outras
seleções. Os alemães construíram o seu próprio Centro
de Treinamento no Brasil e,
após a Copa, o doaram para
a comunidade baiana de
Santa Cruz Cabrália. Eles
fizeram a doação de uma
ambulância. Além disso, a
Federação Alemã de Futebol mantém um programa
social brasileiro chamado
de “Sonhos de Crianças”. Só
temos o que agradecer, pois
ainda há homens bons sobre
a face da terra.
A Seleção Alemã destruiu o sonho de muitos políticos que estavam fazendo
uso da Copa e da própria

Seleção Brasileira para se
autopromoverem perante os
eleitores. Mas com a derrota
imposta sobre o Brasil de 7 a
1, tais políticos tiveram que
mudar de assunto. Nada
contra os jogadores da Seleção Brasileira que fizeram o
seu melhor, pois eles, como
a população brasileira, em
geral, também foram vítimas
de má administração. O padrão Felipão de qualidade
não soube convocar, escalar e planejar o time dentro
de campo. O resultado foi
catastrófico.
A Seleção Alemã deu
exemplo de civilidade e ética
durante o jogo contra o Brasil. Enquanto os jogadores
brasileiros tentavam cavar
pênaltis e faltas inexistentes, os alemães ficavam em
pé e protestavam contra a
desonestidade de nossos
jogadores. No primeiro jogo
contra a Croácia, o número
nove, Fred, conseguiu cavar
um pênalti que foi refutado
até pelos torcedores brasileiros. Mas contra a Alemanha,
o número dois, Marcelo, não

teve o mesmo êxito, pois o
juiz estava em cima do lance.
“Salva-nos, SENHOR, porque faltam os homens bons;
porque são poucos os fiéis
entre os filhos dos homens”
(Salmo 12.1).
Ainda bem que, no final
desta Copa, os nossos filhos
irão se lembrar do vexame
da Seleção Brasileira e da vitória da Seleção Alemã. Eles
irão se lembrar que o certo
venceu o errado, a honestidade venceu a malandragem
e que o trabalho planejado
venceu o “jeitinho brasileiro”.
A Alemanha não deu certo
apenas no futebol, mas na
política e na economia também. É a economia mais
rigorosa do mundo, gastando apenas o que arrecada e
devolvendo em benefícios os
impostos que são pagos por
seus cidadãos.
Ah, não podemos deixar
de agradecer aos alemães
por terem derrotado a Seleção Argentina em pleno
Maracanã, no final da Copa.
Caso contrário, o nosso vexame teria sido maior ainda!.

A motivação mais bela: O AMOR

P

or que fazemos
o que fazemos?
Qual é a motivação
do jogador de futebol? Ganhar a taça, contratos milionários com patrocinadores e
outros prêmios. Há também
outras motivações humanas:
Realização pessoal, desenvolvimento profissional,
senso de dever, ganhar mais
dinheiro, prestígio, fama,
respeito...
Qual é a mais pura das
motivações? No jogo da
Copa já sabemos, mas e no
jogo do lado de cá, fora dos
estádios? Ao se despedir
dos discípulos em João 13
encontramos o combustível
da vida de Jesus: “Tendo
amado, amou-os até o fim.”
Antes dessa reunião, os
discípulos haviam discutido
sobre qual deles seria o maior.
Incrível! Esses seriam os lideres da igreja emergente!
É nesse contexto que
a atitude de Jesus se distingue. Ele tinha a postura
e o exemplo da motivação
mais elevada: O AMOR. Ele
amou completamente, ao
extremo, não desistiu, foi
até o fim, foi até a cruz, foi
até o sepulcro vazio, amou
até o fim do seu ministério
terrestre e continuará por
toda a eternidade. Não se
trata do amor humano,
horizontal, em busca de
recompensa, interesseiro,
poético, amor conceitual,
romântico, sentimental...
Nada disso! Esse amor é o
ágape – amor de Deus. Alguém já disse: “O amor é o
oxigênio do Reino de Deus,
o amor é o sistema circula-

tório do Corpo de Cristo.”
O cristão é conhecido não
apenas pela sua teologia,
mas, sobretudo pelo amor
diferenciado, sobrenatural.
O amor é mais importante do que o conhecimento;
o amor edifica, mas o conhecimento ensoberbece. É
mais importante do que os
dons espirituais, assistência
social, martírio.... “Ainda que
eu dê todos os meus bens e
entregue o meu corpo para
ser queimado, se não tiver
amor, nada serei. ”
Deus ama e “prova seu
próprio amor para conosco,
pelo fato de ter Cristo Jesus
morrido por nós, sendo nós,
ainda, pecadores.” Jesus tanto
é a prova do amor de Deus
como o Amor encarnado.
Mesmo sabendo do abandono
iminente dos seus discípulos,
da traição de Judas, negações
de Pedro, o Mestre continuou
amando os seus até o fim.
“Assim, levantou-se da mesa”
pegou a bacia e a toalha. É
sair da aprendizagem teórica
para a prática, das intenções
para as boas ações. Há um
paradigma, um modo de pensar de muitos cristãos que não
combina com o do Fundador.
Há cristãos “se achando” e
pensam que a igreja existe
para servi-los, para mimá-los,
atendê-los em seus anseios.
Jesus disse para não sermos
acomodados, passivos, esperando pelos outros. Você já
se levantou para servir? Ou
espera? Qual é a nossa reação quando não nos convidam
para um aniversário, para um
almoço, para uma festa de
casamento?

Você vive se queixando
porque não recebe visita ou
se levanta para visitar alguém? Você se levanta para
ajudar nas tarefas de casa
ou espera que os outros se
levantem para trazer seu
prato de comida na “mãozinha”, ó vossa santidade?
Esse ditado é real: “Quem
não vive para servir, não
serve para viver!”
Não existe amor sem
serviço. Amar não é apenas um verbo bonito, um
discurso, um tema sublime
da poesia, um mandamento
religioso. Não existe amor
sem custo, sem suor, sem
demonstração, sem evidência. O próprio “Deus amou o
mundo de tal maneira que
deu... seu Filho.”
A motivação do amor
PRIVILEGIA até aos não
amáveis. Jesus sabia quem
era o inimigo pois tinha “o
Diabo posto no coração
de Judas, filho de Simão
Iscariotes, que o traísse.”
Ele sabia, seu inimigo não
era Judas e sim o diabo. Do
mesmo modo, precisamos
saber quem é o nosso verdadeiro adversário para não
lutarmos contra as pessoas
e desanimarmos.
Quando estamos dispostos a grandes sacrifícios,
pequenos sacrifícios são fichinhas, tiramos de letra. Com a
bacia e a toalha limpou os pés
dos discípulos, mas com seu
sangue, Ele nos perdoa todos
os pecados e ainda se dispõe
a limpar nossos corações.
Qual é a sua motivação?
“Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros.”

A

A arte de
discordar

Bíblia é a nossa única regra de fé e prática.
É o que professa todo batista de posição
fundamentalista. O que propicia comunhão
entre igrejas e líderes é a doutrina. Ao longo dos séculos
as posições foram sendo definidas e até certo ponto dogmatizadas pelas declarações ou confissões aprovadas.
Mas sempre houve e haverá pontos divergentes em
questões consideradas secundárias. Discute-se sobre o
que é normativo ou cultural dentro da palavra revelada. A
questão às vezes se agrava quando há discordância sobre
o que é e o que não é secundário. Entre o normativo e o
cultural dá para discutir dentro das normas hermenêuticas,
mas sobre ser ou não ser secundário a dificuldade é real.
Observando os diferentes contextos em que vivemos
a nossa fé percebe-se que quando o pastor X discorda do
pastor Y, a tendência dos observadores é tomar partido.
Há situações em que prevalece a posição do pastor mais
experiente. Outras vezes privilegia-se o que tem melhor
preparo. Mas há posicionamentos oportunistas tomados
por aqueles que apenas querem ser politicamente corretos
para evitar litígio ou perda de privilégios. Como cristãos,
é inevitável que caminhemos entre concordâncias e discordâncias.
Nosso amadurecimento começa a ser percebido
quando aprendemos a arte de discordar sem necessariamente brigar. Precisamos entender que são as opiniões
diferentes, os contrapontos que nos fazem reﬂetir, interagir e avançar em nossa compreensão do todo. Pessoas
arrogantes não avançam. São donas da verdade. Não
respeitam o semelhante. Não demonstram amor ao irmão.
A doutrina da separação quando levada a exageros tem
a capacidade de destruir a fé. Os que assumem posicionamentos pessoais extremamente rígidos sem a mínima
tolerância, implodem a comunhão cristã e espalham estilhaços de fel para todos os lados. Estão sempre dispostos
a impor aquilo que acreditam até com agressividade e só
conseguem conviver com os iguais.
O sábio Salomão nos deixou essa recomendação: “Não
havendo sábia direção, o povo cai, mas, na multidão de
conselheiros, há segurança” (Pv. 11.14). Com toda certeza,
Salomão não se refere aqui a conselheiros escolhidos a
dedo para que concordem com tudo que queremos.
Dissensões e facções surgem através de pessoas
que querem exercer uma espécie de ditadura de opinião.
Quem discorda é inimigo ou, no mínimo despreparado. A
primeira carta de Paulo aos Coríntios visava combater as
dissensões e facções daquela igreja carnal.
Não bastassem os ataques que sofremos da sociedade
hedonista na qual vivemos, enfrentando militantes ateístas de causas antibíblicas, ainda temos que sofrer com o
fogo amigo de irmãos que, por muito pouco tratam como
hereges os divergentes.
Diversidade sempre houve e haverá entre os batistas.
Ser diferente não significa ser adversário e nem herege.
Heresia é negar o fundamental, a fé. Não somos clones
uns dos outros. Somos diferentes e por isso precisamos
ser tolerantes no que não é essencial. Vale o ensino
paulino: “Todas as vossas obras sejam feitas em amor”
(1 Co 16.14).
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Uma vida sem desaﬁos não vale a pena ser vivida.
(Sócrates)

Projeto Porta Aberta

AGOSTO 2014

CAMBORIÚ
SC

INTRODUÇÃO
“Escritor original não é aquele que a ninguém imita;
é aquele que ninguém consegue imitar”.
(François Auguste Chateaubriand)

Equipe Porta Aberta-Canoas-RS com preletores da AMI
os dias 26 a 30 do missionário Joel Ribei- casa de 550 mil pessoas, sende junho próxi- ro que atua há sete anos do a quarta maior do mundo
mo passado, os nesta área. Em reunião da e um sistema prisional supastores Renato Sá Barreto Diretoria da missão nos dias perlotado com déficit de 200
Neto e Carlos Alberto Mo- primeiro e dois de agosto em mil vagas. Poucas pessoas
raes, respectivamente Pre- Guarulhos SP, o novo projeto estão fazendo um trabalho
sidente e Coordenador de foi aprovado.
consistente de evangelização
Missões da AMI - Associação
O missionário Joel Ri- dessas pessoas que carecem
Missionária Independente beiro atua principalmente da graça de Deus.
Em breve a AMI estará
viajaram para o Rio Grande no Presídio Central de Porto
do Sul a fim de formalizar Alegre e tem visto muitas incentivando a adesão de
um novo projeto missionário. vidas serem transformadas novos missionários e misDesde o congresso da pelo poder de Deus ao se sionárias no Projeto Porta
missão realizado em 2013 render a Cristo através da Aberta que também oferecerá treinamento específico
em Águas de Lindóia SP pregação do evangelho.
esse projeto estava em proSeu trabalho tem rece- aos candidatos. Orem pelo
cesso de gestação. Através bido o apoio da sua igreja projeto e especialmente pelo
de contatos com o missio- local e de uma equipe de missionário Joel, sua esposa
Flávia e a filha Júlia.
nário Joel Ribeiro, membro companheiros que trada Igreja Batista Bíblica de balham juntamente com
Canoas RS sob a liderança ele colocando a mão na
do Pr. Cirineu J. Boff, o en- obra. Joel criou a Missão
contro no Sul foi formalizado Porta Aberta informale as reuniões resultaram na mente e através dela
montagem do Projeto Porta tem desenvolvido seu
Aberta - Ministério aos En- ministério aos encarcecarcerados.
rados. Agora, depois de
O projeto que ora passa perceber a necessidade
a fazer parte dos quadros da de estar ligado formalAMI em Porto Alegre poderá mente a uma missão e
tornar-se abrangente alcan- ver a obra crescendo por
çando presídios em todos os esse nosso Brasil, filiouestados brasileiros. Trata-se -se à AMI com o apoio de
de um projeto piloto sob a seu pastor e igreja.
coordenação da AMI, mas
O Brasil tem uma
Pr. Boff e esposa
lastreado na experiência população carcerária na

N

O missionário
Pr. Ricardo Camargo
(foto), trabalhando
no Vale do Itajaí, na
cidade de Camboriú
SC está desaﬁando
os irmãos de todo o
Brasil para orar por
aquela região para que
mais igrejas batistas
fundamentalistas
sejam ali implantadas.
Dos 293 municípios
do estado de Santa
Catarina, em apenas
13 deles existe uma
igreja ou congregação
batista fundamentalista.
Pr. Ricardo está no
processo de ﬁnalização
da Igreja Batista Bíblica
de Camboriú, orando
para que no próximo
ano possa iniciar um
novo trabalho, em
Blumenau, Gaspar ou
Balneário Camboriú.
Sua maior necessidade
no momento é
completar o sustento
ﬁnanceiro para poder se
dedicar integralmente
na implantação de
igrejas em Santa
Catarina. Contatos com
o Pr. Ricardo, Irani e
Lilian Camargo: e-mail:
pr_ricardo@yahoo.com.
br ou pelo Facebook
como IBBCamboriu.

ORLÂNDIA
SP

Nos dias 18 a 20 de
julho a Igreja Batista
Independente de
Orlândia SP sob a
liderança do Pr. Paulo
Ricardo Gonçalves
realizou uma série
de conferências em
comemoração ao
47º aniversário de
fundação do trabalho
batista na cidade,
pois embora hoje haja
outras três igrejas a
IBI foi a primeira.
O pregador do evento
foi o Pr. Almir Nunes
que está trabalhando
na implantação
da Igreja Batista da
Vitória em
Batatais SP.

• DICAS DE LEITURA •
“Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas;
os livros só mudam as pessoas.” Mário Quintana
CRUCIFICANDO A MORALIDADE
R. W. Glenn
Editora Fiel
www.editoraﬁel.com.br
Em Crucificando a Moralidade, R. W. Glenn faz uma exposição de Mateus 5. 1-12, na qual Jesus descreve o verdadeiro cristão, enfatizando
que as bem-aventuranças não são mandamentos a serem seguidos,
princípios pelos quais alguém deve viver ou atitudes a serem adotadas.
As bem-aventuranças definem o perfil de pessoas que crucificaram sua
própria moralidade na morte, ressurreição e governo de Jesus, e só
podem ser alcançadas através da capacitação vinda do Espírito Santo de Deus.
POLÍTICA SEGUNDO A BÍBLIA
Wayne Grudem
Edições Vida Nova
www. vidanova.com.br
As igrejas devem exercer alguma inﬂuência na política? Pastores
devem pregar sobre temas políticos? Existe somente um posicionamento “cristão” em relação a questões políticas? A Bíblia traz algum
ensinamento a respeito de como as pessoas devem votar? Se já fez
a si mesmo ao menos uma dessas perguntas, não pode deixar de ler
este livro! Nele o autor lança mão de três tipos de argumentos para
orientar uma visão política de acordo com a Bíblia.
CONHEÇA O PROFETA DANIEL
Norman A. Shields
PES - Shedd Publicações
www.loja.sheddpublicacoes.com.br
O profeta Daniel, que viveu e trabalhou por mais de sessenta anos
num ambiente pagão e politeísta, não se deixou contaminar por esse
ambiente. Permaneceu fiel ao Senhor, orando a Deus três vezes por
dia. Em nossa época, muitas vezes as pessoas se deixam engolfar por
um materialismo tão pagão como o culto politeísta que se praticava na
Babilônia. Neste livro o autor nos encoraja a aprender com Daniel a
resistir e permanecer nas fileiras do Senhor, lutando pelos seus padrões de conduta e vida.

LEGISLAÇÃO NOCIVA
Nossa liberdade de pregar o evangelho está em
jogo no Brasil. Tramitam em
Brasília projetos de leis que
se aprovados, limitarão a
liberdade de pregar a Palavra de Deus. São mais de
800 projetos com objetivo
de minar crenças e valores
que norteiam a vida cristã e
o bem estar da sociedade.
Na hora de votar escolha
bem seus representantes
nas assembleias legislativas
nos estados e no Congresso
Nacional em Brasília. Dessas
casas é que saem as leis.
BARGANHA
Segmentos evangélicos
estão formando um bloco de
apoio à candidatura do Pr.
Everaldo Pereira (PSC) ao
Palácio do Planalto. O capital
político conseguido no primeiro turno será moeda de troca
para impor objetivos que as
lideranças cristãs entendem
serem necessários. O alvo
é obter votação expressiva
capaz de chamar atenção. O
Brasil tem cerca de 30 milhões
de evangélicos.
E A BÍBLIA?
Na Convenção Batista Brasileira a Cultura e a Sociologia
venceram a Escritura e a Teologia. O argumento usado para
a ordenação de mulheres para
o ministério parte da premissa
de que em nossa cultura, as
mulheres ocupam posições de
liderança, desde a presidência
da República, passando por
CEOs das grandes empresas
e chegando a todos os setores
de atividades anteriormente
ocupadas apenas por homens.
Portanto, nada mais natural
que as mulheres ocupem a posição de pastoras. A pergunta
é: E a Bíblia, onde fica?
PREPARAÇÃO
Se você procurar nas redes sociais encontrará “documentos”, vídeos, comentários
e tantas outras formas de
desabafo e denúncias contra
a Copa do Mundo no Brasil.
De uns tempos para cá todos
os grandes eventos no mundo
caminham na mesma direção:
Preparar o povo para uma
mudança radical. A derrota
do Brasil pelo placar elástico
de 7 x 1 para a Alemanha
atinge as emoções de alguns cidadãos com a mesma
intensidade emocional que o
ataque às Torres Gêmeas em
janeiro de 2001 nos EUA. Eu
sei que você pode achar tal
afirmativa um absurdo, mas
acredito assim. Desde que o
relativismo passou a dominar
o pensamento, a proposta
é espalhar as vãs fi losofi as
em todas as áreas até que
uma comoção mundial atinja
a humanidade. O processo
está em andamento e tudo
adequadamente sendo preparado para o maior engano de
todos os tempos. Desde que
a nação de Israel olhou para
o Messias e não o recebeu
como tal, tudo está sendo
preparado para a aceitação
do Anticristo.

ISRAEL
Toda vez que há um conﬂito mais acirrado entre Israel
e seus inimigos a tendência
mundial é de se posicionar contra Israel. O mundo critica os
ataques de Israel e amenizam
os ataques dos seus adversários. O grupo palestino Hamas
tem como objetivo declarado
em seu Estatuto, destruir o
Estado de Israel. Cerca de
dois mil mísseis foram lançados pelo Hamas contra Israel.
Quando o governo brasileiro
fala em “força desproporcional” é porque está olhando as
baixas de ambos os lados e é
claro que as de Israel são bem
menores. Mas por quê? Porque
o governo israelense sabe
proteger seu povo e o Hamas
sabe usar a população civil
como escudo. Praticam essa
crueldade desde os tempos
de Yasser Arafat. Um artigo
publicado recentemente pelo
jornal Jewish Telegraph reproduz a declaração de um dos
integrantes do Hamas, que
indignado, atribuiu a Deus o
insucesso das ofensivas contra
Israel. “Nós apontamos para os
alvos, mas o Deus deles altera
a trajetória de nossos foguetes
em pleno ar”, disse o terrorista
do Hamas, referindo-se ao fato
dos disparos não atingirem os
alvos. O que o terrorista talvez
não saiba é que Israel desenvolveu um sistema de defesa
de alta tecnologia, denominado
Domo de Ferro que desvia a
trajetória dos mísseis e esta
é a razão dos quase dois mil
mísseis disparados não terem
dizimado Israel. É isto que o
governo brasileiro e muitos
outros não comentam. Não há
força desproporcional contra
o Ramas por parte de Israel.
O que há é um sistema de
defesa invejável. Mas se for
necessário, Deus fará milagres desviando os foguetes,
como crê o terrorista, pois
ninguém consegue mudar
os planos do Eterno. Como
cristão continuo orando pela
paz de Jerusalém.
37 ANOS
Este é o tempo que levou
para que Edir Macedo, hoje
com 69 anos de idade construísse o seu império religioso. A
primeira reunião realizada por
ele na implantação da Igreja
Universal do Reino de Deus em
janeiro de 1977 no Rio de janeiro foi em um pequeno salão anteriormente ocupado por uma
agência funerária. No mês de
julho de 2014, ele inaugurou
o seu mais famoso espaço
religioso denominado Templo de Salomão. Sem querer
discutir as questões ligadas
ao sincretismo religioso
desse grupo, a pergunta
que fica no ar sem repostas
é esta: Como um império
econômico desta proporção
pode ser erguido em apenas
37 anos?
EPÍLOGO
“Fiz Jornalismo para
incomodar; se quisesse
bajular teria feito Publicidade
& Propaganda”.
(Rachel Sheherazade)
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DE VOLTA
AO LAR

Os irmãos Omar e
Maria de Carvalho
(foto) chegaram a
Ribeirão Preto no dia
30 de maio e foram
direto para o sítio onde
mora seus cunhados
em Monte Santo MG.
Agora já estão de
volta a Ribeirão. Omar
está melhor de saúde,
mas em tratamento.
Quanto ao período
de trabalho em Cabo
Verde, África, o casal
Carvalho testemunha
das grandes vitórias
dadas pelo Senhor.
Omar deverá em
outubro substituir um
missionário brasileiro
por dois meses.
Recentemente entregou
Bíblias e folhetos para
algumas igrejas e está
orando por uma igreja
pequena que precisa
colocar piso. Até o ﬁnal
do ano deverá fazer
nova impressão de
folhetos. O missionário
que Omar substituiu em
Cabo Verde conseguiu
a impressão de 700
hinários para o uso dos
trabalhos nos países de
língua portuguesa.

BATATAIS
SP

Os irmãos da Igreja
Batista da Vitória
que está em fase
de implantação em
Batatais SP através
do ministério dos
missionários Almir
Nunes e Benjamin
Paul Leaf acabam de
receber a notícia de
que a infraestrutura
do loteamento Morada
do Verde onde está o
terreno adquirido para
construção do prédio
da igreja acaba de
ser concluída. Assim,
os irmãos receberão
o Termo de Posse e
poderão dar início aos
trabalhos de aprovação
da planta e construção.
Essa é uma boa notícia,
pois desde o início
do trabalho o local de
culto já passou por seis
diferentes endereços.
Orem pelos recursos
para a construção.

Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro;
a real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz.
(Platão)

Reunião de Pastores em Caxias do Sul

N

o dia 27 de junho
de 2014, no Tabernáculo Batista
Fundamental em Caxias
do Sul RS, Serra Gaúcha
sob a liderança do Pr. Odir
Santana aconteceu a reunião mensal dos pastores
daquela região. O preletor
foi o Pr. José Nilton Vieira da
Igreja Batista Teresópolis em
Porto Alegre RS. Participam
dos encontros 21 igrejas de
12 municípios do Estado.
Da reunião do dia 27 participaram os pastores Renato
Sá Barreto Neto e Carlos Al-

berto Moraes representando a AMI
- Associação
Missionária
Independente. Para
contatos
com Pr. Odir
Santana, telefone (54)
3027-7044.
O endereço
da Igreja é
Rua Maximiliano Ráfia, 405 Cidade Nova 2 - Caixa Postal
1204 - CEP 95020-972 - Ca-

xias do Sul – RS. Telefones: (54) 3227.1280
e (54) 9902 4766.

Londrina Hospeda
“Hombres”

N

o dia 19 de junho
de 2014 a Igreja
Batista Regular
de Mauá da Serra, PR, recebeu a reunião da HOMBRES
Norte (Homens Batistas Regulares do Norte do Paraná).
Ao todo foram 35 homens de
cinco Igrejas representadas
(Igreja Batista Vitória, Londrina; Igreja Batista Calvário,
Londrina; Igreja Batista Mo-

riah, Arapongas; 1ª Igreja Batista Regular de Apucarana;
1ª Igreja Batista Regular de
Mauá da Serra). O preletor foi
o Pr. Tiago Henrique, da Igreja Batista Moriah, Arapongas,
que desafiou os homens em
dois períodos, tratando sobre
“O Perfil do Homem Cristão”
e “Criar Filhos é Criar Discípulos”. Foi um tempo muito
desafiador para todos os

homens presentes que já se
preparam para o próximo. O
evento contou também com a
presença do Pr. Ray C. Ronk,
missionário pela Baptist Mid-Missions (BMM) desafiando
os homens sobre o trabalho
que a missão faria durante a
Copa do Mundo, sob o título:
“O Mundo à Nossa Porta”.
(Com informações enviadas
pelo Pr. Jorge Facchini).

Pastores participantes - acima.
Ao lado, Pr. Odir com a esposa e o Pr. Carlos Moraes

Conferência
Missionária

A

Igreja Batista Esperança em São
Paulo, sob a liderança do Pr. Sérgio Moura
está se preparando para a III
Conferencia Missionária que
se realizará nos dias 3 a 5 de
outubro de 2014. O preletor
será o pastor estadunidense
Tim Rabon. Como aconteceu
nos dois anos anteriores,
nesse novo formato da Conferência Anual de Missões,
os missionários são convidados a participarem do evento
sendo hospedados por famílias da igreja. De acordo com
informações do irmão Paulo
Rodrigues do Conselho de
Missões da IBE, a experi-

ência de hospedagem dos
missionários pelas famílias
tem servido para ampliar
ainda mais a visão missionária. Os missionários que
puderem participar deverão confirmar presença
antecipadamente e levar
m at er ial de divulgação
como fotos, mapas, bandeiras, cartões de oração,
suvenires (lembranças),
etc. O amplo hall de entrada do auditório é o local
de exposição do material
de divulgação. O tamanho
dos banners para serem
colocados na parede será
de 80 cm de largura por
120 cm de altura.

Povo
Manchineri

2º Encontro de Homens

N

o dia 19 julho
aconteceu o 2º
Encontro de Homens na Primeira Igreja
Batista Bíblica de Vitória
da Conquista BA. O evento
foi promovido pela União
de Adultos com o tema
“Homens chamados por
Deus”. O vice-presidente
Tiago Cunha dirigiu o trabalho com a presença de
mais de 300 participantes,
entre membros da igreja
local e das igrejas coirmãs,
além de não crentes. Após a
apresentação de solos e do
quarteto Luzes da cidade de
Ribeirão do Largo, o Pastor
Nidoval Gadelha, da Igreja
Batista Boa Vista em nossa

O

Pr. Nidoval Gadelha
cidade, pregou a mensagem:
“Homens chamados de homens de Deus”. Uma grande

bênção para honra, glória e
louvor ao nosso Deus. (Enviado por Marcos Infante).

Estância Esperança

O

Acampamento
Cristão Estância Esperança
nunca para. Mesmo quando
não tem retiros o Pr. Bill está
planejando, trabalhando nos
preparativos, e adquirindo
as coisas necessárias para
os próximos retiros. Veja as
datas dos retiros para 2015:
Retiro dos Conselheiros Dias 5-10 de janeiro, 2015
- Investimento: R$150,00.

Retiro dos Jovens e Adolescentes - Dias 12-17, 2015
- Investimento: R$150,00.
Retiro da Família - 14 a
17 de fevereiro, 2015 Investimento: R$120,00.
Retiro dos Casais 3-5 de
abril, 2015 - Investimento:
R$160,00 por casal. Projetos para completar antes
de janeiro de 2015: 1.
Concertar a arquibancada
do refeitório e do campo de

recreio. 2. Nivelar o campo
de recreio. 3. Construir um
cais para 6 Pedalinhos. 4.
Comprar 6 Pedalinhos. 5.
Comprar Ventiladores para
os quartos. 6. Manutenção
geral e pintar os prédios.
Contatos: Pr. Bill www.estanciaesperanca.com. Caixa Postal 111, CEP 75701970 Catalão GO. Telefone:
(64) 8137-4700. E-mail:
wkieffer@gfamissions.org.

missionário Pr.
Lorenzo Laura
Tipo, trabalhando no Tríplice Fronteira realizou pela quarta vez uma
viagem missionária ao povo
Machineri onde 13 pessoas
manifestaram-se para a
salvação em Cristo. Deus
salvou o líder deles, Almir,
que se comprometeu a

levar Cristo a seu povo.
Ele recebeu uma Bíblia
de presente e ficou muito
contente. Este povo vivia
em trevas agora a luz chega
até eles. Orem para que a
família Laura Tipo possa
continuar com o alvo de
missões, na tríplice fronteira implantando igrejas entre
os povos indígenas.
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JABOTICABAL
SP

Durante os últimos
três meses Deus tem
abençoado a Igreja Batista
Esperança que está em
fase de implantação
em Jaboticabal SP
sob a liderança do
missionário Pr. Daniel
Rodrigo de Sousa.
Pessoas novas estão
chegando, as mulheres
estão surpreendendo
positivamente pelos
trabalhos realizados e a
conferência de aniversário
tratando do tema “Minha
família no altar de Deus”
levou muitas bênçãos
para todos. Também
aconteceu o batismo de
mais cinco novos irmãos.
Pr. Daniel continua
dando apoio à igreja em
Pitangueiras SP está na
expectativa de receber um
novo pastor. Ali também
quatro novos irmãos
foram batizados. Orem
para que logo se viabilize
a construção do templo
em Jaboticabal.
Orem pelo Pr. Daniel,
sua esposa Vanessa e
pela pequena Daniela.
Saiba mais: http://
jaboticabaman.blogspot.
com, ou pelo Facebook:
Daniel Rodrigo de Sousa.

UBERABA MG
Pr. Leonilson Pereira leite
que está trabalhando

na implantação de uma
igreja em Uberaba MG
acaba de mudar-se para
novo endereço. É que o
imóvel em que morava
foi vendido. No dia 12
de julho aconteceu a
inauguração do novo
salão. Estão sendo
realizadas classes de
EBD com crianças aos
domingos, trabalho de
visitação. Está nos planos
do missionário dar início
á construção de um salão
no terreno adquirido e que
em breve terá liberação.
O novo endereço é: Rua
Búzios, 437 – Jardim
Copacabana – CEP
38046-740 Uberaba MG,
telefones: (34) 3311-1142
e 9117-9309 (TIM).

Não há solidão mais triste do que a do homem sem amizades.
A falta de amigos faz com que o mundo pareça um deserto.
(Francis Bacon)

Julho, o mês do Ramadan para os Muçulmanos

O

Ramadan deste
ano começou no
dia 28 de junho e
terminou no dia 27 de julho.
Neste mês os muçulmanos
jejuam do nascer ao por do
sol, se abstendo de comida,
bebida, cigarros, praticas
sexuais, etc. O Ramadan
assinala o inicio do Calendário Islâmico (estão no ano
1435), e segundo os muçulmanos foi neste mês que o
Alcorão (livro sagrado dos
muçulmanos), foi revelado
ao profeta Maomé. O jejum
no mês do Ramadan é um
dos cinco Pilares do Islam.
Sendo assim, todo muçulmano tem que praticá-lo, para
obter méritos diante de Alá
(deus do Islamismo). No fim
do Ramadan eles celebram

uma festa chamada Eid Al
Fitr, ela marca o fim do jejum.
Oremos pelos muçulmanos que vivem aqui no Brasil
para que se convertam e tenham o perdão dos seus pecados através do Senhor Jesus.
O Brasil é o segundo maior país
Islâmico das Américas com 1
milhão e meio de seguidores,
perdendo só para os EUA que
tem 7 milhões de muçulmanos
aproximadamente.
Pr. Ricardo M. de Brito
– Missionário aos Árabes
Muçulmanos Residentes
no Brasil
Contatos: (17) 33253170; 9.8828-9875 (OI);
9.8201-9318 (TIM).
E-mail: pricardomb@
hotmail.com; Facebook: pricardomb.luzparaooriente.

Hortoteen em Mococa

N

o s

dias 18 a 20
de julho, 56
adolescentes e
jovens da Hortoteen da Igreja Batista do
Horto do Ypê,
São Paulo, capital, liderada
pelo Pr. Edgar
Rodrigues Donato, estiveram
em Mococa-SP
para realizar
um trabalho
evangelístico. Liderados
pelo Pr Paulo Ortiz, o irmão
Tiago Inácio e a Natália
os adolescentes fizeram
uma pesquisa com cunho
evangelístico entrevistando
134 pessoas. Para 86 dos
entrevistados foi apresentado o evangelho e 14 delas

tomaram uma decisão favorável. Também foi realizado um período de louvor
e evangelismo na praça nas
noites de sexta e sábado. No
sábado à tarde e no domingo
de manhã foi realizada uma
programação para crianças
e adolescentes na escola do

Bairro onde o missionário Pr.
João Camargo de Vasconcelos Filho está trabalhando
para implantar uma igreja.
No sábado foram alcançadas mais de 240 crianças e
adolescentes e no domingo
de manhã 60. Na foto, o
grupo da Hortoteen.

O Cristão já nasce missionário!

C

oloque missões em primeiro
lugar e Deus dará as coisas
necessárias. (Edison Queiroz).
Uma igreja não existe para si mesma,
mas sim para o mundo. (William Carey)
Quem não tem uma causa pela qual
morrer não tem motivo para viver. (Martin
Luther King Jr).
Não existe igreja pobre que não possa
fazer missões. Existe igreja pobre, por não
fazer missões. (Pr. José Alves dos Santos)
A missão da Igreja é missões. (AD)
Deus quer a evangelização do mundo,
mas se você se recusa a sustentar as
missões, você se opõe à vontade de Deus.
(Oswald Smith)
A igreja que não evangeliza se fossiliza
(AD)
Missões se fazem com os pés dos que
vão, com os joelhos dos que ficam e com
as mãos dos que contribuem. (AD).
Uma frase missionária extraída diretamente da Bíblia : Porque Deus amou ao
mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo o que nele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna. (Jo. 3.16).
Será que Deus espera de cada cristão
algo assim? Porque o cristão ama o mundo
de tal maneira que dá a sua oração, seu
testemunho e sua contribuição para que
todos ouçam de Jesus e tenham a vida
eterna.
O Filho unigênito não nos revelou quando voltará, mas fez questão de nos dizer o
que fazer enquanto Ele não vem.

O que fazer então ?
Veja Atos 1.8: ’’mas recebereis poder,
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e
sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéa e Samaria,
e até aos confins da terra’’.
O filho unigênito, que foi dado ao
mundo disse que nosso papel é sermos
testemunhas dEle (minhas testemunhas)
tanto em, como em. É uma questão de
simultaneidade e não sucessividade, quer
dizer ao mesmo tempo aqui em São Paulo
e nas regiões mais distantes da terra.
Alguém pensando em missões imaginou a seguinte situação : Assim que Jesus
subiu ao céu, reuniu-se toda a hierarquia
celestial, os principais arcanjos, querubins,
serafins em volta de Jesus e perguntaram:
Então Senhor, conseguiu concluir
a sua missão ?
Sim, após treinar 12 homens, dei
a minha vida pela humanidade e pedi aos
meus discípulos, que falassem do meu
amor a todas as nações a fim de salvar o
maior número de pessoas possível.
Mas Senhor... E se eles falharem
qual é o plano B?
Respondeu Jesus : Eu não tenho
plano B !
Graças a Deus eles não falharam!
Somos fruto das antigas gerações que passaram adiante a tocha da fé. E você, meu
irmão está disponível e atuante na Seara?
Pr. Edgar Rodrigues Donato

Viagem
Missionária

A

MIBRAFÉ de
Manaus AM está
preparando mais
uma Viagem Missionária que
deverá acontecer no período
de 4 a 7 de setembro. Os
interessados em participar
deverão fazer a reserva da
passagem o quanto antes,
pois são apenas 140 vagas.
Quem pagar a passagem
até 15 de agosto ganha
uma camiseta personalizada. Este ano, a MIBRAFÉ já
realizou uma Viagem Missionária em parceria com a
missão AMME Evangelizar

em quatro localidades do
rio Amazonas descendo o
rio com aproximadamente
190 pessoas em dois barcos, levando mantimentos,
livros, médicos, dentistas,
cabeleireiros, e sobre tudo
a Palavra de Deus para
os ribeirinhos. Foi cedido
100.000 livros para 42 das
igrejas, incluindo treinamento. Muitas pessoas
foram salvas e outras se
reconciliaram com Cristo.
A direção do trabalho esteve a cargo do Pr. Ricardo
Henrique Lima.

Inauguração do Templo

O

Pr. Elísio Pires
Simões, da Primeira Igreja Batista Bíblica de Fortaleza CE,
acaba de inaugurar o novo
templo. No dia 28 de junho
de 2014 foi realizado o Culto
de Dedicação ao Senhor
juntamente com a comemoração dos 15 anos de procla-

mação do evangelho através
da PIBBF naquele Bairro.
Ainda faltam algumas partes
da construção, mas o local já
está em condições de uso. O
Pr. Elísio e os membros da
igreja em uníssono dizem:
“ATÉ AQUI NOS AJUDOU
O SENHOR.” (I Samuel 7.
12b).
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Espera de teu ﬁlho o que ﬁzeste com teu pai.
(Teles de Mileto)

Rocha Eterna
João Henrique está de volta
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NUPORANGA
SP

D

A Igreja Batista de
Nuporanga SP sob
a liderança do Pr.
Aluísio Frazão realizou
sua Conferência
Missionária nos dias
26 e 27 de julho. O
objetivo foi a renovação
da Promessa de Fé
para sustento da
obra missionária.
O preletor foi o Pr.
Robson Marcelo da
Silva (foto), missionário
em Goiânia GO,
fundador do Templo
Batista Ebenézer.
Aproveitamos a
oportunidade para
divulgar aqui os
endereços da Igreja
Batista Nuporanga:
Rua José Antônio
Neto, 151 - Residencial
Amaro Gera Nuporanga SP.
E-mail: Aluisio.frazao@
hotmail.com.
Telefones do
Pr. Aluísio:
(16) 3726-5897
e 99325-0255.

ENCONTRO
DE
EX-ALUNOS
No período de 4 a 7
de setembro de 2014
o Instituto Bíblico
Maranata de Marilândia
do Sul PR estará
realizando o Segundo
Encontro de Ex-Alunos
do IBM. Abordando o
tema “Os Segredos do
Coração”, o evento terá
como preletor o
Pr. Ivênio dos Santos.
O investimento para
cada participante será
de R$ 160,00 com
pagamento antecipado
ou R$ 180,00 para
quem pagar apenas
na chegada ao evento.
Menores de 5 anos
não pagam. Contato
pelo e-mail: exalunos.
maranata@gmail.com
ou pelos telefones: (62)
9299-1541 (Rute); (43)
3428-1375 e 3428-1441
(Heliomar ou Charles).

epois de um período de afastamento para tratamento de saúde, o missionário João Henrique da missão
Rocha Eterna retornou ao
trabalho a todo vapor. Segundo ele, ficar longe dos
presídios foi difícil, mas serviu para reﬂexão e aprendizado diante do Senhor.
Visitas nos presídios já estão
acontecendo e também as

N

campanhas de evangelismo em dois de segurança
máxima com mais de 3.000
homens. Ao visitar o CDP de
Ribeirão Preto, muitos dos
presos foram cumprimentar
o missionário pelo seu retorno. Pregando sobre o amor
de Deus 17 jovens com os
olhos marejados de lágrimas
entregaram a vida a Deus e
oraram recebendo a Cristo
como Senhor e Salvador

de suas almas! Foi dado
permissão para entregar
Bíblias para os convertidos
e a direção do presídio tirou
algumas fotos para registrar o momento. Continuem
orando pelo missionário,
pela gravidez de sua esposa Silvana e pela pequena
Anna Júlia. Contatos: ministeriorochaeterna@aol.com
telefone (16) 98147-7006 e
(16) 3612-0278.

baixa a maior parte do ano.
Orem pelo Projeto Farroupilha e procurem sustentar
mensalmente o Pr. Marcus Vinícius. Para contatos com ele
use o e-mail: marcus-carol@

hotmail.com ou os telefones:
(54) 8427-0328 – 8118-9902 e
3261-4365. Correspondência:
Rua Ziraldo Prezzi, 282 – Bairro Imigrante – CEP 95180-000
Farroupilha RS.

Farroupilha RS

o dia 26 de junho
de 2012, o Presidente da AMI,
Pr. Renato Sá Barreto Neto
juntamente com o Coordenador de Missões, Pr. Carlos
Alberto Moraes, visitaram o
trabalho do missionário Pr.
Marcus Vinícius em Farroupilha RS. Apesar de ainda estar
levantando seu sustento, Pr.
Marcus já iniciou o trabalho
de evangelização visando
a fundação de uma igreja
batista fundamentalista na
cidade. Depois de um período de adaptação ao campo,
Pastor Marcus juntamente
com sua esposa Ana Carolina
e o pequeno Benjamin que é
gaucho de Farroupilha estão
se dando bem com a cidade
apesar da temperatura muito

Terceira Edição da
Revista Estação Missões

E

stá em preparo
a terceira edição
da revista estação Missões publicada pela
MBAM - Missão Brasileira
de Apoio aos Missionários.
Trata-se da edição de inverno. A primeira foi do verão
2013/2014, a segunda no
outono de 2014. Nosso alvo
continua sendo de alcançar

600 assinantes no primeiro
ano de veiculação da revista,
mas só alcançaremos esse
objetivo com apoio de pastores e demais líderes em
nossas igrejas que ajudem na
divulgação. O alvo é alcançar
o maior número possível de
famílias em nossas igrejas.
O que solicitamos aos
irmãos é que se tornem co-

laboradores ofertando uma
vez por ano pelo menos E$
39,00 (trinta e nove reais)
para a MBAM a fim de patrocinar a impressão e distribuição da revista. Esse valor
dá direito ao colaborador de
receber em seu endereço as
quatro edições do ano.
Entre em conta conosco
através do cupom:

O

A Vida que há
no Sangue

sangue é um tecido conjuntivo líquido produzido na medula óssea, composto de 93% de
água, e o restante de glicose, proteínas, hormônios, vitaminas, lipídios, sais minerais, etc. Um agente
cardial do sistema circulatório, o meio de distribuição de
oxigênio, nutrientes, gás carbônico e toxinas para o corpo,
a fim de regular e protegê-lo . Por isso, sem sangue, não
há vida. Séculos antes do desenvolvimento da medicina
ocidental, a Bíblia afirmara: “...a vida de toda a carne é
o seu sangue...” (Lv 17.11,14; Dt 12.23). Portanto, seria
apenas uma questão de tempo que se pesquisasse melhor acerca do sangue para o prolongamento da vida. As
primeiras experiências de transfusão datam do séc. XVII,
utilizando-se o sangue de animais em pessoas (transfusão
heteróloga), resultando na morte destas. A J. Blundell (séc.
XIX) atribui-se a primeira transfusão bem sucedida entre
pessoas (homóloga), em mulheres com hemorragia pós-parto. Contudo, mesmo homóloga, as transfusões acarretavam (e acarretam) problemas, devido à reação de defesa
do sangue do receptor que, dependendo do sangue doado,
pode imputá-lo como um vírus a ser combatido. Por isso se
tornou necessário conhecer o tipo sanguíneo do doador,
bem como do receptor. K. Landsteiner (séc. XIX-XX) é o
responsável por essa importante descoberta, passando
a classificar o sangue humano nos tipos A, B, AB, e O. O
primeiro Banco de Sangue foi criado na Espanha em 1936,
uma abençoada criação que tem salvado inúmeras vidas .
Em relação à Bíblia, não encontramos uma proibição
clara concernente à transfusão sanguínea. O que Deus de
fato proíbe é o beber ou comer sangue (humano ou animal)
ou ainda o derramamento do sangue de outro homem, o
assassinato (Gn 9; Nm 35.33; Lv 3.17; 7.26; 17.10,12;
19.26; Dt 12.16; 15.23; At 15.20,29). Entrementes, como
entender o que Jesus disse ao afirmar que o cristão deveria
“beber” de Seu sangue? O entendimento correto depende
de uma interpretação correta. Naquela ocasião Jesus usou
uma linguagem figurada (metáfora), e, num argumento a
fortiori ensinou que o cristão pode ter vida eterna, apenas
através de Seu sangue, que seria derramado para dar
vida ao crente, tendo em vista que a vida está no sangue,
e o sangue é a vida (Jo 6.54,56,63). Jesus não ensinou
a prática do canibalismo nem a doutrina romanista da
transubstanciação, pois Ele também afirmara ser a Água
Viva, da qual, quem se alimentasse teria a vida eterna
(Jo 4.10,14; 7.37,38). A vida é ligada ao sangue em tal
grau, que Deus usou o termo “sangue” para referir-se
à vida, ou à pessoa humana (Lv 19.16). Sob essa ótica
Jesus fez tal correlação, pois, assim como o sangue
humano equivale à vida, o sangue do Filho de Deus
equivale à vida eterna (At 20.28). A doação de sangue
não equivale a bebê-lo ou comê-lo, pois ela, a doação,
é um processo realizado através da transfusão, onde o
sangue é injetado diretamente na corrente sanguínea
do receptor, tornando-se parte do seu corpo. O ato de
comer ou beber é um processo totalmente diferente,
onde normalmente o alimento é ingerido pela boca,
seguindo para o sistema digestivo, e depois expelido
do organismo.
O sangue, sob a ótica bíblica e da ciência é vida, um
bem incalculável que há em nós o qual deveria (não havendo impedimento alheio à vontade) ser compartilhado
(doado) a fim de dar vida ao que dele necessita para viver
(1 Jo 3.16,17). Assim sendo, o cristão, deveria entender
que a doação de sangue ou qualquer outro órgão, diz
respeito à doação de vida, sem haver, contudo, a morte
do doador, tal como fez Jesus que doou toda Sua vida,
Seu sangue, por nós. Por conseguinte, o cristão deveria
sim doar sangue, ou qualquer outro órgão, e se recusar a
fazê-lo quando necessário, estaria eximindo-se de fazer
o bem, e, portanto, desobedecendo a Deus, e assim, pecando contra o próximo e contra Deus que é o doador da
vida (1 Jo 3.18; Tg 4.17).
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A vida é a soma das suas escolhas.
(Alberto Camus)

Despedida da Família Santos

AGOSTO 2014

VENEZUELA

Pr. Tomé e esposa com Pr. José e esposa

C

O casal de
missionários,
Pr. Fernando e Lany
Lima (foto) agradecem
a Deus pela chegada
da herança do Senhor,
Gabriel. Após a cirurgia
de parto cesariano,
experimentaram as
misericórdias de Deus,
pois Lany teve uma
hemorragia interna e
chegou a desmaiar,
mas, graças a Deus e
às muitas orações dos
irmãos ela foi atendida
às pressas e tudo
correu bem. Gabriel
nasceu com 3,300 kg
e goza de plena saúde.
O casal trabalha na
Venezuela e está
recebendo pleno apoio
de todos os irmãos
ali. Continuem orando
quanto à questão do
visto e do transporte
para a família Lima.
O prazo ﬁnal é este
mês de agosto. Para
contatos: Email:
fernando_limah@
hotmail.com;
Fone:
00 (xx) 58 416585-6697.

29º

ANIVERSÁRIO

Nos dias 18 a 20 de
julho de 2014 a Primeira
Igreja Batista em São
Sebastião do Paraiso
MG sob a liderança
do Pr. Jader Machado
Neto realizou uma série
de conferência em
comemoração ao 29º
aniversario de fundação
do trabalho.
O preletor foi o pastor
Samuel Pereira
de Lima (na foto com
a esposa) da Igreja
Batista do Centro
em Garça SP.

om a presença
de 200 pessoas
presentes, aconteceu o culto de envio da
família Santos (Tomé, Lúcia
Helena e Raquel Arminda)
para desenvolver o Projeto Grande ABC Paulista.
Foi um culto maravilhoso,
onde o Senhor foi louvado
pelos 23 anos de ministério
desenvolvidos no campo
baiano. Com a presença de
7 pastores fez-se a oração
em favor da família pelo
início dessa nova fase do
trabalho missionário agora
no Estado de São Paulo. Na
ocasião aconteceu também
a posse do irmão Daniel
e sua esposa Michele no
Templo Batista Peniel que é
o terceiro projeto em desen-

volvimento. O missionário
Tomé deixa na Bahia os seguintes trabalhos realizados:
Templo Batista Ebenézer
- Pr. Osival de Jesus Serra;
Templo Batista Jerusalém

– Pr. Jose Alves; Templo
Batista Peniel - irmão Daniel;
Instituto de Apoio ao Menor,
entidade de cunho social,
sob a responsabilidade do
irmão Gilberto Sales e sua
esposa Raquel Canaverde.
A mudança da família Santos para São Bernardo do
Campo aconteceu no dia 08
de julho. Orem pelo Projeto
Grande ABC Paulista que
envolverá a implantação de
novas igrejas e formação de
obreiros, seguindo o mesmo padrão da Bahia. Para
contatos com o Pr. Tomé a
partir de agora: Rua Tijuca,
184 Jardim Hollywood - CEP
09.607-155 - São Bernardo
do Campo. Por e-mail: prtomeylucia@yahoo.com.br.

Daniel e esposa com Pr. Tomé e esposa

Sales Oliveira SP

N

os dias 13 a 15
de junho a Igreja Batista Boas
Novas em Sales Oliveira
SP sob a liderança do Pr.
Walmir Quaresma realizou
a Conferencia Missionária
Anual para renovação da

Promessa de Fé para Missões. O preletor foi o Pr.
Daniel Rodrigo de Souza de
Jaboticabal SP. Atualmente
a IBBN apoia 17 projetos
missionários. A partir de
julho de 2014 até junho de
2015 o alvo mensal é de

R$ 2.188,00. Nos primeiros
três meses apoia a conferencia a há uma avaliação
e possivelmente novos
projetos serão adotados.
Atualmente o número de
promessistas de fé é de 34
irmãos.

Q

Mundo
contra Israel

uando é o Hamas – terroristas palestinos – que
lança foguetes contra a população civil de Israel, a divulgação pela mídia é pífia. Quando
Israel parte à defesa atacando o ninho terrorista, explode
o antissemitismo global. Manifestações com as conhecidas
expressões ignominiosas: “Judeus assassinos”, “holocausto palestino” e outros adjetivos que bem expressam o
dito profético: “Israel está entre as nações como cousa de
quem ninguém se agrada” (Os 8:8). Até crentes, por falta
de conhecimento, se colocam contra a oliveira.
O posicionamento mundial. O mundo sempre será
contra o povo judeu. Um representante palestino disse:
“Israel não pode agir acima dos princípios das leis internacionais”. E por que eles, palestinos, lançam foguetes
às cidades israelenses? Milhares de judeus há anos são
expostos à morte por ataques indiscriminados do Hamas.
Não estão agindo acima dos tais princípios evocados pelo
seu representante? O terror age e Israel reage. Se depender da vontade global o judeu é afogado no Mediterrâneo.
Não, não endosso a guerra. Mas defendo o direito bíblico da existência do povo judeu. Se cessar o terrorismo
a paz acontece. Se Israel não se defender será destruído.
Este atual conﬂito começou com 13 adolescentes judeus
mortos pelos palestinos. Israel colhe o preço da desobediência ao Eterno: o “pavor de noite e de dia”. Daí o gemido
do Alto: Ouve povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me
escutasses! Mas o meu povo não me quis escutar a voz,
e Israel não me atendeu. Ah! Se Israel andasse nos meus
caminhos! Eu, de pronto, lhe abateria o inimigo, e deitaria
mão contra os seus adversários (Sl 81:8, 9, 11,13 e 14).
Israel é a “menina dos olhos de Deus”. Não serão arrancados da terra que lhes pertence, vaticinaram os profetas.
E Paulo disse que “todo o Israel será salvo”.
O ódio contra o judeu é tão antigo quanto a sua história. Veja o clamor do salmista: Ó Deus, não te cales,
nem te aquietes, ó Deus, porque eis que teus inimigos
fazem tumulto, e os que te odeiam disseram: Vinde e
desarraiguemo-los para que não sejam nação, nem haja
mais memória do nome de Israel. Porque consultaram
juntos e unânimes; eles se unem contra ti (Sl 83: 1, 2,4,5).
Escudos humanos. Arafat apelou às mães palestinas:
“Deem-me os seus filhos e eu vos darei um estado palestino”. Viraram homens bombas e escudos humanos.
Fotos com civis e crianças vitimados sensibiliza, e muito.
Porém ver pais negando a infância aos filhos, vesti-los com
bombas e com armas às mãos pequeninas doutrinando-os
a “voarem pelos ares” com judeus por perto, é, deveras,
não menos chocante. É o dito árabe: A fraqueza dos judeus é seu amor à vida. A nossa força reside em nosso
amor à morte.
Além do doutrinamento no ódio aos judeus, as crianças
palestinas são doutrinadas para conquistar o mundo para
o Islã. Custe o que custar. O Ocidente se cala. Ignora a
proibição de igrejas nos países islâmicos, mas permite
mesquitas. Há petróleo em jogo. É mais lucrativo “afogar”
os judeus.
Este ódio não é só sobre judeus. Querem islamizar o
mundo. Basta lembrar os atentados nos EUA, Madri e outros mais. Logo, dentro da ideologia do Hamas, Hesbollás,
Fathás e outros “ás”, o conﬂito, na realidade, entra numa
esfera religiosa: a batalha entre Alá e Jeová. Só existe uma
alternativa, como escreveu Marius Baar, e é esta: Quem
não é comigo, é contra mim; e quem comigo não ajunta,
espalha (Lc 11:23).
A grande evidência. Há um clamor mundial pela paz. A
começar no Oriente Médio. Lá tem petróleo. E por petróleo
o Ocidente se curva.
O cenário global revela um Mundo sedento por paz,
violento, sem vergonha, família solapada, valores invertidos e “amante de si mesmo”. Uma anarquia vai tomando
conta e gerando um “avivamento das trevas”. É nesse
cenário que será revelado o Iníquo “botando ordem na
desordem”. Será um tempo de “pecar com segurança”,
economia estável e falsa paz num acordo com os judeus. Por paz Israel fará qualquer negócio. Até receber
o anticristo como “messias”. E então virão os dias da
“angústia de Jacó”.
De Israel vem o sinal - no conﬂito com “Ismael” - de
que a gloriosa esperança da igreja desde os tempos primitivos vai se cumprir, e não tarda: “Levanta-te querida
minha, e vem!
Maranata! Ora vem, Senhor Jesus!”
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Rancagua - Chile

A

s atividades e
as bênçãos do
Senhor tem sido
uma constância no trabalho
do missionário Pr. Jomar em
Rancagua no Chile. Abril:
dias 18 a 21 programação
de Páscoa. No dia 20 contou
com a presença do missionário Pr. Iván Chacon e sua
esposa Susan, missionários
da igreja, trabalhando na
cidade de Santiago, na implantação de uma nova igreja. Dia 27 mais um missionário visitou a igreja: Pr. Álvaro
Villablanca (Palavra de Vida
- Chile). Maio: Encontro de
Mulheres que a partir desse
ano estarão se reunindo
mensalmente. Dia 11 a visita
do missionário Renzo Zuñiga
(Missionário a Marrocos), o
qual apresentou o seu trabalho e falou do desejo de
estar já no próximo ano em

Marrocos. No mesmo
dia 11 comemoração
do dia das mães com
um almoço especial e
a presença de alguns
vizinhos e visitantes.
Dia 15 comemoração
do dia dos pais. Dia
31 teve reinício a reunião de varões com a
presença de muitos irmãos e alguns jovens e
adolescentes. Foi trabalhado
o tema “Um homem do Reino”. Junho: dia 3 foi firmado
o contrato e deu-se entrada
ao processo para obter a
Personalidade Jurídica da
Igreja (CNPJ), visando a
legalização da igreja. Dias
15 a 27 Pr. Jomar esteve
trabalhando na criação e
formação do Estatuto da
Igreja Batista Galilea, para
que o mesmo fosse apresentado para ser discutido

Novo Portal terá o propósito de
divulgar o fundamentalismo

E

e aprovado pela igreja na
reunião administrativa. Dia
29 deu-se a primeira reunião
administrativa e foi definida a
diretoria da igreja. Até o final
de 2014 Pr. Jomar espera
que a Igreja Batista Galilea
esteja organizada. E-mails:
pastor_jomar@outlook.cl;
pastor_jomar@yahoo.com.
br; pastorjomar123@gmail.
com. Orem pela família:
Pastor Jomar, Regiane, Davi
e Ester Sofía. (Foto).

Portugal

m reunião
realizada no
dia 26 de junho de 2014 em Guarulhos SP entre a Diretoria
da AMI e o missionário
Alexandre Aquino de
Florianópolis SC, teve
início um projeto que
deverá resultar na criação do Portal www.fundamentalistas.com.br.
Trata-se de um empreendimento bastante
abrangente capaz de
gerar oportunidade para
agregar um só lugar todas
as informações sobre o movimento batista fundamentalista brasileiro. O projeto está
na fase de orçamentos para

criação, suporte e manutenção do portal para hotsites.
Estima-se um custo aproximando de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de investimento.
Orem sobre o assunto e

Rosas de Sharon

N

O

missionário Pr. Jovito Donizeti Nunes,
missionário em Torres Vedras, Portugal
esteve aqui no Brasil durante 40 dias e
pregou em 23 igrejas. Os dois filhos também vieram,
mas por um período mais curto apenas para rever os
familiares. Em seu recente relatório, Pr. Jovito disse
que desde novembro de 2013 assumiu a liderança
de uma terceira igreja para a realização dos trabalhos
pastorais. O maior problema é a distância entre as
três igrejas, pois aos domingos tem que percorrer
entre 170 e 200 km para realizar todos os cultos. Durante a semana são entre 500 e 650 km a percorrer.

N

este mês de
agosto nos dias
22 e 23 acontece o Retiro de varões 2014
em Camboriú SC. Tendo
como preletor o Pr. José

Retiro de Varões 2014

Nogueira de Fortaleza CE,
os participantes ouvirão
as mensagens sob o tema
“Homens Segundo o Coração de Deus” baseado em
Atos 13.22.

Segundo o coordenador
do evento, missionário Alexandre Aquino, o principal
objetivo do retiro de varões
é estudar a Palavra, orar
e conversar sobre o nosso

caso tenha sugestões entre
em contato com o missionário Alexandre Aquino pelo
e-mail: contato@alexandreaquino.com ou telefone (48)
9945-5517.

papel e responsabilidade no
lar, na igreja e na sociedade.
Suas palavras foram estas:
“Estudaremos com mais
profundidade a vida do Rei
Davi, um homem segundo o

coração de Deus”.
A programação terá início com o jantar na sexta-feira, dia 22 às 20h, e encerramento às 18h de sábado,
dia 23. O valor da inscrição

o dia 14 de junho
último, no Templo
Batista em Vila
São José, sob a liderança do
Pr. Ademário Júnior, a União
Feminina Rosas de Sharon
celebrou aniversário recebendo mais de 150 mulheres,
representando 8 igrejas batistas no estado de São Paulo.
No culto de comemoração o
preletor foi o Pr. Marcos Cruz
da Igreja Batista Bíblica em
Jardim Lucélia.

é R$ 30,00 ou R$ 80,00 com
hospedagem. Qualquer dúvida e mais informações é só
ligar para Alexandre Aquino
nos telefones: (48) 99455517 (TIM) e 3206-0751
(NET Fixo).
As igrejas apoiadoras
são: Igreja Batista Bíblica
de Florianópolis - Pr. Moisés Damásio; Igreja Batista
Bíblica de Biguaçu - Pr. Terrill
Rose; Igreja Batista Bíblica
da Penha - Pr. Carlos Alberto e Igreja Batista Bíblica
de Camboriú - Pr. Ricardo
Camargo.
A hospedagem será no
Hotel Arco do Sol - Via Brasil
Hotéis - Camboriu. Quartos
com 2 e 3 lugares. O Hotel
fica a 2 km da igreja (5 minutos de carro). Endereço:
Rua Cel. Benjamin Vieira,
50 - Camboriú - Fone: (47)
3365-6815.
Localização da Igreja
Batista Bíblica de Camboriú,
local da abertura e jantar:
Rua Roma nº 2 - Santa Regina III - Camboriú. Pr. Ricardo
Camargo (47) 9904-2728.
Programação:
DIA 22 (sexta-feira)
- 20h: Recepção
- 21h: Abertura
- 21h15: Estudo Bíblico I
DIA 23 (sábado)
- 07h: Café da Manhã
- 08h30: Estudo Bíblico II
- 09h30: Intervalo
- 10h: Estudo Bíblico III
- 12h: Almoço (churrasco)
- 16h30: Estudo Bíblico IV
- 18h: Encerramento

