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AIBRECES elegeu Nova Diretoria

Seminário Caraguá

O

Seminário
Batista Caraguá já
definiu as datas para
as aulas do primeiro
semestre de 2015 nos
polos de Orlândia, Marília e São Paulo. Em
Marília as aulas serão
ministradas de 27 a 30
de abril; em São Paulo,
dias 01 e 02 de maio;
em Orlândia de 04 a 07
de maio.
Desta vez serão
dois professores: Dr.
Derek O. Coleman, e
Dr. Coleman

N

os dias 26 a 29 de janeiro de 2015 reuniram-se
no Hotel Majestic em
Águas de Lindóia SP pastores e
membros com as respectivas famílias das Igrejas Batistas Regulares
que formam a AIBRECES - Associação das Igrejas Batistas Regulares do Centro Sul do Brasil. O tema
do evento foi Pastor e Liderança,

tendo como preletor principal o Pr.
Luiz Alberto Teixeira Sayão.
No encontro foi realizada também a 57ª Assembleia da AIBRECES para eleição da nova
diretoria para o biênio 2015-2016
que ficou assim composta: PRESIDENTE: Pr. Gilberto Bruno;
VICE-PRESIDENTE: Tomé C. de
Faria; SECRETÁRIO: Pr. Josias

de Andrade; TESOUREIRO: Carlos
R. Pacheco; VOGAIS: Pr. Alfredo
Ferreira, Pr. Dorivaldo Soares, Pr.
Luciano Martins. Ao todo foram 232
participantes.
Para 2016 já está confirmado o
mesmo local no período de 1 a 4 de
fevereiro com a realização da 58ª
Assembleia da AIBRECES e Retiro
das Famílias.

PIBBVC Comemora 115 Anos

A

Primeira Igreja Batista Bíblica de
Vitória da Conquista (PIBBVC)
está agradecendo a Deus pelos
115 anos de existência nos dias 06, 07 e 08
de março de 2015. Na ocasião ocorre à série
de conferências “Venho sem demora. Conserva o que tens”, com o Reverendo Edesio

Chequer, autor do livro “Detalhes do Fim – Sinais Indicativos
da Segunda Vinda de Cristo e Eventos do Fim”.
A celebração começou no dia do aniversário da Igreja, 04
de fevereiro, com uma programação preparada pela União de
Adultos. Foi realizado o dia de oração em gratidão pelos 115
anos. Começou às 06 horas da manhã e foi até as 18 horas,
tendo o intervalo de duas horas para almoço.

E TUDO COMEÇOU COM UMA BÍBLIA
A Igreja foi fundada no dia 04 de fevereiro
de 1900 por Tertuliano da Silva Gusmão. Ele
construiu uma casa de adobe na Fazenda
Felícia, de sua propriedade. No registro histórico lemos que Tertuliano era fazendeiro e
também comerciante de gado. Ao viajar para
comercializar o rebanho, Tertuliano ganhou
uma Bíblia de presente. Ao retornar a Conquista, leu o livro com sua família atraindo
parentes e amigos. Esse grupo de pessoas
reconheceu que a Bíblia é a Palavra de Deus
e entregou a vida a Jesus. “Buscaram a Deus
em Sua Palavra e O acharam”.
O primeiro pastor foi Antônio Theóphilo de
Queiroz, genro de Tertuliano, e que foi preparado para o ministério pelo missionário americano
Zacarias Taylor. Em 1905 foi inaugurado um pequeno templo na cidade. Os crentes primitivos
em nossa cidade sofreram duras perseguições,

como apedrejamentos. Entretanto, resistiram
firmes na fé. No ano de 1928, foi inaugurado
o terceiro templo, na praça dois de julho, atual
Praça Caixeiros Viajantes. Esse templo foi demolido no final dos anos 50, para a construção
do atual, inaugurado em 1966, no ministério
do Pastor Gérson Rocha.
A PIBBVC iniciou esse ano com 925
membros. Está no sustento de 35 trabalhos
missionários espalhados pelo Brasil e mundo
afora. São cinco congregações, vários pontos
de pregação na zona rural, evangelização
nas escolas, os cultos transmitidos ao vivo
pela internet e, aos domingos pela manhã,
por uma emissora de rádio na cidade. O
ministério da igreja atualmente é composto
pelos Pastores José Infante Júnior, Vitor
Ferreira e Silva e Sidney Siqueira.
Marcos Infante

Dr. Edge

Dr. Raymond Edge e duas matérias: Panorama do Antigo Testamento e Curso para Formação
de Líderes e Obreiros. O curso é
aberto para todos e os interessados em quaisquer dos polos
podem fazer a inscrição através
do site: www.sbcaragua.org
A taxa de inscrição será de
R$ 50,00 e inclui material de
estudo e questões, mas quatro
noites de aulas. O custo do livro didático será de R$ 100,00.
Todos os pagamentos deverão
ser efetuados no primeiro dia
de aula.

Urgente - Ensine já o
Caminho às crianças!
Gilberto Celeti
Página 6
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O problema não é que Deus não nos fale,
nós é que não o ouvimos.
(Max Lucado)
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Nesta
coluna
publicaremos pequenos
comentários dos leitores
enviados por e-mail:
jornaldeapoio@yahoo.com.
br. Não colocaremos nomes
dos missivistas e nem da
cidade. A identiﬁcação será
apenas com as iniciais do
nome e do estado de origem.
Não publicaremos
críticas pessoais e ofensivas.
NOVA CARA
Quero parabenizar a direção do Jornal de Apoio pela
nova apresentação colorida e
o papel que agora está sendo
utilizado na impressão. Também gostei muito do editorial
da edição 261 “Quem são os
evangélicos”. Achei extremamente relevante sua reﬂexão
sobre os evangélicos e os
batistas fundamentalistas.
Também creio que é necessário sermos mais unidos naquilo
que importa: os fundamentos
de nossa fé. (LMSG de MG).
40 ANOS
É muito ediﬁcante e estimulante ver notícias como
aquela da edição 262 sobre os
40 anos de ministério da família do Pr. John Raehl aqui no
Brasil. Diante de tantos casos
frustrantes de missionários
que chegam e logo desaparecem, a permanência dos que
ﬁcam e cumprem seu papel
são louváveis. (PHM de SP).
LIBERDADE
Ao ler a matéria “Os cinco
países mais intolerantes ao
cristianismo” na edição 262 do
Jornal de Apoio, ﬁquei imaginando a dureza de se viver em
lugares como Coreia do Norte
e Iraque, entre outros. Louvei
ao Senhor pela liberdade que
temos em nosso querido Brasil. (AMSS do RS).
PONTO DE VISTA
Gosto muito das matérias
escritas pelo pastor Rômulo
no Jornal de Apoio. Não o
conheço pessoalmente, mas
ouço de muitos que ele tem
um ministério profícuo na implantação de igrejas em Goiás
e no Paraná. Minha crítica ﬁca
para seu viés político um tanto
unilateral... (VOS de Goiás).
ARTICULISTAS
Sempre apreciei os textos das colunas no Jornal
de Apoio. Além das muitas
noticias das nossas igrejas e
principalmente dos trabalhos
missionários, os colunistas enriquecem o conteúdo do jornal.
De uns tempos para cá passei
a gostar mais ainda pelo fato
de haver uma variedade maior
de articulistas. (JCST de AM).
OTIMISMO
Quando recebi o exemplar
de janeiro de 2015 do Jornal
de Apoio, duas coisas me
chamaram a atenção. A primeira foi a qualidade gráﬁca
que deu um salto para melhor.
Parabéns! A segunda foi o
otimismo da matéria “2015,
um ano que será muito bom”.
Achei excelente do ponto de
vista cristão, mas assustador
pelo otimismo... (MVP de SP).

Estaria Deus castigando o Brasil?

a Bíblia, a seca ou a estiagem está relacionada ao pecado das nações enquanto
a chuva está associada às bênçãos de
Deus (Deuteronômio 28.12, 24). O Sudeste e o
Centro-Oeste estão vivenciando uma crise hídrica
antes conhecida apenas pelo Nordeste do Brasil e,
juntamente com a falta de água, a população e a
indústria precisam conviver, agora, com a escassez
de energia elétrica, além de pagar um alto preço por
seu consumo. As previsões mais otimistas preveem
um PIB próximo a zero e a taxa de desemprego
entre sete e oito por cento para 2015. A inﬂação não
é mais um fantasma, mas uma realidade no bolso
do trabalhador e as áreas de segurança, saúde e
educação, que nunca foram boas, ficarão ainda
piores. Enquanto isso, o nosso país bate recorde
de homicídios. Cerca de 154 pessoas são assassinadas por dia e cerca de 70% desses casos não são
devidamente investigados, julgados e sentenciados.
Está difícil viver no Brasil, mas ao invés de deixá-lo,
como cerca de 3 milhões de brasileiros que vivem
no exterior, precisamos amá-lo e fazer a nossa parte
para melhorá-lo.
O primeiro ato de cidadania é votar com consciência e fiscalizar as ações de nossos representantes.
Nos últimos 12 anos, o Brasil votou mal e, agora, estamos colhendo os frutos de decisões erradas. Ainda
nos primórdios das Diretas Já, os evangélicos, pelo
menos os batistas, foram instruídos e avisados por
líderes cristãos, como o ex-padre Dr. Aníbal Pereira
dos Reis, sobre o perigo de eleger partidos comunistas ou de esquerda por se tratarem de legendas que
acreditam na deidade do Estado e na intromissão na
família, na igreja, na imprensa e na sociedade como
um todo. Os resultados seriam altos impostos, um
governo centralizador, a ditadura de ideias e, principalmente, leis anticristãs e a destruição da família
tradicional. Ou o Dr. Aníbal era um vidente ou um
homem cheio do Espírito Santo. A segunda hipótese
é a mais provável, pois o Espírito Santo nos guia em
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toda a verdade.
O segundo ato de cidadania é o direito de se
indignar com os malfeitos do governo no comando
da nação. Apesar da distribuição de renda através
do Bolsa Família, facilidades no crédito imobiliário
e empréstimos estudantis, as famílias carentes
continuam carentes e sem acesso aos melhores
tipos de emprego. A pobreza tem sido usada como
instrumento político e o melhor cabo eleitoral em
épocas de eleição. Ações sociais, como o Bolsa
Família, seriam imperativas, sim, mas desde que
fossem desvinculadas de políticos e providenciassem
emancipação para os que as recebem. Já a distribuição de renda, que assistimos através dos escândalos do Mensalão e do atual Petrolão, deveria ser
inadmissível e penalizada de forma exemplar a fim
de coibir até um açougueiro de pesar o quilo da carne
juntamente com o dedo polegar. Mas, ao invés disso,
vemos o Supremo Tribunal Federal amenizando as
penas dos culpados e políticos orquestrando saídas
estratégicas entre si. ONGs e movimentos sociais já
foram cooptados pelo partido do governo e não temos
a voz do verdadeiro povo nas ruas. Assim como Ló, o
nosso sentimento é de enfado e opressão: “E livrou
o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens
abomináveis” (II Pedro 2.7).
Não faltam motivos para que Deus castigue o
Brasil, mas a boa notícia é que o atual Congresso
Nacional não tem vontade política de votar e aprovar
temas como a descriminalização do aborto e das
drogas, a união civil entre pessoas do mesmo sexo
e, sobretudo, a emenda constitucional que acabaria
com o conceito de família tradicional. Pelo visto,
Marta Suplicy e o seu partido terão que esperar outro
mandato para realizar os seus ideais de nação. Porém, no que depender de quem realmente acredita na
chuva como bênção e na seca como maldição, essas
pessoas não terão outro mandato: “Bem-aventurada
é a nação cujo Deus é o SENHOR, e o povo ao qual
escolheu para sua herança” (Salmo 33.12).

Tons de Indignação!

que significa remar contra a maré? Literalmente, significa avançar contra o ﬂuxo
normal do mar ou da correnteza de um
rio; simbolicamente, tem o sentido de não seguir a
multidão, não fazer algo somente porque todo mundo
faz. “Não seguirás a multidão para fazeres o mal...”
Êxodo 23.2. O que a multidão faz e ao crente não
compete imitar? Quem ensina os valores, o jeito de
viver, o estilo de vida para as multidões? Não sei se
você tem percebido, mas a mídia, a galera, a força
do meio tem um poder de nos convencer desde o
consumo de produtos, moda, gêneros alimentícios
até ao campo das ideias, aceitar o errado como certo
e o certo como errado. Por exemplo: Vivemos numa
cultura que tem a sua forma, seu formato. Os padrões
morais judaico-cristão estão se desmontando rapidamente, especialmente no ocidente. Até a década de
60 o casamento era universalmente aceito como um
pacto monogâmico, heterossexual dado por Deus
para a intimidade sexual. Atualmente, o mundo se
encontra de cabeça para baixo.
Infelizmente há cristãos conformados, consomem
os mesmos produtos dos não cristãos, repassam os
mesmos posts no face, acompanham às mesmas
novelas, assistem aos mesmos lançamentos de filmes, contam as mesmas mentiras, namoram com a
mesma liberdade (sem limites), adulteram da mesma
maneira, acessam á pornografia e por ai vai.
Ser cristão é remar contra a maré! É ser inconformado, não um revoltado! “Não vos conformeis com
este século, mas transformai-vos pela renovação da
vossa mente...”.
O apóstolo Paulo já havia alertado: “É importante você saber isso também, Timóteo, que nos
últimos dias vai ser muito difícil ser cristão. Porque
as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro.
Serão orgulhosas e fanfarronas, zombarão de Deus,
desobedecendo aos pais, sendo ingratas com eles
e completamente más. Serão duras de coração e
nunca se submeterão aos outros. Serão sempre
mentirosas e desordeiras, e não se incomodarão com
a imoralidade. Serão rudes e cruéis, e escarnecerão
daqueles que procuram ser bons. Atraiçoarão seus
amigos, serão irascíveis, inchadas de orgulho, e
preferirão divertir-se a adorar a Deus. Irão à igreja,
sim, porém não acreditarão em nada do que ouvem.
Não se deixe enganar por gente assim.” Essa galera
vive para si, nenhuma soma de dinheiro as satisfaz,
cheios de orgulho e um gosto especial pela imagem.
Geração “Eu me amo, eu me amo...” tá ligado?
Vivemos esse momento de excessiva preocupação com a carreira, com o corpo sarado e nenhuma
preocupação com o ser interior, com a alma, a conexão com o Eterno. Tal contexto remete-nos à época
do antigo Egito em que o Faraó aumentou a pressão
sobre os escravos hebreus para não se ocuparem
com valores espirituais. O sistema atual repete essa

característica, acrescentando ativismo no mundo
on-line, mais entretenimento, mais “pão e circo”.
Dias atrás fiquei indignado com a descarada
manipulação da mídia. Estava num salão e vi a capa
de uma revista semanal: “Lançamento do filme: 50
Tons de Cinza – A explosão do erotismo.” Senti um
calafrio, e na mesma semana, nas ruas de São
Paulo; em relógios digitais, a divulgação do tal filme, também dentro dos telões nas escadarias dos
metrôs; no jornal do bairro; no noticiário do rádio.
Isso é SATURAÇÃO, manipulação. Assim acontece
com produtos: McDonalds, Coca-Cola, Nike, BBB
(Big Besteirol Brasil), personagens de novelas...
Tal filme, versão do livro que leva o mesmo nome;
populariza a pornografia disfarçada de romantismo;
a arte em forma de prostituição. É a promoção do
sadomasoquismo a fim de adoecer as relações humanas, é a banalização da sexualidade, da vida, da
família, do casamento e do sagrado. É a exaltação
do grotesco, do vil, da baixaria, da sem-vergonhice
nascida nos quintos dos infernos!! Quando soube
que tinha crentes da minha comunidade querendo
assistir tais aberrações, bradei num culto em alto
e bom som: “O crente que se dispõe a esse tipo de
carnalidade, é raso, medíocre, tranqueira... Se não
quiser levar a vida cristã a sério, seja honesto e siga
o caminho que leva à perdição, mas não finja, como
disse um pensador : ‘Seja, não pareça’”.
Há uma fachada de religião, em nome da Bíblia,
são pessoas jogando nos dois mundos, querem ser
religiosas, mas continuam fingindo. Isso é chamado de
cristianismo apóstata, novo paganismo, chamado de
cristianismo, já censurado por Ricardo Barbosa : “Hoje,
o ateu não é mais aquele que não crê, mas aquele
que não encontra relevância para Deus na sua rotina.
O novo ateísmo não precisa negar a fé; apenas cria
substitutos para ela. Mantém o crente na igreja, mas
longe do seu Salvador”. Chegamos a um momento em
que o camarada entra e sai da igreja com a mesma
frequência que entra e sai dos motéis da cidade.
A Palavra nos adverte a não sermos imitadores
do estilo de vida de um mundo que não leva Deus em
conta. Fomos chamados para nadar contra a maré,
contra a correnteza. Somente peixes mortos seguem
a correnteza, mas peixes vivos desafiam as ondas e
nadam de maneira contrária. O cristão é um filho de
Deus inconformado com a sua natureza pecaminosa.
Jesus nos ajuda a pensar de maneira independente, inteligente e livre: “Conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará.” A maioria irá seguir a
maioria. Por outro lado, o Mestre nos chama para
sermos autênticos e não cópias piratas num mundo
sem identidade.
II Timóteo 3.1-5 – Bíblia Viva
Michel de Montaigne – 1533-1592 – Filósofo francês
http://www.monergismo.com/textos/vida_piedosa/novoateu.htm

Crítica não é
oposição e nem ofensa
“Se você não recebe nenhuma crítica,
provavelmente você não tem nenhum sucesso”.
(Malcolm X)

Q

uase ninguém gosta de ser criticado. Há
quem seja radicalmente contra qualquer
tipo de crítica classificando-a como diabólica. Na mesma velocidade com que os valores
na sociedade são relativizados, cresce o movimento
contra a crítica. O que vale não é estar certo, mas
sentir-se bem. Vão surgindo chavões inibidores da
crítica, como por exemplo, “a crítica é filha da inveja”.
Essa blindagem contra a crítica faz mal ao progresso
tanto das pessoas, quanto das instituições.
A crítica com embasamento é uma ferramenta
para nos lapidar. Até mesmo quando ela tem um quê
de perversão, ainda assim pode ser mais benéfica
do que um elogio. A crítica tem a capacidade de
provocar reﬂexão, discussão. Não tenho o direito
de enxergar a crítica como acusação ou opressão.
Criticar não é apontar o dedo acusando, mas é como
colocar o ombro ajudando.
No jornalismo, por exemplo, é muito fácil perceber que a crítica ajuda a vender jornal. O leitor
não está interessado em matérias trabalhadas por
assessores de imprensa e nem por releases. Mas
do ponto e vista do interessado, a crítica causa descontentamento nas empresas, mas principalmente
nos políticos que preferem pagar jornalistas para
massagearem os seus egos.
A pessoa que aprende receber as críticas com
humildade, reconhecendo suas limitações, poderá
fazer delas uma fonte de desenvolvimento e aperfeiçoamento. Não encare a crítica como ferramenta do
Diabo na boca de pessoas recalcadas ou invejosas.
Olhe para cada crítica como uma oportunidade real
de reconsideração e reavaliação do que estiver
fazendo, mesmo que ela tenha sido proferida com
maldade para te ferir. Você sempre poderá crescer
um pouco mais por causa das críticas.
Quem não aceita ser criticado corre mais riscos
de pecar por orgulho e se tornar arrogante. Partindo
da premissa de que só Deus está acima do erro e
que mesmo estando certos podemos melhorar, as
críticas serão vistas como ferramentas do bem. Pode
ser difícil, mas podemos aprender a fazer limonada dos limões que nos atiram. Na minha infância,
quando a maioria dos remédios na minha família
era de origem caseira, a minha avó dizia que “o bom
remédio sempre amarga na boca”.
Não se intimide por causa da crítica. Procure
encará-la como um remédio amargo. Você poderá
chegar à conclusão de que a crítica é uma dádiva
de Deus. Saia da defensiva quando estiver sendo
criticado. Não encare a crítica como ofensa e nem
como uma forma de oposição. Ficará mais fácil
sair-se bem.
“Minha poesia é cheia de imperfeições. Se eu fosse
crítico, apontaria muitos defeitos. Não vou apontar.
Deixo para os outros. Minha obra é pública”.
(Carlos Drummond de Andrade)
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Quando a graça de Cristo estiver plenamente desperta
em sua vida, você descobrirá que não está fazendo algo
devido ao medo ou vergonha por causa da culpa,
mas age por causa do amor. (Charles Swindoll)

“Seja a Diferença!”

D

Natã para
todos os gostos
“Pois haverá tempo em que
não suportarão a sã doutrina;
pelo contrário, cercar-se-ão
de mestres segundo as suas
próprias cobiças, como que
sentindo coceira nos ouvidos”
(2 Timóteo 4.3).

E

ncanta-me a Palavra
de Deus pela sua atualidade. Parece que Ela
é escrita a cada dia, se atualizando com a realidade deste mundo.
Todavia, não é bem assim... Ela é
viva, divina, imutável e não precisa se “atualizar para ser atual”.
Paulo já alertava seu filho
na fé, Timóteo, para os dias vindouros em que surgiriam “Natãs”
para todos os gostos. Já viram
aqueles bonequinhos chamados
“Minions”? Cada um tem uma
característica bem peculiar. Se
você quiser fazer uma coleção
deles terá que comprar muitos e
muitos, tamanha a diversidade.
Acredito que Paulo nem imaginava que a imaginação satânica
pudesse produzir tantos falsos
Natãs. O mais triste é perceber como que as pessoas são
atraídas por estes falsos Natãs,
que fazem malabarismos com a
Palavra de Deus, iludindo-as com
os ensinos que agradam seus
próprios corações, mas desagradam a Deus.
Tudo isso faz com que os
verdadeiros Natãs sofram e,
muitas vezes, sejam tomados
pelo sentimento de desânimo e
profunda tristeza. O verdadeiro
Natã fala o que Deus o mandou
falar: “Prega a Palavra, insta,
quer seja oportuno, quer não,
corrige, repreende, exorta com
toda a longanimidade e doutrina”
(2 Timóteo 4.2). Ele confronta e,
com isso, tira as pessoas da sua
zona de conforto, coisa que muita
gente não quer.
O verdadeiro Natã luta com
ovelhas que não querem ser
incomodadas pelo seu estilo de
vida, suas vaidades e interesses.
Aquelas pessoas que, se não for
como elas querem, agem como
crianças: “Também não brinco
mais”. As melindrosas que desaparecem buscando, talvez, um
Natã mais soft ou mais light. E
como é fácil encontrar no “mercado evangélico” Natãs para todos
os gostos!
Os verdadeiros Natãs existem, estão firmes e jamais se
curvarão à tentação de agradar
aos homens e desagradar a
Deus. Eles sempre encontrarão
em Deus o mesmo incentivo e
capacitação que Timóteo encontrou em seu pai na fé, Paulo: “Tu,
porém, sê sóbrio em todas as
coisas, suporta as aﬂições, faze o
trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério”
(2 Timóteo 4.5).

os dias 13 a 17 de
fevereiro aconteceu o
5º Acampamento Cojubasul - Comunhão da Juventude
Batista do Rio Grande do Sul no
Sítio Águas Vivas em Morungava.
Estavam presentes cerca de 90
jovens vindos das igrejas das cidades de Santa Maria, São Sepé,
Caxias do Sul, Ivoti, Novo Hamburgo, Gravataí e Porto Alegre.
O tema deste ano foi “Seja a
diferença!” e o preletor o pastor
Márcio Agostinho de Santana do
Livramento que usou como texto
base 1Pedro 5.5 - 11, mostrando
algumas formas de como o jovem
cristão pode ser diferença na sociedade em que vive.
Além do banquete espiritual,
houve também muito tempo de
comunhão com refeições excelentes, brincadeiras, disputas entre
as duas equipes de acampantes
(Águias X Leões), desafios bíblicos e o tempo do “Deus e eu” que
permitiu aos jovens reﬂetirem mais
sobre alguns pontos da Palavra de
Deus. Foi um tempo de bênçãos
que glorificou a Deus.
Tudo foi possível pela graça de
nosso Deus que dispôs pastores e
suas igrejas para apoiarem esse
ministério do qual fazem parte uma
equipe dedicada e que busca levar
cada vez mais jovens a fazerem a
diferença tendo Cristo como Se-
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Equipes

Acampantes
nhor de suas vidas.
A Cojubasul terá mais sete
Os resultados do acampamento encontros durante o ano de 2015.
podem ser vistos nas palavras dos Para mais informações sobre esse
próprios acampantes que dão teste- ministério procure no Facebook em
munho falando decisões que toma- www.facebook.com/ministeriocoram de ficar firmes, porque querem jubasul ou por email: cojubasul@
agradar a Deus e fazer diferença.
hotmail.com

Siliguri - Índia

missionário Jefferson
Quevedo Soares trabalhando junto com
os missionários Amiya, Ramel e
Pradip para organizar uma das
congregações que eles começaram na região de Bagdogra,
lado Norte de Siliguri. O plano
é fazer de Potimari a igreja-mãe
até que as outras congregações
possam se desenvolver e ter
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sua autonomia. Estão em uma
Campanha de Construção e já
terminaram o piso, levantaram
as colunas e as paredes até um
metro de altura.
As esposas de pastores e
missionários dos arredores de
Siliguri tiveram um Retiro e foi
mais uma grande benção ver
o interesse e esforço de cada
uma para enriquecer suas vidas

espirituais, o que com certeza
vai se refletir em seus lares e em
suas igrejas como já tem sido nos
Retiros anteriores.
Dia 20 de Abril termina o visto
de um ano do missionário Jefferson
e família e terão que voltar ao Brasil. Desde já eles estão disponíveis
para marcar visitas às igrejas com
objetivo de desafiar os irmãos para
o trabalho missionário na Índia.

O obreiro Osmundo, irmão
do Pr. Lourinaldo foi enviado
pela Igreja Batista Bíblica Monte
Castelo de Campo Grande MS a
dois anos atrás com apoio de três
igrejas e reservas pessoais para
ajudar no trabalho, principalmente
na música. Em um curso nas Filipinas, conheceu e casou-se com
a missionária Mary, e pretendia
trabalhar mais um ano na área
de música e jovens da igreja em
Timor. Mas a política econômica
atual destruiu essa possibilidade
e o casal terá que vender os
pertences pessoais para comprar
a passagem de volta para casa.
Eles gostariam de ajudar mais um
ano, mas isso só será possivel
se conseguirem mais um salário
mínimo para este ano. Para saber
mais entre em contato com Pr.
Lourinaldo pelo e-mail: timorlouri@hotmail.com ou pelo telefone
00xx670-7731-1974.
ESTÂNCIA ESPERANÇA
Nos dias 3 a 5 de abril acontecerá um retiro de casais que
poderá transformar a sua vida,
seu casamento, sua família e
sua igreja local. P preletor será
o Pastor e Missionário Rubens
da Silva que abordará o tema:
“Preservando a Família Dentro
dos Planos de Deus”. O tema tem
em vista os ataques que a família
tem sofrido nos últimos dias, tanto
na política como nas escolas, nos
meios de comunicação, e mesmo
em algumas igrejas ditas evangélicas. Esse ataque tem sido
contra o casal: homem e mulher.
O seu casamento necessita dos
princípios bíblicos que serão explicados neste Retiro dos Casais.
Não perca esta oportunidade.
Contatos: Estância Esperança –
Caixa Postal 111 CEP 75701-970
Catalão GO. E-mail: wkieffer@
gfamissions.org. Reserve o seu
lugar através do link:
https://docs.google.com/a/
gfamissions.org/forms/d/1cNw1
SeJpTWyhzgpzHaiRqLq96C1a
kRNWQIP78gmc89E/viewform
IBIÚNA SP

O Pr. Celso Botelho e sua
esposa Ângela, missionários em
Ibiúna SP caminham no ministério sob as bênçãos do Senhor.
Em janeiro a realização de uma
EBF resultou na conversão de
12 crianças. Orem pela saúde do
casal. Para mais informações,
entrem em contato pelo E-mail
prcelsobotelho@yahoo.com.br
ou pelo telefone 15- 99777 1960
(VIVO). Visite: http://ministeriocelsobotelho.blogspot.com.br
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O Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar
que os homens se tornem ﬁlhos de Deus.
(C S Lewis)

Novo Gama

MARÇO 2015

19º ENCONTRO
DE MULHERES

A

No dia 14 de março
de 2015 acontece em Batatais SP o 19º Encontro
Anual de Mulheres Cristãs
em Batatais SP. A preletora será a irmã Érica Barros
da Segunda Igreja batista
Independente de Ribeirão
Preto e abordará o tema:
“O privilégio de ser mulher”
com base em Gálatas 4.4.
Todas as igrejas da região
são convidadas e maiores
informações podem ser
obtidas com Miriam pelos
telefones: (16) 3761-2446
(FIXO) ou pelos celulares 98101-3972 (TIM) e
99153-9384 (CLARO).
Por e-mail: migolisilva@
gmail.com.
MARINGÁ

O Pr. Claudinei Periles
e Família, missionários
em Maringá PR continua
desenvolvendo excelente trabalho com frutos
que glorificam o nome
do Senhor. Em janeiro
foi realizado o primeiro
encontro de Senhoras
deste ano com a presença
de13 senhoras, das quais
4 eram visitantes. Ainda
em janeiro Pr. Claudinei
ajudou no acampamento
Soldados de Cristo no
SBRS em Curitiba levando três adolescentes da
igreja. Neste início de ano
decidiu-se dar os passos
para organizar a Igreja juridicamente. Este passo é
importante, pois depende
dele, os primeiros passos
para a construção, começando pela aprovação do
projeto junto à prefeitura. A
partir deste mês de março,
teve início uma classe de
novos membros com sete
irmãos, dos quais cinco
serão batizados. Os outros já são batizados, mas
farão os estudos para se
tornarem membros.
Contatos: Av. Franklin
Dellano Roosevelt, 170 Jardim Alvorada - Maringá
PR CEP: 87035-090. Telefones: (44) 32639065 - Cel.
(44) 9981 4664 - Skipe:
Periles. E-mail: claudineiperiles@ig.com.br. Site da
Missão: www.mbbf.org.br.

Primeira Igreja
Batista Bíblica em
Novo Gama GO
realizou seu 20º Acampamento que ocorreu do dia 13
ao dia 17 de fevereiro. Tudo
começou em 1995, quando
alguns poucos irmãos decidiram realizar uma reunião no
período de carnaval.
Os anos se passaram e
no ano 2000 o missionário
Geovan chegou à região
para implantar igrejas. Logo
aderiu ao trabalho do acam-

pamento que este ano completou 20 anos.
No decorrer destes anos
de ministério, todos foram
abençoados com as mensagens dos seguintes pregadores convidados: Pr.
Eurípedes IBB em Buritirama
BA, Pr. Antonio dos Santos
IBB Nova Holanda BA, Pr.
Marcelo Silva do TBB em
Campinas SP, irmão Alberto
Gonçalves e Pr. Domiciano
TB Vila das Mercês SP, Pr.
Jeffrey Barker IBB Palavra

Viva em Canoas RS, irmão
Adão Seminarista da Igreja
Batista em Alagoas, entre
outros. Este ano o pregador
foi o Pr. Alexandro Luiz, da
IBB em Lunabel. O tema foi
“VIM TE AGRADECER”.
Por traz deste trabalho
Abençoado por Deus, há vários irmãos comprometidos
com a obra de Deus. São
várias as equipe: cozinha,
apoio, ornamentação, logística e louvor. Neste ano o
Acampamento Batista Bíblico
contou com 160 pessoas das
seguintes igrejas: Igreja Batista
Bíblica de Avelino Lopes PI,
Igreja Batista Bíblica de Luiz
Eduardo Magalhães BA, Igreja
Batista Bíblica de Lunabel GO,
Congregação de Mont Serrat,
e a Igreja Batista Bíblica de
Novo Gama idealizadora e
realizadora do evento.

Acampamento da Família

A

“Família: Vida de Intimidade”

conteceu em
Morro Agudo,
de 13 a 17 de
fevereiro, o Acampamento
da Família Cristã Leões de
Judá, com o tema - “Família:
Vida de Intimidade”. Cerca
de 140 pessoas compareceram ao retiro que foi realizada na Escola de Comércio
- Emef Maria Amália Volpon
de Figueiredo. O primeiro
acampamento foi realizado
em 2009, onde somente a
igreja de Orlândia participava.
Com o aumento de jovens e
famílias abriu-se espaço para
outras igrejas.
Pastores da região
como: Pr. Edson de Morro
Agudo, Pr. Paulo Ismael de
Bebedouro, Pr. Luciano Martins de Barretos, Pr. Paulo
Ricardo de Orlândia, Pr. Alex
Barros de Orlândia (Igreja

Bíblica), Pr.
Almir de Batatais e Pr.
Aluísio de
Nuporanga,
fizeram do
acampamento um momento intenso de alegria
e comunhão.
O pastor
Aluísio Frazão responsável pelo
acampamento disse estar
satisfeito com o resultado:
“Meu prazer é ver os irmãos
dando testemunho de terem
sido abençoados. Isso nos
motiva para fazer o próximo...”.
Durante os dias de acampamento aconteceram: Noite
na Roça, Noite Preto e Bran-

Pastores
co e Desenhos animados.
Gincanas bíblicas, jogos,
estudos e muitos louvores.
Os preletores foram os pastores: Walmir, Almir, Aluisio
e Edson. Também estiveram
por lá o Pr. Valcides, do Amazonas com três missionários
indígenas que apresentaram
seus projetos.

DICAS DE LEITURA

“Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas;
os livros só mudam as pessoas.” Mário Quintana
A HISTÓRIA DA CRIAÇÃO
Robert W. Cargill
Editora A Verdade
www.editoraverdade.com.br/
Como reagimos ao considerara grande obra das mãos de Deus vista
ao nosso redor e dentro de nós? Como explicamos o que vemos e compreendemos? A teoria da evolução é totalmente inadequada para essa
tarefa por se basear em meras suposições. Suas conclusões estão sendo
desafiados até por muitos que não acreditam em Deus. Este livro assume
uma postura bastante positiva acerca da revelação bíblica de que Deus é
o Criador de tudo que vemos e conhecemos no universo.
QUEM É O ANTICRISTO?
Mark Hitchcock
Actual Edições
www.chamada.com.br
Com o interesse crescente, em nossos dias, pelo Anticristo, a curiosidade corre solta tanto entre cristãos como descrentes e isso por um bom
motivo. Em livros, filmes e mesmo nas rodas de conversações surgem
tantas ideias diferentes sobre quem ele é, o que ele fará e a época da sua
chegada, que está ficando difícil separar o fato bíblico das especulações
humanas. O renomado especialista em Profecias Bíblicas, Mark Hitchcock,
pesquisou na única fonte em que o leitor pode confiar - a Bíblia.
COMENTÁRIO DE FILIPENSES
D. Martyn Lloyd-Jones
Publicações Evangélicas Selecionadas
www.editorapes.com.br
A maior lição que temos que aprender é como viver sem permitir que as
circunstâncias afetem a nossa paz e alegria interior. O que importa não é tanto
as coisas que nos acontecem, mas a maneira como as encaramos. Paz é todo o
propósito do evangelho: paz com Deus, paz com nós mesmos, paz com os outros.
De modo intenso em dois volumes comentando a epístola aos Filipenses: A Vida
de Alegria e A Vida de Paz, o autor no conduz à paz e à alegria que vem de Deus.
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As marcas
de Jesus!...

aulo estava na prisão naquele momento.
Cadeias estavam sobre seus tornozelos, mas
sua alma estava livre. Ele era um prisioneiro
de Roma, mas ele era um homem livre em Cristo! Ele
estava no cativeiro de César, mas Cristo era seu Senhor
e Mestre! Enquanto ele se senta na prisão escrevendo
esta carta aos Gálatas ele percebe que tudo à sua
volta está marcado com o sinal de César. Suas roupas,
as cadeias, até mesmo o guarda está marcado. Ele
percebe que ele também está marcado, mas não com
a marca de César... Ele carrega as marcas do Senhor
Jesus em seu corpo! Ele poderia arregaçar a manga e
mostrar as marcas que ele recebeu em Filipos. Em seus
ombros estavam as cicatrizes que tinha recebido quando
ele foi apedrejado em Listra. Paulo, literalmente, tinha sido
marcado por sua fé em Cristo Jesus! Eram, marcas físicas,
mas acredito que ele carregava marcas espirituais que o
distinguia dos outros.
Você e eu podemos ostentar marcas físicas de sofrimento por causa da nossa fé em Cristo, mas nós devemos
suportar as marcas espirituais do ser cristão. Se não temos
essas marcas, não estamos dando frutos da vida cristã.
Paulo carregava as marcas físicas de Cristo em seu próprio
corpo, que o identificava com o testemunho de Cristo. E,
nós, trazemos alguma marca em nosso corpo, no mais
intimo de nossa alma por Jesus?
Antes de Cristo vir ao mundo, a pior coisa que poderia
ser dito sobre um homem é que ele era humilde. Isto era
considerado como sendo uma qualidade de um escravo,
não a qualidade de um homem livre. Cristo veio nos ensinar um novo conceito. O caminho para cima e o caminha
para baixo. Para serem exaltados, os homens devem se
humilhar. Ele ilustrou este princípio durante toda sua vida
e ministério. Uma das características deste mundo hoje é
o egoísmo e poucos são verdadeiramente humildes. Hoje,
os homens podem falar por horas sobre si mesmos e são
sempre os heróis de suas próprias histórias. Nunca dizem
sobre os momentos em que eles falharam. Um jogador de
futebol fala sobre seus gols e dribles espetaculares, mas
você nunca o ouve falar sobre as falhas, erros e fracassos.
A mesma atitude também é encontrada dentro da igreja
local e seus membros.
Humildade é não ser orgulhoso ou altivo. É não ser
arrogante ou assertivo. É ter um espírito de respeito ou
submissão. A humildade é uma estimativa modesta de
si mesmo. O mundo nos diz que devemos vender a nós
mesmos se quisermos sair adiante. O mundo diz que
precisamos aprender a ser assertivos ou seremos pisados pelos demais. Mas será que devemos recorrer aos
caminhos do mundo para ser bem sucedido neste mundo
no que fazemos?
Paulo se gloriou sobre uma coisa, apenas numa
coisa: “... longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz
de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está
crucificado para mim, e eu, para o mundo” (Gálatas 6.15).
Que motivos Paulo tinha para se gloriar na cruz? A pessoa de Cristo cativava Paulo, e era Cristo que tornava a
cruz gloriosa para ele. Houve um tempo em que Paulo
orgulhava-se de sua marca da circuncisão (Filipenses
3.4-6), mas depois de se tornar cristão, sua marca de
identificação mudou. O apóstolo passou a se gloriar nas
cicatrizes resultantes do sofrimento que havia suportado
a serviço de Jesus Cristo.
A humildade para com Deus é muito parecida com
o temor de Deus; ela começa com uma visão elevada
da pessoa de Deus. Quando podemos ver deus em Sua
majestade, grandiosidade e santidade, nos humilhamos
diante dEle. Em todas as ocasiões nas Sagradas Escrituras em que o homem teve o privilégio de ver Deus em
Sua glória, o resultado foi a humildade. Nós não podemos
começar a experimentar a humildade em qualquer outro
relacionamento até que experimentemos a humildade em
nossa atitude para com Deus.
Quando um crente é verdadeiramente humilde
diante de Deus e Sua Palavra, ele também vai ser humilde sobre seus dons, habilidades e realizações. Ele
vai perceber e agradecer que tudo o que ele é e tudo
o que ele tem vem da mão de Deus! Paulo declarou:
“Mas, pela graça de Deus, sou o que sou...” (I Coríntios 15.10b) Será que a nossa vida reflete a marca da
humildade característica de Cristo? Será que somos
verdadeiramente humildes? Só eu e você podemos
dar esta resposta.

Há maior número de pessoas dispostas a se afastar do pecador
do que dispostas a se afastarem do pecado.
(D L Moody)

Urgente - Ensine já o Caminho às crianças!

V

Vanglória
é falsa
propaganda

ocê já foi vítima de falsa propaganda? Já teve
expectativas que o produto adquirido não satisfez?
Como é decepcionante! Mas nós, além de vítimas,
também podemos ser causa e autores da falsa propaganda,
causando decepções e frustrações nos outros. Isso acontece
quando buscamos e usamos o artifício da vanglória.
A vanglória é a glória vazia e sem conteúdo. É aquele
orgulho sem nenhum motivo ou com falsos motivos, que
ocorre quando a pessoa busca ou mesmo consegue uma
reputação sem o devido fundamento. Ela até causa uma boa
impressão, mas apenas com base na aparência, uma impressão oca, pois falta realidade ao que é propagado. É um
produto com preço inﬂado, não vale o que marca a etiqueta.
Em resumo, vanglória é falsa propaganda. Passa-se a ideia
de que algo existe e é bom, só que isso não é verdade.
Essa glória vazia surge por causa de nosso desejo
pela fama. Uma tentação perigosa e sempre presente é a
aspiração pelas honras e glórias humanas. Ansiamos por
ser aceitos e amados, o que é lícito. Mas como tudo que é
apropriado, este anelo também tem sido corrompido pelo
pecado e nos conduz à vanglória.
Somos exortados pelo Senhor a não buscar esta glória
vazia; “Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando
uns aos outros, tendo inveja uns dos outros” (Gálatas 5.26).
Lembremos que todo motivo de glória em nossas vidas é
fruto da graça de Deus e não de méritos nossos.
A vã glória é tão vazia que não se apresenta só, sempre
se faz acompanhar. Uma de suas companhias preferidas
é a provocação, que produz irritação. Algumas vezes
o orgulhoso faz isso de forma inconsciente. Noutras se
apresenta arrogantemente com o precípuo propósito de
provocar e irritar as outras pessoas.
Outra companheira da vanglória é a inveja. Que é aquele
sentimento de má vontade diante da vantagem, suposta ou
real, de outra pessoa. É um ressentimento pelo fato do outro
possuir algo, que se deseja, mas não se possui. Normalmente
esta má vontade se manifesta num menosprezo para com o
outro, ou mesmo em tentar destruir aquilo que se quer e que o
outro tem. Como disse Xenofonte: “Os invejosos são aqueles
que se zangam somente porque os seus amigos têm sucesso”.
A irritação e a inveja causam, alimentam e manifestam
o orgulho. São como palha na fogueira. Com os aditivos
da inveja e da provocação, a vanglória intoxica nossos
relacionamentos e envenena nossa vida.
A busca pela glória humana é incompatível com a fé em
Cristo. Jesus afirmou que: “Como podeis crer, vós os que
aceitais glória uns dos outros e, contudo, não procurais a
glória que vem do Deus único?” (João 5.44).
Ela também é enganosa: “Porque, se alguém julga ser
alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas
prove cada um o seu labor e, então, terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro” (Gálatas 6.3,4).
Faz-nos pensar de nós mesmos o que de fato não somos. Carregamos um autoconceito que é falso. O soberbo
nem percebe que está agindo com arrogância, pois esta o
ilude. Como expresso pelo amigo e pastor Daniel Simões:
“A soberba é como mau hálito, só não percebe quem o tem”.
No lugar de olharmos para as realizações das outras
pessoas tentando competir com elas, sendo levados pela
inveja e causando irritação, devemos averiguar nosso próprio trabalho. Inspecionar a nós mesmos para verificar se
estamos realizando o nosso dever, cumprindo com nossa
obrigação e concluindo nossa missão.
Muitos dos problemas de relacionamento surgem porque,
ao invés de cuidarmos das nossas obrigações, ficamos mais
preocupados em verificar se os outros estão fazendo a suas.
Fazemos isso com a finalidade de arrumarmos desculpas
para a nossa inatividade e displicência, e dizemos “eu não
fiz, mas também fulano não fez a parte dele”. Outras vezes
olhamos para o que os outros estão fazendo por competição,
para nos compararmos e nos proclamarmos melhores.
Cada um de nós deve levar sua própria carga de tarefas, e quando olharmos para as tarefas dos outros, que
seja para ajudar e não para competir. Afinal, como afirmou
Bernardo de Clairvaux (1090-1153) “O primeiro passo para
o orgulho é a comparação”.
Deixemos de lado a vanglória, o desejo de impressionar
os outros e a busca pela fama ofertada pelos homens.
Busquemos a glória que é eterna e tem peso, que é sermos
aceitos e aprovados por Deus, por confiarmos e esperarmos nele, através do Seu Filho Jesus Cristo.
E se as honras humanas baterem em nossa porta,
que sejam trazidas pela providência divina e não porque
corremos atrás delas. E que elas sejam lançadas aos pés
daquele que merece toda a glória. (Apocalipse 4.10,11).
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Palavra de Deus
diz que o ensino dado a uma
criança, mostrando-lhe o caminho a seguir, vai norteá-la
pelo resto da vida, portanto,
há verdadeira sabedoria em
investir nesta formação.
A questão que se coloca
é: qual é o caminho que a
criança deve seguir durante
toda a sua existência?
A vida apresenta uma
multiplicidade de caminhos.
O livro dos Provérbios de
Salomão diz: “Há caminho
que ao homem parece direito, mas no final é caminho
de morte”.
Há caminho de paz, há
caminho de guerra. Há caminho de amor, há caminho
de ódio. Há caminho de
esperança, há caminho de
desespero.
A vida é um caminho.
Como se chega ao caminho,
é um mistério incompreensível.
Uns chegam no Oriente;
outros, no Ocidente. Uns,
numa mansão luxuosa; outros, numa favela mal cheirosa. Uns, num ambiente de
aceitação; outros, de rejeição. Quem poderia escolher
por onde começar?
Quem poderia escolher o
seu guia ao dar os primeiros
passos na caminhada da
vida?
Caminhar pela trilha do
bem, ou do mal, dependerá
do ensino a ser recebido
daqueles que já estão a
caminho.
O que a atual geração
está passando para a nova
geração? Muitos caminham
de maneira indigna porque
não foram bem orientados
pelos seus próprios pais.
E assim, iríamos longe na
árvore genealógica, pois
lamentavelmente é verdade:
Muitos pais, não conseguem
ensinar o bom caminho aos
seus descendentes.
A preocupação excessiva com a própria vida gera
o egoísmo. Este busca o
tempo, todo o conforto, o
prazer, o status, as posses,
o suprimento das necessidades, num imediatismo
incontrolável. Tais atitudes
impedem um olhar para o futuro e para o que realmente
importa. A educação dos filhos fica sempre postergada.

Precisamos ter bom senso para assumir, definitivamente, a responsabilidade
de ensinar à criança o caminho em que deve andar.
As forças malignas sabem muito bem o quanto é
importante investir nos primeiros anos da vida de uma
criatura humana. Elas se
empenham diligentemente
na tarefa de corromper, de
perverter, de deformar, de
desgraçar e de promover o
império das trevas, do pai da
mentira, o diabo.
Não há necessidade de
citar estatísticas, mas o
ódio de Satanás às crianças, é patente em todas os
lugarejos, bairros, cidades e
países deste mundo. Basta
olhar o número escandaloso de abortos, o número
desastroso de filhos de pais
divorciados e o número gritante de crianças abusadas
no corpo, na alma, na mente
e no espírito.
Olhe também para o desinteresse, o desrespeito, a
desatenção quanto à formação da criança, com milhões
delas que não sabem pensar
e que estão classificadas
como analfabetas funcionais.
Olhe também para o
pouco caso demonstrado à
Palavra de Deus, que ordena aos pais que ensinem os
seus filhos, que ordena aos
pastores que apascentem os
cordeirinhos, que ordena aos
crentes que evangelizem as
crianças, pois não é da vontade de Deus que nenhum
deles se perca.
Ah! Os que são mais
idosos, os adultos, os mais
jovens, enfim, os que já
passaram pela infância, que
caminho estão seguindo
agora? Muitos, lamentavelmente, num caminho de
pecado, pois se desviaram
e caíram no erro. Este é
um caminho de morte, que

leva para uma eternidade
separado do Criador. Um
caminho e um destino
infeliz.
Ah! Todos precisam
encontrar o caminho, o
único e exclusivo caminho, que conduz à vida.
No Salmo 16.11 está escrito: “Tu me mostrarás os
caminhos da vida. Junto a
Ti há sempre a mais profunda alegria; ao teu lado, os
prazeres mais deliciosos da
tua eterna presença”. Este
caminho é a própria pessoa
do Filho de Deus, Jesus
Cristo, que disse: “Eu sou
o Caminho, a Verdade e a
Vida. Ninguém pode chegar
até o Pai, a não ser por Mim”
(João 14.6).
Quem são os que estão
neste Caminho, que é Jesus Cristo? Todos quantos
foram comprados e lavados
pelo Seu sangue redentor,
derramado na cruz. Todos
quantos se arrependeram de
seus pecados e receberam a
Cristo, ressurreto, em seus
corações, pela fé. Todos
quantos vivem hoje em novidade de vida, transformados
para serem a cada dia mais
e mais iguais a Jesus. Todos
estes, num momento de sua
caminhada, nesta vida, tiveram um encontro com Jesus.
Quando se deu este encontro: Na idade avançada?
Na idade adulta? Na juventude? Pois bem, de cada 100
que estão no Caminho, 86
deixaram de estar perdidos
e encontraram-se com Jesus
antes dos 14 anos de idade.
Somente 10 vieram a Cristo
entre os 15 e 30 anos. Depois dos 30 anos o número
é ainda bem menor, apenas
4 pessoas.
O texto de Provérbios
22.6 é genuíno, real e verdadeiro: “Ensina a criança o
caminho em que deve andar
e ainda quando envelhecer,
não se desviará dele”.
Que caminho ensinar?
Ensine Jesus Cristo. Ensine
com suas palavras. Ensine
com o seu exemplo, com a
sua vida. Ensine o Caminho
da Salvação.
Gilberto Celeti
Superintendente Nacional
da APEC
Email: superintedencia.
apec@apec.com.br
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AUTOCONFRONTAÇÃO

Confirmado para o período de 23 a 27 de março
de 2015 o Curso de Autoconfrontação com o Pr. Bill
Moore na Igreja Batista em
D. Pedro, Manaus AM, sob
a liderança do Pr. João A.
Saraiva. Valor da inscrição
R$ 40,00 por pessoa ou R$
60,00 por casal. O curso de
autoconfrontação apresenta
princípios bíblicos essenciais que podem mudar a
sua vida. Se você deseja
sinceramente superar problemas e desenvolver maturidade espiritual, precisa se
dispor a confrontar os seus
fracassos e falhas e a efetuar as mudanças bíblicas
apropriadas. Ao todo são
24 lições com aplicações.
MOÇAMBIQUE
O missionário Divino
Amorim e família, trabalhando em Moçambique - África
tem enfrentado problemas,
principalmente com falta
de compromisso dos crentes. Devido à tradição das
famílias os jovens não podem oficializar o casamento
sem a permissão dos pais
que impõem uma série de
obstáculos. Tem sido desafiador para os missionários
lidar com tais situações.
Intercedam por eles para
que Deus lhes dê sabedoria
para saber lidar com essas
adversidades. O que tem
animado o Pr. Amorim é ver
que alguns jovens tem se
mantido fieis, despertando
nas outras pessoas o desejo
de conhecer a Deus e a
fé que praticam. Contatos
pelo e-mail: divinogomesamorim@yahoo.com.br,
Ou pelos telefones: (25)
821414737 e 846031570.
PERUIBE SP

No dia 22 de fevereiro
de 2015 aconteceu a celebração da primeira Ceia do
Senhor desde a reabertura
da Congregação Batista em
Peruíbe SP. Quando Elias lá
chegou, em maio de 2012
havia apenas um casal que
estava com as chaves da
igreja. A celebração contou
com 50 pessoas e a presença do quarteto Brilho Celeste. Nos dias 07 e 08 de
março haverá um encontro
de casais com a presença do Pastor Missionário
Alexandre Bezerra Dutra
que trará as mensagens.
Contatos e-mail: eliasfranciscow@bol.com.br.
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PROJETO IDE 2015

Você tem uma oportunidade
sem igual para participar do Projeto IDE 2015 no período de 14 a
24 de julho de 2015 em Santarém
PA. O treinamento e as atividades
na comunidade se tornam um
desafio para envolvimento na
obra missionária. Os critérios para
participação são estes: Ser maior
de 16 anos; Ser cristão comprometido com Deus e com a Igreja
local; Ser alegre, comunicativo;
Ter disposição para trabalhar em
grupo; Ser submisso às regras. Investimento financeiro: R$ 350,00.
Qualquer dúvida entre em contato
com: Pr. Omar Abdalla pelo e-mail:
abdalla@asasdesocorro.org.br;
ou com Asas de Socorro: http://
asasdesocorro.org.br/2012/pt/
inscricaoide2015.html, podendo
usar o e-mail: ide@asasdesocorro.org.br, ou os telefones: (62)
40140323 / (62) 9299-1541 (TIM)
/ (62) 99154-1212 (VIVO).
BETHANY
N o
mês de
março a
irmã Bethany do
Ministério
Fundamento
Cristão
está em
viagem
dentro do
estado de São Paulo a fim de
divulgar os materiais didáticos
para escola cristã com princípios
bíblicos. Bethany está sempre à
disposição para ajudar quem tiver
interesse em começar uma escola
cristã ou que já tenha uma escola
precisando de treinamento. Ela
fornece treinamento em filosofia
bíblica de educação. Contatos:
www.fundamentocristao.com.br.
PROJETO COCOS BA
O missionário Deusvanio
com a esposa Kelly e os filhos
Daniel e André trabalhando em
Cocos BA na implantação de
uma igreja caminha bem para
a glória de Deus. Pr. Deusvânio
continua com o ministério de
evangelismo de casa em casa,
cultos todas as sextas feira nos
lares com o objetivo de alcançar
vizinhos. No mês de outubro de
2015 o trabalho em Cocos completará 4 anos, sendo um ano de
divulgação e três no campo propriamente. Orem por recursos
para a compra de um terreno,
salvação de almas, crescimento
espiritual dos novos convertidos, recursos para iniciar outro
trabalho evangelístico com um
ponto de pregação em um vilarejo próximo a Cocos. Nos dias
3 a 5 de abril serão realizadas
conferencias evangelísticas com
o Pr. Anderson Dantas. Para
contatos: Rua Marcionilio F. Nunes 39, Centro CEP: 47680-000
Cocos – BA; Telefone (77) 91695979 (Tim), e-mail: deusvanio@
hotmail.com.

Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter
para ganhar o que não pode perder.
(Jim Elliot)

Feliciano Amaral no Guiness Book

Feliciano Amaral está no Guiness Book como o cantor evangélico
que está a mais tempo em atividade no mundo.
pastor e cantor Feliciano
Amaral aos 92 anos de idade ainda tem fôlego e vigor
para adorar a Deus. Tem um ministério
reconhecido internacionalmente no meio
evangélico. Feliciano que é mineiro de
Miradouro, e reside no estado de Pernambuco, é filho de Júlio Augusto do
Amaral e de Palmira Maria da Conceição.
Foi músico, sapateiro e cantor popular.
idade, posso cantar com o mesmo fôlego
Converteu-se a Cristo e foi batizado em
de antigamente. O segredo da minha
7 de março de 1943, na Igreja Batista
vitalidade é não guardar o que faz mal.
de Muriaé. No Rio de Janeiro. Estudou
Quando a gente tiver uma dor, a gente
Teologia no Seminário Teológico Betel
tem que se esquecer dela. Senão vai
e pastoreou várias igrejas inclusive a
continuar doendo. Quando a gente chega
Primeira Igreja Batista da Pavuna, onde
a certa idade, quando aparecem os profoi seminarista.
bleminhas, tem que se esquecer deles.
Recentemente, no ano de 2010 FeliEu faço isso sempre”.
ciano fez uma turnê nos EUA em comeViúvo após 42 anos de casamento,
moração aos seus 90 anos por ter sido
o
pastor
Feliciano casou de novo. Hoje
citado como cantor há mais tempo em
sobra energia para o trabalho e para
atividade no mundo. “Foi uma surpresa
o amor. A esposa, irmã Rubenita do
para mim, aconteceu e eu nem sabia.
Amaral comentou sobre a dedicação
Muitas pessoas começaram a comentar
e a serenidade do marido: “Ele é uma
comigo”, conta. A citação no Guiness foi
pessoa muito calma e tranquila, eu que
pelos 62 anos de carreira ativa, tendo
sou mais agitada, ele que me socorre nas
recebido uma homenagem em Boston
agitações, sempre passa mensagem de
e atendendo a convites para apresentaesperança, de que as dificuldades vão
ções no país.
passar. Ele ainda me ajuda na cozinha
Feliciano Amaral escreve suas próe lava a louça”.
prias músicas e já gravou muitos hinos
Logo depois do comentário da espofamosos. Seu ministério de louvor é
sa, o pastor Feliciano Amaral citou uma
composto de 39 discos gravados e com
passagem bíblica como orientação para
eles alcançou várias gerações com o
a vida de um casal “um ao outro ajudou
seu talento. Suas músicas continuam
e disse ao seu companheiro esforça-te”,
sendo ouvidas em todo o mundo, pois
afirmando a dedicação de ambos para
estão sendo regravadas em CDs. “Relevar a vida juntos.
almente, sou o cantor mais antigo nos
Com dados de matéria veiculada na
dois sentidos, na gravação e em idade,
Gazeta Comunidade e da Wikpedia.
dou graças a Deus por isso. Apesar da

O

O campeão não está no jogo, mas Ele está em nós

I

maginemos um jogo de xadrez
divino em que estamos jogando
com um adversário muito forte,
mas o criador e campeão está só assistindo. Ele sabe todas as possibilidades
de jogadas para cada movimento, sabe
a cada jogada a combinação exata para
nos levar à vitória, pois Ele sabe de tudo,
Ele nos criou, criou o jogo e também
conhece como ninguém o nosso adversário. Precisamos estar bem atentos,
nosso adversário conhece nossos pontos
fracos e ele vai atacar sempre por lá,
pois é sua única possibilidade de vencer.
Passaremos por jogadas fáceis, onde rapidamente viraremos o jogo, mas pouco
aprenderemos, pois são as mais difíceis
que nos levarão a um extraordinário
aprendizado espiritual, a uma copiosa
maturidade para então estarmos mais
preparados para as próximas jogadas.
Em meio aos xeques do adversário, vão
ter vezes que não saberemos o que fazer,
pensaremos até que tudo está perdido,
enquanto não descobrirmos como pedir
ajuda a quem assiste e sabe perfeitamente nossas próximas e vitoriosas jogadas.
Ele está pronto para nos dizer o que fazer,
para nos ajudar no que precisamos, está
pronto para nos direcionar para a jogada

certa e quebrantar a nossa vontade na
direção da Sua, para juntos mexermos a
próxima peça. O adversário sabe disso,
e mesmo assim não poderia questionar
que tudo é injusto e falar que quem tá fora
do jogo não pode ajudar, uma vez que,
o campeão, Jesus Cristo, na realidade,
Ele está fora, mas também está em nós.
E isso é grandiosamente espetacular, é
mais do que não estarmos sozinhos, é
estarmos juntos, e que juntos ninguém jamais nos vencerá, porque a vitória é certa
com aquele que tudo criou. Escaparemos
do primeiro mate, e do segundo,..., mas
eles não vão parar até que o campeão
faça a jogada final. Com isso vigiemos,
pois passaremos por muitas tentações,
nossos pontos fracos poderão ser acionados a qualquer momento. Somente o
aprendizado dado por Deus nos fortalecerá e a fé nos levará ao conforto necessário
para permanecermos no jogo até que
nossa parte nessa luta seja cumprida.
Que possamos estar prontos para, em
nós, Deus fazer a jogada correta.
Alessandro Monteiro de Menezes
27 anos - Mestre em Matemática
Membro da Igreja Batista em Dom
Pedro - Manaus AM

Está Usando
seu Alicerce
como Filtro?
“Para que não sejamos mais meninos inconstantes,
levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo
engano dos homens que com astúcia enganam
fraudulosamente” (Ef 4.14, ACF).
ssim como a moda muda como o vento, a educação também parece passar por mudanças
de moda. Muitas ideias são novas versões
de outras que já falharam, mas o ciclo continua. Como
educadores cristãos podem ter discernimento com estas
modas educacionais, evitando o engano daquilo que não
combina com princípios bíblicos e que não funcionam?
Escolas funcionam com conteúdos, métodos e princípios. Conteúdos são os materiais didáticos e atividades
administradas na sala, métodos são as formas que estes
conteúdos são aplicados e princípios são os parâmetros
que devem dirigir quais conteúdos e de qual forma eles
devem ser aplicados. Para o cristão com alicerce na Palavra de Deus, princípios Bíblicos devem agir como um
filtro para os conteúdos e os métodos.
Vamos aplicar este filtro ao exemplo da educação
centrada na criança. Homens inﬂuentes como Dewey,
Freire, Vygosky e Piaget insistiram que a criança deveria estar no centro de sua aprendizagem (Baker, 2004;
Dewey, 1938; Schunk, 2004). Piaget trouxe a ideia de que
a criança deveria aprender somente quando estivesse
pronta (Posner, 2004) que na realidade significa que
depende da vontade dela. Professores hoje em dia, são
orientados a solicitar ajuda dos seus alunos para criar
planos de aula ligados aos interesses deles. Professores
são vistos como colegas ou como líderes de torcida e
não mais como autoridades que trazem conteúdo e cobram o aprendizado (Baker, 2004). Fui a um congresso
educacional em Goiânia em que a palestrante começou
com a frase, “A era da transmissão acabou!” e o auditório
aplaudiu. Ela falou isto porque não é mais esperado que
professores transmitam conhecimento ou valores. Eles
acham que deve ser um processo coletivo e democrático sem restrição e sem cobrança. A escola centrada
na criança combina com o que a Bíblia ensina sobre a
natureza da criança? A Bíblia diz que ela nasce pecadora
e que precisa ser educada (Rm. 3, Pv 22.6). A natureza
pecaminosa não possui a automotivação que permite
escolher aquilo que é importante, especialmente quando
exige um esforço maior. Acredito que devemos ensinar às
crianças que há coisas de valor que não vêm fácil, exigem
trabalho e esforço. Isto forma o caráter.
Vamos passar pelo filtro de princípios bíblicos a forma
que a autoestima é tratada. Hoje muitos dizem que a
correção e a avaliação danificam a autoestima. Trabalhos
com notas estão sendo trocados por portfólios que não
fornecem nenhum padrão a ser atendido. Crianças estão
“lendo” palavras erradas sem ser corrigidas porque se a
criança achar que P-O-T-R-I-N-H-O se lê “cavalo”, não é
errado porque a criança respondeu com aquilo que tinha
significado para ela. Segundo os construtivistas, ao invés
do professor transmitir conhecimento e corrigir respostas
erradas, ele deve continuar incentivando a criança a
fazer descobertas, interagindo no seu meio, até que o
que achava certo entra em conﬂito, sofrendo um desequilíbrio, chegando a uma conclusão de aprendizagem
nova (Azevedo, 2008). Também ao invés de corrigir um
comportamento errado, muitos dão a seguinte desculpa:
“Mas é criança...” E, o quê nosso filtro purificador diz? Em
Êxodo 20, Deus disse “Não” muitas vezes. Salmo 32.8,
I Timóteo 2.15 e Eclesiastes 8.11 não apoiam a ideia de
que a criança deva ser deixada livre para procurar suas
“verdades” nem seja isenta de correção por ser criança.
O professor cristão deve ser perspicaz para ajudar
crianças a aprenderem conteúdos com métodos que as
levarão a ser conduzidas “no caminho em que devem
andar” (Pv 22.6).

A

Se desejar saber mais sobre educação fundamentada nos
princípios da Bíblia, leia nosso próximo artigo e acompanhe o que
Deus está fazendo na área de material didático para escolas Cristocêntricas: fundamentocristao.com.br ou ligue para (62) 3954-0061.
Azevedo, G. E. (Dez. 12, 2008). Idéias Pedagógicas que
Orientaram a Escola Brasileira.
Baker, A. A. (2004). The successful Christian school. Pensacola, FL: A Beka Book Publications.
Dewey, J. (1938). Education and experience. NY: Macmillian.
Posner, G. J. (2004). Analyzing the curriculum (3rd ed.). NY:
McGraw-Hill.
Schunk, D. (2004). Learning theories: An educational perspective (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice-Hall.

Entregar a educação escolar de nossos ﬁlhos a pessoas sem
religião é como entregar cordeiros à supervisão de lobos.
(Timothy Dwight)

Igreja de Biguaçu tem nova diretoria

PRÓLOGO
“Fidelidade a Deus é a nossa primeira obrigação em tudo
que somos chamados a fazer a serviço do evangelho”.
(Iain H Murray)
TEOLOGIA DA
PROSPERIDADE
De tempos em tempos
surgem doutrinas no meio
cristão evangélico causando polêmicas e divisões.
Uma das que mais problemas trouxeram nas últimas décadas foi a Teologia
da Prosperidade. Gerada
no neopentecostalismo,
alastrou-e como chama
em palha seca em uma
sociedade hedonista que
vive em função do prazer
e da busca de bens materiais. A TP tira o foco da
pregação do evangelho de
Jesus Cristo, por se utilizar
de uma interpretação equivocada do texto bíblico. Um
dos ensinos heréticos dos
pregadores da TP é sugerir
que por termos sido criado
à imagem e semelhança de
Deus, somos “deuses”.
PERSONAGENS DA TP
Os mais conhecidos propagadores da Teologia da
Prosperidade são: Benny
Hinn, Kenneth Copeland,
Myles Munroe, Joyce Meyer.
No Brasil, as principais figuras da TP são Edir Macedo,
Silas Malafaia, Valdemiro
Santiago, Renê Terra Nova
e Estevam Hernandes, entre
outros. A premissa da TP é,
uma vez que fomos criados
à imagem e semelhança de
Deus, também temos uma
natureza divina. Isso não
passa de blasfêmia contra
Deus.
NÃO POR POLÍTICA...
Segundo notícias veiculas na mídia nacional, a
Assembleia de Deus teria
mobilizado cerca de 40 mil
pastores para a coleta de
assinaturas que possibilitem
a fundação de seu partido
político, o PRC - Partido
Republicano Cristão. “Existe um pensamento em nos
concentrarmos em um único
partido, para que a nossa
ação seja mais direcionada
e eficaz. Como a lei eleitoral cria restrições para
a migração de partido, as
assinaturas para se criar
uma nova sigla estão sendo
providenciadas”, disse ao
jornal Valor Econômico, o
pastor Lélis Marinho, responsável pela coleta de
assinaturas. Dentre os pastores assembleianos com
mandatos parlamentares a
nível federal estão Marco
Feliciano (PSC-SP), Eurico
da Silva (PSB-PE), Silas
Câmara (PSD-AM), Sóstenes Cavalcante (PSD-RJ),
Paulo Freire (PR-SP), entre
outros. Parafraseando o
texto bíblico podemos dizer:

“Não por partido político,
nem por eleição, mas pelo
meu Espírito, diz o Senhor
dos Exército” (Zacarias 4.6).
PERSEGUIÇÃO
A perseguição a cristãos pelos muçulmanos não
pode mais ser ignorada. Ela
já não é pregada apenas
por extremistas armados,
mas também por líderes
aparentemente pacíficos na
Arábia Saudita onde nasceu
Maomé. O sheik Abdul Aziz
bin Abdullah, o grão-mufti
do país e maior autoridade
religiosa, afirmou que se
faz “necessário destruir
todas as igrejas da região”.
Sua fala aconteceu durante
uma reunião com líderes
políticos do Kuwait, segundo
informações do portal RT
(Divulgação em Gospel +).
Essa declaração do líder
muçulmano se referia às
igrejas existentes no Kuwait,
pois na visão do sheik, o
país pertence à Península
Arábica, e há uma ideia no
islamismo de que não pode
haver outra religião naquela
região senão a muçulmana.
Para Raymond Ibrahim,
especialista em questões
islâmicas, uma perseguição
sem precedentes a cristão
está em curso no Oriente
Médio, e deve se agravar
em breve. Aqui no Ocidente, qualquer manifestação
contra a religião islâmica
gera uma histeria coletiva
na mídia e logo é taxada de
“islamofobia” e intolerância,
mas o mesmo não ocorre
quando atos de violência
são praticados contra cristãos.
EUA E OS GAYS
Há nos Estados Unidos
uma expectativa de que, ao
longo dos próximos anos,
muitas igrejas passem a
tolerar ou até aceitar o casamento entre pessoas
do mesmo sexo. Por isso,
muitos líderes em diversas
denominações demonstram
preocupação com essa possibilidade. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa
de Religião Pública nos EUA
constatou que a maior evolução na aprovação das uniões
homossexuais é encontrada
entre jovens evangélicos
norte-americanos. Em 2003,
apenas 20% aceitavam o
casamento gay, e em 2014
o índice saltou para 42%.
Atualmente já se percebe na
sociedade norte-americana
certa perseguição às igrejas
e pessoas que se posicionam contra o casamento
gay. E a tendência é de que
vai piorar...

EPÍLOGO
“Não há razão para o mundo crer que somos de
Deus se agimos como o Diabo”.
(Tommy Tenney)

E

Diretoria

m assembleia realizada no dia
primeiro de fevereiro de 2015,
a Igreja Batista Bíblica de Biguaçu SC, sob a liderança do Pr. Terrill
Nathan Rose elegeu a nova diretoria que
ficou assim constituída: Presidente: Pr.

Terrill N. Rose;
Vice-Presidente:
Eduardo; Primeir o Te s o u r e i r o ,
Rafael; Segundo
Tesoureiro: Fátima; Tesoureira de
Missões: Telma;
Primeira Secretária Telma, Segunda Secretária
Ariana.
Diáconos
Para o diaconato foram eleitos os irmãos: Eduardo,
Ardelino e Jorge. Contatos com a Igreja
Batista Bíblica de Biguaçu: Rua Ângelo
Petit, 216 - Bom Viver - Biguaçu – SC. Pr.
Terrill Rose (48 9171-6811). Site: www.
ibbBiguacu.com.

Formatura da 47ª turma da APEC

C

om alunos vindos de diversos
estados do Brasil, de Angola,
de Cabo Verde, da Coréia, de
Timor Leste e também da etnia Baniwa
(Alto Rio Negro, no Amazonas), a 47ª
Turma do ILMC, Instituto de Liderança para
o Ministério com Crianças, da APEC, que
iniciou os seus estudos no dia 12 de janeiro
terá sua formatura no dia 04 de Abril, no
CENA - Centro de Educação Nacional da
APEC, em Mairiporã SP.

Ore para que o Senhor chame
muitos deles para serem missionários
junto com a APEC. Este é o principal
objetivo do ILMC. A APEC - Aliança
Pró Evangelização das Crianças foi
fundada em 1937, nos Estados Unidos da América, pelo Rev. Jesse Irvin
Overholtzer. O Brasil foi o segundo
país a ter este ministério organizado,
tendo aqui se estabelecido desde
1941.
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BATISMO EM CAUCAIA
A Comunidade Batista do Conjunto Metropolitano - Caucaia CE, sob
a liderança
do Pr. José
Barbosa de
Sena Neto o
batismo de
dois novos irmãos da Congregação, os quais
foram alcançados em março do
ano passado, retirados das drogas e devidamente discipulados
e integrados na Comunidade. Foi
mais um marco de vitória com
momentos de testemunhos. Orem
pelo trabalho em Caucaia CE.
PIUMHI MG
Luiz Miguel de Souza Gianeli,
missionário que está trabalhando
na Como implantação de uma
Igreja Batista Fundamentalista em
Piumhi MG na Serra da Canastra
há mais de dois anos conta com
oito membros e uma frequência
média de 20 pessoas nos cultos. As reuniões são às terças
e domingos no fundo de uma
casa residencial dos sogros que
é alugada. O problema é não ter
espaço para crescer e nem fazer
um trabalho especial com crianças
que é uma necessidade. Há um
novo loteamento na cidade, numa
região mais afastada, na parte
onde a cidade está crescendo
e mais dois loteamentos sairão
ao redor num futuro próximo. Os
valores variam de 47 mil a 50 mil
reais para um lote de 300 m2. Os
irmãos já têm onze mil juntados
ao longo destes dois anos e darão
como entrada, dividindo o restante
em 120 prestações. Se alguém
puder ajudar será uma bênção
para o trabalho em Piumhi. Para
saber mais visite o Blog: http://diamanteseternos.blogspot.com.br
Na foto, Pr. Luiz Miguel, Débora, Agnes e Annelise. Telefones e
WhatsApp: Pr. Luiz Miguel (37)
8831-9792; Débora (37) 88318875 (Oi)
BURITAMA

No sábado, dia sete de março
acontece o segundo aniversário
do Templo Batista Independente
Elohim em Buritama SP. Simultaneamente, no dia 8 o quarto
aniversário do Templo Batista
Independente Adonai de Birigui
SP, ambos sendo fundados pelo
missionário Pr. Geraldo de Oliveira. O evento tem como pregador
o Pr. Walmir Quaresma da Igreja
Batista Boas Novas em Sales
de Oliveira SP. O tema é: “Unidos em Cristo para transformar
vidas” (João 15.5). Para contatos: Skype: pr.geraldo1; e-mail:
pr.geraldodeoliveira@hotmail.
com; celulares (18) 98103-6180
(Tim) e (18) 99765-4271 (vivo).
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Jaboticabal SP

Seminário para Pastores
e diretorias das igrejas

A

I

niciar uma igreja do
“nada” como um trabalho pioneiro exige muita evangelização, abnegação
pessoal e da família, dentre
outras coisas, para alcançar
os perdidos. Ao serem salvos
os novos crentes precisam
ser discipulados, ensinados a
guardar os princípios de Deus
em seus corações.
Os cuidados com a Igreja:
pastoreá-la, sentir as aﬂições
de ver crentes amando mais
os prazeres do mundo do que
a Deus, chorar com os que
choram e sorrir quando na
verdade no intimo do coração
do pastor há dor pelos seus
próprios problemas. Os últimos meses foram de muitas
lutas, em hospitais e velórios,
visitas e o aconselhamento diário. Momentos em que temos
que mostrar que “Verdadeiramente Deus é bom”. Por isso
não desanimamos. Embora
exteriormente estejamos a
desgastados, interiormente

estamos sendo renovado dia
após dia. A prova disso está
registrada em muitas fotos e
vídeos de nossos “momentos
de comunhão, encontros, cultos especiais, eventos evangelísticos, etc...”. Almas salvas
e discípulos crescendo na fé
e no conhecimento de nosso
mestre.
Vejam o vídeo retrospectivo de 2014. Foi apresentado
em nossa conferência de aniversário em janeiro deste ano:
www.youtube.com/watch?v=N
8aqWzCRcyg&feature=share.
Orem pela construção do
nosso templo aqui em Jaboticabal. Vejam os desenhos
em 3D do nosso futuro local
de culto em: www.facebook.
com/daniel.rodrigo.18.
Quer saber mais sobre
nosso ministério em Jaboticabal: www.jaboticabaman.
blogspot.com.
Pr. Daniel Rodrigo de
Sousa, Vanessa e Daniela.

s leis do
nosso país
exigem o
aprimoramento na administração em nossas
igrejas. Além de contratar um escritório de contabilidade, que é exigência legal, é necessário
que o pastor, o tesoureiro
e demais membros da
diretoria saibam como
proceder.
Pensando na necessidade das igrejas a AMI
decidiu incluir na programação do seu
congresso neste ano de 2015, o Seminário Finanças na Igreja e as Leis,
ministrado pelo Pr. Ednilson Farto Batista que faz parte da equipe pastoral da
PIB de Atibaia SP. Pastor Ednilson tem
larga experiência e montou um curso
apostilado que será entregue a todos
os participantes como ferramenta para
o desempenho do trabalho na igreja.
O seminário terá duração de seis
horas, ministrado como parte da programação nas três manhãs do congresso que acontecerá nos dias 14 a 17 de
julho de 2015 no Hotel Fonte de Santa
Tereza em Valinhos SP (www.fontesan-

tatereza.com.br).
A AMI incentiva
os pastores e demais
pessoas ligadas às
áreas administrativas
das igrejas e missões
a participar deste seminário. O custo do
congresso para os três
dias cobrindo estadia, pensão completa
com café da manhã,
coof breaks, refeições
(acompanhadas de
refrigerantes) será de
R$ 450,00 por pessoa a partir de 13
anos e R$ 310,00 para crianças de 6 a
12 anos hospedadas no mesmo quarto
dos responsáveis. Crianças de 0 a 5
anos não pagam.
Para fazer a inscrição entre no
site: www.missaoami.com.br. Para
maiores informações entre em contato
com o presidente da AMI, Pr. Renato
(11) 97670-1152 (OI) ou com o Diretor
Administrativo, Elizeu (11) 2441-3588.
Sobre a programação, falar com o Coordenador de Missões, Pr Carlos Moraes
pelos telefones: (16) 3761-0749 (FIXO),
ou celulares (16) 99192-1440 (CLARO)
e 98121-4101 (TIM).

Oitavo aniversário

Conhecendo igrejas

O

Pr. Jeremy Tyler está cadastrando informações
sobre igrejas batistas fundamentalistas em todo
o Brasil. Se a sua igreja ainda não foi cadastrada,
procure fazê-lo, pois é um meio de tornar acessível para irmãos
em mudança. Se você não tem autorização para cadastrar a
igreja que você frequenta, peça à pessoa certa para fazê-lo. O
site se torna cada dia mais útil para todos. Para contato com o
Pr. Jeremy Tyler: cadastro@conhecendoigrejas.com.br. Para cadastrar sua igreja entre no site: www.conhecendoigrejas.com.br.

Pr. Ricardo

Pr. Saraiva
os dias 21 e 22 de Fevereiro a Igreja
Batista Perseverança em Manaus
AM, sob a liderança do Pr. Ricardo
Henrique Lima comemorou seu 8º Aniversário
de organização. O preletor do evento foi o Pr.
João Azevedo Saraiva Jr, da Igreja Batista em
Dom Pedro, Manaus AM que abordou o tema:
“A Verdade pode sobreviver em uma sociedade
pós-moderna”.

N

Formatura do
Seminário Thompson

N

o dia 07 de fevereiro de 2015, o Seminário Teológico Bíblico Thompson de
Vitória da Conquista BA realizou mais
uma solenidade de formatura do Curso Bacharel
em Teologia. Foram 14 alunos que concluíram os
estudos e receberam seus diplomas.
O Seminário Teológico Bíblico Thompson é
uma instituição teológica de caráter fundamentalista, que há 47 anos tem se empenhado em
preparar homens e mulheres para o ministério
pastoral e missionário. Para saber mais sobre o
STBT entre em contato: Rua L, 531 – Loteamento
Morada dos Pássaros III - Bairro Felícia - Vitória
da Conquista BA. Telefones: (77) 3425-2001 e
celular 8102-0066 (claro)

A Fé dos Eleitos
de Deus

Q

uando o Pr. Pércio Coutinho
Pereira fez a tradução do livro
“A Fé dos Eleitos de Deus” de
John F. Parkinson, eu fui um dos que tiveram o privilégio de ler o texto em primeira
mão. Levou um tempo até que o material
fosse publicado na forma de livro pela
Editora Sã Doutrina em julho de 2013, mas
valeu a pena a espera.
No Brasil, desde o início do século XXI o
calvinismo cresceu. Mas o debate sofre pela
falta de materiais publicados em português
sobre o tema. Quase todas as grandes
editoras estão sob a direção de pessoas
favoráveis ao calvinismo ou interessados
apenas no lucro material e por isso nada
publicam contrariando os defensores de
Calvino.
Com a facilidade proporcionada pela
internet, surgiu pelo menos para os interessados na área acadêmica, a possibilidade
de pesquisar em fontes que não chegavam
anteriormente, nem mesmo em inglês. Lembro-me de uma conversa que tive em São
Paulo com o Pr. Marvin Fray, missionário
plantador de igrejas aqui no Brasil através
da Baptist Mid-Missions. Preocupado com
essa falta de opção nas publicações em
português, ele me perguntou se eu poderia indicar uma editora que publicasse
em português o livro “Que Amor é Esse?
- Calvinismo uma falsa representação de
Deus”, escrito por Dave Hunt em 2002 e
que nos EUA estava no centro dos debates.
Infelizmente, pelos motivos mencionados,
a publicação não foi possível.
O crescimento do calvinismo aqui no
Brasil fora da Igreja Presbiteriana deve-se
em grande parte às conferências realizadas
pela Editora Fiel desde 1985 e suas publicações. Muitos frequentadores das conferências podem ser enquadrados dentro da
definição de neocalvinistas, pois a maioria
não teve formação calvinista e nem chegou
a ler extensamente as obras de Calvino.
Quanto aos arminianos, quase não
aparecem pelo simples fato de não serem
militantes do debate teológico. Suas publicações são comprometidas com outras
áreas. Nos últimos anos, devido ao avanço
do calvinismo, surgiram alguns sites e
blogs publicando um pouco das posições
arminianas por parte de pentecostais. Mais
recentemente, esboçando uma leve reação,
a Editora Reﬂexão publicou o livro “Teologia
Arminiana: Mitos e Realidades” de autoria
do teólogo norte-americano Roger E. Olson.
Longe de taxar como heresia o calvinismo ou o arminianismo, acredito que a tensão criada pelo debate sadio entre as duas
correntes poderá trazer amadurecimento e
maior equilíbrio na formulação de propostas bíblicas menos dogmáticas baseadas
apenas em concílios e sínodos do passado.
O que precisamos, de fato é afastar-nos
dos extremos perigosos do determinismo
fatalista pregado pelo hipercalvinismo e do
deus sem divindade do hiperarminianismo.
O livro “A Fé dos Eleitos de Deus” colabora grandemente com uma posição mais
equilibrada sobre o tema e com certeza fará
com que o assunto não seja mais ignorado
pelos que sabem que a teologia não se resume a calvinismo ou arminianismo. John F.
Parkinson apresenta respostas bíblicas que
enriquecem o debate sobre eleição, soberania de Deus e responsabilidade humana.
Para o autor, o falso entendimento sobre
o ensino bíblico da soberania de Deus é a
raiz do problema, pois leva à construção
de argumentações lastreadas na lógica
humana e ao método dedutivo aristotélico
forçando conclusões desastrosas por serem
contrárias às Escrituras.
O livro não é ofensivo, mas é incisivo nas
considerações de pontos de conﬂito. Apresenta um estudo de palavras e passagens examinadas nos referidos contextos investigados
levando a conclusões sadias. O fato de haver
certa confusão a respeito da soberania divina
e da responsabilidade humana, não é motivo
para evitar o debate a fim de preservar a paz.
Nada justifica a opção pelo obscurantismo.

