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A Islamização do Mundo

O

grupo islâmico
radical Estado
Islâmico*, tem
ocupado as manchetes da
imprensa mundial. O grupo,
que é formado principalmente por ex-membros da Al
Qaeda, está promovendo um
genocídio religioso no Iraque
e na Síria, tendo como prin-

cipais vítimas os cristãos.
Em 29 de junho de 2014,
o grupo anunciou a criação
de um Califado Islâmico nas
regiões do sul da Síria e
norte do Iraque. Nesses lugares, eles impõem o terror,
matando todos aqueles que
não aceitam se converter
ao islamismo. Fortemente

Pr. Jaime Rose
no Brasil

A

Igreja Batista Bíblica em Biguaçu,
sob a liderança
do Pr. Terrill Nathan Rose
realizou uma série de conferencias dos dias 27 a 29
de março para renovação da
Promessa de Fé para Missões. O pregador foi o pai do
pastor Terrill, Pr. Jaime William
Rose que veio dos EUA. O
tema deste ano foi “PARA
QUE O MUNDO CREIA”.

Para saber mais sobre o
trabalho em Biguaçu: www.
facebook.com.
Nos dias 10 a 12 de
abril prega na Conferência de Aniversário dos 40
anos da Igreja Batista Independente em Ribeirão
Preto SP que ele mesmo
foi o fundador e que está
sendo pastoreada pelo
seu genro, Pr. Milton
José Nunes.

armados, e contando em
suas fileiras até mesmo com
jovens islâmicos ocidentais,
em poucos meses de atuação, o Estado Islâmico já matou milhares de pessoas e
sequestrou outros milhares.
A crueldade dos militantes
do grupo exibidos pelos próprios em vídeos na internet,

gera indignação
em todo o planeta. As especialidades do grupo
são decapitações
e crucificações.
O Estado Islâmico chama a
atenção também
pelo seu poder
financeiro. O grupo já comanda
um grande território que tem
ricas fontes de petróleo.
Mas as principais fontes
dos recursos do EI são a
cobrança de impostos nas
áreas que domina, roubo
de bancos quando toma
uma cidade, contrabando
de petróleo e cobrança de
resgates por cidadãos de
outros países.

RELAÇÃO COM A BÍBLIA
Não podemos deixar
de notar que embora Israel
represente apenas um milésimo da população mundial,
está envolvido em um terço
de todas as atividades das
Nações Unidas desde a sua
fundação até hoje. Cumpre-se aos nossos olhos a profecia bíblica que apresenta a
nação judaica como o maior
“peso” das nações nos dias
de hoje. Basta dar uma olhada nas profecias de Zacarias
12.2, 3). O mesmo também
profetizou que “os líderes
de Judá” (forças políticas e
militares de Israel) seriam

fortes suficientemente para
resistir à oposição dos povos
vizinhos contra o povo judeu
(Zacarias 12.6, 8).
O alvo declarado do Islã
é a destruição de Israel e a
escatologia islâmica é muito
parecida com a escatologia
bíblica em relação ao fim dos
tempos.
Fiquemos de olho em
cada movimento, tanto no
mundo muçulmano quanto
nas nações em relação a
Israel. Muitas coisas estarão acontecendo a partir de
agora, pois estamos muito
próximos da volta de Cristo.
Maranata!

*(ISIS ou ISIL em suas siglas em inglês. ISIS é a abreviatura
de “Islamic State in Iraq and Syria” - Estado Islâmico no Iraque
e Síria - e ISIL é a abreviatura de “Islamic State in Iraq and the
Levant” - Estado Islâmico no Iraque e no Levante).

O Que um Deus Soberano não Pode Fazer
Dave Hunt (1926 – 2013)
ma das expres- agora Ele está? Deus estar
sões mais co- no controle significa que
muns que escu- todos os estupros, assassitamos em círculos cristãos, natos, guerra e o mal prolifeespecialmente quando se rado é exatamente o que Ele
quer reassumir a confiança planejou e deseja?
quando as coisas não estão
Cristo nos pede para orar,
dando certo, é que “Deus “Venha o teu reino, seja feita
esta no controle, Ele ainda a tua vontade, assim na terra
está no trono.” Os cristãos como no céu” (Mt 6.10). Por
se confortam com estas que a oração se nós já estapalavras – mas o que elas mos no reino de Deus com
significam? Deus não estava Satã preso, como João Calvi“no controle” quando Satã no ensinou e os Reconstruciorebelou e quando Adão e nistas alegam hoje? Poderia
Eva desobedeceram, mas um mundo de mal excessivo

U

ser realmente o que Deus
deseja? Certamente não!
Continua na página 7

Plantando Igrejas na Argentina

A

driano dos Santos Silva nasceu
em Cubatão SP
no dia 18 de maio de 1992.
Sua esposa, Josi nasceu
em São Paulo capital em 14
de julho de 1989. Ambos se
converteram a Cristo quando
criança. Desde a adolescência Adriano sentia-se
vocacionado para o ministério. Aos 17 anos decidiu se
preparar e matriculou-se no
Seminário Batista Regular
do Sul. Lá conheceu a Josi
que viria a ser sua esposa. Ambos se formaram no
SBRS. Ela em Educação
Cristã em 2013 e ele Bacharel em Teologia em 2014.
Casaram-se no dia 22 de

fevereiro de 2014.
Adriano teve
a confirmação de
que seu ministério
seria na Argentina
quando para lá
fez uma viagem
missionária nas
férias do primeiro
ano do seminário. Viu a grande
necessidade e o
Senhor encheu
seu coração com a expectativa de um dia ser enviado
para aquele país. Antes de
tomar a decisão final de ir
para Argentina, fez mais
uma viagem para lá sozinho
e, outras duas com sua esposa que também sentiu a
confirmação de Deus para
servi-Lo ali. Enviado pela Primeira Igreja Batista Regular
em Cubatão, o casal foi aceito pela missão Ministérios
Multiculturais Maranata em
outubro de 2014. Agora é a
fase de levantar o sustento
com planos de partir para o
campo em 2016.
A Argentina tem apenas
67 igrejas do movimento Batista Regular. O catolicismo

é a religião oficial no país,
o que prejudica um pouco
o trabalho missionário, mas
mesmo assim existe liberdade de culto. Na economia,
apesar de o real valer mais
que o peso argentino, o custo de vida é muito alto.
O casal definiu que
irá trabalhar na cidade de
Campana na zona norte
da província de Buenos
Aires. Ali tem três famílias
que congregam na Iglesia
Bautista Calvário, a 70 km
de distância. Com o apoio
daquela igreja o trabalho
em Campana será iniciado.
Mas no primeiro ano de
ministério a família Silva
trabalhará com o missionário Jaime Greenwood
da Baptist World Mission
para ganhar experiência e
aprender a língua e a cultura
antes de ir para Campana.
O telefone para contato
com o missionário Adriano
e sua esposa Josi é (41)
97331590 (TIM). E-mail:
adrianojosisilva@gmail.com;
Skype: adrianodossantossilva; Facebook: Projeto Argentina 2016/ Adriano e Josi.
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Muitos homens religiosos gastam duas vezes mais esforço para
chegar ao inferno do que seria necessário para alcançar o Céu
(Russel Shedd)
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Nesta coluna publicaremos pequenos comentários dos leitores
enviados por e-mail para:
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.
ORAÇÃO
Faço da leitura das
notícias dos missionários
publicadas no Jornal de
Apoio a cada mês um dos
meus motivos de oração.
Não deixem de publicar
tais notícias, pois pretendo
estender essa prática para
um grupo de nossa igreja.
(MAS de MS).
BARBOSA
Vejo que os textos do
colunista Barbosa Neto
que é ex-padre, são muito
comuns. Tem conteúdo
como mensagens, mas é
algo que qualquer um pode
fazer. Creio que ele deveria
fazer como o ex-padre
Aníbal Reis que era um
apologista contra as falsas
doutrinas co catolicismo.
(RSBN de SP).
DICAS DE LEITURA
Uma das primeiras leituras que faço ao receber o
Jornal de Apoio é dar uma
espiada na coluna Dicas de
Leitura. A maioria dos livros
que leio de uns tempos
para cá adquiri pelas suas
indicações. (RCSP de AM).
VALEU FELICIANO!
Que bênção foi ler a
noticia de que o nosso
querido Feliciano Amaral
foi parar no Guiness Book
aos 92 anos de idade cantando um estilo de música
que sempre produziu em
quem ouve grande enlevo
espiritual. Valeu Feliciano!
(MVS de GO).
CALVINISMO
Até que enfim o Jornal
de Apoio deu voz ao debate
sobre o calvinismo. Tenho
apreciado e já comprei o
livro indicado na matéria da
edição 263: “A Fé dos Eleitos de Deus” (SRD de SP).
POUCAS,
MAS PESADAS
Leio a coluna “Em Poucas Palavras” como aperitivo para depois partir
para as demais colunas
e finalmente as notícias
publicadas no Jornal de
Apoio. O título é atrativo,
pois até quem não gosta
de ler, passa os olhos em
pequenos textos. As palavras são poucas, mas muito
pesadas! (OSD do PR).

E

Deus é Amor!
Uma Resposta ao Calvinismo

ureka! Os intelectuais calvinistas estão
espalhando, através de seus seminários e
literaturas, a tese de que Deus não odeia
só o pecado, mas também o ser humano pecador.
Afinal de contas a Bíblia diz: “Como está escrito:
Amei a Jacó, e odiei a Esaú” (Romanos 9.13); porém,
eles deixam de mencionar de onde Paulo extraiu
este texto: Malaquias 1.3, “E odiei a Esaú; e fiz dos
seus montes uma desolação, e dei a sua herança
aos chacais do deserto”. O ódio bem como a eleição
entre Esaú e seu irmão, Jacó, se referem às nações
que sairiam dos lombos de cada um deles e que são
inimigas até os dias de hoje (Gênesis 25.23). Enquanto
indivíduo e em vida, Esaú jamais serviu a Jacó e, na
verdade, foi mais rico e poderoso e recusou as ofertas
de Jacó. Desde Agostinho e passando por Martinho
Lutero e João Calvino, os reformistas, como gostam
de ser chamados, pintam um Deus de juízo e sem
amor. Não é de se admirar, então, que em Gênova,
debaixo do pontífice de Calvino, homens e mulheres
foram torturados, banidos e executados, pois se Deus
pode odiar as pessoas, nós podemos odiá-las também.
Que direito tem Deus de nos ordenar a perdoar
e amar os nossos inimigos quando Ele mesmo não o
faz? Seria pelo fato de Ele ser soberano? Mas mesmo um Deus soberano está limitado ao Seu caráter
divino. Ele não pode mentir, não pode morrer, não
pode quebrar Suas promessas, não pode pecar. O
escritor Dave Hunt pergunta em seu livro “Que Amor
é Este” o que leva calvinistas a transformar Deus em
um verdadeiro carrasco enquanto a Bíblia O descreve
como um verdadeiro Pai? A resposta, como sempre,
é a soberania de Deus, mas além de soberano, Deus
é amor (I João 4.8) e a benignidade é uma das qualidades do amor. Como seria benigno se Deus odiasse
as Suas criaturas? A resposta, agora, seria “Deus ama
apenas os eleitos para a salvação”. Mas João 3.16
diz, “Porque Deus amou o mundo de tal maneira...” e
novamente os calvinistas diriam que o mundo, aqui,
se refere aos eleitos. Para todo versículo que a Bíblia
mostra que Deus não faz acepção de pessoas, os
calvinistas diriam que Deus não faz acepção entre
os eleitos. Como argumentar com pessoas assim?

O

São intelectuais. Conhecem a Bíblia melhor que os
outros, mas esquecem-se que a sua doutrina surgiu
dos escritos agostinianos que consideravam muitos
textos da Bíblia alegóricos ao invés de literais.
Geralmente, pessoas se tornam calvinistas ouvindo e lendo as feras da teologia reformada como
John MacArthur, Jay Adams, John Piper e outros,
mas raramente lendo as Escrituras Sagradas (Pense
nisso!). No entanto, o calvinismo impede a nossa
plena obediência à Grande Comissão de Cristo
que foi: “Ide por todo o mundo, pregai o evangelho
a toda criatura” (Marcos 16.15). O Evangelho é a
composição da morte, sepultamento e ressurreição
de Cristo (I Coríntios 15.1-3), mas reformistas, como
Jay Adams e John MacArthur, já deixaram bem claro
que não podemos pregar que Jesus morreu por todos, pois não sabemos quem são os eleitos. Existe
Evangelho sem a morte de Cristo? Obviamente que
não! O academicismo acompanha o calvinismo. Não
é à toa que João Calvino, cuja doutrina foi extraída
de Santo Agostinho, era um acadêmico para o qual
devemos, em muito, o sistema atual de educação
que predomina nos países do ocidente. Porém, são
pessoas acadêmicas que conseguem transformar
textos básicos e simples das Escrituras Sagradas
em verdadeiros enigmas que precisam de linguistas
para serem devidamente interpretados.
Não precisamos de linguistas para entender
João 3.16 e I João 4.8: Deus amou o mundo e Deus
é amor. “Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte
do ímpio? diz o Senhor DEUS; Não desejo antes que
se converta dos seus caminhos, e viva?” (Ezequiel
18.23). A Europa, berço do calvinismo, tornou-se um
continente ateu. Apenas cerca de 2% da população
frequenta assiduamente denominações cristãs. Esta
é a herança do calvinismo tanto individual como coletivamente. Não pode haver zelo evangelístico onde
não há esperança. Antes que se diga que quem não
é calvinista é arminiano, lembre-se que existem os
biblicistas que não apoiam nem um extremo e nem
o outro. “À lei e ao testemunho! Se eles não falarem
segundo esta palavra, é porque não há luz neles”
(Isaías 8.20). Deus é amor, irmãos!

Fé ou Futilidade?

que é futilidade? Sinônimo de leviano,
insignificante, vaidoso, frívolo, banal... A
futilidade está presente em várias áreas
da vida... Por exemplo, a maioria dos programas
de TV, novelas, programas de humor, músicas a
la Anita. Nada acrescentam, não trazem nenhum
conhecimento substancial. Qualquer tererê dá ibope, a imbecilidade fica viral nas redes sociais e as
pessoas vão se emburrecendo... Quem se torna fútil
perde o foco, seus objetivos, pensamentos, palavras
e atitudes são esvaziadas de conteúdo.
Preocupa-me o que acontece em alguns setores
da chamada “igreja evangélica brasileira”. “Refiro-me
a certas bizarrices em nome do Evangelho”. Afinal,
qual evangelho?
Paulo era um missionário, implantador de igrejas,
sempre levava alguém com ele. Numa das viagens,
para a Macedônia, deixou Timóteo na cidade de
Éfeso para advertir pessoas que ensinavam falsas
doutrinas (Futilidades). Como é importante ter gente
para colocar ordem na desordem. A igreja carece
desse pessoal preparado, pensador bíblico (bereiano), criterioso, exerce discernimento, mantém a qualidade da sã doutrina; tem um olhar na palha e outro
no trigo, repreende e não deixa a casa (igreja cair).
A palavra traduzida por “advertir” indica a atitude
de um comandante militar transmitindo ordens a seus
soldados. Diante do ensino falso é necessário agir
com autoridade e firmeza. Pessoas de dentro da
comunidade da fé ou em nome da igreja repassavam
ensinamentos falsos... Mas isso era só naquela época? Hoje não existe mais?
Doutrina vem do grego (didache) “ensino”,
(conjunto de princípios que servem de base a um
sistema). No Novo Testamento significa “puro e verdadeiro Evangelho.” È o Evangelho em sua pureza
e simplicidade, como se apresenta na Bíblia. Sã
doutrina é o que foi ensinado por Jesus aos apóstolos
e esses a passaram para os discípulos.
A melhor proteção contra o falso ensino é conhecer bem a sã doutrina, assim como para distinguir o
dinheiro falso, é necessário conhecer bem o dinheiro
verdadeiro.
Não sei se você percebeu, mas há certos grupos
tentando resgatar cerimônias, rituais da lei de Moisés,
específicas para os judeus. Fizeram uma réplica do
Templo, candelabro, shofar, arca da aliança, como

se Deus se confinasse a um lugar.
Jesus confrontou os exploradores religiosos.
“Assim são vocês: por fora parecem justos ao povo,
mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade.”
Mateus 23.
“O que Jesus quer dizer é que a verdade é
mais importante que a mentira, a realidade é mais
importante que a aparência, a sinceridade é mais
importante que a hipocrisia, a beleza interior é mais
importante que a beleza exterior, o caráter é mais
importante que a forma, a ética é mais importante que
a estética, a disciplina moral é mais importante que
a disciplina alimentar, o exercício devocional é mais
importante que o exercício físico, a lipoaspiração do
ego é muito mais importante que a lipoaspiração da
gordura subcutânea.” - Elben César .
Veja no NT dos Gideões Internacionais essas palavras: “A Bíblia contém a mente de Deus, a condição
do homem, o caminho da salvação, a condenação
dos pecadores, e a felicidade dos crentes. Suas
doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas
histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis.
Leia-a para ser sábio, creia nela para estar seguro e
pratique-a para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustê-lo e consolo para animá-lo.
É o mapa do viajor, o cajado do peregrino, a bússola
do piloto, a espada do soldado e o mapa do cristão.
Por ela o paraíso é restaurado, os céus abertos e as
portas do inferno descobertas. Cristo é o seu grande
tema, nosso bem o seu intento e a glória de Deus
a sua finalidade. Deve encher a mente, governar o
coração e guiar os pés...”.
Não dá para viver ao sabor das circunstâncias,
como um animal que se guia pelo movimento da manada. A inteligência é um dom precioso demais para
ser desperdiçado. É preciso lançar um olhar crítico
sobre os hábitos da sociedade e meditar sobre eles
Em meio a um ambiente religioso poluído, Jesus
transforma pessoas dando água limpa, vida limpa,
santificação. Seja um cristão verdadeiro. Nem tudo
que reluz é ouro, nem tudo que é gospel presta.
Prepare-se para não ser enganado, pelo contrário, seja uma pessoa cuidadosa com a doutrina que
você tem aprendido e ajude o povo de Deus a não
se deixar enganar.
Revista Ultimato - Set/Out 2003.
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Espiando
a terra

m meu envolvimento com a obra missionária de implantação de igrejas em
nosso meio batista fundamentalista vejo
que há muito medo tanto nos que vão ao campo
quanto nos que lideram o apoio financeiro. Esse
medo esbarra nas dificuldades do campo no caso
dos que atuam na vanguarda, e no custeio, no caso
dos que sustentam na retaguarda. A impressão que
tenho é que estão com a síndrome de gafanhoto
que fez adoecer a fé de dez dos doze espias enviados por Moisés para espiar a terra antes de lá
entrarem: “Também vimos ali gigantes, filhos de
Enaque, descendentes dos gigantes; e éramos aos
nossos olhos como gafanhotos, e assim também
éramos aos seus olhos” (Nm 13.33).
Os “gigantes” avistados em nosso caso são, a
meu ver, a crescente incredulidade do povo que
leva à indiferença em relação á mensagem bíblica,
as diferenças culturais em nosso país continente,
a idolatria e o materialismo, os vícios e a violência.
Precisamos hoje de novos Calebes e Josués
que olhem para o Senhor e não para os “gigantes”. Para obedecer e cumprir a grande comissão
é necessário obediência, pois sabemos que as
promessas do Senhor não falham. As dificuldades
sempre existirão. Não há conquistas sem lutas.
Quando me deparo com pastores ou missionários que estão envenenados pela síndrome
de gafanhoto, procuro agir como Calebe e Josué
mostrando-lhes as promessas feitas pelo Senhor
da seara, principalmente aquela que o Senhor Jesus, autor da grande comissão, diz textualmente:
“... e eis que eu estou convosco todos os dias, até
a consumação dos séculos. Amém (Mt 28.20b).
O que precisamos é orar mais, dar mais para
missões, evangelizar mais, discipular mais, valorizar mais os missionários para que se sintam
estimulados. O que falta mesmo é fé que resulte
em obediência. Falta exemplo dos pastores que se
limitam a ensinar e nunca dão exemplo vívido. Na
falta de ajuda do alto proporcionada pelo ensino
da Palavra da parte dos pastores, há ovelhas se
alimentando de livros, palestras e até de seminários
de autoajuda.
Quem semeia incredulidade, promove rebeldia
e incita o povo à falta de fé. Mesmo vendo que a terra era boa, os dez espias semearam incredulidade
fazendo o povo pensar que as cidades fortificadas e
os gigantes seriam obstáculos intransponíveis para
o poder de Deus. Veio como consequência a visão
de que eram como gafanhotos aos seus próprios
olhos e, por dedução, aos olhos dos adversários.
Esqueceram-se que eram príncipes (Nm13.3) e se
tornaram menos que homens - insetos! Gafanhotos
(Nm 13.33)!
A missão da Igreja é a grande comissão. Há
duas opções: olhar para a ordem e para as promessas do Senhor e obedecer ou olhar para os
obstáculos, desistir e vagar no deserto. Cada um
deve fazer a própria escolha.
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Não pregar o Evangelho significa que estamos
escondendo o remédio do paciente
(Reinhard Bonnke)
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Não se
tatuem

crescente o número de jovens e adultos se dando às tatuagens. Algumas tão aberratórias que
passam a ideia de deformação, principalmente
nos braços de atletas, celebridades, etc. O Dicionário de
Simbologia (Martins Fortes, p. 707) esclarece que “quem
se marca a si mesmo deseja assinalar sua dependência
diante daquilo a que alude o signo”. A revista das Edições
Ferramenta, sobre tatuagens no Oriente antigo, destaca
que “ao marcar sua pele a pessoa se colocava sob a
proteção de uma divindade ou lhe declarava a sua fé.
Os líbios usavam o sinal da deusa egípcia Neit; no culto
egípcio de Dionísio da época ptolomaica e na adoração de
Atargatis, na Hierápolis síria, a consagração à divindade
era feita deste modo”.
No meu tempo de menino, quando voltava da igreja
com meus pais, usávamos o saudoso bonde 19, cujo percurso passava por parte do Caís de Santos SP. Lembro-me
da marujada bebericando nos botecos da “boca pesada”.
A maioria trazia nos braços tatuagens de símbolos então
desconhecidos. Sabe-se que os marinheiros nas longas
viagens se deixavam tatuar - para passar o tempo. Era
“lenitivo para solidão da alma sofredora”. Também representava um talismã para “afastar os maus espíritos na hora
da morte e para incorporar a identidade do ser representado pelo desenho: tigre, escorpião, dragão, demônios,
natureza, etc” (J. Chevalier - Dicionário de Símbolos - Ed.
São Paulo, 1984 - p. 552 - Ed. Ferramenta, p 37).
Atualmente virou febre. As celebridades do inútil (artistas, jogadores, etc.) aderiram a tatoomania. Para colocar
nomes, marcas, dizeres, bichos e signos. O negócio é
pegar a onda. A onda virou epidemia. E a epidemia já
atinge o mundo evangélico. Li que até esposa de pastor já
aderiu! E agora, como lidar com isso? Indo à Bíblia, é claro!
Bem, em primeiro lugar, reflitamos nas palavras de
Paulo: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do
Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus,
e que não sois de vós mesmos?...Glorificai, pois a Deus
no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a
Deus (I Co 6.18,19). Tatuar o corpo glorifica Jesus? E já
que falamos em refletir, veja as palavras de Anton La Vey,
fundador da Igreja de Satanás dos EUA: “As tatuagens e
o piercings são proibidos pela Bíblia no livro do Levítico, e
grande parte do mundo é regida pelas crenças religiosas
bíblicas, até mesmo a própria África, por isso pretendo
encorajar qualquer atitude que constitua uma sublevação
contra o cristianismo” (Ed. Ferramenta - p 38). Como se
pode ver, ele mesmo reconhece que a Tatuagem é condenada pelas Escrituras e incita à sublevação a Deus.
Em segundo lugar, somos exortados a condenar as
obras infrutuosas das trevas, pois agora somos luz no
Senhor (Ef 5. 7 a 11). Como aprovar o que o Senhor
condena? O texto citado pelo fundador da igreja satanista
realmente é taxativo: “Não se tatuem” - (Lv 19.28b - V. Judaica Messiânica). As versões Fiel e Atualizada traduzem
como “marcas”.
Alguém dirá: E agora, como ficam os tatuados que
se convertem a Cristo? Tornam-se novas criaturas,
e, assim sendo, o Sangue de Jesus apagou as marcas feitas em trevas. Normalmente os que podem
imediatamente procuram remover a tatuagem (processo caro e dolorido) ou usar camisas que ocultem
a mesma. O importante é que as marcas de Jesus
apagaram as marcas feitas pelas trevas. Não há
mais prazer em expor o que dantes era identificação
com o mundo.
Precisamos, isto sim, trazer em nossos corpos as
benditas marcas que Paulo - pelo poder de Cristo - trazia
no seu corpo: as cicatrizes dos açoites recebidos por
obedecer a Deus e não se conformar com o mundo. Jesus
disse: “Sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando”
(Jo 15.14).
É um tempo de oposição a conceitos. Paulo Francis
Jr. (articulista do JB) bem definiu a realidade de nossos
dias sobre o obedecer: “A nossa geração não gosta do
conceito de autoridade. Não quer estar debaixo de autoridade espiritual, de disciplina eclesiástica. Não quer ser
repreendida, não quer ser corrigida. Gente que quer ter
o seu cristianismo do seu próprio jeito, ser cristão à sua
maneira”.
Assim é possível entender o porquê de alguns
evangélicos aderirem a “onda” e fazendo o que explicitamente a Palavra condena: NÃO SE TATUEM
(Lv 19.28).

3
PEDREGULHO SP

D

e 23 a 27 de março aconteceu
a primeira semana do OPL
2015 na Primeira Igreja Batista em Atibaia SP. Foi mais uma semana
abençoada que trouxe capacitação nas
áreas de Exposição Bíblica com o Pr.
Antonio Mendes, Finanças da Igreja com
Pr. Ednilson, O Ministro e sua Família
com Pr. David Merkh, Finanças Pessoais
com Oswaldo Silveira, Planejamento com
Edson Espósito, entre outros professores
que colaboraram. Os devocionais pela
manhã ficaram a cargo da equipe da TLI.
Mais uma vez o OPL contou com a
participação de pastores oriundos das
igrejas batistas fundamentalistas, entre
eles, Pr. Renato Sá Barreto Neto da IBB

Vila São Jorge em Guarulhos SP, Pr. João
Camargo de Vasconcelos Filho implantado
igreja em Mococa SP, Pr. Silval de Sousa
do Templo Batista Maranata em Goiânia
GO, Pr. Luciano Martins da Igreja Batista
Central de Barretos SP e Pr. Jader Saraiva
da PIB em São Sebastião do Paraíso MG.
Para entrar em contato com o OPL e
agendar sua participação para os próximos encontros entre em contatos com o
Pr. Abmael Araújo Dias Filho:
E-mail: pr_abmael@piba.org.br;
Skype: abmaelaraujo;
Twitter: @pr_abmael;
Facebook: abmael.filho;
Celulares (11) 98486-7149 (TIM) e
(11) 99833-9291 (VIVO)

Missionários da BIMI se confraternizam

M

issionários enviados pela
BIMI - Baptist International
Missions, Inc. que têm servido ao Senhor no Brasil por 25 anos,
ou mais se reuniram em março para
um tempo de confraternização no Hotel
Fazenda 7 Belo na Rodovia Otávio de
Oliveira Santos km 3 entre Socorro
e Águas de Lindóia SP. Da esquerda
para a direita estão: Milton & Sharon

Nunes, Garry & Pam Tyler (37 anos),
Charles & Peggy Vaughn (40 anos),
Steve & Yvette Huestis (31 anos), Coy
& Nancy Shaw (39 anos), Jimmy &
Nancy Rose (53 anos), John & Joyce
Raehl (40 anos), Dan & Gerri Johnson
(41 anos) e Kirk & Kathy Hickok (40
anos). Que Deus continue abençoando essas famílias que servem ao
senhor em nosso país.

DICAS DE LEITURA

“Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas;
os livros só mudam as pessoas.” Mário Quintana
EXCELÊNCIA NO TRATO COM AS CRIANÇAS
Gilberto Celeti
APEC
www.apec.com.br
A falta de excelência com que as crianças são tratadas pela sociedade, pelos próprios pais e também pela igreja é uma realidade preocupante. O que poderia ser feito para mudar este quadro e ter uma
atitude mais excelente no trato com as crianças? O objetivo deste
livro é despertar pais, educadores e líderes para buscar excelência
no trato com as crianças na esfera pedagógica, teológica e familiar.
BUSCAR A VONTADE DE DEUS: UMA IDEIA CRISTÃ OU PAGÃ?
Bruce K. Waltke
Edições Vida Nova
www.vidanova.com.br/
Ao explorar essa área controvertida da vida cristã, Bruce Waltke
pergunta: “É mesmo possível conhecer a vontade de Deus?”. Em
busca de uma resposta satisfatória, ele examina muitas práticas
consideradas “orientação divina” pelos cristãos e mostra que
essas práticas na verdade apresentam uma semelhança perturbadora com as formas pagãs de adivinhação.
APOLOGÉTICA CRISTÃ NO SÉCULO XXI
Alister McGrath
Editora Vida
www.editoravida.com.br
O autor propõe remodelar a apologética cristã tradicional, a fim de
que esta seja um instrumento para conquistar pessoas. Não pretende
descartar ou desacreditar os enfoques apologéticos tradicionais. Seu
objetivo é complementá-los, tornar disponíveis diferentes formas de
conceber a tarefa apologética e lidar com ela. Apologética insensível
à individualidade humana e à variedade de situações cairá no vazio.

Deus está abençoando o trabalho do missionário Pr. Armando
Castelan Jr em Pedregulho. Há alguns meses chegou de mudança de
Franca o irmão do missionário, João
Castelan com a esposa Edna e os
filhos, Lorena, João Pedro e Lucas. O
irmão João está ministrando um curso sobre finanças na Igreja durante o
período da escola dominical e a irmã
Edna está ajudando com as programações para senhoras da Igreja e
os filhos estão ajudando nas programações com os jovens. João Pedro
toca violão nos cultos de domingo
à noite. Outra benção do trabalho
missionário ali é que pastor Armando
orava para uma oportunidade de
iniciar uma igreja em Jeriquara, uma
pequena cidade que fica a 13 km de
Pedregulho. Esse trabalho acaba de
ser iniciado. Um salão foi alugado e
a inauguração aconteceu no dia 12
de março próximo passado. Foi um
momento muito especial que contou
com a participação de um bom numero de pessoas da região. Os cultos
em Jeriquara estão acontecendo nas
terças e quintas-feiras às 20 horas.
Orem pela estruturação e término do
trabalho em Pedregulho e pelo novo
em Jeriquara. Continuem orando
pela saúde da Ana, esposa do Pr.
Armando. Telefones: Fixo VIVO (16)
3171-2796, CLARO (16) 99293-7333
e TIM (16) 981691374. Por e-mail:
prpedregulho@yahoo.com.br.
ARAURE
Na Venezuela, os problemas
de desabastecimento e escassez
continuam, e quando acha alguma
coisa querem vender caríssimo.
Mas por outro lado as coisas que
verdadeiramente nos interessa continuam avançando positivamente.
Com a formatura do primeiro grupo
de alunos do nosso instituto bíblico
tivemos um grande reforço para
a obra. Para esta nova etapa do
instituto temos 20 alunos matriculados, com aulas 3 vezes na semana.
Estamos começando com doutrina,
hermenêutica, evangelismo, homilética e espanhol. Também tem
aumentado a assistência aos cultos,
especialmente os cultos de oração. O
trabalho com crianças e jovens tem
tido bons resultados. Cada domingo
assiste a escola dominical uma media de 50 crianças e 20 jovens. Pr.
Aguinaldo, Rita, Joyce, Julia e Juan
Pedro. Contatos por e-mail: vicenteaguinaldo@hotmail.com e telefone
(00xx) 58-255-614-4142.
CAMBORIU SC
O missionário Pr. Ricardo Camargo e sua esposa Irani desenvolvendo o ministério em Santa Catarina
na cidade de Camboriú no Vale do
Itajaí estão na fase de acabamento
do templo construído. Deus tem
abençoado com conversões de
novos irmãos. No momento o pastor
Ricardo, a esposa e a filha estão nos
EUA para o casamento da filha que
se uniu em matrimônio com o filho
de um missionário. Contatos: Caixa
Postal 2046 - CEP 88345-590 - Camboriu SC. Telefones: (47) 3365-2436;
(47) 9904-2728. Telefones: (47)
3365-2436; (47) 9904-2728. e-mail:
pr_ricardo@yahoo.com.br.
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PORTO FELIZ

O Pr. Lúcio Rocha está residindo em Porto Feliz desde
dezembro de 2014. A fase é de
conhecer a vizinhança e o bairro através de um programa de
visitação iniciado em fevereiro,
aproveitando sempre as oportunidades para evangelizar. No dia
5 de março Pr. Lúcio deu início
aos cultos e logo no primeiro
contou com a presença de 47
pessoas. Houve apoio de alguns
irmãos de Boituva e Jundiaí. Os
irmãos em Porto Feliz já estão
com a escritura de um terreno
de três mil metros quadrados e
os planos são de iniciar construções tão logo a planta seja
aprovada pela prefeitura. Inicialmente apenas um salão para
80 pessoas. Continuem orando
pelo Pr. Lúcio, sua esposa Claudinéia e as filhas Ruth e Ana.
Contatos pelo e-mail: lucio.7@
hotmail.com; telefones (TIM) 15
98115-3307 e (VIVO) 15 996133980. Correspondência: Estrada
Municipal do Xiririca, 505 - Vista
Alegre - Porto Feliz SP - CEP
18.540-000.
MANAUS AM
O trabalho em Águas Claras, Cidade Nova na capital
do Amazonas, sob a liderança
da missionária Iloni Juraci
Leuck, da MBBF. Tem sido
feito evangelismo na rua e de
casa em casa, juntamente com
distribuição de folhetos, visitas
discipulado, Clube Bíblico com
crianças e adolescentes e o
programa “TURMA DA BÍBLIA”.
Há muita dificuldade para o
povo se comprometer com o
evangelho, mas por outro lado,
em mais de 90 países, a igreja
é hoje duramente perseguida.
Muitos estão morrendo por
sua fé, outros estão presos e
milhares estão deixando tudo
para trás, por amor a Jesus?
E nós, quanto tempo ainda nos
resta? Orem pela saúde física
e espiritual da missionária Iloni.
NOVO GAMA
O Pr. Geovan e sua esposa Vera são missionários
filiados a CBBN e trabalham
em Novo Gama e no entorno
de Brasília na implantação
de igrejas. Em fevereiro foi
realizado o 20º Acampamento
Batista Bíblico e estavam presentes irmãos das igrejas de
Avelino Lopes PI, Mansidão
BA, Luiz Eduardo Magalhães
BA, Novo Gama, Lunabel,
entre outros num total de 160
pessoas. Houve salvação e
consagração de vidas. Orem
pela congregação em Mont
Serrat, e pela construção do
templo. Telefones: (61) 33342930 Cel. 9168-6291.

A indiferença doutrinária não é a solução para o
problema das diferenças doutrinárias
(John Blanchard)

Onde Estão os Pastores de Crianças?
O Pastor que procura a ovelha perdida
Pr. Gilberto Celeti
vontade, inclinação, prontidão;
Igreja não pode
• dedicação – Afeto extremo,
cometer o erro de
devoção. Consagração. Sacrifiapenas entreter as
car-se em favor de algo. É um ato
crianças, sem lhes apresentar,
de entrega.
de maneira clara, o Evangelho
Quantas crianças estão perda salvação em Cristo
didas?
“O que vemos hoje, em
Só no Brasil são cerca de 60
diversos círculos cristãos e
milhões abaixo dos 15 anos de
igrejas, é uma falta de visão e
idade. Onde estão as crianças
de ação para se buscar as oveperdidas? Olhe bem ao seu redor...
lhinhas perdidas do Senhor”
A figura que melhor representa aquele
A saída para se procurar crianças perdique trabalha com crianças é a de um pas- das reveste-se de um significado muito mais
tor. Tios, tias, professores, professoras, profundo quando ouvimos o Senhor Jesus
palhaços, palhaças, monitores, voluntários dizer que “o Pai de vocês, que está nos céus,
e tantos outros semelhantes precisam sair não quer que nenhum destes pequeninos se
de cena. Chega de pajear, de entreter ou perca” (Mt 18.14). Trata-se de um trabalho
de meramente “ensinar” crianças. Vamos de acordo com a vontade de Deus! Que
pastoreá-las! O momento atual exige isso. maravilha!
Podemos olhar o pastor de crianças
São tantas as oportunidades para se
em três posições bem distintas: 1) aquele buscar as crianças: aulas em creches e nas
que procura a ovelha perdida; 2) aquele escolas, escolas bíblicas de férias, ministério
que apascenta os cordeirinhos de Cristo; nos hospitais, clubes bíblicos em lares cris3) aquele que livra e protege dos inimigos. tãos, etc. Que bênção extraordinária seria se,
Vamos considerar neste número a ação em cada igreja, pelo menos cinco a dez lares
de buscar a ovelha perdida.
abrissem suas portas para realizarem Clubes
O Pastor que procura a ovelha perdida Bíblicos para Crianças, com programação
“Cuidado para não desprezarem um uma vez por semana para os pequenos! Seria
só destes pequeninos! Pois eu lhes digo uma verdadeira revolução!
que os anjos deles nos céus estão sempre
A falta de visão e de ação para buscar as
vendo a face de meu Pai celeste. O Filho ovelhinhas perdidas
do homem veio para salvar o que se havia
Jesus Cristo, certa ocasião, ficou indignado
perdido. O que acham vocês? Se alguém com os seus discípulos, porque queriam impepossui cem ovelhas, e uma delas se per- dir que as crianças se aproximassem dele. O
de, não deixará as noventa e nove nos Senhor dirigiu-lhes a seguinte palavra: “Deixem
montes, indo procurar a que se perdeu? vir a mim as crianças, não as impeçam; pois
E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes o Reino de Deus pertence aos que são semeque ele ficará mais contente com aquela lhantes a elas. Digo-lhes a verdade: Quem não
ovelha do que com as noventa e nove receber o Reino de Deus como uma criança,
que não se perderam. Da mesma forma, nunca entrará nele.” (Mc 10.14-15).
o Pai de vocês, que está nos céus, não
Embora seja possível provar, sem sombra
quer que nenhum destes pequeninos se de dúvidas, que 85% dos atuais cristãos receperca.” (Mt 18.10-14)
beram a Cristo quando ainda eram crianças,
Na história contada por Jesus a res- antes dos 15 anos de idade (10% o fizeram enpeito do pastor que sai pelos montes pro- tre 15 e 30 anos, 5% após os 30 anos), ainda
curando a ovelha perdida, encontramos existem muitas pessoas colocando tropeços
algumas ações significativas:
e impedindo as crianças de virem a Cristo.
• deixar – Ele suspende algo que vinha
O problema, na verdade, é teológico.
fazendo e se lança numa empreitada que
Há uma teologia deficiente quando se trata
vai exigir certa renúncia;
das crianças. Não existem duas teologias,
• ir – Ele se desloca movido por um uma para adultos e outra para crianças. Há,
impulso muito forte e totalmente focado no isto sim, uma linguagem mais apropriada
seu objetivo: encontrar o cordeiro que está para o adulto e outra mais adequada para a
perdido e assim, avança nessa direção;
criança, mas não se pode esconder da criança
• procurar – Ele se esforça por alcan- a verdade do Evangelho.
çar ou conseguir o seu objetivo;
Lamentavelmente, não há visão e nem
• encontrar – Ele finalmente descobre, interesse em compartilhar o Evangelho com
acha, dá de cara com a ovelha perdida;
as crianças. A maioria dos trabalhos com os
• recolher – Ele dá o devido acolhi- pequenos resume-se a contar “historinhas”,
mento;
cantar “musiquinhas”, fazer “oraçõezinhas”,
• trazer – Ele conduz o cordeiro para preparar “programinhas”, sem nenhuma preoo lugar seguro.
cupação em mostrar a realidade do pecado e
Da mesma maneira, buscar crianças como uma criança pode receber a Cristo como
perdidas exige:
seu Salvador Pessoal. Esse quadro precisa
• diligência – Cuidado ativo, presteza mudar urgentemente!
em fazer alguma coisa. Zelo. Esforço.
Empenho. Empregar todos os meios para
fazer algo;
Gilberto Celeti é pastor, educador cristão e
• disposição – Desígnio, intenção, superintendente nacional da APEC do Brasil

A

U

Esperando
pelas
mudanças

ma mãe e um bebê camelos estavam
por ali, à toa, quando de repente o filhote
perguntou:
- Mãe, por que os camelos têm corcovas?
- Bem, meu filhinho, nós somos animais do deserto, precisamos das corcovas para reservar água
e por isso mesmo somos conhecidos e apreciados,
por nossa grande capacidade de sobreviver sem
água por vários dias.
- Uauuuu... Mãe, que legal. E por que as nossas
pernas são tão longas e as nossas patas arredondadas?
- Filho, elas são assim para que possamos caminhar sem muito esforço no deserto. Com essas
pernas longas podemos nos movimentar melhor na
areia do que qualquer outro bicho
- Uauuuu... Mãe, que legal. E os nossos cílios,
por que são tão longos?
- Nossos cílios longos e grossos são como uma
capa protetora para os olhos. Eles nos ajudam na
proteção dos olhos quando atingidos pela areia e pelo
vento do deserto, respondeu a mãe, toda orgulhosa.
- Mãe... Se a nossa corcova é para armazenar
água para cruzar o deserto, as pernas para caminhar
através do deserto e os cílios são para proteger meus
olhos do deserto, o que é que nós estamos fazendo
aqui no zoológico?
Cada crente recebe dons do Espírito Santo mas
muitos, jamais utilizam seus dons para o crescimento
da obra do Senhor. Enterram seus talentos ou usam
para proveito próprio, na hora errada, no lugar errado.
Zacarias 9.12 – “Voltai à fortaleza, ó presos de
esperança; também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro.”
Ter esperança é importante. O diabo quer que
você pense que o que você tem agora é o que terá pra
sempre. Talvez até menos. Tudo pode ser mudado.
Não permita que ele fique sussurrando no seu ouvido:
“Isso nunca vai mudar, nunca”.
Ter esperança é recusar-se a desistir. Cristo
quando voltar deve nos encontrar caminhando, como
disse Paulo, prosseguindo. É importante termos alvos. Muitos apenas deixam as coisas acontecerem.
Charles Down quando se casou prometeu à sua
esposa que um dia seriam ricos. Teriam tudo o que
queriam e usariam seu dinheiro para ser uma benção
para outras pessoas. Ele trabalhava e ganhava muito
bem. Em 1929 veio a grande depressão nos EUA. Ele
perdeu o emprego, e se desesperou e sua esposa sugeriu que toda noite eles se reunissem e planejassem
o que iam fazer quando recuperassem o que tinham.
Começaram a criar dinheiro de brincadeira já que não
tinham de verdade. Ele ficou muito tempo sentado,
brincando com um pacote de dinheiro de papel. Eles
fingiam comprar casas, terrenos, barcos, hotéis. Aos
poucos foram acrescentando tabuleiro, dados casas e
hotéis. Foi aí que começou o jogo Banco Imobiliário.
A família e os amigos gostaram tanto eu sugeriram
que patenteasse o jogo. Ele pegou um empréstimo,
produziu 5.000 jogos. Em 1934 eles fizeram o registro
do jogo e em 1935 eles venderam a patente para uma
grande firma de brinquedos por um milhão de dólares.
“O qual, em esperança, creu contra a esperança,
tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: Assim será a tua descendência.” Rm 4.18. Assim foi com Abraão, assim será
conosco se nos dispusermos a ser instrumentos nas
mãos do Senhor.
Esperar contra a esperança, como costumava pregar o pr. Gerson Rocha. Nossos dons devem glorificar
a Deus e servir aos outros. Nossas dificuldades, nossas
frustrações não podem nos impedir de sermos servos
no reino de Deus. Deus nos chama para reinar com Ele.
Não somos perfeitos, mas continuamos no processo de
santificação e o Senhor quer nos usar mesmo assim.
Deus ainda é o mesmo. Todos nós precisamos ser
encorajados, mesmo sabendo que quando um problema é resolvido há outro problema à nossa espera.
No entanto não são estas circunstâncias que roubam
a nossa alegria e nos impedem de prosseguir, mas
a nossa atitude diante delas é que fará a diferença.
Creia, Deus pode fazer as mudanças.

A infidelidade é a mãe da apostasia
(John Trapp)

Boas notícias chegando de Israel

E

A Canção
do Tolo

m relação à cultura artística, o brasileiro herdou
a musicalidade ritmada e alegre do africano, a
poesia do idioma lusitano e a sensibilidade do
nativo brasileiro, moldando assim o perfil de um povo extremamente criativo na arte da música. Por isso não é de se
estranhar que a história da música brasileira tem revelado
grandes nomes que nos presentearam com sua genialidade artística, cantando a terra, seu povo, sua cultura, lutas,
pesares e vitórias, como Vila Lobos, Caetano Veloso, Chico
Buarque, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, e tantos outros!
Na cultura cristã evangélica brasileira a história não sem
tem mostrado diferente, pois a graça de Jesus uniu à natureza
musical brasileira, o amor ao Criador manifestado na Pessoa
do Senhor Jesus, Redentor da pessoa e da cultura humana. E
assim a igreja brasileira tem revelado cantores e compositores
talentosos como Luiz de Carvalho, o Grupo Logos, João Alexandre, Claudiones, Lucas Correia e tantos outros anônimos!
Contudo, nas últimas décadas temos assistido a um
tipo de agonia e decadência cultural brasileira que não
deixou de atingir o “arraial” evangélico, que, apesar de ser
um povo separado, não está alheio ou imune à sua cultura nacional. Muitos compositores nacionais deixaram de
cantar a beleza da mulher, e passaram entoar ode que faz
apologia à violência feminina e sua degradação como ser
criado à imagem e semelhança de Deus e digna de respeito
e honra. Fenômeno que poderíamos denominar de canto
da prostituta (Is 23.15,16). São composições musicais
oriundas de mentes desinteligentes, ignorantes da própria
cultura e história, e pior: insensíveis às agruras alheias.
Por outro lado, as composições “evangélicas”, que, por
natureza, deveriam propagar mensagens cujo conteúdo
revelasse a verdade, e abençoasse os ouvintes também
adentraram pelo mesmo caminho pífio e indigno de algumas
músicas populares brasileiras. Canções de um povo outrora
conhecido pela sabedoria são justamente alvos de chacotas
pelas bobagens costumeiramente repetidas, como charges do
sagrado e caricatura do santo. A “verdade verdadeira” é que
a boca de grande parte do evangélico brasileiro tem cantado
o que há de abundância no coração tupiniquim, um coração
ainda não regenerado. O “Deus” cantado por vezes não corresponde ao revelado nas Sagradas Escrituras, enquanto que
o “evangelho” proclamado não difere em nada das mensagens
religiosas nascidas de mentes mortas e desesperançadas.
Canta-se um deus que age segundo a vontade da criatura,
e a esta se submete como um pai subserviente, bonachão e
omisso aos pecados dos filhos. Também se exalta um deus
capitalista que se interessa mais na marca do automóvel e no
lucro líquido de seus “sócios” que na própria salvação eterna
destes. O deus cantado não é o Deus gracioso, porém um é
estranho deus das riquezas, ambicioso como os fundadores
das mega igrejas-empresas, cujo deus só age se for bem remunerado (Dn 11.38,39). Esses cânticos deveriam ser incluídos
propriamente no rol da “canção do tolo”, do símplice, do idiota
no arraial outrora rico em louvor e graça (Ec 7.5; Jó 30.8,9).
Haveria algum modo de mudar um quadro tão sombrio?
Sim, há! E tal mudança deve começar a partir dos púlpitos
das igrejas, com o retorno à pregação essencialmente bíblica, sem firula ou intromissão humana corrompida. Uma
pregação que propicie ao cristão encher-se do Espírito
Santo, de tal modo a produzir música com qualidade melódica, com conteúdo bíblico e celestial, abandonando tolices
e imoralidades comuns à canção degenerada (Ef 5.11-19).
Quando os púlpitos voltarem a pregar expositivamente o
Deus que se revela na Bíblia Sagrada, cuja mensagem
não deveria ser jamais adulterada, os ouvintes dotados
de talento musical serão motivados a compor obras que
refletirão a majestade do Glorioso Verbo que se fez carne, e
cantar também a glória de Sua criação em todas as esferas.
Ó Deus, inspira nós pastores a inspirarmos tuas ovelhas!

N

estes tempos em
que estão sendo
comemoradas as
conquistas do povo de Israel, em seus curtos 66 anos
de vida independente, vale
relacionar este decálogo de
conquistas científicas que
beneficiarão, não somente
aos israelenses, mas a toda
HUMANIDADE.
1 - A Universidade de Tel
Aviv está perto de alcançar
uma vacina nasal que proteja tanto da doença de Alzheimer quanto dos derrames.
As primeiras experiências
são muito encorajadoras.
2 - O Technion de Haifa,
instituto dedicado à pesquisa de tecnologia médica,
desenvolveu um teste de
sangue simples que pode
detectar várias doenças
(incluindo câncer).
3 - O Centro Ichilov de
Tel Aviv isolou uma proteína
que vai substituir a colonoscopia na detecção do
câncer de cólon. Basta um
simples exame de sangue. O
câncer do cólon mata cerca
de 500.000 pessoas por
ano. Muitas dessas mortes
podem ser evitadas se detectadas a tempo.
4 A acne não mata ninguém, mas gera grande
ansiedade e insatisfação a
milhões de adolescentes.

O laboratório
CureLight criou
uma maneira
de curá-la,
emitindo raios
ultravioleta de
alta intensidade
sobre as bactérias que produzem acne, sem
causar mais
complicações.
5 - O laboratório Given
Imaging desenvolveu uma
pequena câmera na forma
de comprimidos que são
engolidos e passam milhares
de fotos do aparelho digestivo. Estas imagens, de alta
qualidade (dois por segundo,
durante oito horas), podem
detectar pólipos, câncer
e fontes de sangramento.
Elas são enviados a um chip
que armazena e, em seguida, descarregadas em um
computador para o médico
examinar. O paciente expele
a câmera através do reto.
6 - A Universidade Hebraica de Jerusalém (Hebrew
University of Jerusalem) desenvolveu um estimulador
elétrico por baterias que são
implantados no peito dos
pacientes com Parkinson,
bem como marca-passos. As
emissões destes sinais nervosos bloqueiam as unidades
que causam os tremores.
7 - O odor da respiração

de um paciente pode ser
usado para detectar se ele
tem câncer de pulmão. O
Instituto de Nanotecnologia
Russell Berrie criou sensores capazes de perceber e
registrar 42 biomarcadores
que indicam a presença de
câncer de pulmão sem a
necessidade das invasivas
biópsias.
8 - É possível fazer sem
cateterismo, em muitos casos, exames que visam
clarificar o estatuto das artérias coronárias. O EndoPAT
é um dispositivo colocado
nas pontas dos dedos indicadores, que pode medir o
estado das artérias e prever
as chances de um ataque
cardíaco ocorrer nos próximos sete anos.
9 - A Universidade Bar
Ilan está estudando um novo
medicamento para combater
vírus transmitidos pelo sangue. Eles chamam a armadilha de Vecoy, que engana
o vírus para alcançar a sua
autodestruição. É muito útil
para combater a hepatite, o
temido Ebola e AIDS.
10 - Os cientistas israelenses do Hadassah Medical
Center podem ter curado o
primeiro caso de esclerose
lateral amiotrófica, conhecida como doença de Lou
Gehrig. O tratamento foi
desenvolvido com base em
células-tronco e curou um
rabino ortodoxo.

Material enviado pelo Pr. José Nogueira de Fortaleza
CE que está convidando você para fazer o Curso de
História, Geografia e Arqueologia Bíblica, do Jerusalem
Bible Institute em parceria com a Hebrew University of
Jerusalem. Durante as aulas na HUJ, os alunos conhecerão a Sala dos Prêmios Nobel (só a HUJ, fundada por
Albert Einstein, tem mais de 10 professores laureados
com o Prêmio Nobel), o corredor de honra dos grandes
e premiados pesquisadores, e até mesmo é possível ter
oportunidade de conhecer seus programas e projetos
que sejam abertos para graduados do Brasil. Contatos
pelo e-mail: pastornogueira@bol.com.br.

Família Inácio em Tocantinópolis TO
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No período de 8 a 10 de
janeiro de 2016 acontecerá
em Gramado - Canelas
RS, o 22º Congresso Bíblico Internacional sob o
tema: “Os Nomes do Eterno - Santificado seja o Teu
Nome” baseado em Mateus
6.9. Os preletores serão:
Reinhold Federolf, Erich e
Sonia Maag. O evento será
no Hotel Fazenda Pampas.
Além da programação do
congresso haverá passeios
em Gramado (Natal Luz,
Lago Negro, fábrica de
chocolate) Canela e Nova
Petrópolis (malhas). Faça
inscrição agora e aproveite
os PREÇOS REDUZIDOS e
o PARCELAMENTO em 6x!:
Até 30/4: 90,00 + 5x 90,00
(até 31/5, 30/6, 31/7, 31/8,
30/9). Total: R$ 540,00.
Contatos com Ione Haake –
Fone: (51) 3266-1174 (NET)
ou (51) 8413-4506 (Oi). Por
e-mail: ione@virtuosa.com.
br. Programação após o
Congresso (opcional): de
11 a 13/1/2016. Aproveite e
fique depois do Congresso
para conhecer as belezas
da Serra Gaúcha: Parque
Temático/fábrica de chocolate, Cascata do Caracol, Minimundo, Snowland,
Lago Negro, Zoológico,
Mundo a Vapor, Bondinhos
Aéreos, Churrasco Gaúcho,
Igrejinha: lojas de fábricas de calçados. Faça sua
inscrição pelo site: www.
Virtuosa.com.br.
BURITIRAMA BA

D

epois de 4 anos
o missionário Pr.
Rogério Inácio
juntamente com sua esposa
Isis e os filhos Suzana e
Calebe estão de volta ao Tocantins, mais precisamente
na cidade de Tocantinópolis
para alcançar a etnia Apinajé. Nesses quatro anos
em que esteve atuando
em outros trabalhos, o coração continuava entre os
apinajés. O afastamento do
trabalho na tribo foi necessário temporariamente por
motivo de saúde na família.
O trabalho em todas as
tribos tem sido dificultado

pela legislação e por isso há
necessidade de manter residência fora da área indígena.
Pr. Rogério e Isis dividem o
tempo entre a manutenção
da casa na aldeia e na

cidade onde as crianças estudam. Orem pela readaptação com o aprendizado da
língua. Orem pela saúde e
pelo sustento da família da
família Inácio.

O missionário Pr. Eurípedes Antônio dos Santos
Filho com sua esposa Lusilene Alves dos Santos e
filhos servem ao Senhor
em Buritirama e região
atuando na implantação de
novas igrejas. Regularmente acompanha os trabalhos
iniciados que seguem com
apoio de outros obreiros.
Por dois meses seguidos
Pr. Eurípedes esteve em
Pedra Branca, local onde a
irmã Nilce tem se dedicado
sistematicamente. Ali há
necessidade de construir
um local de culto, pois há
muitos frutos. Neste ano a
extensão do seminário da
Comunhão Baiana reiniciou
suas aulas e a expectativa
é de que haja muitos frutos.
Espera-se que o Senhor
desperte os alunos a se envolverem com a obra. Para
contatos: Telefones: (77)
3442-2322 e 9952-0788;
E-mail: euripedesantoniosantos@hotmail.com.
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Não são os grandes homens que transformam o mundo, mas
sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus
(Hudson Taylor)

Seminário Batista Caraguá

ABRIL 2015

APUCARANA PR

No mês de janeiro de 2015,
dias 24 e 25, o missionário João
da Silva teve o privilégio de ter
com ele em Apucarana PR, um
grupo de dez irmãos de Boituva
SP sob a liderança do Pr. Lúcio.
No sábado de manhã fizeram a
distribuição de folhetos na Feira
Livre no centro da cidade e na
parte da tarde, evangelismo e
distribuição de folhetos em alguns locais da região da Igreja.
No domingo na Escola Bíblica,
todos foram abençoados através
do ensino da Palavra de Deus
ministrada pelo Pr. Lúcio, o testemunho do irmão Agnaldo, além
de especiais. Em fevereiro o
trabalho em Apucarana recebeu
a visita do seminarista Micael do
SBRS nos dias 6 e 7. Orem pelo
projeto da compra do terreno para
a nova igreja. Para fazer contato:
Rua Pedro Ribeiro Valim, 1464
- Jd. Ipanema, Apucarana PR.
CEP. 86809080 - telefones: (43)
3425-8869 e (43) 9923-8386. Por
e-mail: joaocelia1964@hotmail.
com.
CABO VERDE
O missionário Pr. Junior Manoel Messias da Silva trabalhando
na implantação da Igreja da Bíblia
na Cidade da Praia em Cabo
Verde, África Ocidental tem visto
o trabalho prosperar para a glória
do senhor. Há novos batismos
programados. As lutas são muitas,
mas as vitórias crescem e estimulam. Recentemente Pr. Júnior foi
aprovado no exame de condução
para a carteira de habilitação de
Cabo Verde. Continuem orando
pela viagem dos seus pais para
Cabo Verde.
MARÇO MISSÕES

A IBB de Embu Guaçu liderada
pelo Pr. Joel Barbosa realizou em
março o mês de missões. Dia primeiro, Maurício Ferreira, missionário na ABBA - Associação Brasileira
Beneficente Asian; Dia 8, Agnaldo
Araújo, Rocha eterna - Ministérios
em Prisões; Dia 15, Antonio Ribeiro,
Capelão servindo em hospitais de
São Paulo; Dia 22, Pr. Alexandre B.
Dutra da AIME - Associação Internacional de Missões aos Israelitas;
Dia 28, Vassílios Constantinides,
missionário jubilado da APEC Aliança Pró Evangelização de
Crianças; Dia 29, Pr. Raúl Nogueira
do Centro de Treinamento Transcultural Ministério LVO - Luz e Vida
aos Orientais. No dia 7 foi realizado
o Jantar Missionário com a participação de 84 pessoas, incluindo as
crianças!

Dr. Derek
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

O

de 04 a 07 de maio.
Desta vez serão
dois professores: Dr.
Derek O. Coleman, e
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
Dr. Edge
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.

PRÓLOGO
“O mal que fazemos não suscita tanto a perseguição
e o ódio como as nossas boas qualidades”.
(François La Rochefoucauld)

COREIA DO NORTE
Há 13 anos, a Coreia do
Norte tem sido o lugar mais
difícil do mundo para um cristão praticar sua fé; um recorde
desde que a Classificação
da Perseguição Religiosa foi
criada, em 1994. Nenhum outro país ficou por tanto tempo
ocupando a posição de maior
destaque da lista. Considerada
hoje a nação mais fechada
do mundo por suas políticas
de isolamento, a Coreia do
Norte é um mundo à parte,
onde servir a Deus custa um
alto preço. Qualquer atividade
religiosa é vista como uma
forma de revolta contra os
princípios do governo e contra
o culto à personalidade do
líder, Kim Jong-Un. De acordo
com informações da Missão
Portas abertas, os cristãos não
ousam compartilhar sobre a
sua fé nem mesmo com seus
familiares, por medo de ser
enviados a campos de trabalho
forçado onde estão presos
cerca de 50 a 70 mil cristãos.
Uma pessoa descoberta em
atividade religiosa está sujeita
a detenção, desaparecimento,
tortura e até mesmo execução
pública por fuzilamento.
CHINA
Em Pequim, chineses cristãos são vítimas das mais cruéis torturas! O Governo Chinês
mantém algumas igrejas cristãs oficiais a fim de aparentar
uma falsa liberdade religiosa.
Mas nessas igrejas, é proibido
pregar sobre a volta de Cristo. Segundo informações da
Frente de Missionários A Voz
dos Mártires, a China tem hoje
cerca de 30 mil prisioneiros
cristãos, muitos trabalhando
forçado, fabricando produtos
baratos que consumimos.

características da sua religião
são de paz!
A MORTE NÃO EXISTE
Criador da teoria do biocentrismo, o renomado cientista Robert Lanza surpreendeu
ao propor em sua teoria que a
morte não existe. De acordo
com seu biocentrismo, todos
os conhecimentos que a humanidade adquiriu formam
uma “nova teoria do Universo”.
Nessa perspectiva, ele encara
que a morte é uma ilusão, pois
a vida cria o universo e não o
contrário. O que parece muito
complicado é resumido de
forma simples por ele: a morte,
no biocentrismo, não existe em
seu “sentido real”, sendo apenas uma ilusão de nossa consciência. De acordo com Lanza,
nossa consciência é quem
dá vida ao corpo biológico. A
prova para a teoria - bastante
contestada até o momento - estaria em experimentos de física
quântica feitas por Lanza e sua
equipe. Nos experimentos em
questão, é demonstrado que a
matéria e a energia se revelam
com características de partículas ou ondas na percepção ou
consciência de uma pessoa.
Por conta disso, Lanza crê
que a morte não tem nenhum
sentido real.

LEI DE ORDEM PÚBLICA
Um pregador de rua foi
condenado por falar sobre os
preceitos bíblicos acerca da
homossexualidade e deverá
pagar uma multa e uma indenização a um homossexual que
ouviu seu sermão em praça
pública. Acusado de usar uma
“linguagem ameaçadora”, Mike
Overd foi enquadrado na Lei de
Ordem Pública por citar passagens do livro de Levítico, no
Velho Testamento, e enfatizar
ARÁBIA SAUDITA
que a prática homossexual é
Na Arábia Saudita, berço pecado. O incidente ocorreu
do islamismo, a perseguição na cidade de Taunton, no conaos cristãos continua crescen- dado de Somerset, na Inglado ano a ano. Antes a pena terra, segundo informações do
para quem fosse flagrado Christian Today. O juiz do caso
lendo a Bíblia era de cem chi- disse que Overd não deveria
cotadas e para o convertido do ter usado aquele versículo em
islamismo para o cristianismo, particular (Levítico 20.13) pora pena morte. Agora uma nova que ele contém a palavra “abolei decreta pena de morte para minação”, e ainda ressaltou
quem levar uma Bíblia para que na Bíblia há outros versos
dentro do país. Não há igrejas que poderiam ser usados para
cristãs na Arábia Saudita. A expressar o pensamento das
missão Heart Cry (Clamor do Escrituras sobre a homosseCoração) divulgou em seu xualidade. “O juiz efetivamente
relatório mais recente que ao censurou a Bíblia ao dizer que
legislar sobre a importação de certos versículos não são pródrogas ilegais, incluiu-se um prios para consumo público”,
artigo que aborda “todas as disse Libby Towell, porta-voz
publicações de outras crenças do Centro Legal Cristão. Libby
religiosas não islâmicas e que Towell reiterou sua posição de
tragam prejuízo”. Ou seja, na defesa de Mike Overd e acusou
prática, entrar com uma Bí- as autoridades de perseguição:
blia na Arábia Saudita será o “Tem havido uma campanha
mesmo que carregar cocaína orquestrada para impedi-lo de
ou heroína. Segundo a lista falar a palavra de Deus nas
publicada anualmente pelo ruas de Taunton. Ele não está
Ministério Portas Abertas, em pregando a opinião dele. Ele
2014 a Arábia Saudita figura está pregando o que a Palavra
como o 6º país que mais perse- de Deus diz”, afirmou o portague cristãos. E ainda há quem -voz do Centro Legal Cristão
acredite que muçulmanos logo após a divulgação da
vestindo belas roupas brancas sentença.

EPÍLOGO
“Nenhuma qualidade humana é mais
intolerável do que a intolerância”.
(Giacomo Leopardi)

A grandeza do poder de um homem está
na medida de sua entrega a Deus
(Willian Booth)

Continuação da página 1

O Que um Deus Soberano não Pode Fazer

E

O pecado deforma
o caráter

N

o texto de 2 Samuel
11.6-13 é notório como
o pecado macula e deforma o caráter de um homem.
Nos versículos anteriores, vemos
como Davi se envolveu com o
pecado chegando a adulterar com
Bate-Seba.
Depois do pecado concebido e
sua desastrosa consequência com
a gravidez de Bate-Seba, Davi, ao
invés de buscar o arrependimento,
buscou encobrir o seu pecado. Ele
começou a engendrar maneiras
para encobrir o que havia feito.
Nesta tentativa, seu caráter
começa a ser totalmente deformado. Quando Urias chegou, Davi
perguntou-lhe como estavam Joabe
e os soldados e como estava indo
a guerra. Se ele realmente tinha
interesse em saber, poderia ter ido
à guerra e não ter ficado ocioso
no palácio. Ele não tinha nenhum
interesse de como estava a guerra,
mas sim de começar um plano para
justificar o pecado já cometido.
Em seguida, passa a ter um
interesse pelo descanso de Urias
manifestando um cuidado interesseiro para que Urias fosse para a
cama e se deitasse com sua esposa,
Bate-Seba. Se Urias assim fizesse,
Davi poderia dizer que o filho gerado
por ele em Bate-Seba era de Urias.
O pecado fez de Davi um homem com caráter mentiroso e
interesseiro. Ele deu um dia a mais
de folga para Urias e o embebedou,
a fim de conseguir o seu intento,
mas nada deu certo. Sabem por
quê? Porque do outro lado tinha um
homem de caráter, Urias, simplesmente um soldado.
Ele jamais admitiu ir para casa
sabendo que seus amigos estavam
dormindo ao ar livre, desprotegidos.
Enquanto ficou longe da guerra,
jamais permitiu ir para casa e descansar. Tinha um caráter leal aos
seus companheiros.
Cuidado com o pecado! Procure
com todas as forças evitá-lo, e se
cair busque a confissão e não o
encobrir para alcançar a misericórdia de Deus (Provérbios 28.13).
No processo em que se opõe à
confissão, o caráter é o primeiro
a ser atingido e pode levar às
consequências maiores. O pecado
deforma o caráter!

spere um minuto!” alguém
se opõe. “Você está sugerindo que nosso Deus
onipotente é incapaz de realizar Sua
vontade sobre a terra? Que heresia
esta! Paulo claramente diz que Deus
‘faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade’ (Ef 1.11).”
Sim. Mas a própria Bíblia contém muitos exemplos de homens
desafiando a vontade de Deus e
desobedecendo-o. Deus se lamenta,
“Criei filhos, e os engrandeci, mas
eles se rebelaram contra mim” (Is
1.2). Os sacrifícios que eles oferecem
a Ele e suas vidas corruptas não são
obviamente de acordo com a Sua
vontade. Somos informados de que
“os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus” (Lc 7.30).
A declaração de Cristo em Mt
7.21 mostra claramente que todos
nem sempre fazemos a vontade de
Deus. Isto está implícito em Is 65.12,
1Ts 5.17-19, Hb 10.36, 1Pe 2.15, 1Jo
2.17 e muitas outras passagens. De
fato, Ef 1.11 não diz que tudo que
acontece é de acordo com a vontade
de Deus, mas de acordo com “o conselho” de Sua vontade. Claramente o
conselho da vontade de Deus deu ao
homem liberdade para desobedecê-lo. Não há nenhuma outra explicação para o pecado.
Todavia, em seu zelo para proteger a soberania de Deus de qualquer desafio, A. W. Pink argumenta
ardentemente, “Deus preordena tudo
que acontece... Deus inicia todas as
coisas, controla todas as coisas...”[1]
Edwin H. Palmer concorda: “Deus
está por trás de tudo. Ele decide e
faz todas as coisas acontecerem...
Ele preordenou tudo ‘segundo o
conselho de Sua vontade’ (Ef 1.11):
o mover de um dedo... o erro de um
datilografista – até o pecado.”[2]
Estamos aqui diante de uma
distinção vital. Uma coisa é Deus, em
Sua soberania e sem diminuir esta
soberania, dar ao homem o poder
para rebelar contra Ele. Isto abriria a
porta para o pecado, sendo o homem
unicamente responsável por sua livre
escolha. Outra totalmente diferente
é Deus controlar tudo de tal maneira
que Ele deve efetivamente causar o
pecado do homem.
É uma falácia imaginar que, para
Deus estar no controle de Seu universo, Ele precisa, por essa razão, preordenar e iniciar tudo. Deste modo,
Ele causa o pecado, depois pune o
pecador. Para justificar esta opinião,
é argumentado que “Deus não tem
nenhuma obrigação de conceder Sua
graça àqueles que Ele predestina
para o julgamento eterno.” De fato,
obrigação não tem nenhuma relação
com graça.
Na verdade diminui a soberania
de Deus sugerir que Ele não pode
usar para seus propósitos o que Ele
não preordena e origina. Não há
razão lógica nem bíblica por que um
Deus soberano, por Seu próprio pla-

Dave Hunt (1926 – 2013)

no soberano, não poderia conceder
a criaturas feitas à Sua imagem a
liberdade de escolha moral genuína.
E há razões convincentes por que Ele
faria dessa forma.
Muitas vezes um ateísta (ou um
sincero indagador que está perturbado pelo mal e o sofrimento) lança
em nossas faces, “Você alega que
seu Deus é todo-poderoso. Então
por que Ele não interrompe o mal e
o sofrimento? Se Ele pode e não faz,
Ele é um monstro; se Ele não pode,
então Ele não é todo-poderoso!” O
ateísta pensa que nos encurralou.
A resposta envolve certas coisas
que Deus não pode fazer.
Mas Deus é infinito em poder, então não deve haver nada que Ele não
possa fazer! Sério? O próprio fato
que Ele é infinito em poder significa
que Ele não pode falhar. Há muito
mais que seres finitos fazem todo o
tempo que o infinito, absolutamente
soberano Deus não pode fazer por
Ele ser Deus: mentir, trapacear, roubar, pecar, se enganar, etc. De fato,
muito mais que Deus não pode fazer
é vital para nós entendermos quando
enfrentamos desafios de céticos.
Tragicamente, há muitas questões sinceras que muitos cristãos
não podem responder. Poucos pais
têm tirado um tempo para pensar
nos muitos desafios intelectuais e
teológicos que suas crianças progressivamente enfrentam, desafios
para os quais a juventude de hoje não
encontra respostas de tantos púlpitos
e lições das escolas dominicais.
Como resultado, números crescentes
daqueles criados em lares e igrejas
evangélicos estão abandonando
a “fé” que nunca adequadamente
entenderam.
A soberania e o poder é a panacéia? Muitos cristãos superficialmente acham que sim. Todavia há
muito para o qual a soberania e o
poder são irrelevantes. Deus age não
apenas soberanamente, mas com
amor, graça, misericórdia, justiça e
verdade. Sua soberania é exercitada
somente em perfeita harmonia com
todos os Seus outros atributos.
Há muito que Deus não pode fazer, não apesar do que Ele é, mas por
causa de quem Ele é. Até Agostinho,
descrito como o primeiro dos assim
chamados primeiros Pais da Igreja
que “ensinou a absoluta soberania de
Deus,”[3] declarou, “Por conseguinte,
Ele não pode fazer algumas coisas
justamente por ser onipotente.”[4]
Por causa de Sua absoluta santidade, é impossível para Deus
praticar o mal, fazer com que outros
pratiquem ou até tentar alguém ao
mal: “Ninguém, sendo tentado, diga:

Sou tentado por Deus; porque Deus
não pode ser tentado pelo mal e ele
a ninguém tenta,” (Tg 1.13). Mas
e quanto às muitas passagens na
Escritura onde diz que Deus tentou
alguém ou foi tentado? Por exemplo,
“Deus tentou a Abraão” (Gn 22.1). A
palavra hebraica aí e por todo o Velho
Testamento é nacah, que significa
testar ou provar, como num teste de
pureza de um metal. Não tem nada
a ver com tentar para pecar. Deus
estava testando a fé e a obediência
de Abraão.
Se Deus não pode ser tentado,
por que Israel é alertado, “Não
tentareis o Senhor vosso Deus” (Dt
6.16)? Somos até informados de que
em Massá, ao pedir água, “tentaram
ao Senhor, dizendo: Está o Senhor
no meio de nós, ou não?” (Êx 17.7).
Mais tarde eles “tentaram a Deus
nos seus corações, pedindo comida
segundo o seu apetite... dizendo:
Poderá Deus porventura preparar
uma mesa no deserto?... provocaram
o Deus Altíssimo” (Sl 78.18-19, 56).
Deus não estava sendo tentado
para realizar o mal, Ele estava sendo
provocado, Sua paciência estava
sendo testada. Ao invés de esperar
obedientemente que Ele supra suas
necessidades, Seu povo estava
pedindo que Ele usasse Seu poder
para lhes dar o que queriam para
satisfazer seus desejos. A “tentação”
de Deus era um desafio blasfemo
forçando-o a, ou ceder ao desejo
deles, ou puni-los pela rebelião.
Quando Jesus foi “tentado pelo
Diabo” para lançar-se do pináculo
do templo para provar que os anjos
Lhes sustentariam em suas mãos,
Ele lembrou, “Não tentarás o Senhor
teu Deus” (Mt 4.1-11). Em outras palavras, colocar-nos deliberadamente
em um lugar onde Deus deva agir
para nos proteger é tentá-lo.
Tiago então diz, “Cada um,
porém, é tentado, quando atraído e
engodado pela sua própria concupiscência.” A tentação ao mal não vem
de fora mas de dentro. O homem
que não poderia possivelmente ser
“tentado” para ser desonesto nos
negócios pode sucumbir à tentação
de cometer adultério e, assim, ser
desonesto com sua mulher. Dizem
que “todo homem tem seu preço.”
Deus não estava tentando Adão
e Eva para pecar quando Ele lhes diz
para não comerem de uma árvore
em particular. Eva foi tentada por sua
própria cobiça e desejo egocêntrico.
Até na inocência o homem podia ser
egoísta e desobediente. Vemos isto
em jovens infantes que por enquanto
não sabem a diferença entre o certo
e o errado.

Fonte: http://www.thebereancall.org, 1 de fevereiro de 2001
Tradução: Paulo Cesar Antunes
[1] Pink, The Sovereignty of God, 240.
[2] Edwin H. Palmer, The Five Points of Calvinism (Baker Books, 1999), 25.
[3] C. Norman Sellers, Election and Perseverance (Schoettle Publishing
Co., 1987), 3.
[4] Augustine, The City of God, V. 10.

Missões na IBI em Orlândia SP

A

Igreja Batista Independente em
Orlândia SP, sob
a liderança do Pr. Paulo
Ricardo Gonçalves, na foto
com a família, realizou a
Conferências Missionária
Anual de Missões para
renovação da Promessa de
Fé para Missões nos dias 27
a 29 de março. O pregador foi o
missionário da própria igreja, Pr.
Carlos Alberto Moraes que atua
como Coordenador de Missões
na AMI - Associação Missionária

Independente. No final do evento a liderança e muitos irmãos
atestaram que houve um fortalecimento da visão missionária
da igreja.
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FAMÍLIA FONSECA

O Pr. Geraldo Fonseca e sua
esposa e Ileta, estão servindo ao
Senhor na Região Andina nas
cidades de Madrid e Facatativá
na Colômbia. O trabalho tem
prosperado para a glória de Deus.
Em Madrid, o local de culto está
se tornando pequeno. Pr. Geraldo
está á espera que o governo conceda a personeria jurídica (CNPJ)
para poder comprar um lote ou
casa. Ainda não há recursos
suficientes, mas no tempo certo
o Senhor concederá. Pr. Geraldo
espera visitas do Brasil. Ele não
tem como pagar as passagens,
mas tem como hospedar aqueles
que desejarem visitar e conhecer
o trabalho ma Colômbia. Orem
por mais obreiros para o campo
colombiano.
AS IGREJAS E A LEI

As 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. O curso é apostilado e
servirá como ferramenta para o
desempenho do trabalho na igreja. A AMI incentiva os pastores e
demais pessoas ligadas às áreas
administrativas das igrejas e missões a participar deste seminário
com duração de seis horas nos
dias 14 a 17 de julho de 2015. O
local do evento será o Hotel Fonte de Santa Tereza em Valinhos
SP - www.fontesantatereza.com.
br. 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.
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Conferências Regionais da AMI

N

este ano de 2015,
a AMI - Associação
Missionária Inde-

O

pendente, além de realizar o
VII Congresso Missionário Batista Fundamentalista nos dias

14 a 17 de julho em Valinhos
SP, estará realizando diversas conferências regionais. A
primeira a ser realizada, ainda
antes do congresso, será
na Igreja Batista Bíblica em
Florianópolis sob a liderança
do Pr. S. Moisés Damázio no
período de 15 a 17 de maio.
O objetivo das conferências regionais é divulgar tanto
os projetos da missão como
a própria missão através de
uma reunião especial com
os pastores da região onde
a conferência estiver sendo
realizada.
O formato é simples: Um
ou dois cultos realizados nas
noites de sexta-feira e sábado
na igreja hospedeira e uma

Independente de Batatais
teve seu início às 8h com o
café da manhã, período de
louvor e adoração, palestra
e testemunho, um delicioso
almoço e encerrou-se às 16h
contando com a participação
de cerca de 340 mulheres de

30 igrejas da região.
Houve, pelo menos, três
momentos distintos: A palestra
sobre o tema do encontro: “O
privilégio de ser mulher”, ministrada pela irmã Érica Barros
da Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto;

reunião especial para pastores e missionários no sábado
pela manhã. Nos cultos as
pregações serão para desafiar
tanto os vocacionados para o
ministério quanto incentivar o
sustento missionário em geral.
As igrejas cujos pastores foram convidados para a reunião
do sábado de manhã serão
convidadas a participar dos
cultos missionários de sexta
e sábado.
Na reunião na manhã do
sábado, considerado o ponto
alto do evento, a igreja hospedeira promoverá uma reunião
com os pastores da região
começando com o café da
manhã e terminando com o
almoço. Entre o café e o al-

moço, haverá uma explanação
sobre a missão e os projetos
missionários enfatizando a
forma de trabalho e como se
deve apresentar um projeto.
A divulgação sempre será
feita em parceria entre a
AMI e a Igreja hospedeira. A
missão procurará levar para
o evento alguns missionários
e as igrejas participantes
deverão providenciar alojamento para os mesmos e
agendamento de uma visita
para o domingo a uma ou
duas igrejas participantes
para que ele apresente seu
projeto. A hospedagem e a
alimentação dos missionários poderão ser na igreja ou
nas casas de membros das

igrejas ou a critério da igreja
hospedeira.
O endereço da Igreja Batista Bíblica em Florianópolis
é: Rua Irmã Bonavita, 1113
- Capoeiras - Florianópolis –
SC. Para contatos com o Pr.
Moisés: (48) 9927-7977 (Tim)
e (48) 3240-6033 (Oi). Para
conhecer a igreja visite: www.
ibbfloripa.org.br.
A outra conferência regional que já está agendada
para 2015 será nos dias 28
a 30 de agosto no Templo
Batista Ebenézer em Goiânia,
sob a liderança do Pr. Robson
Marcelo da Silva. Há outras
para serem confirmadas em
Cuiabá MT, São Vicente SP e
Manaus AM.

19º Encontro de Mulheres Cristãs

19º Encontro de
Mulheres Cristãs
aconteceu no último dia 14 de março no Clube
de Campo da ABR Operário
em Batatais. O evento que
esteve sob a responsabilidade
das mulheres da Igreja Batista

Preletora
o Momento Missionário, com
o testemunho da missionária
norte-americana Ivone Brown
e o momento Saúde e Beleza,
com a participação da irmã
Maria Amaro da Igreja Batista
independente de Altinópolis.
Foram momentos de reflexão, comunhão e bênçãos. A
irmã Érica foi usada por Deus
para incentivar as mulheres a
usarem seus dons, enfatizando que junto com o privilégio
de ser mulher vem a responsabilidade, usando o exemplo
de Maria, na sua humildade,
disponibilidade e santidade. A
irmã Ivone desafiou as mulheres a dedicarem um pouco do
seu tempo, talentos e oração
no trabalho dos presídios
femininos, uma área carente

de obreiras e a irmã Maria que
incentivou as irmãs a cuidarem
da aparência e saúde e assim
poderem ser melhor usadas
na obra do Senhor.
Várias outras atividades
ocorreram durante o dia, incluindo a dinâmica de corinhos antigos e quantas irmãs
conseguiam recordar e cantar
junto com a dirigente, bem
como as entrevistas realizadas
pela irmã Bárbara e o sorteio
de vários brindes. Contamos
com a presença de alguns
jovens e adultos da igreja que
cooperaram com o acompanhamento instrumental em
louvor e adoração a Deus,
com a organização do salão e
preparo de fotos e vídeo. Hinos especiais foram entoados

em louvor e adoração a nosso
Deus e preciosa foi a comunhão entre estas mulheres.
Estiveram representadas 30 igrejas das cidades
de Altinópolis, Araraquara,
Barrinha, Batatais, Barretos,
Bebedouro, Carmo do Rio
Claro, Cravinhos, Franca,
Formiga, Jaboticabal, Jardinópolis, Morro Agudo, Orlândia,
Pitangueiras, Pontal, Ribeirão
Preto, Sales de Oliveira, Santo Antonio da Alegria, São
Carlos, Sertãozinho, Serrana,
Serra Azul e EUA.
O próximo encontro acontecerá na Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão
Preto em 2016.
Selma M. P. Agnesini

Sociedade Feminina da Igreja
Batista Bíblica em Monte Castelo

N

o dia 14 de Março
de 2015 aconteceu
o 2º Encontro da
União Feminina da Igreja Ba-

tista Bíblica em Monte Castelo
- Campo Grande MS. O evento
foi marcado pela comemoração o dia Internacional da

Mulher e teve como preletora
a irmã, Nancy Cerqueira da
Igreja Batista Ebenezer também de Campo Grande MS
que abordou o tema “DESÂNIMO” com base no capitulo
19 de l Reis.
O objetivo da SFIBBMC é
promover união, compromisso,
amizade, comunhão, além de
proporcionar instruções da
Palavra de Deus e compartilhar
experiências vividas.
No decorrer deste ano de
2015 essas irmãs estarão de
reunindo todos os segundos
sábados de cada mês para
compartilhar do estudo da Palavra de Deus, procurando colocar em prática o aprendizado
como mulheres, esposas, filhas
e irmãs em Cristo. A sociedade
tem na presidência a irmã Roseli Araujo, na vice-presidência
Lucia Oliveira e na secretaria
Maria Silva. Contatos com o
grupo através da irmã Roseli
Araujo, pelo telefone (67) 92598006 ou pelo e-mail lourogaped@hotmail.com

