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No VII Congresso, AMI comemora Jubileu de Prata

A

AMI - Associação
Missionária Independente, fundada no dia 11 de setembro
de 1990 completa 25 anos
de organização no dia 11 de
setembro de 2015, mas as
comemorações ocorreram
durante o VII Congresso
Missionário Batista Fundamentalista realizado nos dias
14 a 17 de julho próximo
passado no Hotel Fonte de
Santa Tereza em Valinhos
SP.
O congresso, que é realizado pela missão desde
2003, acontece a cada dois
anos e tem o propósito de divulgar os projetos da missão,
reunir o Conselho e realizar
a assembleia que elege a
Diretoria.
A primeira Diretoria teve
os seguintes pastores: Presidente Álvaro Augusto Pavan;
Vice Presidente Antonio

Sena Vieira;
Primeiro Secretário, Fridolin Janzen;
Segundo Secretário John
C. Raehl;
Te s o u r e i r o ,
Donald Lynn
Leaf; Secretário Executivo,
Carlos Alberto
Moraes.
Desde então, a AMI já
teve 15 diretorias eleitas e
sete presidentes: Pr. Álvaro
Augusto Pavan (5 anos);
Pr. Dosoaldo Agnesini (6
anos); Pr. José Cristóvão da
Silva (2 anos); Pr. Antonio
Majela Pupin (3 anos); Pr.
Paulo Castelan (4 anos); Pr.
Severino Monteiro (3 anos);
Pr. Renato Sá Barreto Neto
(2 anos).
Continua na página 3.
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Diretoria

Família Huestis em Sinop MT

Huestis na chegada ao Brasil

A

chegada do Pr.
George Huestis
e Dona Esther

em Sinop MT foi no dia 23
de setembro 1974. Mas eles
já haviam escrito muitas

1957. Trabalharam
vários outros lugares
no Mato Grosso: Rio
São Lourenço entre
os Bororos de 1958 a
1968 através do Instituto Linguístico de
Verão, Tradutores da
Bíblia, e depois pela
Missão Batista Internacional Inc. (BIMI)
nos seguintes locais,
todos no Mato Grosso:
Cuiabá, Rosário Oeste, Rosário, Nobres e
Huestis na saída ao Brasil
finalmente em Sinop.
páginas da sua história em
A história do casal teve
nosso país antes de chegar início no dia 30 de agosto
a Sinop, desde maio de de 1952 quando se uniram

em matrimônio no Estado Unidos. George Clifford
Huestis nasceu no dia 26 de
Fevereiro de 1930 em Providence Rode Island, EUA e
Esther May Huestis nasceu
no dia 3 de maio de 1929 em
Oakfield, Estado de Nova
Iorque, EUA. O casal teve
dois filhos: Steven e Rebecca. Rebecca casou-se com
Jose Luiz e Steven Yvette.
Steven e Yvette tiveram três
filhos: Leah Renee, Jonathan, Daniel George e Anna
Lee. Rebecca e José Luiz
tiveram três filhos: Debora,
Mateus e André.
Steven também foi

chamado para o ministério
e sempre atuou ao lado
dos pais aqui no Brasil. O
seu casamento com Yvette
ocorreu em Chattanooga,
Tennessee, EUA, no dia 3
de Fevereiro de 1984. Em
Sinop ele trabalhou em duas
etapas: 1985-1988 e 19922012. Em 2012, no dia 10
de janeiro, a igreja convidou
um pastor brasileiro para
assumir a liderança do trabalho. O convite foi feito ao Pr.
Lorival Pedroso da Silva que
foi empossado como pastor
titular no dia 12 de fevereiro
de 2012.
Continua na página 5.

Joel Pereira Nóbrega Pastor Pedro Pereira da Silva
(1956-2015)
“Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão; e ninguém as arrebatará da minha mão”
(João 10.28).
oel Pereira Nóbre- tor, que além
ga, amazonense, de tocar violão
nascido na cidade e t e c l a d o n a
de Manaus no dia 31 de Maio igreja, também
de 1956 e falecido dia 25 de era um grande
Julho de 2015, foi casado i n c e n t i v a d o r
com Anete Pimentel Nóbrega de criações de
e com ela teve quatro filhos: grupos corais.
Elane, Eliane, Jordane e Na igreja MoLeonardo Pimentel Nóbrega. riá ele e sua
Teve sua infância e juven- esposa Anete
tude cristã na Igreja Batista criaram um grupo coral com
Belo Jardim.
Aos 42 anos recebeu o nome Moriá
de Deus o chamado para e também eso santo ministério e pas- t a b e l e c e r a m
to re ou a I gr eja B at i s ta um dia espeda Fé Moriá situada em cífico no ano
Manaus, Amazonas por 6 para reunir os
anos (1998-2004), sempre demais grupos
se dedicando a pregação da MIBRAFÉ do evangelho eterno e a Missão Brasileira Batista início a Noite de Louvor do
música, um ministério es- da Fé para cantarem hinos cantor cristão.
Continua na página 7.
pecial para o amado pas- do cantor Cristão, dava-se
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oda a sua trajetória começa em
Espinosa MG, sua
cidade natal. Aos 29 dias do
mês de junho de 1928, nasce
Pedro Pereira da Silva, um
garoto forte, valente e esperto. Tem sua infância e parte
da adolescência passada naquela cidade e quando sente
que já pode tomar conta de si
mesmo vem para São Paulo
e firma suas estacas nesta
grande metrópole.

Passados alguns anos
na capital paulista, volta a
Minas Gerais e conhece
Gercina Rosa. Casam-se e
deste casamento nascem
três filhos dois dos quais, o
Senhor já recolheu. Ficou
somente a Raquel.
Casado e de volta a São
Paulo, trabalhou bastante.
Com vistas a servir melhor
ao Senhor, decidiu estudar
no Seminário Batista Bíblico. Foi necessário trocar o

seu horário de trabalho na
empresa. Com os estudos
visava um dia, quem sabe,
servir na obra do Senhor.
E assim aconteceu. Ao
lado do Pr. Josué Pereira
Felix, então pastor da igreja,
atuou como diácono enquanto
estudava e, em seguida, após
se formar, tornou-se o pastor
da igreja e até julho de 2009
foi o titular, passando então,
como ele mesmo dizia, o cajado ao Pr. Uziel Alves Cirino.
Pr. Pedro assumiu a liderança da Igreja Batista Bíblica em Vila Rosa no dia 17 de
junho de 1972 e desde então
trabalhou arduamente para
realização ministério servindo ao nosso Mestre. Colocou
pedra por pedra na igreja em
Vila Rosa. Várias congregações foram iniciadas a partir
dali e vários obreiros saíram
para o campo e estão ainda
hoje pregando o evangelho.
Continua na página 4.
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Mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir,
pois para mim, vencer é nunca desistir.
(Albert Einstein)
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ROCHA ETERNA BRASIL
Carta do Dr. Terry R. Ellis,
Presidente de Rocha Eterna
nos EUA para os
pastores brasileiros.

Em favor dos diretores da
Rocha Eterna e dos associados dos E.U.A, eu gostaria de
expressar a minha mais profunda gratidão pelo ministério
brasileiro e por todos os que
estão associados a ele.
A Rocha Eterna foi estabelecida no Brasil há 15 anos.
Isso não teria sido possível
sem o sacrifício e participação
de nossas famílias de missionários brasileiros, igrejas
e pastores do Brasil, além da
liderança do Dr. Bobby Sizemore. A união de todos permitiu
o avanço deste ministério através dos anos.
Como diretor do Ministério
Rocha Eterna, eu gostaria de
expressar pessoalmente a
minha gratidão pelo Dr. Bobby
Sizemore cuja liderança ajudou
este ministério a ser o que é
hoje. Através dele, a Rocha
Eterna não só foi estabelecida
no Brasil, mas também missionários foram chamados e um
escritório foi implantado em
Ribeirão Preto SP.
No mês de junho de 2014,
o Dr. Bobby Sizemore informou
ao Dr. Rick Dunsford, nosso
vice-presidente executivo e
diretor internacional, além de
minha própria pessoa, que
ele estaria deixando o cargo
de diretor da Rocha Eterna
no Brasil a partir do dia 30 de
setembro de 2014. A Rocha
Eterna e seus diretores aceitaram a resignação do Dr. Bobby
Sizemore. No dia 27 de abril de
2015, ele também enviou uma
carta de desligamento do cargo
para a Rocha Eterna do Brasil.
Apesar de que ele continuará
como missionário da Rocha
Eterna e a conduzir cultos em
penitenciárias do Brasil, ele
não é mais responsável pelo
trabalho entre prisões, escolas, igrejas, escritório ou pelos
missionários brasileiros.
Ficou claro para nós que
Deus já havia escolhido o
próximo líder da Rocha Eterna
no Brasil: missionário João
Henrique Alves cujas qualidades de liderança têm sido
comprovadas através dos anos
e, portanto, o mesmo está mais
que preparado para assumir as
funções de diretor da Missão
Rocha Eterna no Brasil.
João Henrique já tem ocupado o cargo de diretor desde
o dia 6 de outubro de 2014
com a total aprovação do
Ministério Rocha Eterna. A
nossa oração é que você apoie
completamente a liderança do
missionário João Henrique.
Contatos pelo e-mail: ministeriorochaeterna@aol.com.
Obrigado por seu tempo,
sacrifício e investimento no
ministério da Rocha Eterna.
Ao Serviço Dele, Dr. Terry
R. Ellis - Presidente, Rock of
Ages Ministries - 09 de julho
de 2015

O

Casamento gay sob os auspícios da lei

dia 26 de junho de 2015 ficará registrado
para sempre nos anais da história da humanidade. A Suprema Corte norte-americana
autorizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo
em todos os cinquenta estados da república. Até então,
14 estados ainda estavam resistindo ao ativismo gay.
O Presidente Barack Obama comemorou a decisão da
Suprema Corte, mas sem mencionar que o placar foi
bem apertado: cinco juízes votaram a favor e quatro
votaram contra. Enquanto a Suprema Corte americana
votava em favor do casamento gay, a França, a Tunísia
e o Kuwait sofriam atentados terroristas que deixariam
63 pessoas mortas e os próprios Estados Unidos em
situação de alerta. O que há de comum entre esses
eventos que marcaram o mundo em um mesmo dia?
O relacionamento homoafetivo contradiz a intenção divina de procriação bem como a da família
constituída por um homem e uma mulher. O Apóstolo
Paulo considerava o relacionamento sexual entre
duas pessoas do mesmo sexo uma aberração moral
além de prejudicial à raça humana. Roma, nos dias de
Paulo, era pior que o império americano dos dias de
hoje e Nero, o primeiro imperador romano a se casar
com outro homem, conseguiu encarnar o espírito do
anticristo, perseguindo e matando os cristãos. Foi em
meio a essas circunstâncias que Paulo corajosamente
escreveu para a igreja de Roma, censurando as inversões de gêneros da sociedade em que vivia: “Por isso
Deus os abandonou às paixões infames. Porque até
as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário
à natureza. E, semelhantemente, também os homens,
deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua
sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos
a recompensa que convinha ao seu erro” (Romanos
1.26-27). Paulo foi decapitado por Nero e, mais tarde,
o imperador ateou fogo à capital do império, culpando
os cristãos para que sofressem a ira dos romanos.
A história se repete! Alguns governos da terra comemoram a união civil entre pessoas do mesmo sexo
como um ato humanitário quando, na verdade, estão
ateando fogo à sua própria casa. Desde que não seja
pedofilia ou estupro, todas as pessoas, em países democráticos, já têm direito às suas preferências sexuais.
Mas a união estável entre duas pessoas que se amam
fisicamente foi reservada para a procriação e manutenção da raça humana, algo impossível de ocorrer em
relações homoafetivas. Porém, não nos enganemos! Os
progressistas fazem apologia ao homossexualismo por

duas razões e nenhuma delas é de caráter humanitário:
contraceptivo natural, pois duas pessoas do mesmo sexo
não podem procriar, e prostituição legalizada. O sistema
previdenciário de quase todos os países do mundo está
falido e quanto menos pessoas nascerem, melhor para
o meio-ambiente e para os cofres do erário. Porém,
esta matemática é muito perigosa, pois, assim como já
está acontecendo na China, eventualmente haverá mais
idosos no mundo que pessoas jovens. Uma solução desumana e que está em curso em alguns países é deixar
os idosos morrerem às mínguas e aumentar ainda mais
a idade mínima para a aposentadoria.
Enquanto isso, o mundo muçulmano, que condena
e proíbe o homossexualismo, às vezes, até de forma
violenta, gera pelo menos três filhos por família. Só na
França, eles estão crescendo a uma taxa de 5,7% ao
ano. A Europa, maior continente ocidental com imigrantes muçulmanos, já foi devidamente apelidada de
Eurábia e, por volta de 2050, haverá mais seguidores
do Alcorão do que da Bíblia nos países europeus. Os
homossexuais, se resistirem aos 250 mil muçulmanos
que entram na Europa todos os anos, também farão
parte de uma minoria perseguida. Obviamente, sempre haverá muçulmanos pacíficos e tolerantes, mas a
liberdade democrática, como a conhecemos, é fruto da
cultura judeu-cristão que, aos poucos, está sendo destruída juntamente com os valores da família tradicional. A
questão homoafetiva não fere apenas alguns princípios
religiosos, mas a própria sobrevivência de uma sociedade heterogênea e irregular. Hoje, o mundo comemora a
união civil entre pessoas do mesmo sexo assim como
o Imperador Nero celebrou os três casamentos que
contraiu com três diferentes homens, mas a festa logo
acabou. Nero ficou conhecido como um psicopata o qual
deu início à ruína final do Império Romano.
Não é à toa que Paulo, no mesmo contexto que
desaprovou a prática homossexual, também escreveu:
“Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos” (Romanos 1.22).
O que o mundo chama de “progresso” Deus chama de
“loucura”. No mesmo dia que a Suprema Corte norte-americana aprovou o casamento gay em todo o território
nacional, Deus permitiu três atentados terroristas sobre a
face da terra para sinalizar que o destino do ocidente será
o mesmo de civilizações antigas como Sodoma, Gomorra
e o Império Romano que optaram pela desestabilização da
família tradicional: “Assim como Sodoma e Gomorra, e as
cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas,
por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno” (Judas 1.7).

Retrospectiva do trabalho no Timor Leste
O Pr. Lourinaldo mandou-nos uma pequena retrospectiva do
trabalho realizado no Timor Leste a cerca de oito anos.
uando aqui chegamos, encontramos
e da bengala me ajudam andar, mas terei que
um povo sofrido e restos de um país
colocar prótese no joelho muito em breve. Mesmo
devastado pela guerra. Quase tudo
devagar, continuamos firmes no esforço para ganhar
havia sido destruído e muitos ainda choravam seus
almas preciosas para Cristo enquanto Deus nos
mortos. Passados esses anos, as coisas mudaram
der forças. Estou no ministério porque fui desafiado
bastante, principalmente na capital Dili. Houve
pelo exemplo de homens como Paulo, Spurgeon,
grande progresso e restauração, com investimento
Moody, e outros que tinham o coração inflamados
das nações amigas e do dinheiro do petróleo do
para fazer a salvação conhecida aos que vivem sem
mar do Timor. Passo a passo, o desenvolvimento
esperança. Sou apenas um servo falho, pequeno e
tem acontecido, mas a miséria espiritual deste povo
já um pouco aleijado, mas oro para que Deus use
pouco mudou. A idolatria, o fanatismo, a perseguiminha vida e família para mudar o destino eterno
ção religiosa, o animismo, e a escuridão das trevas
de mais alguns timorenses.
espirituais ainda são muito fortes. Às vezes, ainda
A alta do dólar tem conseguido tirar muitos obreijogam pedras em nosso telhado quando fazemos
ros dos campos. O Missionário Osmundo e esposa
cultos em casa.
Mary já estão no Brasil. Louvamos a Deus pelo
Quando chegamos, queríamos plantar uma
suprimento das passagens e pelo visto permanente
igreja Batista na capital Dili, mas por causa dos
para Mary, que foi conseguido com muitas lutas.
perseguidores, decidimos trabalhar em Manatuto,
Eles farão mais um curso missiológico, enquanto
onde implantamos a Igreja Batista Bíblica Beali, e
visitam igrejas a fim de conseguir sustento para
já temos agora mais de 80 crentes, dois pastores
voltar ao Timor. Seu e-mail é: osmundo_araujo@
e dois diáconos.
hotmail.com.
Ainda temos o sonho de plantar uma igreja em
Nossos filhos estão em férias escolares por
Dili, mas há várias dificuldades. Os terrenos são
três meses, pois a escola aqui segue o programa
caros, porque os empresários chineses compram
de Portugal. Temos preenchido o tempo deles com
quase tudo para construir lojas. Um bom terreno
criatividade e perseverança em atividades como,
agora custa cerca de 50 mil dólares (mais de 170
aulas de violão, leitura de livros, passeios, trabalhos,
mil reais). Na viagem ao Brasil conseguimos 13
etc. É muito bom fazermos coisas juntos em família.
mil reais, que trocamos por 4 mil dólares. Por isso
O pastor Joanico e o Pr. José estão bem com as
estou oferendo também o meu carro no negócio
famílias, ambos fazendo a obra de Deus e o curso
para conseguirmos um terreno na periferia. Aos
de direito na universidade, sendo que o Pr. Joanico
olhos humanos isso parece impossível, mas tejá vai se formar neste próximo ano.
mos clamado ao Deus que faz tudo acima das
Assim continuamos lutando sempre avante.
circunstâncias.
Contando com vossas orações a nosso favor, e
Minha saúde já não é mais a mesma. Praaguardando vossa visita. Nossa gratidão aos amaticamente não tenho mais cartilagem no joelho
dos, e que Deus vos abençoe e guarde.
esquerdo e tenho dores diárias. O uso de remédio
Pr. Lourinaldo, Suenia, Levi e Nathan.
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Encoraje
seu pastor

astores precisam de encorajamento.
Eles aprendem a disfarçar muito bem
suas necessidades, principalmente
as que dizem respeito aos sentimentos. Claro
que há as exceções, pois alguns vivem de
queixas e reclamações, e muito provavelmente
não foram chamados para o ministério pastoral.
Sabemos que a função principal do pastor
é cuidar do rebanho. Isto é o óbvio. Mas certamente há espaço para que o rebanho também
cuide do pastor. Tem havido muito debate em
torno do pastoreio de pastores nos últimos
tempos e há não poucos casos de abandono
do ministério devido à sobrecarga emocional e o
esgotamento. O pastor, para cumprir adequadamente seu trabalho, precisa colocar o coração
e a alma no que faz.
Como pastor, reconheço que o trabalho
pastoral está entre os mais privilegiados neste
mundo. Mas reconheço, também, que é dos
mais difíceis por exigir desprendimento para
que seja feito adequadamente.
Por isso, vejo como natural que um pastor
se pergunte, de tempos em tempos “como é
que eu estou indo?”. Não, não é por causa de
baixa autoestima, até porque isso seria pecado.
Também não é narcisismo. É que na maioria
das vezes os pastores precisam saber se estão
fazendo alguma diferença na vida das suas
ovelhas. Eles só querem ter certeza de que o
trabalho que eles fazem com dedicação está
produzindo resultado.
Para encorajar o seu pastor, há algo muito
simples mas de suma importância que você
pode fazer. Diga a ele que você é grato por sua
pregação. Não estou falando de massagear o
ego ou fazê-lo sentir-se bem. Não estou falando
de procedimentos educados e rotineiros feitos
na saída do culto. Falo de um reconhecimento
sincero. Se o sermão te ajudou conhecer melhor a Jesus, ou se de alguma forma te afastou
do pecado, ou melhorou o relacionamento em
casa, diga isso a ele. Custa pouco, mas vale
muito. Nem precisa ser pessoalmente. Pode
ser através do WhatsApp ou do e-mail. Serão
poucos segundos de muito significado. Saiba
desse fato e aplique-o. Reconhecimento sincero
é o melhor encorajamento. Ele vai mais fundo
do que você pode imaginar.
Outro procedimento que pode surpreender
o pastor é você e mais um irmão chama-lo para
uma conversa particular e dizer que querem orar
por ele. Fiquem um de cada lado dele, coloquem
a mão no ombro e clamem a Deus em favor do
pastor. Digam que, em casa, vão orar por ele
todos os dias. Mas orem mesmo!
Finalmente, não deixe de honrar o seu
pastor nas ocasiões especiais. Dia do Pastor,
datas de aniversários de vida e de casamento.
Não é indispensável, mas um presentinho surpresa de vez em quando, como um livro ou um
cinto pode ser muito significativo. Agora, para
satisfazer tanto o pastor quanto a sua esposa,
um convite para jantar em um lugar especial ou
mesmo em casa pode dar muito ânimo também.
E se eles tem filhos, saiba que fazer algo para
eles também funciona como encorajamento.
Mãos à obra!
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A alegria que se tem em pensar e aprender
faz-nos pensar e aprender ainda mais.
(Aristóteles)
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No VII Congresso, AMI
comemora Jubileu de Prata
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A sedução do adultério
(Parte II)

ada passo levou Davi mais perto do relacionamento pecaminoso que iria piorar sua vida e de outras pessoas. Quando
ele perguntou sobre Bateseba e a convidou para sua casa,
colocou-se numa situação onde a tentação seria mais forte ainda. Ele já
sentia atração de longe, como resistiria quando estivesse a sós com ela?
Há muitas lições aqui. Quem sente a tentação de usar drogas
deve ficar longe dos pontos de venda, e dos seus usuários. Quem
é tentado a beber deve evitar bares e festas onde servem bebidas
alcoólicas. Quem não controla os gastos, deve parar de andar com
o cartão pra cima e pra baixo. Um casal de namorados deve evitar
lugares escuros, isolados, não usar roupas sensuais, evitar carinhos
exagerados e por ai vai...
Nosso mundo já é um lugar de tentação e há momentos em que
o assédio ainda é mais forte. Temos três inimigos conspirando contra
nós todo dia e o tempo todo: O mundo, a carne e o diabo... Os três
não dão descanso, é guerra o tempo todo. No terraço da casa, na laje,
ele olhou em volta e “viu uma mulher que estava tomando banho; era
ela mui formosa.”
Certos homens ao lerem uma frase dessa, já ficam com vontade
de ver essa mulher também. Por isso ficamos desacreditados perante
as mulheres. Elas pensam assim: “Homem é um bicho... Só muda
o endereço”. É verdade, mas há homens que fogem da tentação e
possuem um ideal santo para agradar ao Senhor. Mas também, dona
Bateseba, porque a senhora tá tomando banho com a janela aberta ou
a porta do banheiro aberta, e os vizinhos do outro prédio olhando? Por
que você tem que usar esses shortinhos tão curtos, essas calças tão
apertadas, e esses seios transbordando pra fora? Por que você tem
que se expor em salas de bate papo com conversa fiada, com gente
interessada em “usá-la” como mercadoria?
Naquele momento, Davi devia ter virado os olhos em outra direção,
procurando não pensar mais na imagem do corpo da mulher de outro.
Nós não devemos hospedar pensamentos maus, porque levam às
consequências graves. “Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém,
para que sejas salva! Até quando hospedarás contigo os teus maus
pensamentos?” Jeremias 4:14
O domínio próprio é um presente de Deus através do Espirito
Santo, pois Ele deseja nos ajudar a controlar os pensamentos, não só
em relação aos desejos sexuais, mas acalmar nossa ira, colocar freio
em nossa cobiça, por limites em nossa vontade de comprar, comprar,
comprar. Há poucos dias uma senhora me disse que a sua irmã tinha
85 pares de sapatos! ... Santa centopeia!
Devemos respeitar as advertências contra o pecado. Davi ignorou,
pelo menos, três, antes de ter relações com Bateseba. Primeiro, como
conhecedor da palavra de Deus, ele sabia que sua cobiça e o ato de
adultério são pecados contra Deus. Mesmo entre dois solteiros, tais
relações são erradas. Segundo, ele já era casado, e o compromisso
de casamento deveria ter sido mais um impedimento.
Quantos homens têm evitado o pecado do adultério por causa de
uma aliança ou fotografia da esposa, lembrando-os do compromisso
matrimonial na hora de tentação? Terceiro, ele sabia, a tal mulher era
casada. Devemos lembrar sempre: Se o crime não compensa, o pecado
também não. É verdade que para Deus não há pecadinho e pecadão,
mas há desvios que atraem consequências maiores, estragos maiores,
danos maiores, tragédias maiores. “Mas o homem que comete adultério
não tem juízo; todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói.
Sofrerá ferimentos e vergonha e a sua humilhação jamais se apagará,
pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia
quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores
presentes não o acalmarão.” Pv. 6.32-35.
Muitos filmes e novelas procuram colocar o pecado no contexto
de romantismo e em nome do amor tudo é permitido, até mesmo um
caso extraconjugal. Procura-se fazer do pecado algo bonito e agradável.
Mas, as Escrituras relatam os fatos. O pecado de Davi não foi maior
do que o seu ou o meu ou os nossos. O dele foi reconhecidamente
intensificado por ser quem era e pela maneira como Davi o tratou...
Naquele momento, Davi devia ter sentido remorso profundo e
tristeza sincera. Mas, ele não se voltou para Deus naquela hora. Foi
o começo de uma série de desdobramentos estranhos na vida de um
homem escolhido por Deus. Após saber que ela estava grávida, chamou Urias para descansar em casa com a esposa. Ele achou possível
esconder seu ato imoral, enganando o marido traído. Mas Urias não
facilitou o esquema de Davi, era soldado dedicado, recusou-se a “tirar
férias” enquanto os colegas estavam na batalha.
Frustrado, Davi avançou das mentiras ao homicídio. O próprio Urias
levou a carta que selou sua morte e a de mais alguns soldados. Nesse
plano macabro, o rei envolveu mais uma pessoa, Joabe, o comandante
do exército, o qual tornou-se cúmplice sem saber os motivos de Davi.
As tentativas para camuflar geralmente levam o pecador ao fundo do
poço. Davi, cujo coração costumava ser dedicado ao Senhor, perdeu
o foco e a sensibilidade, deu brechas para o diabo.
Davi conseguiu enganar os vizinhos, e até o próprio coração. Mas,
ninguém é capaz de se esconder de Deus. “E não há criatura que não
seja manifesta na sua presença; pelo contrário, todas as coisas estão
descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar
contas” (Hebreus 4:13). Deus mandou Natã confrontá-lo (2 Samuel
12). O profeta contou a história de um homem pobre que perdera sua
única ovelha por causa da maldade do vizinho rico. Davi ficou bravo, e
demandou o castigo duro do ladrão. Falou que este homem teria que
pagar quatro vezes o valor da ovelha, e seria morto pelo crime. Natã
disse a Davi: “Tu és o homem.” Ele o acusou de pecados contra Deus,
contra Urias, e contra Bateseba. Davi admitiu e Deus lhe poupou a vida.
Tudo parecia perfeito. Todas as provas foram aparentemente
destruídas. Só uma coisa eles não contavam: Deus estava vendo:
“… porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor”
Davi foi tomado por um sentimento de culpa e horror. E foi nessa
condição que ele escreveu o Salmo 51: “Pequei contra ti, contra ti
somente pequei.”
Coloque cercas protetoras em sua vida. Evite liberdades com
pessoas do sexo oposto, não compartilhe assuntos pessoais ou dificuldades. Não ceda para conversas provocantes, galanteios e outras
maneiras sutis de se deixar ser capturado (a) por alguém interessante.
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atual Diretoria, eleita
este ano para o próximo mandato ficou
assim constituída: Presidente,
Pr. Renato Sá Barreto Neto;
Diretor Administrativo, Elizeu
Reder; Diretor Secretário, Pr.
Roberto Castilho de Brito. O
Coordenador de Missões é o
Pr. Carlos Alberto Moraes. O
atual Conselho é formado por:
Pr. Renato Sá Barreto Neto, Pr.
Roberto Castilho de Brito, Pr.
Carlos Alberto Moraes, Elizeu
Reder, Pr. João Azevedo Saraiva Jr, Pr. José Wilson Pinto da
Silva, Pr, Jonathan Mathews,
Paulo Rodrigues, Pr. Sérgio
Moura, Pr. Paulo Ricardo Gonçalves, Pr. Milton Calazans, Pr.
Wagner de Barros, Pr. Antonio
Majela Pupin, Pr. Ademário
Inácio da Silva Jr, Pr. José
Nogueira de Lima Filho, Pr.
Manoel Aparecido de Souza,
Pr. Carlos Alberto Vasconcelos,
Pr. Amílcar Bragança Vasconcelos e mais os missionários:
Pr. João Camargo de Vasconcelos Filho, Pr. Almir Nunes e
Pr. Tiago Henrique da Silva.
Durante o VII congresso o
Conselho da missão através da
Diretoria prestou uma homenagem ao Pr. Carlos Alberto Moraes, único que está no Conselho da missão desde o início
durante os 25 anos, tendo
atuado em diversas diretorias
sempre na área de projetos. A
homenagem prestada a ele e
sua esposa Agnes Ayres Fernandes Moraes foi singela, mas
muito significativa: a entrega de
um cartão comemorativo a ele
e uma orquídea a ela.
Pr. Carlos e Pr. Fridolin
Janzen foram os idealizadores da AMI e convocaram a
Consulta de Campo Grande
que foi realizada nos dias 24 e
25 de março de 1989 na Igreja
Batista do Calvário em Campo
Grande MS. Daquela consulta,
que contou com a presença de
representantes de 14 estados
brasileiros nasceria a missão
durante um congresso realizado em Dourados MS nos dias
22 a 26 de janeiro de 1990,
organizado pelos pastores Fridolin Janzen e Carlos Alberto
Moraes.
No dia 26 de abril de 1990
nasceu oficialmente o primeiro projeto da AMI: Projeto
Portugal, em Torres Vedras
com o missionários Pr. Jovito
Donizete Nunes, enviado pela
Igreja Batista Independente de
Altinópolis SP. O segundo foi o
Projeto Sales Oliveira SP com
o Pr. João Azevedo Saraiva Junior, enviado pela Igreja Batista
em Dom Pedro, Manaus AM.
Pr. Saraiva já havia entrada
para o Conselho da Missão
antes de se tornar missionário
e chegou a ocupar o cargo de
Segundo Secretário na segunda Diretoria. O terceiro projeto
foi Lauro de Freitas, com o
missionário Pr. Tomé Lopes
dos Santos que saiu da Igreja
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Auditório.

Homenagem ao Pastor Carlos e Agnes.

Preletor
Batista Bíblica de Barretos
SP, e foi enviado com o apoio
do Templo Batista de Itapuã
de Salvador BA. Em seguida
vieram os projetos Acre e Dourados respectivamente com
os missionários Luiz Gonzaga
Reis da Silva e Antonio Majela
Pupin.
Durante esses período de
existência da missão, já foram
organizadas mais de dez igrejas e atualmente faz parte do
quadro missionário 29 projetos
e mais nove na parceria com o
Projeto Ásia. Há também dez
missionários que fizeram parte
do quadro da missão. Quatro
deles continuam missionários
através de outras missões,
quatro estão pastoreando igrejas, um deixou o ministério e
um faleceu.
Ao comemorar seus 25
anos, o Jubileu de Prata, a

AMI, através da sua Diretoria e
Conselho, agradece a todos os
pastores que já fizeram parte
do seu Conselho e Diretoria.
Agradece aos missionários que
fizeram parte do seu quadro e
aos que atualmente estão na
ativa, bem como a todos os
pastores e igrejas do Brasil que
ao longo destes 25 anos participaram de muitas maneiras com
oração e financeiramente dos
trabalhos da missão.
Nossa gratidão e reconhecimento especial aos familiares do Pr. Dosoaldo Agnesini
que atuou no Conselho e na
Diretoria e do Pr. Francisco
Torres que trabalhou no Peru
como missionário. Ambos nos
deixaram e foram “estar com
o Senhor” (Filipenses 1.23)
enquanto participavam ativamente dos trabalhos na seara
Mestre.

Para contatos com a Associação Missionária Independente
Escritório em Guarulhos SP
Presidente: Pr. Renato Sá Barreto Neto
E-mail: renato.neto@ig.com.br, Telefone: (11) 2441-4802 (Fixo);
Celular: 98235-7887 (TIM)
Diretor Administrativo: Elizeu Reder
E-mail: missaoami@uol.com.br ou ereder@uol.com.br; Telefone:
(11) 2441-3588 (Fixo) e Celulares: (11) 99346-3747 (TIM) 946555828 (OI)
Secretário: Pr. Roberto Castilho de Brito
E-mail: rsrsbrito@gmail.com
Coordenador de Missões: Pr. Carlos Alberto Moraes
E-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br; Telefone: (16) 3761-0749
(Fixo); Celulares: (16) 99192-1440 (Claro) e 98121-4101 (TIM).
Correspondência:
Associação Missionária Independente; Caixa Postal 10 – CEP
7112-970 - Guarulhos – SP

Acontecerá no dia 12
de outubro de 2015 na
cidade de Barretos o I
Encontro das Bellas e
Saudáveis. O tema será
“Bellas desde o corpo e
Saudáveis até a alma”.
As palestrantes serão
as irmãs Gildete Malves
e Selma M. Pavan Agnesini. O investimento
é de R$ 50,00 por participante incluindo 5 deliciosas refeições. (Café,
lanchinho, almoço, sobremesa, lanchinho e café
da tarde). Os depósitos
devem ser efetuados até
10 de setembro. Pedimos
que enviem uma cópia do
comprovante do depósito
por e-mail ou WhatsApp. Em caso de dúvidas,
entrem em contato pelos
telefones:
(17) 3323-4763- (17)
99219-3299 - Maísa ou e-mail: isaismael@outlook.
com
(17) 3322-3322- (17)
99170-3303 - Joice ou
e-mail: joicemendesmartins@hotmail.com
(17) 3323-4154-(17)
99191-9753-Dodo - e-mail: idovaldamendesdasilva@hotmail.com
O pagamento deverá
ser feito através de depósito no Banco do Brasil:
Ag. 6621-4 Conta Poupança 16283-3 em nome
de Idovalda Mendes da
Silva. O convite é direcionado a todas as mulheres
nas igrejas. Facebook:
Bellas e Saudáveis ou
Maísa Ismael ou Joice
Mendes Martins.
32º ENCONTRO

Dia 19 de setembro de
2015 a acontecerá o 32º
de Mulheres da Grande
São Paulo e ABC Paulista. O evento será na
Igreja Batista Bíblica em
Vila Rosa, São Bernardo
do Campo SP sob a liderança do Pr. Uziel Alves
Cirino. O tema deste ano
será: “Impactadas pelo
amor de Deus” e a palestrante a irmã Cida Lima
da Igreja Batista Bíblica
de Embu Guaçu SP. A
sugestão da direção do
evento é que TODAS
as mulheres venham e
tragam de presente um
contagiante sorriso.

4

Escolha sempre o caminho que pareça o melhor, mesmo que seja
o mais difícil; o hábito brevemente o tornará fácil e agradável.
(Pitágoras)

Continuação da página 1

Pastor Pedro Pereira da Silva
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Convergindo

TIMOR LESTE

A Família Fernandes está a 11
meses no Timor Leste. Estudam a
língua Tétum e aproveitam para dar
estudo bíblico para o professore
sua namorada. Orem pelo alvo
de em breve iniciarem estudos
bíblicos com nossos vizinhos e
pela futura igreja em Dili. Orem
também pela gravidez da Thalita
já no sétimo mês. Diariamente o
casal tem um tempo devocional
em família na hora do almoço lendo
sequencialmente um livro da Bíblia
em Tétum e português. Aproveitam
para compartilhar a leitura com a
timorense Alita que ajuda a Thalita
com as tarefas domésticas. Deus
está trabalhando em sua vida, pois
na última semana pediu para ir com
os missionários na Igreja Batista na
aldeia de Beali onde o Pr. Lourinaldo
Araújo, missionários brasileiro no
Timor Leste tem um ministério. Ela
foi com seu marido e filhos e mostrou interesse em voltar. Eles não
conhecem a Deus e são católicos
sincréticos. Orem para que Deus
ajude com a situação da alta do
dólar e imposto de renda. O dólar,
desde que chegaram ao Timor no
ano passado, aumentou de 2,30
para 3,12 (cotação de hoje). Esse
aumento afeta o sustento. A partir de
julho, quando completarem um ano
no campo, a Missão irá repassar
para o governo brasileiro 25% de
tudo que é enviado para sustento
dos missionários referente ao imposto de renda e será um impacto
significativo, pois para brasileiros
residentes no exterior após um ano,
esse é o desconto. Além disso, não
é passível de restituição. Até agora,
vinha sendo descontado um percentual bem mais baixo. Orem para que
o Senhor mude essa situação.
CABO VERDE

O missionário Pr. Junior Manoel
Messias da Silva começou com o
evangelismo na Latada e em São
Pedro onde realizaram duas Escolas Bíblicas de Férias uma no prédio
da Igreja (de Segunda a Quarta) e a
outra na Latada (de Quinta a Sábado). Foram momentos abençoados
e que contaram com a presença de
muitas crianças ouvindo a Palavra
de Deus e algumas fazendo uma
profissão de fé em Cristo. Em Julho,
Pr. Manoel teve a oportunidade de
pregar na Igreja chinesa em Cabo
Verde. Quem dirige o trabalho é um
pastor coreano. A pregação é feita
em crioulo e uma irmã chinesa faz
a tradução. Orem pela irmã Suan
pois ela conhece pouco as palavras
do vocabulário cristão e bíblico, o
que torna a tradução extremamente
difícil. Continuem orando pela Igreja
da Bíblia em Cabo Verde, África
Ocidental e pelo missionário Pr.
Junior Manoel Messias da Silva.
Para contatos use o e-mail: teologojunior@yahoo.com.br.

D

urante todos estes anos houve
momentos de alegria, de tristeza,
de marcas profundas, de perdas
de parentes queridos como seus dois filhos,
pai, mãe, irmãos, amigos, irmãos queridos
em Cristo e, por fim, sua esposa tão amada
e querida, a irmã Gercina. Mas houve, acima
de tudo, muitas vitórias e alegrias, porque
em tudo o Senhor Deus esteve à frente,
conduzindo todas as situações.
Em todos estes anos foram muitos
batismos, casamentos, funerais, sessões,
reuniões e ceias. Alguns dos casais, unidos
pelo Pr. Pedro ainda continuam nesta igreja.
Outros tiveram seus filhos, que foram batizados pelo Pr. Pedro e hoje, esses filhos já
tiveram os seus filhos e Pr. Pedro esteve
ali, vendo a continuação da família já na
segunda geração.
Eu mesma e meu esposo, somos presença viva disto. Pr. Pedro viu meus filhos
nasceram e os seus filhos, meus netos!
Assim também a Solange e Nardo, Silvia
e Gilberto, Euzita e José Batista e tantos
outros. Por isso, sempre dizemos que os
nossos filhos foram os seus netos e hoje ele
já tem os bisnetos que deram continuidade
em uma nova geração.
Em todos os nossos momentos familiares,
fossem alegres ou tristes, em funerais de
parentes e amigos, podíamos sempre contemplar a presença do pastor Pedro, sempre
ao nosso lado. Ria, chorava e sofria junto com
o povo, pois como ele mesmo dizia: “Pastor
tem que estar com o povo em todos os momentos, tem que chorar e rir com o povo; ele
é pastor de todos e em todos os momentos”.
Quantos bebês nasceram e quem era o primeiro a chegar, até mesmo antes do pai ou
da família? Pr. Pedro! Lembranças essas de
sua presença constante nas nossas vidas e
da nossa família, nos momentos bons como
um simples almoço de dia dos pais como em
momentos tão especial como o casamento
de pessoas queridas que, mesmo estando
debilitado não media esforços e viajava 300
km para poder estar juntos e abençoar.
Quantos puxões de orelha, mas era
preciso para que o povo continuasse andando em ordem. Quantos conselhos dados, quantas coisas aprendemos. Quanto
andou e caminhou com o povo e ao lado do
povo. Sempre animado e disposto a estar
presente, sempre com carinho, sempre
com cuidado, até mesmo com aqueles que
não eram da igreja, mas seus amigos, seus
colegas de ministério. Sempre com voz firme
e autoridade dada por Deus conduziu este
povo e grande obra realizou.
Não há como negar que Pr. Pedro, ao
lado de sua esposa, a saudosa irmã Gercina,

uma grande obra foi realizada aqui em Vila
Rosa. Vidas foram transformadas, conduzidas aos pés do Senhor.
Enfim, há um ditado que diz: “Ao lado de
um grande homem vai sempre uma grande
mulher”, mas no caso de Pr. Pedro e irmã
Gercina, o ditado é outro: “Ao lado deste
grande casal caminhou sempre o Senhor”.
Recentemente, no dia 29 de junho, pouco antes de seu falecimento, celebramos e
rendemos graças a Deus pelos 87 anos do
Pr. Pedro. Ele já estava bastante debilitado
e acamado, mas entendendo tudo o que
estava sendo dito e principalmente cantado.
Homem valente, lutador, cheio de alegria,
disposto, fiel, digno, homem de honra e de
muitas qualidades, mesmo com os defeitos
comuns a todos nós.
Sempre nos lembraremos das suas
visitas, de terno e gravata, Bíblia embaixo
do braço. Nunca saia sem uma oração pela
ovelha, estivesse ela no aprisco ou desviada.
Ter o senhor, Pr. Pedro, como nosso
pastor emérito, mesmo depois de jubilado,
foi uma alegria muito grande. Saber que o
senhor foi um baluarte do evangelho, é sem
dúvida, uma lembrança única para nossa
igreja e em nossos corações.
Agradecemos a Deus por sua vida.
Agradecemos por tudo que fez por nós.
Nada do que dissermos ou fizermos será suficiente para expressar nossa gratidão, mas
sabemos que mesmo que não consigamos
agradecer por tudo, o senhor continuará vivo
em nossas vidas e em nossas atitudes, pois
os seus ensinamentos foram marcantes.
Nestes últimos anos, pudemos contemplar ao vivo e a cores o versículo 6 de 2
Coríntios 9: “e digo isto: que o que semeia
pouco, pouco também ceifará; e o que semeia em abundância, em abundância ceifará”, pois neste último ano todas as visitas
recebidas em casa pelo Pr. Pedro, foram em
gratidão àquele que sempre nos visitou. Nos
seus últimos dias ele não visitava mais, mas
todos o visitavam.
Na manhã ensolarada do dia 12 de julho,
num dia lindo, aprouve a Deus levá-lo às mansões celestiais para se encontrar com sua amada irmã Gercina, como ele mencionou várias
vezes nos últimos dias de vida. Certamente o
céu se encheu de alegria ao recebê-lo ...
Nossos corações estão tristes, mas
sabemos que Pr. Pedro pode dizer tranquilamente como Paulo “Combati o bom combate,
acabei a carreira, guardei a fé” (2 Timóteo
4.7). Quem o conheceu sabe do que estou
falando! Através de sua vida rendemos graças ao nosso Senhor Deus.
(Dulcineia Aparecida Rocha Perez - Uma
de suas ovelhas, em nome de todas)

T

para a
Eternidade

odos estamos definidos no mundo e
a cada dia de forma certa ou errada,
tomamos valores no universo de Deus.
Temos uma lei a obedecer e um único caminho a
seguir. A busca por só satisfazer a nós mesmos
criando nossas próprias leis está muito longe
daquilo que deveríamos realmente fazer. “Pertencemos” a um domínio, o mundo, e aquilo que
“assumimos” a um contradomínio, o universo de
Deus. Seríamos uma função? Se não é tão absurda essa comparação poderíamos ir mais além e
perguntar que tipo de sequência somos? E para
onde estamos convergindo? Afinal, toda sequência é uma função e da forma como vivemos,
levamos uma vida monótona, alguns de forma
constante, outros crescente e outros decrescente. Ao nos definirmos desta forma, é importante
sabermos se estamos bem definidos, pois viver
buscando aquilo que só favorece o nosso eu pode
parecer crescente, mas na verdade não é. O que
temos feito para Deus?
Somos uma função, ou temos uma função?
Independente da resposta, temos uma missão e
não estamos no mundo a passeio. Por isso devemos saber e viver a aventura que Deus planejou
especialmente a cada um de nós. Sendo monótonos e ao mesmo tempo limitados naquilo que
somos e podemos fazer, para algum lugar iremos
ou estamos convergindo, e o que seria necessário
para convergirmos para a eternidade? É certo de
que bem longe do caminho dos ímpios se deve
andar e que devemos viver a fim de alcançar dias
onde a graça de Deus nos bastará e sua presença
nos alimentará. Precisamos crer em Jesus Cristo
como nosso único e suficiente salvador e viver de
tal forma que, dado qualquer pecado no mundo,
possamos alcançar índices em nossas vidas onde,
a partir desses índices, possamos permanecer tão
próximos de Deus quanto precisamos.
Centrado em nós, em intervalos às vezes tão
pequenos, o pecado nos diminuirá e devemos ser
sábios a fim de que possamos olhar para dentro
dele e dizer: Não é a você que eu sirvo, eu sirvo ao
meu Deus, que é único e verdadeiro. Voltando ao
tempo e lembrando que um dia Jesus foi definido
da mesma forma que nós, além de sequências
também somos subsequências, não subsequências arbitrárias, mas de Jesus. E da mesma forma
que foi um homem perfeito em obedecer a Deus,
levando uma vida crescente e muito longe do pecado, também deveríamos ser, sabendo que um
dia iremos convergir para a eternidade, vivendo
para sempre ao lado de Deus.
Enquanto esse dia iminente não chega
que possamos permanecer tão próximos Dele
quanto devemos, de forma que a nossa vontade seja sempre quebrantada na direção da
Sua e que não tenhamos preocupações com
as provisões do amanhã. Ele é a fonte de tudo
que precisamos e no tempo certo e de forma
perfeita Ele agirá.
O autor é Mestre em Matemática e Membro
da Igreja Batista em Dom Pedro - Manaus AM

Geralmente aqueles que sabem pouco falam muito
e aqueles que sabem muito falam pouco.
(Jean-Jacques Rousseau)

Continuação da página 1

Família Huestis em Sinop MT
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SÃO CARLOS SP

Pr. Estevão e Família.

Seja um Pai ou
Professor Positivo

A

Bíblia manda o pai educar (Pv.
22.6), transmitir conhecimento e
valores, (Dt. 6.6-9) disciplinar (Pv.
13.24) seus filhos. Educar envolve treinamento
de caráter e não apenas falando a respeito de
fazer o certo. Parece que se tornou comum
crianças discutirem com adultos e os adultos
debaterem com elas, tentando entrar em
acordo. Às vezes, ouço pais dando desculpas
como: “Mas é criança. “Também se tornou
comum assistir crianças manipulando adultos,
através de birras e outras atitudes, para conseguir o que querem. Por que fazem isto? Porque
também o fazem em outro ambiente e ganham
o que querem! É assim que Deus quer que as
crianças sejam educadas? Um pai ou professor passivo costuma achar-se paciente, mas
falta ação. Também tem o perigo do passivo
deixar o comportamento indesejado passar até
não aguentar mais e, então, tornar-se hostil.
Os filhos do Eli cometeram pecados terríveis
e públicos. Em I Samuel 2.23-24 o pai chama
a atenção dos filhos, mas em I Samuel 3.13,
diz sobre Eli e seus filhos que ele “Não os
repreendeu.” Eli falava, mas não tinha ação.
Em I Reis 1.6 a Bíblia diz sobre um dos filhos
de Davi, “E nunca seu pai o tinha contrariado.”
No momento, pode parecer mais fácil deixar
o filho ou a criança na sua sala receber o que
quer, pois educar exige esforço. Está faltando
ação na forma como você lida com crianças?
O pai ou professor que, meigamente, diz: “Ah,
meu filho, por que você fez isto? Não faça
mais, tá bom?” e não corrige seu filho ou seu
aluno, vai sofrer. Provérbios 29.15 fala da
vergonha que a mãe passa quando deixa os
filhos seguirem as suas próprias vontades. O
professor que faz isto na sala de aula, logo
perde o controle, o clima de fácil aprendizagem, e logo vai sentir-se exausto e frustrado.
Como pode-se mudar de passivo para
positivo? Siga 3 chaves de ouro em sua casa
ou em sua sala de aula. A primeira chave é:
faça contato com o olhar. Salmo 32.8 diz:
“Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que
deves seguir; guiar-te-ei com os meus olhos”
(ACF). Quando eu era criança meu pai dirigia
a música e minha mãe traduzia para os surdos
na igreja, mas, apenas com um olhar, eu sabia
que se não mudasse meu comportamento ia
ser disciplinada em casa. Eu respeitava aquele
olhar, pois, sabia que haveria consequência
se eu não mudasse. A segunda chave de ouro
é: corrigir na hora. Eclesiastes 8.11 diz: “Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má
obra, por isso o coração dos filhos dos homens
está inteiramente disposto para fazer o mal”
(ACF). Não deixe o tempo passar. Problemas
ignorados costumam crescer. A última chave
é: consistência e coerência. Hebreus 13.8
dá-nos o exemplo de Jesus: “Jesus Cristo é o
mesmo, ontem, e hoje, e eternamente” (ACF).
Ele é o nosso exemplo e também promete
capacitar-nos (I Ts 5.24, Fp. 4.13). Educa com
consistência e sem raiva, se falou cumpre, e se
não vai cumprir, não ameace. Ore para Deus
ajudá-lo a ser um pai ou professor positivo.
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.
Fundamento Cristão (62) 3954-0061

L

Família Huestis.

ogo em seguida à posse do pastor
brasileiro, Steven foi para os EUA. Internamente o Primeiro Templo Batista
de Sinop foi organizado em 1976 mas legalmente
só em Agosto de 2001. Ao retornar em 2013 foi
para Sinop com a finalidade de começar uma nova
igreja. O Senhor o dirigiu para a região Oeste da
cidade onde começou com evangelismo no bairro
Dauri Riva. O Primeiro Templo Batista apoiou seu
novo ministério desde o início como uma extensão
missionária do trabalho.
Desde sua posse no Primeiro Templo Batista
em Sinop, Pr. Lorival Pedroso da Silva tem feito
um excelente trabalho pastoral. Sua chegada a
Sinop foi no dia 10 de Janeiro de 2012 tendo sido
empossado como o Pastor titular do Primeiro
Templo Batista no dia 12 de Fevereiro de 2012.
Na conferência de aniversário dos 40 anos da
igreja, completaram 3 anos e 7 meses de ministério
do pastor Lorival em Sinop. Nesse período foram
realizados três batismos e neste ano 25 novas
conversões. A EBD tem 85 matriculados e os cultos
de domingo à noite tem frequência entre 80 a 90
pessoas. Houve uma melhora considerável no louvor e um investimento na compra de aparelhagem
e a igreja está construindo a casa pastoral.
Pr Lorival tem levado a igreja a praticar o discipulados dos novos convertidos, além de incrementar
os trabalhos com crianças e adolescentes, jovens,
senhoras, encontros de casais e agora está para
iniciar o encontro de homens e cultos nos lares.
Na área de missões a igreja participa de cinco
projetos missionários: Pr. Robson Marcelo - Goiânia GO, Pr. Ricardo O. Leite - Campo Grande MS,
Pr. Isaias Divino - Vilhena RO, Pr. José Carlos Acre e Raylda em Salvador BA.
Os principais alvos da igreja para os próximos
anos são: implantação da Promessa de Fé para

Pr. Lorival e Família.

Missões; Termino da construção casa pastoral;
Termino da construção das classes da EBD que
foram iniciadas pelo Pr. Steven; incrementar o
trabalho de evangelismo com mais dinâmica e
preparar homens para o serviço cristão.
Pr. Lorival Pedroso da Silva é casado com Elaine Souza da Silva e tem duas filhas: Sara Lorena
Souza Da Silva (12 anos) e Mariane Helena Souza
da Silva (7 anos). Para contatos com Pr. Lorival use
os telefones: fixo (66) 3015-0006; Cel. Vivo: (66)
9677-7224. E-mail: prlorival@ibest.com.br.
Períodos do trabalho dos missionários George e Ester Huestis no Brasil: Chegada ao Brasil:
Maio de 1957. Rio São Lourenço entre os índios
Bororos de 1958 a 1968. Cuiabá (1968-1969)
Rosário Oeste (1970-1974) Rosário, Nobres, e
Sinop (1974-1979) Cuiabá (1980-1985) Nobres
(1986-1993) Sinop (1993-2000). No ano 2000 o
casal voltou para os EUA. No dia 30 de outubro
de 2010 dona Esther faleceu nos EUA.
Pastores e obreiros que apoiaram o trabalho em Sinop ao longo dos 40 anos de sua
história: Pr. George (1974-1979) Pr. Philip Allen
(1979-1980) Pr. Rosemiro (1981) Pr. Manuel
(1982) Pr. Steven Huestis (1985-1988) Pr.
Sebastião Francisco de Paula (1988-1989) Pr.
Valdir Felix da Silva (1989-1992) Pr. Steven
Huestis (1992-2012) Pr. Lorival Pedroso (2012
até atualmente).

O missionário Pr. Fernando
César Martins juntamente com
os irmãos da Igreja Batista Boas
Novas em São Carlos SP estão
em festa pela salvação de: Alessandro, Cris, Jean, Kaeny, Arthur
e Jhenifer. Todos eles estão sendo
discipulados e integrados à igreja.
O Pr. Fernando comunica que a
nova igreja já iniciada em Cidade
Aracy está na iminência de alugar
um salão. Orem para que Deus
dê direção e sabedoria para a
execução desse novo projeto para
implantação da segunda igreja.
O trabalho em São Carlos agora
conta com a participação do Pr.
Edson de Oliveira que acaba de
ser ordenado pastor e tem se colocado nas mãos de Deus. Orem
por ele, por sua esposa Débora e
seu filhinho Thiago. Em Araraquara o Pr. Fernando continua dando
apoio e Deus tem sustentado o
seu povo e acrescentado outros ao
seu rebanho. Orem para que Deus
dê um pastor àquela igreja. Com
relação ao Pr. Fernando, orem
pela renovação da sua CNH, pois
ele está com um sério problema
na visão. Trata-se de um problema
que, na medicina não há solução e
por isso é necessário um milagre.
Intercedam também pela esposa
Milena e pelas filhas Isabela e
Ana Luisa.
PEROBA AL

O missionário Peterson Matheus Dias já está no campo em
Peroba, Alagoas, juntamente com
sua esposa e filhos. A chegada
foi tranquila e a adaptação está
acontecendo bem, apesar do calor
intenso que dificulta muito para que
chega de regiões com temperaturas mais brandas. Os filhos Elias
e Sassá já fizeram amigos, especialmente dois garotos Jeferson e
Lucas. Também os adolescentes
sempre estão por perto, jogando
vídeo game ou conversando com
os missionários e com as crianças.
A casa é ótima bem aconchegante,
já estão com internet o que facilita
bastante o contato e outras atividades que precisam ser resolvidas
como ir ao banco, pagar contas,
etc, pois alguns bancos ficam até
70 km de distância, nem caixas 24h
tem em Peroba. Com relação aos
cultos e trabalho de evangelismo,
são realizadas três reuniões por
semana, sendo às quartas e domingos. O trabalho no Refúgio exige
bastante tempo e muitos acertos
e obras de reforma e construção.
Orem pelo Peterson, Dani, Elias
e Sassá.
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Perder tempo em aprender coisas que não interessam,
priva-nos de descobrir coisas interessantes.
(Carlos Drummond de Andrade)
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CONFERENCIA
REGIONAL DA AMI

Nos dias 28 e 29 de agosto
(Sexta-feira e sábado) aconteceu
a Conferência Regional da AMI
no Templo Batista Ebenézer em
Goiânia GO sob a liderança dos
pastores José Wilson e Robson
Marcelo. A recepção foi maravilhosa e todos os presentes abençoados pelo Senhor. O preletor
foi o atual presidente da missão,
Pr. Renato Sá Barreto Neto, da
Igreja Batista Bíblica em V. S.
Jorge, Guarulhos SP. Na próxima
edição daremos mais detalhes
sobre o evento e mostraremos as
próximas conferencia regionais
programadas. Para contatos
com os pastores: José Wilson
(62) 8193-2753 (Tim) e Robson
Marcelo (62) 8201-4918 (Tim).
ELZA CÂNDIDO
Sou grata pela Igreja Batista
Boa Esperança que tem me
ajudado em oração nas minhas
lutas. Sou grata pelo alimento
espiritual que o Senhor tem me
dado dia a dia, através da sua
Palavra que nunca falha. Sou
grata a Deus por minha voz, pois
através dela posso transmitir as
Boas Novas de Cristo. Sou grata
pelas lutas e enfermidades, pois é
necessário para reconhecer que
somos tão pequenos e falhos e
que dependemos de Deus. Sou
grata pelos medicamentos que
Deus tem permitido comprar para
me tratar. Sou grata pelo alimento
que todos os dias têm em minha
mesa. Sou grata pelas vestes e
calçados que tenho condições
de adquirir para meu uso. Sou
grata pela família, os filhos e
netos que o Senhor me deu. Sou
grata pela grande família espiritual que Deus me deu, amigos e
amigas mais chegados que um
irmão e irmã. Sou grata, pois sei
que um dia estaremos juntos na
nossa Pátria Celestial com Nosso
Senhor. Sou grata pela vida dos
irmãos em Cristo. Missionária
Elza Alves Cândido. Para entrar
em contato use o e-mail: missio.
elzacandido@hotmail.com.
IGREJA BATISTA
MANANCIAL
Em agosto aconteceu a terceira edição da feira de missões
da Igreja Batista Manancial em
Manaus AM sob a liderança do Pr.
Edilson J. P. Araújo. Om objetivo
da feira, a cada ano, é levantar
um valor significativo para enviar
aos missionários sustentados
pela igreja. Em setembro será
realizado no sitio Vivenda das
Oliveiras, de propriedade da igreja, o Acampamento de Verão. As
inscrições estão abertas a todos
os irmãos. O pregador será o
Pr. Antonio Alexandre, da Igreja
Evangélica Bíblica do Bairro Mundo Novo na cidade de Manaus.
Contatos com Pastor Edilson J.P.
Araújo: (92) 99446-5788 (VIVO)
e 98118-3391 (TIM)

O

Pr. Marcelo Martins que está
no programa de doutorado da
Faculdades EST acaba de ter
sua dissertação de mestrado publicada
em livro pela Editora Sinodal.
Muitos são os planos que passam
pela vida de um casal que espera o nascimento do filho. As expectativas sobre
o futuro da família também aumentam.
Quantas perguntas e dúvidas surgem
nos pais e mães durante a gestação? E
quantas mais aparecem quando se sabe
que o bebê, ainda dentro do útero, terá
alguma deficiência?
Para a família de Marcelo Martins
foi diferente. Ele conta no livro Autismo
- Ajudando famílias como foi a chegada
do segundo filho, Paulo, e todos os passos até e após a descoberta do autismo,
transtorno que não pode ser identificado
antes do nascimento da criança. A sua
dissertação de mestrado, agora publicada em livro, é o novo lançamento da
Editora Sinodal. “O livro é um exemplo
impressionante de enfrentamento de uma
situação adversa irreversível”, afirma Ro-

dolfo Gaede Neto
no prefácio.
O autor inicia
com uma narrativa detalhada,
mostrando uma
família que vivencia a realidade de
ter um filho com
autismo. “A história de vida contada é a da minha
família. Falo das
angústias, crises,
questionamentos e o caminho que
percorre quem vive essa experiência”,
explica Martins. Ele apresenta dados
sobre a doença, os desafios na sociedade e na medicina e a importância do
cuidado tanto da pessoa com autismo
como de sua família.
O livro Autismo - Ajudando famílias
aborda também a relevância do aconselhamento pastoral e do acompanhamento de famílias e de pessoas com
deficiência. “O aconselhamento não
é ministério exclusivo do pastor, mas
deve ser desempenhado por todos os
cristãos”, afirma o autor. São apresentados ainda apontamentos que podem
contribuir na ajuda espiritual, eclesiástica
e familiar para quem vivencia a realidade
do autismo.
O lançamento do livro resultou de
uma parceria entre a Editora Sinodal e a
Faculdades EST através da Série Teses
e Dissertações (Volume 42).
Autismo - Ajudando famílias
Marcelo Martins
Editora Sinodal
200 páginas - 14x21cm
Você pode adquirir o livro na Editora
Sinodal: www.editorasinodal.com.br ou
diretamente com o autor através do endereço: E-mail: marceloealaine@ibest.
com.br. O preço do livro é R$ 20,00.
Endereço do Pr. Marcelo Martins: Rua
Gustavo Zimmermann, 677, Itoupava
Central - Blumenau SC.

DICAS DE LEITURA
“Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas;
os livros só mudam as pessoas.” Mário Quintana
TEOLOGIA DE PAULO
O apóstolo da glória de Deus em Cristo
Thomas R. Schreiner
Edições Vida Nova
www.www.vidanova.com.br
Uma análise sólida da teologia paulina. Uma análise livre de
dados técnicos, indo diretamente ao âmago da questão: “A
paixão da vida de Paulo, o fundamento e a pedra angular
de sua visão, bem como a razão motivadora de sua missão
eram a supremacia de Deus em Jesus Cristo e por meio
dele”. Esse tema permeia toda a estrutura de sua obra, e o
resultado é uma teologia paulina espiritualmente edificante.
SURPREENDIDO PELAS ESCRITURAS
N. T. Wright
Editora Ultimato
www.ultimato.com.br
O autor mostra como a Bíblia pode ser aplicada a algumas
das questões mais difíceis que enfrentamos hoje, tanto dentro
como fora da igreja. Entre elas: Ciência e religião; Bíblia e
evolução; A ordenação de mulheres; O envolvimento político
dos cristãos; Por que acreditar na ressurreição; e muito mais.
Oferece ao leitor novos modelos para uma melhor compreensão e afirmação da Bíblia como resposta às perguntas
dos nossos dias.
HOMEM NOTA 10
David Merkh
United Press
www.hagnos.com.br
Procuram-se homens de verdade! Não aqueles “machões”
que acham que ser homem significa sempre levar vantagem.
Procuram-se homens de Deus que se pareçam com Jesus:
fortes, humildes, comprometidos com Deus e com seu plano
no mundo. Homens assim parecem raridade! Deus chama
homens para que sejam verdadeiros líderes - em casa, na
igreja e na sociedade.

O vale de
ossos secos
Ezequiel 37.1-14

O

Senhor Deus, numa visão, leva o profeta
Ezequiel a um vale, e neste vale havia muitos ossos secos, uma espécie de um grande
cemitério a céu aberto e então o Senhor Deus perguntou
para o profeta: “Filho do homem, acaso, poderão reviver
estes ossos? “. E respondeu o profeta: “SENHOR Deus,
tu o sabes” (v.3).
Então o Senhor Deus ordenou ao profeta: “Profetiza a
estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do
SENHOR” (V.4). E quando o profeta começou a profetizar
àqueles ossos secos “houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso
ao seu osso” (v.7). E quando o profeta olhou, certamente
espantado, e não era para menos, “eis que havia tendões
sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele
sobre eles; mas não havia neles o espírito” (v.8).
Então o Senhor Deus ordenou ao profeta: “Profetiza
ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: Assim
diz o SENHOR Deus: vem dos quatros ventos, ó espírito,
e assopra sobre estes mortos, para que vivam” (v. 9). E
quando o profeta profetizou ao espírito, o Espírito de Deus
entrou naqueles corpos sem vida, e eles se levantaram
como “exército sobremodo numeroso”. (vb.10) E Deus
disse para o profeta: “Filho do homem, estes ossos são
toda a casa de Israel” (v. 11).
Nossa mente deve estar focada que Israel estava
vivendo um tempo de apostasia, de crise espiritual, de
abandono da verdade, tampando os ouvidos dos profetas
de Deus, havia corações endurecidos, e Deus precisava
tratar aquela nação de maneira severa, levando aquele
povo para um amargo cativeiro. A situação da restauração
parecia irremediável, impossível, só um milagre resolveria
a situação. Então Deus levanta o profeta Ezequiel para
visualizar esta cena para mostrar uma coisa: ainda que o
povo de Deus esteja como num vale de ossos secos, sem
vida, Deus é Todo-Poderoso para soerguê-lo, para levantá-lo, para restaurá-lo, para trazer vida e vida em abundância
Contemporizando-a com a nossa realidade, a cena do
vale de ossos secos é um retrato fiel muitas vezes das igrejas locais, hoje. É possível que uma igreja local entre num
processo, seja lento, seja galopante de apostasia, deixando
introduzir doutrinas esdrúxulas, estrambóticas, excêntricas,
de abandono da verdade, de frieza espiritual, de sequidão,
de morte espiritual. Olhemos com olhos espirituais e vejamos
quantas igrejas como instituição ou como igrejas locais espalhadas por este Brasil afora, deixaram de existir, ou estão
quase morrendo, apáticas, pessoas que recuaram, pessoas
que se desviaram, pessoas que abandonaram a verdade,
pessoas que perderam o rumo e não percebemos isso, ou
nos recusamos a perceber. Parece que a nossa ótica anda
um pouco embaciada, desfocada ou estamos usando lentes
dos outros...E passamos uma esponja em cima de tudo isso,
como se não estivéssemos vendo nada...
Vejamos o que escreve o conhecido Pr. Marcos Granconato em seu livro “A Prática da Igreja de Deus – A fé e o
funcionamento da igreja bíblica” em sua 2ª edição, revista
e ampliada, publicado pela Hermeneia Editora: “Nos dias
modernos, os maiores perigos que desafiam os crentes
verdadeiros não são mais os provenientes do catolicismo,
do espiritismo, das religiões afro-brasileiras e nem do ateísmo. Hoje, é dentro da própria comunidade dita evangélica
que o crente encontra as mais graves ameaças contra a
fé, a verdade e o bom proceder. Verifica-se atualmente a
assustadora e incessante multiplicação dos pastores da
mentira, das igrejas que ensinam fábulas e dos conjuntos
“evangélicos” que cantam coisas sem sentido enquanto
dançam freneticamente. Isso tudo, além de se encontrar
em quase toda esquina, está todos os dias no rádio, na TV,
nas revistas e nos jornais, deixando muitos crentes confusos
diante de tantos ensinos novos, proclamados aos berros com
o propósito de dar a impressão de que quem prega está convicto do que diz. Em virtude desse horrível quadro, os raros
pastores bíblicos de hoje têm de alertar os membros de suas
igrejas contra práticas e crendices que, equivocadamente,
se denominam cristãs e se preocupar mais com o perigo que
elas representam do que com os tradicionais inimigos da fé.
Outro efeito desse estado de coisas é a infeliz associação
da superstição, da ignorância, do engano, da exploração e
do escândalo com o nome “evangélico”. Essas associação
promovida pelos movimentos pseudocristãos dos nossos
dias trouxe irreparáveis prejuízos para a verdadeira Igreja
de Cristo, comprometendo sua identidade” (pag. 13). Isso
é muito sério. Continuaremos...

Ontem eu era inteligente, queria mudar o mundo.
Hoje eu sou sábio, estou mudando a mim mesmo.
(AD)

Continuação da página 1

Joel Pereira Nóbrega - Pastor
(1956-2015)
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A Salvação
Dos Que Não
Podem Crer

P

ara tratar este tema, é mister
entender que o plano salvador
é um ato gracioso elaborado
pela Trindade antes da criação humana (2
Tm 1.8-10). Antes da fundação do mundo
Deus admitiu a queda humana e por graça
prometeu resgatá-la (Tt 1.2). A redenção,
sendo um propósito eterno, pressupõe a
concessão do livre arbítrio que possibilitava
ao ser humano optar entre permanecer ou
afastar-se de Deus (Gn 2.15-17; 3). No propósito salvador eterno, cada ato foi dividido
entre as três personalidades Divinas. Na
eternidade, o Pai escolheu pecadores para
serem santificados, salvos e purificados
pelo sangue de Jesus em todas as épocas e
dentre todas as famílias, povos e nações (1
Pe 1.17-23; 2 Pe 1.1-2; Ef 1.3,4; 2 Ts 2.13).
Na eternidade, o Verbo voluntariou-se para
se encarnar com o fim de morrer por aqueles
que o Pai elegeu, recebendo em si os pecados, a maldição e o juízo deles (Is 53; Hb
10.5-10; 1 Pe 1.20; Ap 13.8). Na eternidade,
o Espírito Santo se incumbiu de chamar,
separar, regenerar, selar os escolhidos e
inspirar a Escritura, o meio divino de gerar
a fé salvadora no pecador, consumando,
no devido tempo, a salvação pessoal (Jo
1.12,13; 3.3-8; Ef 1.13,14; Rm 10.17).
Em relação àqueles que se perdem, a Bíblia afirma que desde a fundação do mundo
seus nomes não estão escritos no Livro da
Vida (Ap 17.8). Isto não representa de modo
algum que haja injustiça de Deus, antes,
significa coerência e respeito pela escolha
humana. Ora, escolheria Deus alguém que
eternamente o rejeitaria? Pessoas como
Caim, Caifás, Judas e Pilatos, os quais, apesar de conhecerem pessoalmente a Deus,
ouviram acerca do pecado e da salvação, e
decidiram rejeitá-lo, comprovam que o ser
humano, mesmo diante da graça, decide por
vontade própria permanecer na desgraça
(Hb 3.14-19). O Juízo Final é a prova cabal
de que o perdido é responsável pela sua
perdição. Caso contrário tal juízo ao invés de
ser “segundo a verdade”, seria uma grande
farsa divina (Rm 2). O Apocalipse revela que
condenados no Juízo Final, diante do Trono
da Justiça e Santidade, serão, um por um,
julgados por Deus segundo suas obras as
quais, juntamente com suas consciências
culpadas, atestarão sua culpabilidade e responsabilidade pela própria condenação, e
estarão sem argumento por serem réprobos
quanto a salvação e aos nomes não escritos
no Livro da Vida do Cordeiro (Ap 20.11-15).
Tanto o morto infante quanto o deficiente
mental severo desde a infância são incapacitados para entender a si mesmos e a
dinâmica pecaminosa em si. A contingência
do morto infante o impede de ouvir o Evangelho para crer e a incapacidade do deficiente mental severo o impede de entender
o Evangelho para crer. Tais inabilidades os
qualificam à salvação pela graça, pois estão
no mesmo estado de incompetência dos
que, antes da fundação do mundo, foram
escolhidos como beneficiários da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, posto que
o pecado incapacita a salvação de qualquer
pecador (1 Co 1.26-31; Rm 9.11-33; 11.5-7;
2 Tm 1.9; Rm 7).

Na foto, o dia em que a Mibrafé foi premiada como parceira fiel da SBB - Sociedade Bíblica do Brasil.

A

pós anos de ministério do pastor e sua família na Igreja Moriá, o amado pastor Joel
e sua família transferiram-se para a Igreja
Batista da Fé Rosa de Sharon no ano de 2004 com
o desafio de ser o primeiro pastor da igreja, já que
a igreja no momento estava aos cuidados na época
do evangelista Arão Alves Damasceno dos Santos.
Pastor Joel liderou esta igreja por quase onze anos,
durante os quais evangelizou muitas pessoas no
bairro do Zumbi dos Palmares 3, onde fica a igreja,
batizou várias outras, realizou casamentos, ensinou
as santas doutrinas aos membros da igreja, ensinou-os pregar, evangelizar, sendo sempre o primeiro a
estar à disposição. Ao lado de sua esposa Anete criaram o coral da igreja Batista da Fé Rosa de Sharon
em novembro de 2005 que depois veio a se chamar
grupo “Kanorus de Cristo” – nome sugerido pelo
próprio pastor Joel, onde Kanorus significa: harmonia
- do qual ele era vice-diretor e primeiro tenor, sempre
paciente em ensinar a música, segundo ele a mesma
é “professora exigente”. Formou muitos coristas e
no mês de Novembro de 2014 criou a programação
intitulada “Encontro de Corais da Mibrafé”, com intuito
de reunir todos os grupos e corais da missão da fé.
No ano de 2012 recebeu a honra e o desafio
de presidir a Missão Brasileira Batista da Fé, missão essa que o mesmo sempre amou, defendeu e
empenhou-se com todos os seus esforços físicos
e financeiros para que avançasse e se expandisse
pelo Amazonas, Brasil e o mundo. Durante a sua
presidência participou de viagens missionárias com
outros pastores por muitos municípios do Amazonas.
Por vezes viajou só ou com a sua esposa por conta
própria em busca de campos missionários. Em 2010
um ano antes de assumir a MIBRAFÉ, viajou com os
pastores Rui Davi, Enedson Lima, Evangelista Júlio
Cesar e Ortã Freitas Barbosa, na época presidente
da MIBRAFÉ para o estado do Pará, em busca de
um lugar propício para iniciar um trabalho batista da
fé e assim realizar um sonho pessoal dele, fazer com
que a missão tivesse um trabalho fora do Amazonas.
Palavras dele: “Somos uma missão brasileira e não
amazonense”. Esse sonho realizou-se em 04 de Abril
de 2013, já sob a sua presidência, com a inauguração
da 1ª Congregação Batista da Fé em Belém do Pará
sob a responsabilidade da Igreja Batista da Fé Rosa
de Sharon que enviou o evangelista Júlio Cesar,

P

sua esposa Eliane Ferreira e filhos para dirigir a
congregação.
Mas um homem missionário é ousado na sua fé
e, sabe a importância da missão confiada à igreja
de Deus de pregar o evangelho de Jesus Cristo
a toda criatura, por isso no mês Julho de 2014 o
pastor Joel viajou sozinho para o município de Tefé
em busca de estudar um lugar adequado para o
início de uma congregação. Chegando lá encontrou o irmão Messias Santana, sua esposa Nilce,
familiares e outros irmãos e resolveu com a igreja
Rosa de Sharon investir ali. Em Setembro de 2014
o pastor Joel viajou novamente a Tefé agora com a
companhia de sua esposa a fim de organizar a congregação que teve início oficial dos trabalhos em 13
de setembro daquele ano em um espaço alugado,
contudo o amado pastor Joel vendo a necessidade
do trabalho e vislumbrando com os olhos da fé e
o faro missionário a importância daquela congregação para aquelas pessoas perdidas. No dia 20
de Novembro de 2014 resolveu investir do próprio
dinheiro na compra de um terreno para a construção
do futuro templo da congregação, e não parou por ai,
também enviou dinheiro para o início da construção
do templo e tinha como alvo inaugurá-lo no dia 12
de Setembro de 2015.
Atualmente, era o presidente da MIBRAFÉ, pastor da Igreja Batista da Fé Rosa de Sharon, promotor
de missões, sócio evangelizador da SBB, aluno
do seminário teológico Instituto Bíblico Batista da
Fé - IBBF, corista do coral da Mibrafé, grupo criado
por ele e sua esposa. E a apenas um ano de sua
aposentadoria de servidor público do Estado do
Amazonas. Já planejava, após sua aposentadoria,
viajar pelo norte do Brasil em busca de novos lugares para investir em missões e quem sabe até o
nordeste e um país de língua portuguesa.
Seus planos foram interrompidos pelo seu Senhor
Deus que decidiu que ele fosse levado ainda jovem
para a mansão celestial preparada antes da fundação
do mundo para ele e para todos os que crêem. O
amado e querido pastor Joel descansou, mas a sua
família, igreja, amigos e MIBRAFÉ, missão amada
por ele, ficaram com um precioso legado: Fazer Missões enquanto é dia; vem a noite, quando ninguém
pode trabalhar (João 9.4) e que pregar o evangelho
requer amor, fé, esforço, e às vezes todo o esforço.

Projeto IDE 2015

rojeto Ide 2015 foi uma grande bênção! Pr.
Omar nos comunicou que a equipe deste
ano foi formada por 202 voluntários, vindo
de várias regiões do nosso país. Foram 5 dias de muito trabalho, calor, cansaço, mas sobretudo do mover
de Deus não só na vida das pessoas alcançadas e
assistidas, mas também em cada um dos projetistas.
Olhando para trás vemos o quanto Deus nos
abençoou! Veja os resultados: Foram realizadas
1.360 consultas médicas; 246 pessoas fizeram ultrassom e destas 55 eram gestantes; Realizamos 1.820
procedimentos de enfermagem; 712 atendimentos
odontológicos, com 1947 procedimentos realizados;
14 Palestras sobres escovação e 3.430 escovas
de dentes distribuídas; 415 pessoas cortaram seus
cabelos; Realizamos 240 testes de acuidade visual,
conforme o Programa Olhar Brasil; 35 pessoas participaram das oficinas de artesanato; 581 crianças,
cantaram, ouviram lindas histórias, brincaram, pintaram e aprenderam escovar seus dentes. A maior
benção: 70 crianças disseram que queriam receber
Jesus como Salvador, foram ouvidas e aconselhadas.
134 adolescentes, passaram pelas oficinas de música, jogos, prevenção de drogas, saúde bucal, estudos
bíblicos com pequenos grupos e aconselhamento.

Foram distribuídas 21 Bíblias e 67 adolescentes
aceitaram Jesus como Salvador. No evangelismo
1.303 pessoas foram abordadas. 274 fizeram o
discipulado (4 lições). Nos aconselhamentos 11
pessoas se reconciliaram com Cristo. Um total de
431 casas foram visitadas e 429 Bíblias distribuídas
além de 230 outras literaturas. Mais uma boa notícia: 193 pessoas aceitaram Jesus como Salvador;
2.125 Pessoas assistiram os filmes evangelísticos
e teatros.

JOVENS EM ALTINÓPOLIS
Além de muito edificante o encontro de jovens tem
sido ao mesmo tempo um
mecanismo para unir, fortalecer e desafiar a juventude
das igrejas da região. No
dia 29 de agosto o encontro foi realizado na Igreja
Batista Independente de
Altinópolis sob o tema: “O
que tens feito na obra de
Deus?” Foi um desafio para
os jovens, no que tange à
evangelização. O preletor
foi o Pr. José Roberto de
Oliveira um dos Pastores
de Altinópolis que está trabalhando na implantação
da segunda igreja na cidade. A IBI de Altinópolis é
liderada pelo Pr. José Ênio
Darini e a coordenação do
encontro ficou a cargo do
Pr. Júlio César da Silva.
Para entrar em contato
com a IBI de Altinópolis: E-mail: ibialti@outlook.com.
Telefone: (16) 3665-0475
- Rua Bahia 780, Quinta
da Boa Vista 14350-000
Altinópolis S.P. Site: http://
ibialti.blogspot.com.br.
PROJETO NEEMIAS

O Projeto Missionário
Neemias em Porto Feliz
sob a liderança do missionário Pr. Lúcio Manoel
da Rocha iniciando a Igreja Batista da Bíblia tem
avançado para a glória do
Senhor. Tem sido realizado
cultos todas as quintas as
20 horas. Orem por Luciana
e filhas; Sofia e Franciele,
também Ismael e Gustavo.
Além dos cultos tem sido
feio distribuição de folhetos
com evangelismo pessoas
nas ruas e nas casas. Em
breve terá início a construção do templo. De 16 a 18
de julho foi realizado uma
Escola Bíblica de Férias.
Contatos pelo e-mail: lucio.7@hotmail.com.
UHBRESP
Para o acampamento
deste ano da UHBRESP
foi reservado um sítio e o
valor por pessoa é de R$
100,00. O evento acontecerá nos dias 12 e 13 de
setembro de 2015. Ainda
há vagas mas os responsáveis estão avisando que
elas estão limitadas a 50
pessoas. Caso tenham
interesse, favor ligar no
para (11) 97288-6408, ou
se preferirem, usem este
e-mail: ca_contabilnet@
ig.com.br. Contatos com
Carlos Alberto de Souza.
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Bodas de Diamante

O

Alianças de 60 anos.

Pastor Mario Pereira Natividade
com sua esposa
Terezinha de Jesus Natividade comemoraram no dia 6 de
junho de 2015 as Bodas de
Diamante - 60 anos de casamento! A celebração aconteceu na Congregação Batista
Bíblica de Zanelatto em São
José SC, onde pastor Mário
exerce o seu ministério e o
celebrante foi o irmão Joel
Rodrigues que é membro
da Igreja Batista de Itajaí e
reside em Camboriú SC.

Instituto Batista da Zona Leste em Manaus

N

Celebração.

O casamento foi realizado no dia primeiro de junho
de 1955 em Cerro Largo RS.
Pastor Mário e sua esposa
são naturais do Rio Grande
do Sul. Ele de Caibaté e a
esposa de São Borja. Juntos
tiveram dez filhos: Noemi (in
Memorian), Cleo, Fátima,
Beth, Ledy, Luiz, Raquel,
Osni, Cláudio, Gerson; 24
netos e 14 bisnetos.
No dia 10 de setembro
de 1982, aconteceu a ordenação pastoral do irmão
Mário na Igreja Batista Bra-

sileira em São Leopoldo
RS. Desde então exerceu
ministérios no Instituto Maranata em Marilândia do Sul
PR, Pitanga PR, Clevelândia
PR, Mamborê PR, Curitiba
PR, São Leopoldo RS e São
José SC, onde está desde
1988.
Para contatos com Pr.
Mário (48) 3258-3379. As
informações nos foram enviadas pelo Cláudio Natividade, filho do casal: (48)
3333-6315 - 9988-5313 8450-4767.

etapa da construção do
novo templo. O culto de
ações de graças e dedicação do local aconteceu no
dia 26 de julho. No primeiro
andar foi construído um

salão de 50 metros quadrados para o trabalho com
as crianças e jovens. Para
contatos com o Pr. Elísio
use o e-mail: elisiosimoes@
yahoo.com.br.

Alunos

Professores

o dia 20
de julho
foi realizado o culto para
o início das aulas
do Instituto Batista Bíblico da Zona
Leste (IBBZL) do
segundo semestre
de 2015. A escola
teve seu início com
26 alunos matriculados e no dia 19 de
novembro de 2015
acontecerá a formatura de seis destes
alunos.
A foto 1 mostra
alguns destes alunos e a foto 2 mostra
alguns dos professores que são pastores
e irmãos das igrejas
em Manaus AM.

Templo Batista Boas Novas de
PIBB de Fortaleza e seu novo templo São Carlos ordenou seu pastor

A

Primeira Igreja
Batista Bíblica
de Fortaleza CE
sob a liderança do Pastor
Elísio Pires Simões acaba
de inaugurar a segunda

Mais uma igreja iniciada

N

o dia 8 de agosto
de 2015, o Templo Batista Boas
Novas em São Carlos SP,
sob a liderança do Pr. Fernando César Martins, ordenou ao ministério pastoral
o irmão Edson de Oliveira.
Esta é mais uma etapa completada no trabalho missionário para implantação de
igrejas em São Carlos. Em
breve mais uma igreja será
iniciada.

O Concílio de examinação
e ordenação foi formado pelos
pastores: Fernando César
Martins (São Carlos SP); Carlos Alberto Moraes (Batatais
SP); Paulo Ricardo Gonçalves (Orlândia SP); Sidnei dos
Santos Lima (Orlândia SP);
Almir Nunes (Batatais SP);
Walmir Hensley Quaresma
(Sales Oliveira SP). O Moderador foi o Pr. Carlos Alberto
Moraes secretariado pelo Pr.
Paulo Ricardo Gonçalves. O

Concílio foi realizado à tarde e
o Culto de Ordenação à noite
tendo como pregador o Pr.
Carlos A. Moraes
O novo pastor, Edson
de Oliveira é natural de São
Paulo SP, nascido em 12 de
agosto de 1962, casado com
Debora Chiloff Oliveira com
quem teve um filho: Thiago
Chiloff de Oliveira.
Contatos com o Pr. Edson de Oliveira pelo e-mail:
atos1.8@gmail.com

Novo Pastor em Lauro de Freitas BA

N

o dia 19 de julho,
o Pr. Rômulo Weden Ribeiro deu
início a mais um Templo
Batista Maranata, a quinta
igreja de seu ministério.
Desta vez, a igreja está
sendo implantada na cidade
de Ribeirão Preto, SP, local
onde o Pr. Rômulo cresceu,
foi salvo por Cristo e recebeu treinamento ministerial da parte de seu pastor,
missionário Jaime Rose,
a quem atribui o seu amor
por Missões. Duas igrejas
já foram estabelecidas na

cidade de Goiânia, GO, uma
em Londrina, PR e outra em
Aparecida de Goiânia, GO.
Todas essas igrejas sustentam seus próprios pastores
e ajudam financeiramente
missionários das principais
agências batistas fundamentalistas do Brasil.
O Pastor Rômulo conta
com o apoio do TBM de Goiânia, considerada a igreja
mãe deste novo projeto, e do
TBM de Aparecida de Goiânia, além de uma equipe
de obreiros composta pelas
famílias do Irmão Pedro Bor-

ges, missionário Carlos Johnson e a própria família do
Pastor Rômulo. A nova igreja
já conta com a participação
de cerca de 20 pessoas e
pratica a Promessa de Fé
para Missões desde o seu
primeiro culto.
Para maiores informações, acesse o site da igreja:
www.tbmribeirao.org.br ou a
página no face book, tbmribeirao. O Pr. Rômulo pede
oração por esta nova igreja,
pois se o Senhor não edificar
a casa, em vão trabalham os
que a edificam (Salmo 127.1).

O

Pr. Francisco das
Chagas Vieira
está pastoreando atualmente, desde 2014
o Templo Batista Jerusalém.
Ele é natural de Cajazeiras
PB, nascido a dois de junho
de 1968. É casado com Ana
Carla Valeriano Nascimento
Vieira e tem dois filhos:
José Tarcísio Vieira e Tiago
Nascimento Vieira. Pastor
Francisco é Bacharel em
Teologia Ministerial pela
Faculty West End Baptist
Bible College, E.U.A, na
Extensão Brasil em parceria com IBBIS - Ladeira do
Abaeté, Itapuã-Salvador BA.

Também estudou no STBES
– Seminário Teológico Batista
de Ensino Superior em Feira
de Santana BA e Bacharel
em Teologia pela FBB - Faculdade Batista Brasileira
pelo MEC. Sua experiência
ministerial inclui: Igreja Batista Monte das Oliveiras como
missionário em Quixabeira
BA (2004) e depois missionário em Rafael Jambeiro
BA (2005); Professor de
Missiologia e Eclesiologia no
STBES em Feira de Santana

BA (2010 - 2012). Sua esposa o auxilia no ministério e
tem formação em teologia
pelo STBES - Seminário
Teológico Batista de Ensino
Superior. Seu endereço atual
para contatos é: Rua Professor Theocrito Batista, 1353
- Condomínio Citta Firenze,
Bloco 05, Apto. 302 - Bairro:
Caji - Lauro de Freitas - BA.
Para contatos use o e-mail:
missionariofranciscovieira@
yahoo.com.br e os telefones:
(71) 8678-7628 e 3029-0507.

