NOVEMBRO DE 2015

Família Barreto Realiza
Culto de Ações de Graças

A

família
Barreto
realizou
um Culto de Ações
de Graças pelo milagre ocorrido na vida
da matriarca, Vanda
da Silva Barreto de
69 anos de idade.
No dia 22 de abril de
2015 ela foi internada para fazer uma
cirurgia para substituição de válvula
Vanda e Raimundo
cardíaca. A cirurgia
ocorreu no dia oito de maio. com quem teve seis filhos.
Devido a complicações pós Pr. Raimundo, aos 71 anos
cirúrgica, irmã Vanda foi para de idade está jubilado, mas
a UTI e segundo os médicos, continua pregando a Palavra
só um milagre a deixaria de Deus. O Culto de Ações
continuar vivendo. Foram de Graças realizado pela
momentos de dor e muita família Barreto aconteceu no
apreensão para toda a família dia 19 de setembro de 2015
que acreditou no milagre e na Igreja Batista V. Antártica
dedicou-se à oração. Muitos na Praia Grande SP, lideraestavam sabendo e interce- da pelo Pr. Mauro Santos,
dendo por todo o Brasil. De- onde o casal Raimundo e
pois de 13 dias na UTI entre Vanda congrega atualmente.
a vida e a morte, médicos e A maioria dos membros da
enfermeiros foram surpreen- família participou do culto
didos: a irmã Vanda estava que teve também a particiviva e se recuperando.
pação do coral da igreja. O
Vanda é casada como pregador foi o Pr. Renato Sá
o Pr. Raimundo Sá Barreto Barreto Neto, filho do casal.
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Os Batistas não são reformados

D

ia 31 de
outubro
c o m e morou-se o Dia da
Reforma Protestante
do Século XVI. É inegável o valor desse
movimento na história
da Igreja. Deus agiu
de modo soberano
através dos acontecimentos, mas as igrejas cristãs de origem
neo-testamentária
não começaram com
a Reforma. Além dos
católicos, de onde
vieram os reformados, havia outros cristãos desde a
era apostólica. A identidade
Batista vem desses movimentos que se espalhavam
pelo mundo sob perseguição

Calvino
da Igreja Romana da qual
nasceu a Reforma.
Atualmente há um movimento denominado Batistas Reformados. Esse
movimento resulta de duas

Lutero
correntes extremas. De um
lado o academicismo vazio
e do outro a ingenuidade de
muitos conservadores bem
intencionados que querem
militar contra as correntes

Zuínglio
neopentecostais. O embate, de novo acontece fora
do campo das Escrituras
lastreado em dogmas de
formulações teológicas.
Continua na página 3

Presidente e Coordenador de
Missões da AMI cumprem agenda

D

Pr. Carlos e Agnes

Pr. Renato e Anny

urante todo o ano
o Coordenador
de Missões da
AMI, Pr. Carlos Alberto Moraes está envolvido tanto na
divulgação dos projetos da
missão como no contato com
os missionários e montagem
de novos projetos. Mas no
mês de outubro de 2016,
diversas reuniões foram
agendadas com a presença
tanto do Coordenado de
Missões quanto do Presidente da AMI, Pr. Renato Sá
Barreto Neto.
Na agenda do Coordenador de Missões isoladamente aconteceu uma reunião

com o missionário Pr, Tiago
Henrique da Silva que esteve visitando igrejas na região
de Batatais SP onde reside
o Pr. Carlos Moraes. O motivo da reunião foi a elaboração da grade curricular do
curso de formação pastoral
que está sendo preparado
para ser ministrado no sistema EAD. Foram tratados
também assuntos relacionados ao treinamento de
monitores e tutores para o
início de 2016. A previsão
para o curso ser iniciado
é o segundo semestre do
próximo ano.
Continua na página 4

“Bellas desde o corpo. AMI aprova novo projeto
Saudáveis até na alma”

N

o dia 12
de outubro
de 2015
aconteceu o primeiro
encontro anual das
Bellas e Saudáveis,
cujo tema foi “Bellas
desde o corpo. Saudáveis até na alma”. O
objetivo foi que mulheres se levantem para
atentarem mais para
a responsabilidade
que cada uma tem
para consigo e suas
famílias em proporcionarem o melhor que
tem nessa terra que
Deus criou para nós.

N

Continua na página 5

Participe de 10-13/10

III Conferência Pastoral de Caraguatatuba
Veja na página 6

o dia 23 de outubro de 2015 nas
dependências da
Igreja Batista Esperança em
São Paulo, capital os diretores da AMI - Associação
Missionária Independente,
Pr. Carlos Alberto Moraes
(Coordenador de Missões)
e o Presidente, Pr. Renato
Sá Barreto Neto reuniram-se com o Pr. Francisco
Cosmo Da Silva Neto e
sua esposa Sulamita Souza
Brandão Silva para entrevista de ingresso do casal

no quadro de missionários
da AMI.
Pr. Cosmo é natural de
Baturité CE e nasceu no
dia três de março de 1966.
Converteu-se a Cristo no dia
27 de março de 1985 sendo
batizado na Igreja Bíblica em
Jereissati I, Fortaleza CE.
Formou-se em teologia pelo
SIBIMA - Seminário e Instituto
Bíblico Maranata em Fortaleza CE em 1998 e depois cursou o Bacharel em Teologia
na Faculdade Kurios.
Continua na página 6
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“Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo.”
(José Saramago)
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A perseverança dos santos
XXIII CONGRESSO
Já está definida para os
dias 11 a 15 de julho de 2016 a
realização do XXIII Congresso
da CBBN - Comunhão Batista
Bíblica Nacional. Será no Hotel
Três Poderes em São Sebastião - Caraguatatuba, Litoral
Norte do Estado de São Paulo.
Em breve mais informações. O
Retiro dos Missionários será
nos dias 8 a 11 de julho no
Hotel Litoral Norte em Caraguatatuba SP.
MISSÕES
A IBI de São Bernardo do
Campo SP realiza sua Conferência Missionária Anual para
renovação da Promessa de Fé
nos dias 14 e 15 de novembro
de 2015. O preletor é o Pr.
Robson Marcelo da Silva do
TBE de Goiânia GO.
PREGUE A PALAVRA
De 3 a 6 de 11 em Atibaia
SP e de 9 a 12 de 11 em Recife PE acontece o Congresso
2015 do Pregue a Palavra.
Este ano o evento terá mensagens na carta aos Filipenses
e os expositores serão: Bill
Mills, Joed Venturini, Antonio
Mendes e Flávio Ramos. Nos
devocionais em Atibaia, Jonas
Madureira e em Recife, Russell
Shedd.
ATRAVESSANDO
FRONTEIRAS
Dias 6 e 7 de novembro
nas dependências do Seminário Logos (SEBARSP), a
III Conferência Missionária
“Atravessando Fronteiras”.
Presença de muitos missionários que atuam nas mais
diversas áreas, exposições,
workshops e três preletores:
Pr. Hermes Caires (China),
Pr. Jefferson Quevedo Soares
(MBBF - Índia) e Pr. Carlos
Alberto Moraes (AMI – Brasil).
JUBBESP
A JUBBESP - Junta Batista Bíblica do Estado de São
Paulo se reúne no dia 7 de
novembro de 2015 na Igreja
Batista Bíblica em Vila Progresso, Guarulhos SP para
eleição da nova diretoria para
o biênio 2016-2017. O atual
presidente, Pr. Antonio F. dos
Santos dirigirá a assembleia.
AIBRECES
A AIBRECES – Associação
das Igrejas Batistas regulares
do Centro Sul do Brasil realizará sua 58ª Assembleia e o
Retiro das Famílias nos dias
1 a 4 de fevereiro de 2016. O
evento será no Hotel Majestic em Águas de Lindóia SP.
Inscrições pelo nosso site:
aibreces.org.br.
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Persistência Calvinista

os cinco pontos calvinistas, a Perseverança dos Santos é o mais nebuloso,
pois soa doutrinariamente correto,
mas a base, como sempre, é sustentar a Eleição
Incondicional a todo custo. Aliás, este é um dos
maiores perigos da doutrina calvinista: a Bíblia,
de Gênesis a Apocalipse, tem que se enquadrar
ao calvinismo e não o calvinismo à Bíblia. Certo
autor reformado disse: “Se os eleitos não perseverassem, a eleição eterna de Deus falharia,
e isto o calvinista não pode admitir”. Ou seja, o
calvinismo, e não a Bíblia, é uma autoridade absoluta e infalível. Daí, a persistência dos calvinistas
em conseguir adesistas ao calvinismo através de
cultos, palestras, livros e congressos, já que em
relação à salvação não é necessário fazer prosélitos, pois o que será, será. É lamentável dizer:
até recentemente, o calvinismo era apenas uma
posição doutrinária, mas, nos últimos tempos,
virou uma seita.
De acordo com a doutrina da Perseverança
dos Santos, o crente carnal não existe. Se for
carnal, logo se trata de um joio. Isto não quer
dizer que o crente salvo seja perfeito. O calvinismo admite que um santo de Deus possa até cair
em pecado, mas não consegue permanecer no
mesmo por muito tempo. Tudo isso soa correto,
mas há um desvio bíblico muito claro. Qualquer
crente, na hora que está pecando, por menor e
curto que seja o período de pecado, está agindo
na carne, sim, e, com certeza, esta carnalidade
pode durar por tempo indeterminado. A Igreja de
Corinto estava cheia desse tipo de crente; no
entanto, Paulo não ficou questionando a salvação
deles. O próprio Apóstolo Paulo se chamou de
carnal em Romanos capítulo sete: “Porque bem
sabemos que a lei é espiritual; mas eu sou carnal,
vendido sob o pecado” (v. 14). No caso de Paulo,
ele não estava vivendo na carne, como alguns
crentes vivem, mas todos os dias ele tinha que
lutar contra si mesmo a fim de fazer a vontade
de Deus. A carnalidade possui muitas facetas
e, diariamente, mesmo o crente mais santo é
derrotado por uma delas.
I Coríntios 3.12-15 ensina sobre as diferentes
obras realizadas pelos salvos em Cristo Jesus.
As três primeiras obras (ouro, prata e pedras
preciosas) são indestrutíveis, mas as outras três
obras (madeira, feno e palha) serão destruídas
pelo fogo. Que tipo de crente produz frutos que
vão abundar para a vida eterna, senão os salvos
espirituais, e que tipo de crente produz frutos
temporários, senão os salvos carnais? O verso
15 claramente diz que, apesar da falta de frutos
verdadeiros, o tal crente será salvo porque já era

E

salvo: “Se a obra de alguém se queimar, sofrerá
detrimento; mas o tal será salvo, todavia como
pelo fogo”. Ao negar a existência do crente carnal,
o calvinismo rouba a esperança do irmão mais
fraco e o lança completamente nas profundezas do
pecado, pois que força ele terá para se reerguer de
várias quedas se a carnalidade constante é prova
que o mesmo, na verdade, nunca foi um eleito? O
calvinismo reside no extremo do Arminianismo. O
segundo ensina que podemos perder a salvação
como consequência da carnalidade. O primeiro diz
que não somos salvos se somos carnais. No final
das contas, o resultado é o mesmo. Mas o que a
Palavra de Deus diz? “E eu, irmãos, não vos pude
falar como a espirituais, mas como a carnais, como
a meninos em Cristo” (I Coríntios 3.1). Existe o
irmão carnal e existe o irmão espiritual.
A salvação é eterna mesmo que o crente salvo
venha a se desviar da verdade. Este ensinamento,
sim, revela a insondável graça de Deus. A questão
não é de carnalidade, mas de novo nascimento.
O centurião Cornélio não estava agindo na carne
previamente à salvação, mas ele ainda estava perdido, pois não havia sido regenerado. Igualmente,
o fariseu Nicodemos não era um homem carnal,
mas, apesar da religião, era um bastardo que
nunca havia nascido na família de Deus. Eis aí
a diferença: o crente carnal é alguém salvo, mas
que ainda não se consagrou à vontade de Deus.
O crente bastardo é um joio revestido de religião,
mas sem vida espiritual. Por outro lado, a Bíblia
ensina que o crente carnal, que insiste em viver
no pecado, será disciplinado pelo Pai celestial
até mesmo com a morte prematura (Hebreus
12.5-8; I Coríntios 11.30). Carnalidade é coisa
muito séria, mas não nos rouba a salvação e,
muito menos, é prova de perdição. Infelizmente,
ao ensinar que espiritualidade é sinal da eleição
de um crente, os calvinistas estão incorrendo no
mesmo tipo de erro dos adventistas que ensinam
que a guarda do sábado não salva, mas quem
é salvo há de guardar o sábado. Tudo isso é
legalismo!
Goste ou não, uma vez salvo, salvo para sempre. Porém, tenha certeza que você realmente já
nasceu de novo através do arrependimento de
pecados e fé na obra e pessoa do Senhor Jesus
Cristo. Tenha o temor de Deus, pois horrenda
coisa é cair nas mãos de um Deus vivo (Hebreus
10.21). Todavia, uma vez salvo, não duvide de sua
salvação nem mesmo para o Diabo em pessoa,
pois Deus é fiel: “Se formos infiéis, ele permanece
fiel; não pode negar-se a si mesmo” (II Timóteo
2.13). Nesse sentido, quem persevera é Deus e
não o crente!

Placas de igrejas

u tenho visto tanta gente falando sobre
placas de igreja e o que eles mais
gostam de falar é que no céu não
haverá placas de igreja. Com toda razão. Mas
de tanto ouvir sobre tais placas eu gostaria de
fazer duas considerações:
Primeira: Já percebi que quem fala isto geralmente deixou a igreja da qual era membro e por
alguma razão foi para outra, ou está querendo
mudar sua igreja para aquilo que ele acha que é
o correto. Bem, se o referido irmão não faz caso
de placa de igreja então porque deixá-la? Porque
mudá-la? Porque não permanecer com ela? Lógico que estou falando aqui de igrejas que pregam
salvação em Jesus Cristo e que tenham uma
doutrina fundamentada na Bíblia! Hebreus 10.25
nos faz o seguinte alerta: “Não deixando a nossa

congregação, como é costume de alguns, antes
admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais,
quanto vedes que se vai aproximando aquele dia”.
Segunda: Quando João escreveu às sete
igrejas que estão na Ásia no livro de Apocalipse
dando nome a cada uma delas e, como se observa no texto, uma carta para cada uma delas
e com conteúdos bem diferentes.
Conclusão: Eu que não faço caso de placa de
igreja, pois tenho respeito por todas e permaneço
na que nasci em Jesus Cristo, tenho convicção
plena de que o céu é para os que crêem em Jesus
Cristo como seu único Senhor e Salvador. Mas se
fosse para escolher uma placa aqui na terra para
me filiar eu escolheria Filadélfia, muito embora eu
sinta que estamos todos mais parecidos com a
igreja de Laodicéia.

Amílcar Bragança de Vasconcelos
Pastor da Igreja Batista Central em Dourados-MS
Coordenador do IAME
Contatos: (67) 3032-1177 e (67) 8154-6501
E-mail: Amilcar1957@hotmail.com
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Missões e
Avivamento

issões e avivamento andam juntos. Não tem como separá-los.
Missões é o lado humano da
obra de Deus e avivamento é o lado Divino.
Avivamento é retorno à Palavra de Deus. Missões é retorno da Igreja à prática da Palavra.
Todo avivamento resulta em ação do Espírito
Santo movendo o povo para evangelização
e missões. No Pentecostes foi assim. Em
Samaria nos dias de Felipe foi assim.
Deus tem um propósito no avivamento. Um
propósito que realça a sua glória através da
proclamação do Evangelho. A história da Igreja
mostra que todos os avivamentos resultaram
em expansão da obra missionária. Missões
envolve posicionamento e ação. O avivamento
propicia ambos.
Avivamento não é espetáculo. Não exalta
homens, nem denominações ou organizações.
Nem mesmo sinais extraordinários são necessários para que haja avivamento. Mas tem que
haver arrependimento, confissão de pecado e
mudança na vida do povo de Deus. O crente
avivado busca os perdidos e por essa razão
cresce a evangelização e a obra missionária
devido ao engajamento dos santos.
A obra missionária dentro das páginas do
Novo Testamento tem início na igreja de Antioquia em Atos 13. Foi a ação do Espírito Santo e
a obediência dos crentes que levou Barnabé e
Saulo para o campo missionário. Eu diria que ao
escrever a história das missões o primeiro capítulo seria Antioquia. Apesar de ser uma jovem
igreja, ela ouviu a ordem do Espírito Santo e colocou em prática o que lhe foi ordenado enviando
dois dos seus cinco líderes do colegiado para
o campo missionário. Antioquia vivia em pleno
avivamento. Não se ocupava com o passado,
nem com números. Ouviu Deus falar e agiu.
Atualmente ouvimos muitos discursos. Conheço pessoas que afirmam amar a obra missionária. Mostram números, relatórios, parcerias,
participação de eventos, mas o coração não vai
junto. São especialistas, mas não praticantes.
Há eventos missionários construídos de
modo fantástico. Impressionam. Mas não passam
de feira. No final os que dali saem voltam para
suas rotinas sem nenhuma mudança. Não passa
de programações que serão repetidas de ano em
ano como parte de um calendário para preencher
as atividades do ano. A obra missionária tem que
ser vista como o plano de Deus para alcançar o
mundo com a mensagem de salvação.
Mesmo estando no Antigo Testamento, o
texto de Habacuque 3.2 serve ao propósito da
Igreja: “Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi: aviva ó
Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos
anos a notifica: na ira lembra-te da misericórdia”.
A expressão “na ira lembra-te da misericórdia” é um alerta. A ira de Deus se acende
contra o pecado. O pecado confessado traz o
perdão. Perdoado, o crente se envolve na obra
do Senhor movido pela gratidão e não mais
por uma motivação meramente humana. Todo
avivamento traz humilhação, pois a santidade
de Deus é realçada mostrando a nossa pecaminosidade e plena dependência da sua graça.
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“Muitos dizem que sou apenas mais um a tentar.
Eu digo que sou menos um a desistir.”
(Diego Marchi)

Pedregulho e Jeriquara

D

O Juiz que
virou Palhaço

D

entre alguns personagens
polêmicos descritos na Bíblia
Sagrada, há um que desperta
minha atenção devido sua trajetória conturbada como líder em Israel: Sansão, o
homem predestinado por Deus para ser
libertador (Jz 13-16). Seus pais foram
instruídos por Deus sobre quem ele seria, como deveria ser criado e qual seu
propósito. Apesar da revelação Sansão
nunca honrou seu chamado. Ainda moço
decidiu se casar com uma filisteia, desobedecendo a Deus e seus pais, envolvendo-se posteriormente com uma prostituta e
amasiando-se com Dalila. Um péssimo
exemplo para Israel que esperava de seu
Juiz a dignidade de um homem de Deus.
Sansão, devido sua irresponsabilidade, causou muitos males às pessoas
à sua volta. Dotado por Deus de força
descomunal para libertar e proteger Israel,
Sansão era pedra de tropeço para todos
de sua convivência. Ele expôs seus pais à
morte quando, ao levá-los para conhecer
sua esposa, um leão os atacara. Sansão
foi causa de morte cruel à mulher filisteia
e seu pai, queimados vivos devido sua
vingança pessoal e, ao invés de proteger,
deixou seu povo à mercê dos filisteus que
cercaram Judá para vingarem os mortos
da vingança de Sansão.
O pior de tudo é que Sansão usava o
dom divino em causa própria, abusando
e desprezando a graça de Deus que lhe
capacitara e que fielmente o livrava de
grandes perigos. Sansão usou seu dom indignamente ao matar e roubar trinta filisteus
para pagar uma dívida irresponsável. Usou
também seu dom egoisticamente para
vingar-se dos assassinos de sua esposa
filisteia e para arrombar as portas de Gaza
onde fora cercado por filisteus enquanto
fornicava. Mesmo quando decidiu suicidar-se e levar consigo milhares de filisteus, seu
propósito não era o de honrar seu chamado,
mas sim vingar seus olhos arrancados
enquanto estava com sua amante filisteia.
Só no fim de sua vida parece que Sansão
percebera que havia se convertido de Juiz
de Israel a palhaço de Baal.
Apesar de tudo, e mesmo que sem
querer, Sansão cumpriu o propósito de
Deus, quando em sua morte matou toda
a liderança filisteia, enfraquecendo os
inimigos de Israel e concedendo-lhes
breve momento de paz. Sansão, contudo,
poderia ter feito muito mais se assumisse
dignamente seu chamado nos vinte anos
em que serviu como juiz.
Como Sansão, infelizmente há muitos
cristãos, os quais, apesar do chamado e
capacitação para abençoar, desprezam
tanto o dom quanto o chamado de Deus, e,
vivendo indignamente servem a si mesmos,
andando ainda entre os mortos em pecados,
donde haviam sido tirados por Jesus para
viverem dignamente (Ef 5). O cristão verdadeiro e comprometido com Deus e com seu
chamado para ser benção, deveria servir
como libertador enquanto vive, para que
na morte tenha a confiança de que cumpriu
sua carreira cristã, e não morreu no palco
de Satanás, divertindo os inimigos de Jesus.
Que o Senhor nos guarde de tão vergonhosa
conversão.

eus tem operado no trabalho
do missionário
Pr. Armando Castelan Jr e
tem havido bons resultados tanto em Pedregulho
quanto em Jeriquara. Em
Pedregulho algumas pessoas que se converteram
recentemente são Renato,
Juliana e João.
Nos meses de julho e
agosto foram realizados
trabalhos na fazenda onde
mora um irmão da igreja
e sua família. Ali também
na época da safra do café chegam trabalhadores tanto homens como mulheres, vindos de
Mato Verde, norte de Minas Gerais formando
um grupo de mais de 40 pessoas. Durante este
tempo foram realizados sistematicamente cultos
todos os sábados à noite com projeção de filmes
evangelísticos após cada culto. Logo no primeiro
culto 10 pessoas se converteram, Lurdes, Nilson,
Maria, Mauro, Leidivânia, Sueli, Benicia, Renaldo,
Renato e Cleidivam.
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Diante desta benção Pr. Armando iniciou nas
segundas-feiras, um trabalho de discipulado com
estas pessoas visando dar uma base bíblica
consistente pois logo no final da safra eles voltam
para Mato Verde onde há uma igreja Batista para
a qual foram encaminhados. Orem por Jeriquara,
pois ali há uma enorme necessidade de pregar o
evangelho. Para contatos: Telefones: Fixo VIVO (16)
3171-2796, CLARO (16) 99293-7333 e TIM (16)
98191-0567. E-mail: prpedregulho@yahoo.com.br.
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Os Batistas não são reformados

Calvino

H

Lutero

istoricamente apenas os Batistas
permanecem de modo consistente
somente com as Escrituras. Todos os
grupos oriundos da Reforma trouxeram os vícios
do catolicismo e, por isso, apesar de abusarem do
jargão latino Sola Scriptura sempre apegaram-se
aos pais das igrejas, às tradição e aos credos.
Até os seus concílios e confissões de fé estão
em pé de igualdade com as Escrituras. Às vezes,
dependendo do professor, até acima delas. Os
reformados nunca abandonaram totalmente o
catolicismo. Mantiveram práticas e doutrinas como
regeneração batismal, batismo infantil, aspersão
e até sacramentos.
Também na eclesiologia os batistas nada têm
a ver com os reformados. Os Batistas sempre
acreditaram na independência de governo de cada
igreja local. Dentro das páginas do Novo Testamento não se encontra nenhuma palavra capaz
de autenticar a autoridade de uma congregação
sobre outras e nem de autoridades que fossem
constituídas organizacionalmente sobre mais de
uma igreja local. Para os Batistas, cada igreja
escolhe seus próprios pastores e demais líderes.
Nenhuma igreja reformada tem tais cacterísticas.
Para ser reformada uma igreja tem que ter tido
ligação com a Igreja Católica. Os batistas nunca
tiveram. Não surgiram no século XVI. Reformados
e católicos atestam esse fato.
Do lado reformador, o historiador luterano,
Johann Mosheim, reconheceu que “Antes do
surgimento de Lutero e Calvino, eram oclusas,
na maioria dos países da Europa, pessoas que
tenazmente aderiram aos princípios dos Batistas
Holandeses.” Zwinglio, outro líder da Reforma declarou que “Eles (Batistas) tem causado um grande distúrbio por 1.300 anos.” Do lado Católico Romano, o Cardeal Housis, que fez parte do Concilio
de Trento (1544), inimigo ferrenho dos Batistas,
reconheceu que “Se a verdade da religião fosse
julgada pela prontidão e coragem pela qual um
homem de alguma seita demonstra em sofrimento,
então a opinião e persuasão de nenhuma seita
poderia ser mais verdadeira e certa, do que a dos
Anabatistas, desde que não houveram nenhuma
destes 1200 anos passados que tivessem sido
mais largamente punidas, ou que permaneceram
mais tranquilas e firmes, e até oferecendo a si
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mesmas aos mais
variados tipos de
punições cruéis,
do que estas pessoas.”
Outro ponto de
suma importância
que diferencia os
Batistas dos Reformados, é a relação com o Estado.
Todos conhecem
o fato que até o
Zuínglio
ano 313 as perseguições aos cristãos por parte dos imperadores
romanos era de uma crueldade sem paralelo. Mas
eles não se entregavam e nem se associavam
aos Estado. Estrategicamente o Imperador Constantino decidiu parar de perseguir os cristãos, e
aderir ao Cristianismo. Deu certo e dali nasceu o
Catolicismo Romano. Em 325, o Concílio de Nicéa
formalizou a união entre Igreja e Estado e dali em
diante ninguém mais poderia deter aquela religião
estatal. Os reformadores nunca conseguiram superar este elo. Aliás, acabaram também seguindo
o modelo, unindo-se aos estados e perseguindo
os não reformados. Através de um Edito publicado em 413, o Imperador Teodósio estabeleceu a
perseguição para os rebatizadores. Começaria a
partir dali o martírio de milhões de cristãos.
Ainda hoje os Batistas crêem que Jesus Cristo
é Senhor da igreja e do Estado. Cada um tem sua
esfera de poder e autoridade, mas devem estar totalmente separados. Os Batista sempre lutaram por
isso e em parte alguma da história você encontrará
batistas em união com o Estado ou perseguindo
outros grupos de cristãos ou não cristãos.
Os que defenderam a fé bíblica como os
Batistas sofreram terrivelmente sob a tirania Católica Romana e depois sob o cetro das Igrejas
Reformadas. A perseguição dos Reformadores
contra os Batistas foi exatamente por causa da
tal Sola Scriptura que eles colocaram em suas declarações, mas apenas os batistas a praticavam
não aceitando os dogmas das igrejas reformadas.
Assim, o que não podiam rebater com argumentos, optavam pela força.
Para tristeza nossa, estamos de novo percebendo que aqueles que estão se declarando
Batistas Reformados escondendo-se atrás da
expressão “Doutrinas da Graça”, começam a
cortar relações com os que não compartilham das
mesmas posições. Muitos destes neo-reformados
que colocam autores não inspirados no mesmo
nível das Escrituras, estão se desviando do Sola
Scriptura. Ao lerem a obra de Calvino, “Contra os
Anabatistas”, estaremos perdidos.
Portanto, os Batistas não fizeram parte da
Reforma. Foram perseguidos pelos católicos e
pelos reformadores. Batista e Reformado são
posições distintas e nós já estamos sentimos na
pele a discriminação!

MARINGÁ PR
Dia 7 de setembro foi realizado o encontro de jovens do
Norte do Paraná, na Igreja Batista Mariah em Arapongas PR.
Pr. Tiago e sua igreja recebeu a
todos muito bem e foi um tempo
edificante. Se fizeram presentes
42 jovens, representando quatro
igrejas do Norte do Paraná e uma
de Osvaldo Cruz - SP. O desafio
foi no Livro de Tiago. Foi grande
bênção ver os jovens fazendo
novas amizades e desfrutando
da comunhão com outros. No
dia 04 de outubro, foi realizado
o batismo de três jovens: Julia,
Aline e Fernanda, filha do Pr.
Claudinei. Na mesma data foram
recebidos mais três irmãos como
membros da igreja: Moacir, Neusa
e Jony. Orem para que os irmãos
em Maringá tenham os recursos
para continuar pagando o terreno.
As parcelas tem sido um pouco
pesadas, por ser em dólar, mas
só faltam 11. Para contatos com
o Pr. Claudinei Periles e Família.
Av. Franklin Dellano Roosevelt,
170 - Jardim Alvorada – 87035090 Maringá - PR. Telefones (44)
3263-9065 (Fixo) Cel. (44) 99814664 - Skype: Periles. E-mail:
claudineiperiles@ig.com.br.
“NÃO HÁ CRISE NO CÉU”

Com o tema “Não há crise
no céu” o Templo Batista em Vila
São José - São Paulo, capital,
sob a liderança do Pr. Ademário
Júnior, reuniu-se nos dias 24 e 25
de outubro de 2015, para a realização de mais uma Conferência
Missionária Anual. O preletor foi o
missionário no ABC Paulista, Pr.
Tomé Lopes dos Santos. Além de
um ambiente agradável de louvor
e adoração, cânticos e testemunhos de Missionários presentes,
foi maravilhoso ver como a Palavra de Deus fala aos corações. A
Deus toda glória!
ENCONTRO DE IGREJAS
Nos dias 19 e 20 de setembro de 2015 a Igreja Batista
Bíblica de Luís Eduardo Magalhães BA realizou um encontro
de Igrejas. O preletor foi o pastor
Luiz Carlos da região de Salvador Bahia. Estavam presentes
os pastores Eurípedes A. dos
Santos de Buritirama BA, Geovan Bezerra dos Santos de Novo
Gama GO e Diomar Pereira da
Igreja hospedeira. Também se
fi zeram presentes os obreiros
José Carlos e Ismael da Silva
da Igreja de Mansidão Bahia e
congregação de Aroeiras Bahia,
Pr Jacó Alves Dias da congregação de Curimatá que pertence
a Igreja de Avelino Lopes PI,
o obreiro João Neto da Igreja
Batista Bíblica de Nova Holanda
BA. Também havia uma comitiva
da congregação de Brejo da
Serra BA.
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CABO VERDE
No mês de Setembro a Igreja da
Bíblia liderada pelo Pr. Manoel Messias
Jr continuou com suas atividades de
evangelismo de crianças no bairro onde
o trabalho foi iniciado e nos bairros vizinhos da Latada e São Pedro. Visitação
aos irmãos, cultos de oração nos lares
e evangelismo de adultos em diversos
locais do bairro. Os irmãos que servem
na área do louvor participaram de um
treinamento de composição de músicas
bíblicas com os ritmos tradicionais de
Cabo Verde. Pr. Junior começou também
ministrar a matéria de Evangelhos no
seminário ABRAKO (África/Brasil/Korea)
todas as segundas à noite para alunos
das diversas igrejas evangélicas cidade.
Quanto aos filhos, Isabella, Rebeca e Josué começaram as aulas na nova escola
e estão ainda na fase de adaptação. No
mês de outubro retornou ao campo o
evangelista Fábio Brito. Na segunda semana de Outubro uma equipe de irmãos
do Brasil (principalmente Juazeiro do
Norte) foram ao Cabo Verde para apoiar
o trabalho principalmente na parte social
e na área de evangelismo, realizando
algumas oficinas e atendimento médico
em algumas comunidades no interior da
Ilha onde o acesso é mais difícil.

“O que mais preocupa não é nem o grito dos violentos, dos
corruptos, dos desonestos, dos sem-caráter, dos sem-ética.
O que mais preocupa é o silêncio dos bons.”
(Luther King)
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Presidente e Coordenador de
Missões da AMI cumprem agenda

Pastores Carlos, Ruy e Renato

Pastores Renato, Armando e Carlos

FAMÍLIA CERPE
Pr. Carlos, Pr. Almir e Pr. Renato

Juca, Júlia, Késia, Pr. Rogério e Pr.
Lucas com uma equipe de voluntários
estiveram em Rincon Del Tigre, na missão e colégio onde, por uma semana,
trabalharam com crianças, adolescentes, jovens e adultos bolivianos além
de índios Aioréus. Foram 3.200 km de
viagem de 05 a 13 de outubro, com
uma parada em Campo Grande MS, e
na volta em Andradina SP. Em Rincon
Del Tigre os pedreiros e ajudantes construíram uma sala de aula e deixaram as
bases e alicerces para outra, outros ajudaram com encanamentos, instalações
e serviços geral. As mulheres ajudaram
na cozinha, limpeza e organização do
refeitório. Juca, Júlia, Késia, Pr. Rogério
e Pr. Lucas visitaram salas da escola e
também lecionaram Educação Física
e aulas de Voley Feminino, com mensagens evangelísticas. No sábado foi
realizado um grande torneio de Futsal.
As mensagens foram dadas pelo Pr.
Bruno e pelo Pr. Thiago. No total foram
26 decisões para Cristo. Glórias ao
nosso Grande Deus! Verners Cerpe
Junior (Juca) & Rosemary Cerpe são
missionários pela YMI Brasil. Contatos:
WhatsApp: (11) 97068-9577
RIO BRANCO
O Pr. Ruy Messias tem visto o Senhor
operar maravilhas no trabalho em Rio
Branco AC. Mesmo em sua saúde física,
o Senhor tem sido benevolente para com
ele através da medicação e terapia indicada, e ainda ao tratamento alternativo, com
a equipe Dr. Cicero Galli, (Neurocientista)
em São Paulo. Orem por sua melhora.
Neste mês de novembro Pr. Ruy terá
exames e precisa de apoio para suas
passagens de Rio Branco a São Paulo.
Sua ida a São Paulo sempre inclui, além
do tratamento médico, visitas a algumas
igrejas mantenedoras e busca de apoio
em outras. Para contatos use o telefone:
(68) 8113-3513 (TIM).

Jeriquara-SP - Pr. Carlos e Pr. Armando
Pedregulho-SP
Pastores Renato, Armando e Carlos

N

o dia 23, em Guarulhos
SP a reunião do Presidente, o Coordenador
de Missões e o missionário Pr. Alexandre Aquino foi para elaborar um
cronograma de montagem do site
da AMI e da mudança definitiva do
missionário para Batatais até dia 29
de fevereiro de 2016 onde atuará no
Projeto FORMACOM - Formação e
Comunicação da missão.
À tarde do mesmo dia 23, nas
dependências da Igreja Batista
Esperança onde teria início a IV
Conferência Missionária, aconteceu
a reunião entre a Diretoria da AMI
com o Pr. Francisco Cosmo da Silva
Neto e sua esposa Sulamita Souza
Brandão Silva. Na reunião foi recebido pela missão o Projeto Caxias
do Sul RS - Serra Gaúcha.
No sábado à tarde, dia 24, o

Pr. Carlos participou do workshop
sobre missões realizado dentro da
programação das conferencias da
Igreja Batista Esperança. O evento
contou com a participação de dezenas de missionários e representantes de diversas missões do meio
batista fundamentalista.
Dias 29 o Presidente e o Coordenador de Missões visitaram o
missionário Armando Castelan Jr
que está implantando igreja em
Pedregulho SP e Jeriquara SP.
Em Pedregulho, graças ao apoio
financeiro do irmão José Ramos,
de Cuiabá MT, o templo já foi construído. Para terminar o seu trabalho
em Pedregulho Pr. Armando está
conduzindo a igreja ao ponto em
que consiga sustentar o seu próprio
pastor. Em Jeriquara o trabalho
ainda está bem no início, mas tem
dado frutos para a glória do Senhor.
De passagem por Batatais, Pr. Renato visitou o trabalho do Pr. Almir
Nunes que está iniciando a primeira
etapa da construção do templo. Na
foto, os pastores Renato, Almir e
Carlos Moraes.
Dia 30 os dois diretores da AMI
cumpriram agenda em reunião com
o missionário Pr. Ruy Messias que
está implantando igrejas em Rio
Branco AC. Pr. Ruy está na fase
de transição para entregar a igreja
a um pastor, mas ainda precisa aumentar a participação das finanças
da igreja para que tenha condição
de sustentar o pastor. O motivo
principal da reunião que foi realizada em Ribeirão Preto, é o fato de o
missionários estar em tratamento
de saúde. Inclusive sua viagem a
Ribeirão Preto é parte do seu tratamento. O Presidente e o Coordenador de Missões constataram que
ele está animado e em condições
de prosseguir no seu ministério.
Em maio de 2016 deverá acontecer
uma Conferência Regional da AMI
em Rio Branco coordenada pelo
Pr. Ruy.

É a TV que vai
educar seu ﬁlho?

S

empre ouvi que a TV aliena as pessoas.
Seria isso um exagero? Uma definição
para a palavra alienar é: “diminuir a
capacidade dos indivíduos quanto ao pensar ou
agir por conta própria. E um dos juízos que se faz
a respeito da TV é que ela manipula as pessoas
e é capaz de alterar o comportamento de uma
sociedade. Creio que não é difícil de se constatar
a veracidade destas afirmações. Uma pessoa
exposta a discursos feitos por pessoas bonitas,
elegantes, aparentemente inteligentes e felizes,
estará propensa a aceitar as ideias por elas
apresentadas. É por isso que os apresentadores
de TV são chamados de formadores de opinião.
Crianças que passam muito tempo diante da TV
(vídeos, internet) são seduzidas por um universo
colorido e com muita ação. Elas então começam
a ter dificuldade de se concentrar naquilo que
tenha menos atrativo (cores e movimentos) que
os vídeos. E elas perdem o interesse pela leitura,
pois o livro exige que a criança transforme palavras
em um mundo de cores e movimentos, através da
imaginação. E isso será difícil para uma criança
treinada pela TV para ser passível e aceitar tudo
pronto. Num estudo publicado pela revista médica
Pediatrics, Bob Hancox, da Universidade de Otago,
na Nova Zelândia, afirma ter constatado que crianças que assistem a mais de duas horas de TV ao
dia enquanto cursam a escola primária têm mais
dificuldades de concentração ao chegar ao ensino
secundário do que aquelas que assistem pouco à
TV. Isto não significa estar apenas à frente da TV,
mas diante do computador, games e vídeos. Não
é sem razão que Bill Gates afirmou: “Meus filhos
terão computadores, sim, mas antes terão livros.
Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão
incapazes de escrever, inclusive a própria história.”
Não estou numa campanha para proibir a TV,
mas é certo que ela não pode ser a babá de nossos filhos. Veja isso: Ben Carson estava indo mal
na escola, sofria bullying e tornou-se agressivo.
Então sua mãe o proibiu de assistir TV até que
terminasse sua lição e o obrigou a ler um livro por
semana. Ela não sabia ler, mas, sabia colocar limites. Ben tornou-se o melhor aluno de sua classe.
Se formou em psicologia e se especializou em
neurocirurgia. Tornou-se o primeiro afro-americano
chefe dos residentes em neurocirurgia do Hospital
John Hopkins. Entrou para a história da medicina
em 1987 ao separar gêmeos siameses unidos
pela cabeça. Foi o primeiro médico a realizar uma
cirurgia em um feto dentro do útero. Ele recebeu
a Medalha Presidencial da Liberdade em 2008, a
maior honraria civil dos Estados Unidos.
Martha Medeiros publicou o seguinte: “Crianças não conseguem processar direito o que
vivenciam. Assumem culpas que não possuem,
fantasiam abandonos, se responsabilizam pela
infelicidade dos pais, e pior do que tudo, se sentem
desprotegidas em um lar briguento. Crescem e se
tornam homens e mulheres paranoicos, inseguros,
acovardados diante da vida. É uma tecla insistentemente batida, mas pouco escutada: criança
precisa ser amada. Não precisa de um iPhone aos
nove anos, não precisa ir a Disney antes de ser
alfabetizada, não precisa de um guarda-roupas
de estrela de cinema. Precisa ser amada. Sai de
graça. Só custa caro quando é educada por duas
criaturas mais infantis do que ela.” Se o mundo
pensa assim, por que um filho de Deus entregaria
seu filho aos cuidados da TV? “E estas palavras,
que hoje te ordeno, estarão no teu coração; E as
ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado
em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te” (Deuteronômio 6.6,7).

“Se não puder se destacar pelo talento,
vença pelo esforço.”
(Dave Weinbaum)

TIMOR LESTE
com Pr. Fabiano Almeida

Encaminhamento

T

ao psicólogo?

ornou-se comum os pais procurarem respostas
médicas ou terapia quando os filhos têm problemas
de comportamento. Lembro-me de certa mãe que,
chocada, desejava levar sua filha ao psicólogo porque esta
havia mordido a colega em uma disputa por um brinquedo.
Outra mãe, desesperada, desejava encaminhar o filho ao
psicólogo porque o ﬂagrou assistindo vídeos pornográficos em
seu computador, ao qual tinha livre acesso, sem vigilância. Ela
não pensou em tirar o computador do quarto. Conheço crianças
que são levadas ao médico por questões comportamentais e
acabam sendo medicadas para serem mais fáceis de controlar.
Não estou refutando ajuda médica quando há necessidade
real, mas questionando quantas vezes esta ajuda é buscada
ao invés de se educar e disciplinar a criança. Tenho visto Deus
ajudar muitos pais ao receberem aconselhamento bíblico, mas
fico triste em saber que, a cada ano, mais pais cristãos estão
buscando ajuda para seus filhos na terapia. O que a criança
que mordeu a colega precisava? De pais que a corrigissem e
apresentassem as consequências de seus atos. No segundo
caso, os pais precisam estar alertas ao livre acesso à internet,
supervisionando e treinando seu filho, corrigindo-o quando necessário. Muitas vezes, problemas de comportamento surgem
por falta de disciplina consistente. Vamos colocar curativos nos
sintomas ou tratar a causa, que é o pecado? Será que o profissional médico vai tratar o coração pecaminoso da criança?
Veja o que a Bíblia diz em Provérbios 4:23 “Sobre tudo
o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele
procedem as saídas da vida”, ou seja, o comportamento de
seus filhos reﬂete o que está em seu coração. Mudar o comportamento sem mudar o coração não é recomendável, mas
sim condenável (TRIPP, 2002, p. 15,16). Antes de encaminhar
seu filho para atendimento psicológico, saiba que a psicologia
secular baseia-se em pressupostos ateístas e em fundamentos
evolucionistas, claramente opostos à Bíblia. A psicologia possui
um emaranhado de ideias e teorias, com centenas de modelos
e técnicas de aconselhamento, sendo que muitos destes se
contradizem. Você sabe a qual destas técnicas seu filho será
exposto? Os pressupostos da Psicologia como: a bondade
inata da natureza humana, a busca de respostas dentro de
si mesmo e no passado para corrigir as atitudes presentes, o
desconsiderar a realidade espiritual e considerar as Escrituras,
a oração e o Espírito Santo como recursos simplistas e inadequados para a resolução de problemas, são pressupostos que
podem andar lado a lado com a verdade bíblica? (MACARTHUR, 1995, p. 47-50). Por dezenove séculos pais cristãos
educaram seus filhos de forma satisfatória, sem o auxílio da
Psicologia, baseando-se unicamente nos princípios bíblicos.
Deus já nos deu a direção, basta segui-la.
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.
Tripp, Tedd. Pastoreando o coração da criança.
São José dos Campos-SP: Editora Fiel, 2002.
MacArthur, Jr, John F. Nossa suficiência em Cristo.
São José dos Campos-SP: Editora Fiel, 1995.

P

r. Lourinaldo, Suenia, Levi e
Nathan Araújo, missionários
no Timor Leste conseguiram um lugar mais adequado do que
a própria casa para os cultos da igreja
em Dili. Um salão confortável que
cabe até 90 pessoas por um valor

mensal dentro das possibilidades. No
domingo, 6
de setembro
foi realizado
o primeiro culto em português, com um
grupo de 20
pessoas. Tem
havido novas
conversões e
mais pessoas
estão sendo
integradas à
igreja. Outra boa notícia foi a chegada
da APEC por lá levada por irmãos
coreanos e australianos. Já foi realizado o primeiro curso intensivo para
formar professores. O Pr. Lourinaldo
pretende realizar um batismo ainda
este ano antes do Natal.
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“Bellas desde o corpo.
Saudáveis até na alma”

N

esse tão lindo dia que
o Senhor reservou para
as mulheres no Espaço
Friboi em Barretos SP, foi possível
reunir 100 mulheres das igrejas da
região, incluindo, além de Barretos,
Bebedouro, Pitangueiras, Ribeirão
Preto, Morro Agudo, Sales Oliveira,
Cândia, Guaíra, São José do Rio
Preto, Batatais, São Sebastião do
Paraiso e São Paulo.
Durante todo o dia uma técnica
em nutrição e uma enfermeira esteve
presente para instruir, medir o IMC e
a pressão arterial das convidadas. O
dia começou com um nutritivo, integral
e delicioso café da manhã. Em outro
ambiente, após o café, uma aula de
artesanato, onde as participantes
montaram um caderno de oração e
meditação diária.
O culto foi iniciado dando as boas-vindas a todos os presentes, e logo
em seguida a primeira palestra com a
irmã Gildete Malves da Igreja Batista
Bíblica Nova Jerusalém de São Paulo, capital. Essa primeira palestra foi
sobre o tema “Bellas desde o corpo”,
e Deus falou poderosamente através
da sua palavra.
Logo após foi servido uma refrescante gelatina enquanto eram
sorteados vários brindes doados por
irmãs que ajudaram na organização

do evento. Pouco depois chegou a
hora do almoço!!!
A primeira atividade após o almoço foi o SPA com massagens
relaxantes, escalda pés, auto maquiagens e, para acompanhar, naquele
intenso calor, deliciosos picolés de
fruta. Todas bem relaxadas, partiram
para uma deliciosa salada de frutas,
iogurte com granola e mel.
E pra fechar com chave de ouro,
Deus falou ricamente a todas as presentes ricamente com a palestra que
irmã Selma Pavan Agnesini na segunda
parte do tema, “Saudáveis até na alma”.
Antes do encerramento foram
dadas preciosas instruções pela irmã
Maísa Ismael, idealizadora das Bellas
e Saudáveis desde 2006. Maísa falou
sobre o interesse de Deus em criar
os alimentos com seus peculiares
formatos parecidos com a forma dos
órgãos do nosso corpo, justamente
para nos mostrar seu amor e cuidado.
A conclusão é que Deus se importa e
quer despertar a todos para uma vida
espiritual intensa, sem descuidar do
corpo físico e do emocional, por sermos todos templo do Espírito Santo,
criados para a sua Glória.
O próximo encontro Bellas e Saudáveis será dia 15 de novembro de
2016, em Barretos.
Desde já todas estão convidadas.
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LONDRINA PR
O missionário Reinaldo Batista
tem visto o Senhor fazer maravilhas
nas prisões do Estado do Paraná, um
campo missionário cheios de desafios e adversidades. Recentemente,
através do agente penitenciário, irmão Renato, um fiel colaborador que
muito ajuda o missionário Reinaldo
no seu acesso à PEL o conduziu à
“UTI da prisão” expressão usada
por ele para descrever os presos
mais perigosos que cometeram
crimes repulsivos, e principalmente
que estão espiritualmente presos
por satanás. Na ocasião tiveram a
participação de 60 homens ouvindo
a mensagem de arrependimento e
fé para a Salvação e dentre esses,
cinco invocaram o nome do Senhor.
Aos que resistiram rejeitando, orem
para que Deus quebrante seus corações, para que eles venham ao
conhecimento da verdade. Na CCL
– Casa de Custódia de Londrina
há um grupo de oito presos fieis ao
discipulado bíblico. Recentemente os
1.250 presos da PEL iniciaram uma
rebelião totalmente descontrolada.
Um dia antes o missionário Reinando
estava dentro da prisão e eles haviam
colocado fogo em uma das galerias,
mas logo foi controlado. No outro dia
devido a um resfriado, Reinaldo não
pode ir às prisões, e foi exatamente
o dia em que aconteceu a rebelião.
Deus o livrou! Orem pelo Pr. Reinando, sua esposa Aline e as filhas
Priscila e Camila. Ore também para
que o Senhor envie mais missionários
aos presídios do estado do Paraná.
Contatos: Telefone Residencial: (43)
3343-5095, Celular Claro. (43) 88082033, Celular Vivo (43) 91563972, ou
e-mail: reinaldoroabrasil@gmail.com.
QUATRO ANOS

A Igreja Batista Bíblica Fundamentalista de Cubati PB sob a liderança do
Pr. Marcos Antonio de Araújo Barbosa
comemora seu quarto aniversário de
fundação neste 15 de novembro. A
data será marcada pela realização
de uma conferência nos dias 14 e 15
sob o tema: “O verdadeiro louvor”. O
preletor será o Pr. Moisés Dantas da
Igreja Batista Bíblica de IPSEP - Recife PE. O evento contará ainda com a
participação especial do canto Ivanildo
Tenório da Igreja Batista Bíblica Salém
de Salvador BA. Para contatos com Pr.
Marcos Antonio: Telefone: (83) 996424133 (TIM).
FAMÍLIA DEAN

Dia 24 de outubro aconteceu
o culto de despedida do casal de
missionários estadunidenses, Pastor
Thomas e da Diana Dean. O evento
foi realizado na IBABI - Igreja Batista
Bíblica em Jacareí S P sob a liderança de Patrick e Ann-Janel. Foram 35
anos de ministério aqui no Brasil.
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BORDA DA MATA MG
N o s
dias 17 e
18 de Outubro de
2015, a
Congregação Batista Bíblica
em Borda
da Mata MG sob a
liderança
do Pr. Natanael Rodrigues Nogueira realizou sua
III Conferencia Missionária. O
preletor foi o Pr. Eurípedes Antônio
dos Santos Filho, missionário em
Buritirama - BA. Esteve presente
também a Missionária Heber Amaral que trabalha com os ribeirinhos,
pelo projeto Bom Samaritano na
cidade de Vigia - PA. A Conferencia
foi uma grande benção, foi feito
a renovação de promessa de Fé
para Missões onde a Congregação alcançou seu alvo, e estará
aumentando seu investimento
em cada missionário e adotando
mais missionários. Hoje a Congregação participa em 11 projetos
Missionários.

“Viva de maneira que sua presença não seja notada,
mas que sua ausência seja sentida.”
(AD)

Conferência Pastoral de Caraguatatuba

A

inda dá tempo de participar
da III Conferência Pastoral de
Caraguatatuba SP nos dias 10
a 13 de novembro de 2015 no Hotel Mar.
Os preletores são: Dr. Jim Perdue, Pr. Mike
Dorough e Dr. David Grantham, todos dos
EUA.
São convidados a participar da conferência, além de pastores e missionários,
diáconos, seminaristas, jovens e todos
os irmãos e irmãs que se interessam pela
evangelização do Brasil. Haverá programação especial para as mulheres e trabalho de
berçário. O evento é realizado pela Igreja
Batista Caraguá sob a liderança do Pr. Alex
Hensley.

O investimento para cada participante
será de R$ 250,00 para pessoas a partir
de 12 anos. De 9 a 11 anos, R$ 150,00.
De 5 a 8 anos, R$ 100,00 e de 0 a 4 anos,
R$ 50,00. Veja mais detalhes na Ficha de
Inscrição.
Para fazer a inscrição: Deposite na conta
BRADESCO Agência 1612-8 – Conta Corrente 1003414-0 em nome de Barbara Alaini
Hensley e envie o comprovante do depósito
bancário mais a Ficha de Inscrição para:
Pr. Alex Hensley, Rua Salatiel Gonçalves
de Castro Filho, 50 - CEP 11672-170 Caraguatatuba SP ou escaneado por e-mail:
ajcaragua@gmail.com. Informações pelo
telefone: (12) 3888-4189.

15º ANIVERSÁRIO

Continuação da página 1

A Igreja Batista Bíblica em
Itaituba PA, sob a liderança do Pr.
Rogério Lima da Silva, fundada
no dia 18 de setembro de 2000
comemorou seu 15º aniversário
realizando uma série de conferências nos dias 26 e 27 de setembro de 2015. O preletor foi o Pr.
Antonio Renato Aquino Torres da
Igreja Batista Bíblica Aliança em
Manaus AM. O tema foi baseado
em Romanos 5.17: “ Um morreu
por todos para que todos vivesse
por um”. Contatos com Pr. Rogerio
Silva pelo e-mail: limarogerio_itb@
hotmail.com.
MOÇAMBIQUE
A missionária Rosangela da
Silva Feitosa já está com a passagem para Moçambique. Foi comprada, e está marcada para o dia 7
de dezembro de 2015. Rosângela
teve sua passagem paga pela
Josélia, pela a Igreja Batista em
Vitória da Conquista e pelas irmãs
de Uberaba MG. Orem para o restante da documentação seja liberado. Rosângela já tem a autorização
concedida em Moçambique, mas
precisa de outra autorização aqui
no Brasil. Enquanto aguarda o dia
da viagem a missionária continua
em Uberaba ensinando os pequeninos com o propósito de levá-los
ao conhecimento de Cristo. Ainda
falta cerca de 30% do sustento.
Para saber mais visite o blog:
http://missrosangelafeitosa.blogspot.com.br. Para contatos por
telefone: Fixo: (34) 3321-8331;
Claro: (34) 8416-9071; Oi: (11)
96999-8987; Vivo: (34) 9812-0636;
Tim: (34) 9148-1218 WhatsApp.
Skype: missrofeitosa.

AMI aprova novo projeto

E

m Fortaleza CE trabalhou em
diversos ministérios de implantação de igrejas e teve ligação
com diversos pastores que muito o ajudaram. Atualmente é membro e enviado para
o campo missionário através do Templo
Batista de Itapuã em Salvador BA, sob a
liderança do Pr. Joel Moura Gouveia.
Pr. Cosmo é casado com Sulamita
Souza Brandão Silva, cearense da cidade
de Marco. A irmã Sulamita é filha de pastor
e converteu-se a Cristo no dia 16 de março
de 1975, tendo sido batizada no dia 31 de
dezembro de 1979.
Conheceu o Cosmo em 1990 e casaram-se no dia 23 de novembro de 1991. Sulamita
está cursando enfermagem, gosta de escrever e tem dado todo apoio ao esposo no
ministério. O casal tem dois filhos, Wendell
Lucas com 21 ano e Wagner Daniel com 12.
Ambos acompanha os pais no ministério.
Pr. Cosmo e sua família foram para o Rio
Grande do Sul em janeiro de 2013. Estando
lá Pr. Cosmo aceitou o convite do Pr. Joel
Moura para dar continuidade a um trabalho
que estava sendo iniciado em Caxias do
Sul, na Serra Gaúcha. Tendo aceitado o

desafio, Pr. Cosmo está evangelizando o
Bairro Universitário.
Caxias do Sul é a segunda maior cidade
do estado do Rio Grande do Sul com cerca
de 600 mil habitantes, situada a 127 km
da capital, Porto Alegre. A escolha do Rio
Grande do Sul como campo de atuação
missionária deve-se ao fato de ser este o
estado menos evangelizado do Brasil e com
o maior crescimento do espiritismo. Tem a
menor taxa de crescimento de evangélicos
no país e lidera as estatística de suicídio.
Pr. Cosme sabe de todas as dificuldades
para implantar igrejas na Serra Gaúcha, mas
tem convicção de que o Senhor o quer ali e
está disposto, juntamente com sua esposa e
filhos, a fazer a vontade do Senhor. Orem por
este novo projeto através da AMI. Pastor Cosme precisa de seu apoio também no sustento
que está em cerca de 50% do necessário.
Para entrar em contato use o e-mail:
pastor_cosmo@yahoo.com.br o telefone
Família:
Wendell Lucas Brandão Silva (21/02)
Wagner Daniel Brandão Silva (18/01)
Sulamita Souza Brandão Silva (23/01)
Francisco Cosmo da Silva Neto (03/03)

Corrupção à luz da Bíblia
“Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até
o sábio, e o suborno corrompe o coração”.
(Eclesiastes 7.7)
orrupção é uma palavra que está na pauta
nos últimos dias em nosso país. O mundo
em si passa por uma crise moral, espiritual e ética onde todas as instituições do Estado tem
se corrompido. Nem mesmo a família e as igrejas
escapam.
O que mais se debate é se a corrupção começou
no PT, no PSDB ou em outro partido? Muito me entristece quando vejo os irmãos em Cristo combatendo
partidos políticos, como se isso resolvesse os problemas sociais e econômicos em que vivemos. Mas
o problema não está nos partidos e sim nos homens
corrompidos desde Adão.
Vamos deixar que a Bíblia responda: “Portanto,
como por um homem entrou o pecado no mundo, e
pelo pecado a morte, assim também a morte passou
a todos os homens por isso que todos pecaram” (Rm
5.12). “Pois assim como por uma só ofensa veio o
juízo sobre todos os homens para condenação, assim
também por um só ato de justiça veio a graça sobre
todos os homens para justificação de vida” (Rm 5.18).
Adão e Eva foram os primeiros a experimentarem a corrupção. Ali começou a corrupção da raça
humana, trazendo ao mesmo tempo morte natural, e
espiritual e toda espécie de males que vivemos hoje.
Foi o próprio Deus que disse: “... no dia que dela
comeres, certamente morrerás” (Gn 2.17b). Como
resultado do pecado veio a morte natural sobre Adão
(Gn 3.19; 5.5) e sobre toda a sua posteridade (Rm
5.12-19; I Co 15.22; Jó 5.7). A Bíblia ensina que há
corrupção e morte desde que o pecado existe.
Qual deve ser a postura dos cristãos no que se
refere aos que estão em posição de governo? Paulo
é taxativo: “... recomendo que se façam súplicas,
orações, intercessões e ações de graças por todos
os homens; pelos reis e por todos que exercem autoridade” (I Tm 2.1,2). Quando Paulo escreveu, por
inspiração divina, essa recomendação, ele vivia sob
a ditadura dos imperadores romanos. Eles eram,
desumanos e perseguidores do cristianismo.
A seita dos zelotes não aceitaria o conselho do
Apóstolo, porque, para os “zeladores”, extremistas,
romano bom era romano morto. Por mais difícil de engolir essa verdade, é o que a Bíblia ensina. Gostemos
ou não da presidente, nossa missão é de orar por ela.
A revolução armada, para depor governantes
despóticos, não tem apoio nem dos apóstolos, nem
de Cristo. A revolução cristã é muito mais poderosa. É
a revolução do temor a Deus e da oração. Da oração
pelos governantes, pelos perversos. Você tem orado
pelos governantes?
Um irmão me disse: Pastor o senhor viu que a
Dilma vai aumentar os impostos? Eu abri a Bíblia e li
para ele: “Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar
o tributo a César, ou não? Jesus, porém, conhecendo
a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe
apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: De quem
é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De
César. Então ele lhes disse: Dai pois a César o que
é de César, e a Deus o que é de Deus” (Mt 22.17-21).
A raça humana está sentenciada à corrupção
(Gn 6.1-13). Quando estudamos sobre corrupção
aprendemos também sobre a depravação do coração humano. Tudo isso envolve uma progressão
anti-Deus. Cada dia que passa a raça humana está
ficando mais distante de Deus, mas ainda assim Deus
está dizendo: “Destruirei o homem que criei de sobre
a face da terra”. Este é o julgamento divino. “Deus
disse”. Este é o julgamento justo: “Toda a vida se
corrompeu “. Este foi o julgamento oportuno: “que eu
criei”. Este foi o julgamento irresistível: e disse Deus
“Eu destruirei”. O conselho que dou aos contradizentes é o que o nosso Senhor e Salvador nos deu
em João 18.36 “Respondeu Jesus: O meu reino não
é deste mundo; se o meu reino fosse deste mundo,
pelejariam os meus servos, para que eu não fosse
entregue aos judeus; mas agora o meu reino não é
daqui”. “E procureis viver quietos, e tratar dos vossos
próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias
mãos, como já vo-lo temos mandado; Para que andeis
honestamente para com os que estão de fora, e não
necessiteis de coisa alguma”. I Ts 4.11-12).
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Marcos Antonio de Araújo Barbosa
Igreja Batista Bíblica Fundamentalista de Cubati PB
Telefone: (04183) 99642-4133 (TIM)

“Precisamos ser pacientes, mas não ao ponto de
perder o desejo; devemos ser ansiosos, mas não ao
ponto de não sabermos esperar.”
(Max Lucado)

Rancagua - Chile

M

Você é um
bom amigo?

alba Tahan conta a história de dois amigos,
que estavam viajando. Ao atravessar um rio
impetuoso, um deles caiu nas águas revoltas. O
amigo, num enorme esforço, se atirou na água para salvá-lo.
Ao saírem da água o que fora salvo escreveu na rocha “neste
dia fui salvo por meu amigo”. Continuaram a caminhada e em
determinado momento, cansados, começaram a discutir e o
que fora salvo as águas foi esbofeteado pelo amigo. Calmamente ele se levantou e escreveu na areia- “neste dia fui esbofeteado por meu amigo”. Curioso um dos caravaneiros que
os acompanhava perguntou: “Por que lá atrás você escreveu
na rocha e agora escreve na areia?” Ao que ele respondeu:
‘Porque o benefício que recebi de meu amigo permanecerá
para sempre nesta rocha e em meu coração, mas a injúria
escrita na areia o vento logo a apagará, assim como essa triste
lembrança desaparecerá do meu coração”.
Amigo é um bem precioso demais, mas para construir uma
amizade gasta tempo.
No livro de Provérbios encontramos orientações importantes sobre os verdadeiros e os falsos amigos.
Há aqueles “ditos” amigos que são interesseiros e, na base
do “toma lá, dá cá” vão arrebanhando os indoutos e aumentando cada vez mais o seu círculo de amizades.
Em Prov. 14:20 diz: “o pobre é odiado até do vizinho, mas o
rico tem muitos amigos” e em Prov.19:4 “as riquezas multiplicam
os amigos; mas, ao pobre, o seu próprio amigo o deixa”. Aqueles
que o convidam para suas festas e reuniões porque têm certeza
de que serão retribuídos, ou mostram-se solícitos e amigáveis
porque esperam ganhar algo em troca, eles vêm e vão dependendo de suas posses, de seu poder e das circunstâncias.
Há aqueles que são conhecidos como os “leva e traz”
como descrito em Prov. 16:28: “o homem perverso espalha
contendas, e o difamador separa os maiores amigos”. Se
você tiver alguém assim ao seu lado ficará sabendo da vida
de todo mundo, mas todo mundo também ficará sabendo de
seus segredos. Não dá para entender que amor é este que é
capaz de ouvir de alguém uma maledicência sobre seu amigo
e, rapidamente, achar uma brecha para citar essa crítica e o
nome da pessoa que a fez. Que prazer existe neste coração
que é capaz de ver seu amigo sofrer por aquele comentário
e acreditar que praticou uma boa ação ao contar?
Há ainda os que acreditam que “quanto pior, melhor”. Por
inveja, ciúmes, orgulho ou falta de amor possuem uma terrível
disposição para ver nos que vivem um momento desfavorável, a queda, a dor, a decepção ou até mesmo condenação,
quando eles próprios estão caindo nas mesmas faltas que
condenam. Alguns se sentem triunfantes ao ver o “antigo
amigo, agora inimigo” passar por vergonha ou frustração.
É preciso ter discernimento para reconhecer uma verdadeira amizade e não devemos ficar iludidos com falsos amigos. A
falta deste conhecimento gera muitas decepções.
Aprendi ao longo dos anos como diretora de escola, que
muitas vezes, as pessoas que chegavam à minha sala para
contar algo que alguém havia dito a respeito de minhas ações
ou me criticado pelos projetos sugeridos para a melhoria da
administração ou dos resultados dos alunos, era, normalmente
um funcionário enciumado pelo sucesso do colega ou pelo
respeito que aquela pessoa havia conquistado.
Após orar por sabedoria o Senhor me orientou a, cada
vez que isso acontecia, chamar os dois na minha sala, expor
o que havia sido relatado e, via de regra, o delator acabava
reconhecendo que havia interpretado mal o que fora dito.
Normalmente, após os pedidos de perdão, eles conseguiam
conviver pacificamente.
O amigo verdadeiro tem respeito pelas opiniões e privacidade de cada um daqueles que nele confiam. “O olhar do
amigo alegra ao coração; as boas-novas fortalecem até os
ossos”. (Prov. 15:30)
O amigo verdadeiro além de conselheiro, sempre fala a
verdade, mesmo que para isso tenha que condenar a atitude
errada: “como o ferro com o ferro se afia, assim, o homem, ao
seu amigo” (Provérbios 27.17). Ele lhe diz o que você precisa
ouvir e não apenas lhe dá tapinhas nas costas concordando
com tudo que você faz. Ele gosta da sua presença, é como um
irmão que você escolheu ter. Um amigo é alguém que prefere
a dor de falar a verdade, corrigindo o amigo, se preciso for, do
que a facilidade de se calar. “Leais são as feridas feitas pelo
amigo.... Provérbios 27:6
O amigo verdadeiro é alguém que está do nosso lado
mesmo quando todos nos abandonam. “Em todo tempo ama
o amigo, e na angústia se faz o irmão” (Pv 17.1) Que privilégio
ser e possuir amigos assim. Aprenda a escrever na areia as
feridas dos amigos. Logo elas estarão fechadas.
Mas, se você não consegue encontrar entre aqueles com
os quais convive estas características, lembre-se de que ainda
Jesus é o amigo mais chegado que um irmão. Pense em todas
as referências de um irmão maravilhoso, um exemplo de irmão.
Pois é, Jesus vai além de todos elas em sua capacidade de
amar! Entregue-se a Ele. Guie-se por Ele.
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o período de 04 a 30 de
julho alguns jovens aqui
do Brasil, visitaram o Pr.
Jomar no Chile, ajudando na obra
em Rancagua. Entre eles Eufrásio e
Felipe (Igreja Batista Horto do Ipê SP), Andréia e Bruno (Igreja Batista
em Dom Pedro - Manaus). Entre os
dias 17 e 24 de agosto o Pr. Jomar
recebeu a visita do Pastor Vanderley
Lopes, missionário da Missão Novas
Tribos do Brasil, e do irmão Edvaldo,
de Guarulhos SP. Em setembro a sogra
do Pr. Jomar, irmã Maria José, foi para o
Chile setembro, e levou uma oferta para
compra de um projetor.
Nos dias 10 e 11 de outubro foi realizada a IV Conferência de Aniversário do
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trabalho de implantação da Igreja Batistas
Galilea em Rancagua. Orem pelo sustento
do Pr. Jomar e sua família, pois a alta do
dólar diminui o poder de compra do sustento. Contatos: E-mail: pastorjomar123@
gmail.com.

DICAS DE LEITURA

“Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas;
os livros só mudam as pessoas.” Mário Quintana
Avivamento
Richard Owen Roberts
Shedd Publicações
www.vidanova.com.br
Avivamento não
acontece em encontros
agendados. Não é um êxtase emocional. É a ação
extraordinária do Espírito
Santo que produz resultados extraordinários. Vivemos dias em que
um avivamento é imprescindível e por isso
vale a pena ler os escritos de Roberts que
é um excelente expositor das Escrituras.
A Gênese da doutrina
Fundamentos da
crítica doutrinária
Alister McGrath
Edições Vida Nova
www.vidanova.com.
br
O Que é doutrina?
Como pode uma afirmação doutrinária do
passado ter autoridade no presente? Como
as afirmações doutrinárias devem ser analisadas e avaliadas criticamente? Essas são
perguntas cruciais para a teologia cristã, e
a maneira em que são respondidas gera
consequências significativas para a igreja.
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Conexão com o Pai
Josh McDowell
Editora Hagnos
www.hagnos.com.br
Você não precisa ser
perfeito. Não importa
de onde você esteja
começando. Não importa como o seu pai era.
Deus pode ajudá-lo a se
tornar o tipo de inﬂuência que você sempre
quis ser na vida de seus filhos. Josh McDowell o convida a se aprofundar no coração
do Pai celestial, no qual as riquezas da
verdadeira paternidade estão à espera para
serem aprendidas.
As Aﬁrmações
Impressionantes da
Profecia Bíblica
Mark Hitchcock
Chamada da Meia Noite
www.chamada.com.br
A quarta parte da Bíblia
consiste em predições
sobre o futuro e, desde a
época da sua composição, centenas delas
se cumpriram com 100% de precisão. O autor, um especialista em Profecias Bíblicas,
mostra as vantagens de lançar um olhar
atencioso sobre os acontecimentos futuros.

No dia 25 de outubro quatro
novos irmãos da Igreja Batista
Independente de Formiga – MG
foram batizados pelo Pr. Bruno
César de Oliveira em obediência
a Jesus Cristo. São eles: Bhelione
Leonel Gonçalves (22), Dayane
Cristina Alves (20), Nathan Ferreira
Rocha (13) e Lara Vitória Estevam
de Sá (11). Destes quatro, o casal
Bhelione e Dayane manifestou o
desejo de matricular-se no seminário a partir do próximo ano. Outros
irmãos, em período de discipulado
bíblico, também se preparam para
o batismo vindouro: Gilliard Neves
de Abreu (22), Elisângela e Lucimar
(40). Orem por eles!
JI-PARANÁ
O missionário
Adilton
Campos
em parceria com Associação
Gravações
Brasil realizou gravações em áudios de várias passagens bíblicas na língua tupi mondé
Gavião - RO, e pela primeira vez
na língua Karo do Povo Arara.
Para tais povos que tem a cultura
do ensino oral é muito significativo
este material, principalmente o
Povo Arara que está sem obreiros.
Os povos Suruí, Gavião, Zoró e
Arara que no passado guerreavam entre si, agora se reúnem
a cada dois meses para celebrar
a libertação em Cristo, ter comunhão e aprender mais da palavra
de Deus. Inclusive casamentos
têm ocorrido entre essas. Pr. Adilton continua trabalhando com as
traduções das lições bíblicas em
Gavião e ministrando o ensino
bíblico cronológico. A Igreja está
amadurecendo lentamente mais
de forma consistente. Em dezembro Pr. Adilton e sua esposa
Vilma sairão de férias em visita
aos familiares, igrejas e amigos no
nordeste (PE e BA). Contatos com
Pr. Adilton Campos pelo e-mail:
adilton_campos@mntb.org.br. Telefone: 69 99660097 (WhatsApp).
22º ANIVERSÁRIO

No final do mês de setembro,
nos dias 18,19,25 e 26, A Igreja
Batista Bíblica em Vila Natal liderada pelo Pr. Mário José da Silva
comemorou seu 22º aniversário
de fundação. O tema deste ano foi
“Unidos em Cristo somos Igreja”.
Os preletores foram Pastor Honório de Diadema SP e e Pastor
Osmar Vandete de Freitas, de
Campinas SP.
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IV Conferência Missionária da IBE
Auditório visto da galeria

Missionários participantes
apoio da igreja com
11 acompanhantes. No total, 49
missionários e 49
acompanhantes.
Pastores Rômulo e Sérgio
O número de
missionários apoiaogo que terminou dos pela igreja é de 80, e
a IV Conferência fazem parte de 15 agências
Missionária Re- missionárias: ACRER, AMI,
alizada pela Igreja Batista APEC, ASAS DE SOCOREsperança em São Paulo RO, CBBN, MBBF, MBIB,
nos dias 23 a 25 de outu- MBPT, MIBRA, MIBRE,
bro, a reportagem do Jornal MMM, MNTB, OANSE, ROde Apoio conversou com CHA ETERNA e YMI, mais
o irmão Paulo Rodrigues, quatro sem missão.
Coordenador do Comitê de
A oferta mensal que a
Missões da igreja e ele nos igreja levantava até a data
informou que participaram desta conferência era de
este ano 36 missionários R$ 24.000,00 e o alvo para
apoiados pela igreja, mais 2015-2016 é R$ 27.000,00
38 acompanhantes dos mes- m e n s a l t o t a l i z a n d o R $
mos, além de 13 missioná- 324.000,00 no ano. Até o
rios que ainda aguardam fechamento desta edição do
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jornal, a IBE ainda não havia
computado o valor prometido
na Promessa de Fé, mas se
o alvo for alcançado serão
admitidos entre 8 e 10 novos missionários. Durante o
período das conferências o
Comitê de Missões da igreja
entrevistou 11 missionários
que não fazem parte do quadro atual, sendo 7 que atuam
no Brasil e 4 no exterior.
Como acontece todos
os anos, famílias de membros da igreja hospedam os
missionários e seus acompanhantes. Neste ano, dos
49 missionários presentes,
32 foram hospedados por
famílias, incluindo seus respectivos acompanhantes.
A convite do Pr. Sérgio
Moura, titular da IBE, em 2015
o preletor da IV Conferên-

cia Missionária foi o
Pr. Rômulo Weden
Ribeiro do TBM de
Ribeirão Preto SP. O
tema foi: “Missões –
Este é o tempo!”. No
sábado foi oferecido
um almoço para todos os missionários
e acompanhantes
nas dependências
da igreja e à tarde
um workshop sobre
missões com a participação de diversos
missionários, inclusive o Coordenador
de Missões da AMI
- Associação MissioMaria Rodrigues, Pr. Carlos, Pr. Renato e Paulo Rodrigues
nária Independente,
Para os que pretendem é que reservem em suas
missionário Carlos Alberto
Moraes e o Presidente da participar das conferências agendas a primeira semana
MMM - Ministérios Multicultu- em 2016, a recomendação de outubro, possível data do
rais Maranata, Pr. Jenuan Lira. do irmão Paulo Rodrigues evento.

Igreja Batista Bíblica de V. S. Jorge

O

s meses de setembro e outubro
de 2015 marcaram a Igreja Batista Bíblica
em V. S. Jorge em Guarulhos
SP liderada pelo Pr. Renato
Sá Barreto Neto que está à
frente da mesma há nove
anos. Depois de um período
de reformas e ampliação nas
instalações do prédio da
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igreja com adaptações legais
de acessibilidade e outras
exigências, a igreja está em
crescimento e acelerada em
suas atividades procurando
envolver todos os membros.
Para o Pr. Renato e família, as bênçãos estenderam-se para além da igreja local
com a realização do Culto
de Ações de Graças pelo
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milagre ocorrido na vida de
sua mãe (Veja notícia nesta
edição). Para toda a igreja as
bênçãos tiveram início com
o Sexto Encontro de Casais
ocorrido nos dias 25 a 27 de
setembro que levou 23 casais
da igreja para o Hotel Fonte
de Santa Tereza em Valinhos
SP. O preletor foi o Pr. Edgar
Donato que abordou o tema
“Família - Não desista de
Amar”. A foto 1 mostra os
casais e a foto 2 o preletor, Pr.
Edgar e sua esposa Sandra.
Para as senhoras, o
evento marcante foi a Tarde
da Primavera realizado no
dia três de outubro reunindo
65 mulheres nas dependências da igreja (Foto 3). Uma
mistura de espiritualidade e
saúde o tema “Os benefícios
das frutas... Seu corpo é o
templo do Espírito Santo...
Você precisa cuidá-lo”, foi
abordado pela irmã Adriana
Delgado da IBB em Pedro de
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Toledo SP.
Como outubro é o mês
de missões na IBBVSJ, o
evento maior é a Conferência Missionária que este
ano, sob a coordenação
das irmãs Vera e Sandra,
contou com a participação
de três missionários: Pr.
Daniel Rodrigo de Souza de
Jaboticabal SP, missionário
Joel Ribeiro do Projeto Porta
Aberta e irmão Marco Borges, ambos de Canoas RS.
Foram cultos abençoadores
que glorificaram a obra do
Senhor na vida de todos os
participantes. Na foto (4),
da esquerda para a direita à
frente, Eliane, Joel e Marco.
No mesmo sentido de pé e
atrás, Pr. Daniel, Pr. Renato
e Vera Felipe.
No encerramento do
mês de missões foi a vez
das crianças. No dia 24 de
outubro o Departamento Infantil (foto 5) sob a liderança

das irmãs Janete Alves e Eliane
(Anny) Barreto
reuniu 50 crianças
nas apresentações e onze delas
fizeram decisão
por Cristo e foram
aconselhadas. O
preletor do culto
foi o missionário
da APEC, Pr. Abimael Fernandes
que atua no Evangelismo Criativo.
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