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Gutierrez

S

ob o tema, “Jesus
está voltando. Você
está preparado?”,
acontecerá de 11 a 15 de
Julho de 2016 no Hotel Mar
em Caraguatatuba SP, o XXIII
Congresso Batista Bíblico
realizado pela CBBN - Comunhão Batista Bíblica Nacional.

Os preletores serão: Pr.
Enoch Gutierrez, da Iglesia
Bautista Bíblica Betel – México (Santificação: Preparando
para o Encontro com Cristo); Dr. Thomas Ice, Diretor
Executivo Pre-Trib Research
Center (Autoridade Profética
da Bíblia); Prof. Humberto

Alcântara, da Igreja Batista de Vila Mariana SP (O
Plano de Deus Através dos
Séculos); Pr. Alexandre B.
Dutra, missionário e Diretor
Presidente do Ministério
Amigos de Sião - AIMI (Israel
no Plano escatológico de
Deus); William M. Paterson,
Presidente da Missão Monte
Abarin (Anunciando o Reino); Pr. João A. Saraiva Jr,
pastor da Igreja Batista em

Ice

Alcântara

Dom Pedro – Manaus AM
(O Ide é também para os
nossos dias).
Haverá também
workshops nos seguintes
temas e preletores: Ensino
Criativo com Sérgio Barbosa
da Igreja Batista Bíblica Nova
Jerusalém SP; Transmissão
e edição de cultos ao Vivo
com André Soares da Primeira Igreja Batista Bíblica
de Vitória da Conquista BA.

Dutra

Paterson

Saraiva

INSCRIÇÕES E CUSTOS
Inscrições com Desconto Especial de 10%
Preços da Hospedagem para Inscrições (até 31/12/2015)
0 a 4 anos........................................................R$ 125,00
5 a 8 anos........................................................R$ 250,00
9 a 11 anos......................................................R$ 375,00
12 anos para cima..... R$ 500,00 (incluso taxa de inscrição)
Para saber mais e fazer sua inscrição entre no site:
www.cbbn.org.br

NUTRA - 15 Anos de Treinamento Zâmbia, um país dedicado a Deus
Pr. Jayro M. Cáceres

E

m 2016, Selma
Maria Pavan Agnesini e Maria
Olegar Amaro entraram para
o seleto grupo de aproximadamente 1300 irmãos que
tiveram o privilégio de participar do NUTRA - Núcleo
de Treinamento, Recursos

e Aconselhamento Bíblico.
Iniciado em 2002, o NUTRA
é um programa idealizado
pelo Pr. Jayro M. Cáceres
que, percebendo a dificuldade de encontrar pessoas
habilitadas para aconselhar
biblicamente outros irmãos
dentro das igrejas, decidiu

que iria ajudar a prepará-las.
Na maioria dos casos as
igrejas utilizavam recursos
produzidos pelas muitas
psicologias, o que ia se
tornando o modelo dominante no aconselhamento
cristão naqueles dias. Pr.
Jayro decidiu propor que as
Escrituras eram suficientes
para lidar com todos os
problemas não orgânicos
do homem e deu início ao
NUTRA. Foi uma jornada
muito difícil, um verdadeiro
desafio ao modelo sustentado por grande parte dos
pastores e líderes no Brasil.
Mas a vitória veio depois de
15 anos de trabalho sério na
formação de conselheiros
cristãos bíblicos com base
nas Escrituras.
Leia mais na páginas
3 e 4.

Judeus brasileiros mudam-se para Israel

A

imigração para
Israel, ou aliyah,
do Brasil mais do
que dobrou nos últimos quatro anos, de 191 em 2011
para mais de 400 [em 2015].
É um número recorde. O
crescimento médio da aliyah
para toda a América Latina,
no mesmo período foi de
apenas 7 por cento. Embora
tenha aproximadamente a
metade da população judaica
da vizinha Argentina, o Brasil
enviou mais imigrantes para
Israel por dois anos consecutivos. Estima-se que 120.000
judeus vivem no Brasil.
“Eles buscam um futuro
melhor”, disse Gladis Berezowsky, 58 anos, que ajuda a
administrar Beit Brasil, uma
organização não governa-

A

Por Jarbas Aragão

Zâmbia, país
africano com
cerca de 12
milhões de habitantes
tem vivido uma crise
econômica nos últimos
anos. Além de novas
leis, a solução encontrada pelo presidente
Edgar Lungu foi rededicar o país a Deus. Cerca
de 70% da população se
declara “protestante” ou
“evangélica”. Leia mais
na página 7.

Edgar Lingu

Encontro de Casais
no Dia dos Namorados

O PRELETOR

N

os dias 11 e
12 de junho
de 2016, “Dia
do Namorados”, no Hotel
Fazenda Vale das Grutas,
município de Altinópolis
SP, as igrejas batistas
fundamentalistas da região de Ribeirão Preto
estarão realizando um
encontro de casais. O
preletor será o Pr. Antonio
Majela Pupin de São Bernardo do Campo SP. As ins-

crições já estão abertas e as
vagas quase se esgotando.
Leia mais na página 7.
Pr. A. Pupin
com Cristina

mental com sede em Israel
estabelecida em 2014 para
ajudar os brasileiros que pretendem mudar para Israel.
“Nós queríamos dar aos
nossos filhos uma melhor
qualidade de vida nos campos educacional, social e
religioso”, disse Fabio Erlich.

“Israel permite que você seja
um judeu sem limitações, não
só no exterior, mas principalmente no coração. Encontrar
um emprego em Israel fez o
nosso grande sonho sionista
se tornar realidade”.
(Fonte: www.jpost.com,
08 de dezembro de 2015)
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Nunca se pratica o mal tão plena e tão alegremente como
quando praticado por um falso princípio de consciência.
(Blaise Pascal)

John Knox
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FORMATURA
Dia 20 deste fevereiro
acontece a primeira formatura
de sete alunos do Instituto
Batista Filadélfia de Campo
Grande MS. Há três anos
quando os pastores deram
início ao projeto, foi um passo
importantíssimo para o avanço
do evangelho no Mato Grosso
do Sul. Houve um preço a
ser pago, mas agora chega a
recompensa com a primeira
formatura. Nesse período foi
necessário o remanejamento
de professores até de outras
localidades para oferecer aos
alunos um ensino de qualidade. A partir de agora alguns
destes formandos estarão
habilitados a ajudar como
professores.
MANAUS AM

O missionário Pr. Josué
Amaral da Silva. Dando continuidade ao Projeto Grande
Manaus e Adjacências, entrou em 2016 com bastante
atividades. Ele passou o mês
de janeiro trabalhando intensamente em um programa de
treinamento para formação
de professores, evangelistas
e obreiros, com aulas neste
mês de fevereiro. Oremos
para que as pessoas que
estão sendo preparadas possam reproduzir para multiplicar os esforços do trabalho
missionário. O treinamento
envolve os quatro finais de
semana de fevereiro, onde
além dos obreiros que estão
sendo treinados também há
pessoas sendo evangelizadas
e fortalecidas com os ensinos.
Pr. Josué também está preparando um local para reuniões
semanais e evangelização de
ribeirinhos no Rio Ariaú a uns
55 km de Manaus. Ali há uma
família estudando a Bíblia
e muitas outras para serem
alcançadas. Intercedam por
esta abertura para o trabalho
na Comunidade do Ariaú, bem
como pelas viagens até o local. Contatos com o Pr. Josué
pelo e-mail: pastorjoamaral@
gmail.com.
26º ANIVERSÁRIO
De 29 a 31 de janeiro
de 2016 a Igreja Batista Independente no Parque São
Sebastião, sob a liderança
do Pr. Mário Donizete Baio
realizou série de conferência
em comemoração ao 26º
aniversário de fundação da
igreja. O tema foi: “Até aqui
nos ajudou o Senhor”. Os
preletores foram: 29/01 - Pr.
Cleber (Serra Azul); 30/01 - Pr.
Alexandre (Serrana); 31/01
EBD - Pr. Mário Baio; 31/01
noite - Pr. Carlos A. Moraes.

O João Batista da Escócia

J

oão Knox foi um reformador escocês. Ele
nasceu em 1505 e morreu em 1572. Ele foi
influenciado por dois mártires protestantes:
Patrick Hamilton e George Wishart. Patrick Hamilton
era um missionário luterano que foi para a Escócia
para pregar a graça de Deus. Ele foi capturado pela
igreja romana e queimado numa estaca em 1528. Mas
ninguém influenciou João Knox mais do que George
Wishart e a pregação sobre o evangelho da graça.
Para este homem, João Knox se tornou um guarda-costas. Em 1546, enquanto estava sendo queimado
como herege, Wishart clamou ao povo, “Esta chama
está queimando o meu corpo, mas não está queimando o meu espírito”. Foi este testemunho vivo de fé que
transformou a vida de João Knox. A partir daquele
momento, Knox não tinha medo de homens, lugares,
fome, sede, doença ou mesmo da morte. Devido à sua
coragem em pregar a verdade e contra o pecado, ele
ficou conhecido como João Batista da Escócia.
Seu primeiro sermão como pregador ordenado
foi uma proclamação contra os males do catolicismo.
Assim como Martinho Lutero, Knox refutou o Papa,
o purgatório, orações pelos mortos, a missa e os
santos canonizados. Ele comparou o Papa ao Anticristo de Daniel 7. Claro, seus sermões não eram
bem aceitos, e em 1547, trabalhou como escravo
na cozinha de navios franceses por 19 meses.
Apesar das dificuldades físicas, esta foi uma época
de crescimento espiritual para João Knox. Após a
sua libertação, ele foi exilado para a Inglaterra onde
trabalhou como pregador licenciado. João Knox teve
problemas com duas Marias: a Rainha Maria da
Inglaterra e a Rainha Maria da Escócia. A primeira
o fez deixar a Inglaterra e se mudar para Genebra.
Lá, ele recebeu os ensinamentos de João Calvino
durante seis anos. Em 1559, ele decidiu retornar ao
seu país para ajudar o movimento protestante. Seu
sermão inaugural levou multidões de protestantes a
invadir os mosteiros e igrejas católicas e a destruir
estátuas, ídolos e relíquias. Maria, rainha da Escócia, perseguiu os protestantes e se tornou a pior
inimiga de João Knox, embora ela não tenha sido
capaz de parar a Reforma. João Knox compilou o
primeiro livro de disciplina que continha um plano

nacional de educação para todas as crianças: uma
escola cristã em cada paróquia; uma escola secundária e uma faculdade em cada cidade. Alunos deveriam ser examinados trimestralmente e o estado foi
obrigado a fornecer educação para todas as crianças.
As doutrinas de João Knox foram influenciadas
por João Calvino, mas a sua fé foi influenciada por
George Wishart, o segundo mártir da Reforma na
Escócia. Como o pai das igrejas presbiterianas na Escócia, Knox foi responsável pelo aumento do número
de pregadores e igrejas naquele país. Mas ele é mais
bem conhecido por sua coragem em pregar contra os
erros da Igreja Católica e Maria, rainha da Escócia.
Coragem e amor eram os segredos do ministério
de João Knox. Infelizmente, como Calvino, ele concordou em punir seus inimigos com a morte, mas ele
viveu em tempos quando o clero, de ambos os lados,
matou pessoas como se estivesse fazendo um favor a
Deus (João 16.12). João Knox amou o seu país. Ele
é famoso por sua fervorosa oração em nome de seus
compatriotas: “Deus! Dá-me a Escócia ou eu morro!”
Deus respondeu sua oração. Seus planos também
incluíam o alívio para os pobres e um sistema nacional de governo da Igreja Presbiteriana. No entanto,
enquanto ele estava morrendo, ele reconheceu que
era um mero servo do Senhor Jesus Cristo. Sua contribuição à educação foi resultado direto do contato
que teve com João Calvino durante os seis anos
que viveu em Genebra. Ele acreditava na educação
nacional com base no princípio da universalidade.
Por muitos anos, por causa de suas convicções
com base na Palavra de Deus, João Knox foi exilado,
assim, fugindo da morte certa. Ele poderia ser incluído
na lista dos heróis da fé de Hebreus 11. Foi um milagre
que ele não tenha sido queimado na estaca como
alguns de seus amigos. Apesar desta possibilidade
real, nunca teve medo. Ao conhecer a história de
João Knox, o melhor evangelista da Reforma, sempre
iremos nos lembrar das palavras de Jesus que disse,
“E digo-vos, amigos meus: Não temais os que matam
o corpo e, depois, não têm mais que fazer. Mas eu
vos mostrarei a quem deveis temer; temei aquele que,
depois de matar, tem poder para lançar no inferno;
sim, vos digo, a esse temei” (Lucas 12:4-5).

Mesmo na adversidade

I

rmãos, quanto
a mim, não julgo que o haja
alcançado; mas uma coisa faço, e é que,
esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e
avançando para as que estão diante de mim,
prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana
vocação de Deus em Cristo Jesus” (Filipenses
3.12-14).
A santidade e o crescimento cristão são um
processo contínuo que se inicia quando uma
pessoa aceita a Jesus Cristo como Salvador.
Ela nasce de novo do Espírito Santo e, em
seguida, escolhe viver “em Cristo”.
Para que a maturidade cristã se desenvolva em nossa vida, devemos fazer a escolha
de aprender a Palavra de Deus, permitir que
Deus renove a nossa mente, e decidir ser
obediente ao que aprendemos. É aprender
a caminhar em obediência a Deus. É fazer a
escolha de viver pelo ponto de vista de Deus,
não dos homens.
Gálatas 5.16 e 25 nos ensinam: “Digo, porém: Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Se vivemos em Espírito,
andemos também em Espírito.” Aprendi que
a palavra “andar” no versículo 16, no grego,
significa “andar com um propósito em vista”.
A palavra “andar” no versículo 25 é traduzido
de uma outra palavra grega e significa “passo
a passo, um passo de cada vez”. É aprender
a andar sob a instrução de outra pessoa, no
caso, o Espírito Santo.
Ao nos tornarmos filhos de Deus, recebemos tudo que precisamos “em Cristo” para ser
um crente que amadurece espiritualmente. No
entanto, somos responsáveis por fazer uma
escolha! Vamos escolher utilizar e aplicar os
princípios de Deus para a nossa vida ou não.
O que é maravilhoso sobre estar em submis-

são no processo de prosseguir para o alvo de
Deus é que nossa vida é transformada! Deus
faz a mudança! Ele nos transforma à imagem
de Jesus Cristo quando humildemente nos
rendemos ao Seu Espírito Santo e aprendemos
a Sua Palavra.
Em Hebreus 12.1-3 nós lemos: - “Portanto
nós também, pois que estamos rodeados de
uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o pecado que tão
de perto nos rodeia, e corramos com paciência
a carreira que nos está proposta, olhando para
Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo
gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz,
desprezando a afronta, e assentou-se à destra
do trono de Deus.” “Considerai, pois, aquele
que suportou tais contradições dos pecadores
contra si mesmo, para que não enfraqueçais,
desfalecendo em vossos ânimos.”
Somos exortados nesta passagem a correr
com paciência a carreira que nos é estabelecida e olhar para Jesus, autor e consumador
de nossa fé, independente das circunstâncias.
Gálatas 5.7-10 também diz: “Corríeis bem;
quem vos impediu, para que não obedeçais à
verdade? Esta persuasão não vem daquele que
vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a
massa. Confio em vós, no Senhor, que nenhuma
outra coisa sentireis; mas aquele que vos inquieta,
seja ele quem for, sofrerá a condenação.”
Minha irmã, você deve estar preparada para
tomar uma decisão em que, qualquer que seja
a circunstância, qualquer que seja o sofrimento,
qualquer que seja a esperança não alcançada,
você permanecerá fiel até o fim. Não é fidelidade a uma ideia, mas fidelidade ao Deus que
revelou-se para você. Tome a decisão de correr
a carreira até o fim, qualquer que seja ela, e
corra-a com paciência olhando para Jesus, o
autor e consumador de nossa fé.

Q

Amor não
é tolerância
ao pecado

uando eu me converti em 1967, crer em
Jesus tinha um sentido muito diferente
de hoje. Havia uma mudança perceptível
pelos de fora no comportamento do novo convertido. Hoje em dia, por incrível que pareça, “aceitar a
Jesus” é apenas passar a fazer parte de uma igreja
e ser chamado de evangélico. Não há nenhuma
mudança comportamental, nem de atitude. Em
algumas igrejas o que predomina é a hipocrisia do
legalismo de um cristianismo que exige mudanças
apenas nos usos e costumes.
Devido a isso, muitas pessoas que estão nos
bancos das igrejas apenas adotaram o cristianismo,
mas não foram adotadas por Deus em Cristo através
do novo nascimento. Não estão lavados no sangue
do Cordeiro.
Aqui no Brasil não há pesquisas confiáveis no
campo religioso. Mas uma pesquisa realizada nos
EUA pelo Barna Group e publicada no livro Deus
tem um Plano Maravilhoso Para Sua Vida, de autoria de Ray Comfort, serve de alerta para nós. A
pesquisa mostra que 45% dos evangélicos acredita
que o vício de jogar e fazer apostas não é pecado;
49% acredita que viver a dois sem se casar não é
pecado; 33% diz que aborto não é pecado; 13% fez
ou faria aborto; 53% é viciado em pornografia; 50%
não acredita na existência do diabo; 50% acredita
que Jesus tenha pecado em algum ponto; 46% não
acredita na verdade absoluta de Deus; 54% acredita
que tudo na Bíblia é relativo; 61% acredita que boas
obras os levarão ao céu; 63% acredita que Budistas,
Islâmicos e Cristãos oram ao mesmo Deus; 58% crê
que todas as religiões ensinam as mesmas verdades; 88% dos filhos de casais evangélicos se desvia
da igreja na adolescência ou juventude.
A ironia é que o autor do livro que publicou a
pesquisa é de posição liberal e neo-evangélica e,
portanto, prega um evangelho diluído que tem contribuído para esse estado degradável da igreja. Essa
pregação cresceu nos EUA, aqui no Brasil e em todo
Ocidente devido à falsa crença que confunde amor
com tolerância ao pecado. Isso não é tão novo, pois
A. W. Tozer (1897-1963) disse que “milhões de pessoas que foram levadas a algum tipo de experiência
ao aceitarem Jesus não foram na verdade salvas”.
Esse vertiginoso crescimento do joio dentro
das igrejas está prejudicando a evangelização e a
obra missionária. Cada vez menos cristãos querem
evangelizar e pouquíssimos entendem a importância
de fazer missões. Os crentes não evangelizam, não
oram, não jejuam, não leem a Bíblia, não meditam
na Palavra e, consequentemente, não a aplicam
em suas vidas. Vai minguando o desejo por Deus
e crescendo a ambição pelos benefícios que se
esperam dEle.
Quando a Palavra é diluída na pregação, sua
eficácia desaparece e Jesus se transforma em um
guru para ser adulado em troca de milagres. Milagres
não levam à santificação de vida e nem à salvação.
É necessário pregar que o homem caído, mesmo
sendo alvo do amor de Deus, está perdido e será
lançado no infernos a menos que se arrependa dos
seus pecados e aceite o perdão de Deus baseado
unicamente no sacrifício de Cristo.

EXPEDIENTE
Matrícula 4 - Livro B-2 - Fls 1 v, 2

EDITOR: Pr. Carlos Alberto Moraes - MTb 35.664
ASSISTENTE: Pr. Rômulo Weden Ribeiro
EXPEDIÇÃO: Agnes Ayres F. Moraes
IMPRESSÃO: Gráfica Spaço
CONTATOS: jornaldeapoio@yahoo.com.br
COMPROMISSO: Este períodico é BATISTA em
governo e doutrina; é INDEPENDENTE em operação;
é FUNDAMENTALISTA em posição e SEPARADO
por convicção.
RESPONSABILIDADES: Artigos assinados são de
inteira responsabilidade de seus autores.
VÍNCULO: Todos os articulistas e colaboradores são
voluntários, sem qualquer vínculo de trabalho.

REDAÇÃO: Caixa Postal, 125
CEP 14300-000 - Batatais-SP
Fones: (16) 3761-0749 e (16) 9192-1440

Quem não acredita no juramento alheio sabe
que é capaz de jurar em falso.
(Giuseppe Baretti)

O triunfo
da fé

O NUTRA pelo
Pr. Jayro M. Cáceres

Pr. Jenuan Lira
“Porém, se vos parece mal servir ao
Senhor, escolhei, hoje, a quem sirvais:
se aos deuses a quem serviram vossos pais
que estavam dalém do Eufrates ou aos
deuses dos amorreus em cuja terra habitais.
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.”
(Josué 24.15)

E

m 2009 uma controvertida capa da
conhecidíssima revista Newsweek
prenunciava a morte da fé nos Estados
Unidos em futuro próximo. Logo os promotores
da incredulidade, especialmente os ‘pais’ do chamado novo ateísmo, entre os quais se destacam
figuras como Richard Dawkins, autor de Deus,
Um Delírio, aproveitou para cantar vantagem.
Porém, para surpresa de todos e na contramão da
anunciada falência da fé, o sociólogo da religião,
Rodney Stark, lançou o livro O Triunfo da Fé, que
caiu como uma bomba no arraial da descrença.
O Triunfo da Fé é uma obra ousada, respaldada em pesquisa confiável. O autor, com indisputável propriedade, mostra que as previsões negras
acerca da morte da fé no Ocidente foram grandemente exageradas. Rodney Stark explica porque
a maioria dos institutos de pesquisa americanos
tem figuras erráticas nas suas quantificações
estatísticas. Em apoio a tal afirmação, Stark lança
mão de dados mais sólidos da Pesquisa Mundial
Gallup, feita com mais de 1 milhão de entrevistados de 163 países, incluindo, evidentemente,
nações mais desenvolvidas, tradicionalmente
tidas como líderes e exportadoras do processo
de secularização mundial.
Para ser honesto, antes de mais nada é
preciso entender que Stark não é cristão, não
está falando da fé bíblica e, talvez, nem esteja
satisfeito com seus achados. Sua análise diz
respeito à fé de maneira genérica, em oposição ao
naturalismo ou materialismo puro. Pensando na
Europa, por exemplo, é fato que há muito o Velho
Continente perdeu o interesse na fé cristã. Porém,
enquanto as igrejas estão vazias, o coração das
pessoas está repleto de misticismo. Novamente,
isso não é fé bíblica, mas é fé. Curiosamente, o
continente destacado como símbolo da morte da
fé, está cheio do sobrenatural. Na Áustria, 28 %
acredita em adivinhação; 32 % crê em astrologia;
33 % acredita na teoria do carma. Mais de 20
% dos suíços acreditam em reencarnação, enquanto mais da metade dos britânicos crêem em
huldufolks, seres místicos descritos como elfos,
gnomos ou duendes.
Gosto de dizer que, como na natureza, no
mundo espiritual também não existe vácuo.
Quando os homens deixam de adorar o Deus
verdadeiro, imediatamente criam deuses falsos e
bizarros, entres os quais estão eles próprios (Romanos 1.18-32). Calvino dizia que o coração dos
homens é como um caldeirão fervilhando onde
borbulham dezenas de ídolos. O que aconteceu
ao pé do monte Sinai, quando Moisés se demorou enquanto Deus lhe entregava o Decálogo é
sintomático. Tendo concluído que Deus não mais
iria guiá-los por meio de Moisés, imediatamente o
povo propõe a Arão: “Faze-nos deuses que vão
adiante de nós” (Êxodo 32.1). Bezerro fabricado,
inicia-se a adoração idolátrica. O povo tem necessidade de adorar, e quando deixa de adorar
o Criador, passa a adorar a criatura. A idolatria
como o pecado em si ‘jaz à porta’ do coração de
cada pessoa.
O ponto é: o homem jamais está vazio de
fé. Tal possibilidade seria negar a sua essência.
Pela contingência do seu próprio ser, o homem
precisa de um referencial sobrenatural, um
soberano a quem presta tributo e para onde se
dirigem suas afeições mais profundas. Salomão
diz que Deus colocou a eternidade no coração do
homem (Eclesiastes 3.11), e essa chama eterna
tremula no altar da adoração. A questão não é se
o homem vai adorar, mas a quem será dedicada
sua devoção. A sorte está lançada. Portanto...
“escolhei, hoje, a quem sirvais!”
Porém, eu e a minha casa serviremos ao
Senhor. Vamos juntos?

Formatura de 2015
s últimos 40 anos do século XX e do contribuir com a igreja evangélica brasileira.
milênio foram marcados por grandes Percebendo a carência de pessoas capazes
transformações em todas as áreas da para lidar com o aconselhamento de outros
vida. Desde as grandes mudanças geopolíticas, biblicamente, a igreja entendeu que iniciar
passando pelas tecnológicas e de modo muito um centro de treinamento que vise capacitar
particular, provocando mudanças no homem, pessoas a orientar outros de modo profundo
em seu comportamento e em seus valores. Fo- e biblicamente fundamentado é uma necesram mudanças significativas de valores. Foram sidade. Então, demos início a esse centro de
redefinições dos valores morais, dos valores aconselhamento, um ministério desta igreja,
éticos e do comportamento humano. Porém, denominado NUTRA - Núcleo de Treinamento,
não foram redefinições que aperfeiçoaram o Recursos e Aconselhamento Bíblico.
homem. Ao contrário, elas têm contribuído para
Neste sentido, o NUTRA existe com quatro
manter o homem num estado de miséria, dor, propósitos bem definidos: Promover a reflexão
inadequação, tristeza e angústia, como nunca acerca do aconselhamento sempre por uma persantes visto. Na base de todas estas mudanças pectiva bíblica, propondo uma abordagem que
está o abandono das Escrituras. Quanto esforço considera a Bíblia como suficiente para lidar com
está sendo feito para manter o homem distante os problemas não orgânicos do homem. Capacide um relacionamento pessoal com Deus através tar e treinar obreiros para que sirvam ao Senhor
do Senhor Jesus Cristo. Quanto esforço está com excelência na tarefa do aconselhamento
sendo feito para tornar as Escrituras anacrônicas, bíblico. Produzir material de apoio para aqueles
inadequadas. O resultado é a miséria humana.
que estão envolvidos com o aconselhamento
A maneira como o homem tem procurado lidar bíblico. Oferecer aconselhamento bíblico aos que
com os seus problemas, notadamente a partir necessitam de orientação e acompanhamento.
desse período, revela o quanto ele está perdido,
Olhando para esses quatro propósitos,
confuso e desorientado. Um número gigantesco queremos salientar que o nosso interesse mais
de teorias seculares tem surgido tanto para fundamental é restaurar a confiança no poder
explicar o homem, sua natureza, seu propósito e suficiência das Escrituras para lidar com os
e seus problemas, como para propor soluções. problemas não orgânicos do homem. Também, a
Essas teorias, embora cunhadas no contexto fim de atender a demanda por aconselhamento,
puramente secular, encontraram, por mais es- estamos nos comprometendo com o desentranho que possa parecer, abrigo e proteção volvimento de um centro de aconselhamento
dentro do evangelicalismo. Entretanto, apesar que pratique o aconselhamento bíblico, isto é,
dessas inúmeras tentativas seculares de explicar aconselhamento cujo conteúdo e metodologia
e resolver os problemas humanos vemos como sejam extraídos das Escrituras, que promova o
resultado, que o homem não é melhor hoje do treinamento de outros, resgatando assim o lugar,
que era antes. Pelo contrário. Os problemas do a importância e o ministério do aconselhamento
homem aumentaram e muito, e o estão levando bíblico dentro do contexto da igreja, e por fim,
ao desespero existencial.
que disponibilize os recursos necessários para
É neste cenário que a Igreja Batista Pe- o bom desempenho do ministério quer seja local,
dras Vivas entende poder, de alguma maneira, quer seja mais amplo.

O
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FORMACOM
O Pr. Alexandre Aquino, missionário do Projeto
FORMACOM da AMI completou um ciclo de visitas
às igrejas em busca de
sustento. Ao todo foram
42 igrejas em 103 dias
de viagens por 5 estados:
Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, São Paulo, Goiás
e Ceará. Ainda há muitas
igrejas para serem visitadas, mas está chegando
a hora da mudança para
o novo campo de trabalho
e ainda falta muito para
completar o sustento financeiro mínimo. Orem e
participem. Em Santa Catarina onde Pr. Alexandre
havia iniciado uma igreja
em Palhoça, o trabalho
terá sequência pelo missionário Jonathan que é
parceiro do missionário
James Taylor. Para saber
mais e ter contato com
o missionário Alexandre
Aquino:www.alexandreaquino.com, telefone (48)
9945-5517 (TIM).
FAMÍLIA BRAIANI

O casal de missionários Heronn e Paula continua no levantamento de
sustento enquanto participa do treinamento na Missão Asas de Socorro na
base de Anápolis GO. As
aulas recomeçam dia 20
de janeiro de 2016. Ainda
está faltando cerca de 40%
para completar o sustento
necessário para dedicação
integral ao ministério. Para
conhecer o casal e ouvir
sobre o ministério a eles
confiado, entre em contato: Telefones: (62) 82254144 Heronn (Tim); (62)
8332-4647 Paula (Tim).
Missão: (62) 4014-0313.
Skype: heronnbraiani;
E-mail: contato@familiabraiani.com.br. Postal:
Av. JK, Qd 08, Lote 13.
Setor Aeroporto Industrial
- Anápolis, GO – CEP:
13057-128.
QUARTO ANO
A Igreja Batista Fundamental de Uberaba que
está sendo implantada pelo
missionário Leonilson Pereira Leite comemorou o
quarto aniversário. A data
está sendo marcada por
dois cultos de ações de
graças nos dias 13 e 14
de fevereiro de 2016. O
pregador é o Pr. Paulo
Castelan da Igreja Batista
Independente de Franca
SP. Contatos pelos telefones: (34) 3311-1142 e (34)
99117-9309.
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É falso que a igualdade seja uma lei da natureza.
A natureza não faz nada igual; a sua lei soberana é a
subordinação e a dependência.
(Luc de Clapiers Vauvenargues)

O NUTRA por quem fez o curso

FEVEREIRO 2016

MORADORES DE RUA
O missionário Pr. Ricardo
de Oliveira Leite trabalhando
em Campo Grande MS, já está
colhendo frutos no trabalho com
os moradores de rua. Realizado
semanalmente nas praças, o
trabalho evangelístico com esses
cidadãos excluídos da vida social
e presos principalmente ao alcoolismo, estão sendo alcançados.
A primeira conversão foi o senhor
Airton que posteriormente levou
sua mãe, dona Elisa, à igreja e
ela também se converteu. Não
deixem de orar pelo missionário
e sua família.
ITV

Intervalos
de vontades
contido em uma reta
de pensamentos

O apóstolo Paulo nos diz em I Tim.
4:16 que aqueles que querem ajudar outros devem antes cuidar de si mesmos,
tendo um relacionamento significativo
com o Senhor em temor e obediência
à Sua Palavra.
O que me impressionou sobremaneira, além da capacidade e dons dos
palestrantes, foi o carinho do Pr. Jayro
e família e, em especial das mais de
60 pessoas, membros da Igreja Batista
Pedras Vivas que voluntariamente, a
cada sábado, montavam o salão para
as palestras, cuidavam do som, da
distribuição das apostilas, do almoço

sempre tão cuidadosamente preparado,
dos cinco momentos de café durante
o dia, da secretaria, da limpeza, da
livraria e principalmente, devo destacar
a disponibilidade dos irmãos que, tão
generosamente, nos transportavam
para a igreja e depois para a rodoviária
a cada encontro.
Foram nove sábados dedicados
a aprender a lidar com meus próprios
conflitos antes de tentar ajudar outros a
vencer no Senhor os seus dramas, para
honra e glória do Senhor nosso Deus.
Selma M. P. Agnesini

COMO FAZER O CURSO
O ITV - Instituto Transformando Vidas (itvmanaus@gmail.
com), representado pelo Pr. Paulo
R. Arruda tem desenvolvido excelente trabalho e levado muitas
crianças e adolescentes a conhecer Jesus. As lutas enfrentadas
são intensas, principalmente com
relação aos recursos financeiros
para cobrir todas as despesas. Há
necessidade de mais pessoas e
igrejas investindo nesse ministério
e, por isso, o Pr. Paulo deverá separar um tempo visitando igrejas
no mês de maio de 2016 para faze
divulgação do projeto que tem o
apoio da AMI.
BELO HORIZONTE MG
Os missionários Hélio e Márcia Fernandes, que trabalham no
Lar Batista em Belo Horizonte
MG iniciaram 2016 contando com
as bênçãos do Senhor sobre o
ministério. Persistência e perseverança tem sido o binômio do
casal que cuida atualmente de
oito meninas e aguardam a chegada de mais uma, a Sabrina, de
oito anos. No Lar cada dia é uma
batalha. A guerra não tem trégua.
Mas em meio aos embates, a
graça e a misericórdia do Senhor
se torna perceptível de maneira
muito especial. Cada vez que
uma criança é adotada e deixa
o lar fica um vazio, mas também
a satisfação de saber que agora
esse criança tem uma família
para amá-la e sustenta-la. Os
que ficam continuam alimentando
a esperança de um dia também
serem adotadas. Há muitas despesas e sempre necessidade de
mais parceiros para apoiar este
ministério. As crianças do lar
frequentam a igreja juntamente
com o casal de missionários,
Hélio e Márcia. O maior desafio
é manter a instituição dentro de
seus propósitos e ser referência
do serviço de acolhimento, sem
contudo, perder a essência de
um Lar onde o amor de Deus
emana em todas as ações. Entre
em contato e apoie este trabalho.
Acompanhe as notícias também
pelo Facebook “Amigos do Lar
Batista - BH”.

Ligue para os telefones (11) 29124937 ou (11) 4177.2942 e fale com Miriã,
Elizabete ou mesmo com o Pr. Jayro. Ou
se preferir, envie um e-mail para nutra@
pedrasvivas.com.br, informando o interesse em participar do treinamento. Deixe o nome completo e dados pessoais
como telefone, e-mail e igreja que um de
nós retornará imediatamente o contato.
Investimento
O investimento que você fará em
seu treinamento está assim composto:
Cada encontro - R$ 50,00 (pastores,
missionários, seminaristas e respectivas
esposas investirão 50% deste valor);
Material didático - R$ 9,50 por encontro;
Alimentação por encontro - R$ 20,50
(almoço café cinco vezes). Somente
no primeiro encontro o aluno investirá um valor de aproximadamente R$
42,50 (depende do valor que conseguirmos com o fornecedor), com a pasta
que abrigará as apostilas que serão
entregues ao longo do ano, no início de
cada encontro.
Para os casais que forem fazer o
treinamento, um deles pagará o encontro integralmente enquanto que o

seu cônjuge terá um desconto de 50%.
Também, para cada grupo de cinco
pessoas da mesma igreja presentes
no encontro, uma delas não pagará o
encontro, assumindo apenas o material
didático e o almoço.
O material didático utilizado durante
o treinamento foi desenvolvido cuidadosamente de modo a facilitar o acompanhamento das aulas pelo aluno. Para
que possa receber o seu certificado no
final do treinamento, o aluno não poderá
ter mais de duas faltas no ano bem como
terá de completar 70% das tarefas e
leituras. Visando estimular a presença
do aluno em cada encontro, a falta não
o exime de pagar o valor daquele módulo
e do material didático.
O treinamento utilizará apenas nove
dos cinquenta e dois sábados do ano e,
embora você possa ter, para efeito de
recebimento do certificado, duas faltas
no ano, o ideal é que você não se ausente de nenhum dos encontros, porque
certamente perderá muito conteúdo.
O aluno deverá providenciar uma
carta de recomendação do seu pastor e
trazê-la para o primeiro encontro.

EDITORA
A Editora foi um subproduto do treinamento. Ao pensar em indicar literatura para os
alunos, percebemos que não havia tantas obras assim em português. A igreja, então,
aceitou o desafio de apoiar o início de uma editora (NUTRA Publicações Ltda.). Começamos com um livro e posteriormente passamos a publicar duas ou três obras por ano.
A editora teve início em 2008 e hoje tem um portfólio de 19 livros e 7 livretos.
Todos os autores compartilham da mesma convicção de que a Palavra de Deus
é suficiente para lidar com todos os problemas não orgânicos do homem. Temos
hoje distribuidores em todo Brasil e a literatura tem sido muito bem recomendada.
Louvamos a Deus por isso, pois a Editora não tem funcionários e sim voluntários
que servem ao Reino oferecendo seus talentos e dons para divulgar literatura que
exalta a Deus e Sua Palavra suficiente em todos os países de fala portuguesa.
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nfinitas mentiras e verdades aparecem milhares de
vezes todos os dias através de uma combinação
de fatores conhecidos e desconhecidos em nossa
mente. Talvez tenha ficado um pouco contraditório, mas
acredito que dentro de cada uma dessas milhares existem
outras milhares e assim por diante. A verdade é que somos
sim limitados, mas o que pensamos não. Outra verdade é que
existe um certo paradoxo em afirmar que um pensamento é
falso. Pois se ele é falso, então é verdadeiro; se é verdadeiro,
então é falso. Porém, se estivermos bem definidos em Jesus
Cristo, nada nos impedirá de saber a verdade com a Verdade.
Quem somos está diretamente ligado com o que pensamos (Pv 23.7). Em I Co 14.20 somos exortados a não ser
como crianças no entendimento. Precisamos abandonar
nossos pensamentos negativos e mundanos e permitir que
Deus opere através da nossa mente. Como? Uma razoável
intimidade gera identidade e o somatório, a maturidade.
Enquanto estivermos aqui não vamos deixar de ter necessidades, e numa infinidade de intervalos de vontades contidos
em uma reta de pensamentos, sutilmente sempre vai ter um
muito convincente que nos levará a uma paz temporária. Eles
geralmente são os primeiros a chegar, parecem ser mais concretos e os escolhemos porque estamos sujeitos ao pecado.
Eles são perfeitos, não para nos dar a paz e sim para nos
escravizar. Satanás tem “livre” acesso a esta reta de pensamentos, e sendo o pai da mentira (Jo 8.44) se aproveita das
nossas vontades para inserir suas ideias em nossa mente e
nos distanciar da vontade de Cristo. Ele está morto (Hb 2.14)
mas “ganha vida” quando transferimos a nossa autoridade
a ele através do ressuscitar de suas mentiras. Por que isso
acontece? Porque não levamos cativo todo pensamento à
obediência de Cristo (2 Co 10.5).
Certo dia consegui materializar este processo quando li
que os pavões não conquistam a fêmea por causa de sua
bonita e extravagante calda e sim pelo grito que emitem após
ganharem a atenção delas. Temos uma necessidade, então
a carne nos oferece algo bom e provisório, daí podemos ser
convencidos sutilmente enquanto estamos presos no que
acreditamos ser suficiente para preencher a necessidade
ativada pela carne. Primeiramente é lançada uma semente,
depois uma ideia que gera uma definição fora de Cristo, e
assim amanhamos a morte do Espírito.
Na minha área as coisas só funcionam se estiverem bem
definidas, e assim também somos nós. Embora pertencendo
a Cristo, nossa mente é usada porque esquecemos quem
somos nEle. Somos filhos de Deus e o maligno não pode
nos tocar (I Jo 5.18). Temos a necessidade de pertencer a
algo, mas precisamos entender e crer que não pertencemos
a nada deste mundo, pois somos de Deus e o mundo inteiro
jaz o maligno (I Jo 5.19). Sendo completos em Cristo (Cl
2.10) e sabendo que Deus, segundo as Suas riquezas,
suprirá todas as nossas necessidades em glória, por Cristo
Jesus (Fp 4.19), então nada nos falta.
Em intervalos de grandes comprimentos e longe da
vontade de Deus existem infinitas vontades, que através de
pensamentos que se erguem contra a vontade de Deus, são
escolhidos por nós, pois é difícil, pela natureza que temos
escolher a única e verdadeira vontade através do Espírito
Santo. Precisamos ser transformados, todos os dias, pela renovação da nossa mente para então conhecer a boa, perfeita
e agradável vontade de Deus (Rm 12.2), e pensar somente
no que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa
fama e no que for excelente ou digno de louvor (Fp 4.8).
Matematicamente, diante de uma grande reta de pensamentos seria perfeito se pudesses viver dentro de um
intervalo degenerado, onde a nossa vontade e a de Deus
fosse uma só. Mas como a nossa natureza é complexa, então
precisamos fazer dessa vontade o centro e tomar o menor
comprimento possível, invertendo o que queremos e fazendo
esse querer tender ao infinito.
Podemos sim fazer isso, mas espiritualmente. A única
maneira de anular uma mentira é com a verdade. A chave
é estar cingido com a verdade (Ef 6.14). Precisamos nos
saturar da palavra de Deus e conhecer a verdade, então a
verdade nos libertará (Jo 8.32).
Alessandro Monteiro, Mestre em Matemática,
Membro da Igreja Batista em Dom Pedro – Manaus AM

O cristianismo, se for falso, não tem valor; se for
verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que lhe
é impossível é ser “mais ou menos” importante.
(C.S. Lewis)

Excelso e Soberano Deus
“E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que
amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.” Rm.8.28

Lute para
Proteger
Nosso Futuro!
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educação é uma função de extrema importância em qualquer sociedade, pois todas
as crianças passarão por algum tipo de
experiência educacional antes que estejam prontas
para assumir as responsabilidades em uma sociedade adulta. O futuro de qualquer sociedade, então, é
determinado por suas crianças (Knight, 2006).
John Dewey, “O pai da Educação Progressiva”,
preparou o caminho que transformou o sistema de
educação norte-americano. Ele tinha objetivos sociais e políticos os quais sabia que jamais alcançaria
durante sua vida, mas, se ele conseguisse mudar a
educação, a próxima geração aceitaria estas mudanças (Kjos, 1995). Posso ver de forma nítida como
as mudanças educacionais têm transformado meu
país e não de forma positiva. Adolf Hitler conseguiu
enganar e liderar a nação da Alemanha. Ele usou a
educação para criar uma geração de nazistas leais
(Kjos, 1995). Há outros exemplos na história. A Educação tem muito poder e influência no futuro de uma
nação. Claro, o lar e a igreja também influenciam,
mas, pense nas horas que a criança e o adolescente
ficam sob a influência da escola. Senhores pais, estão
cientes do que está sendo implantado nas escolas
para transformar a forma como a próxima geração
pensará? Pai cristão, tem percebido como as convicções bíblicas estão sendo atacadas nas escolas?
Relativismo moral, acabando com ideias consideradas “homofóbicas”, ideologia de gênero, além de
outros temas--crianças estão sendo doutrinadas nas
escolas a pensarem da forma que o mundo considera
politicamente correta. Certo diretor me contou que na
reunião do Conselho Municipal da sua cidade, um
líder educacional prometeu ir para cima de qualquer
escola que praticasse a repressão sexual de crianças.
Cartilhas estão disponíveis pelo Ministério da Educação, Ministério da Saúde e editoras educacionais com
a proposta de deixar a criança livre deste cedo para
experimentar e conhecer sua sexualidade. Dentro da
sala de aula, crianças pequenas e pré-adolescentes
estão recebendo material pornográfico e sendo
ensinados como experimentar com seus corpos e
às vezes até com o corpo dos colegas. Professores
estão sob a pressão de não interferir no “processo
natural” de descobrimento das crianças.
Vamos lutar contra estas ideias perigosas! Vá
na escola do seu filho e fale que você não aceita o
ensinamento sobre ideologia de gênero, homossexualidade, etc. Você, pai, tem o dever.
Deus falou para o pai educar o filho no caminho
em que deve andar (Prov. 22:6). O Código Civil diz
que o pai é responsável pelo sustento moral dos filhos
(art.1.634, I). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional fala da importância do envolvimento
dos pais e da sua influência democrática na escola.
(Vide Art. 12§VI e VII; Art.13§VI e Art. 14). Participe,
informe-se, faça a diferença!
________________________________________
Se desejar saber mais sobre educação fundamentada nos princípios da Bíblia, leia a 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.
Knight, G. R. (2006). Philosophy and Education.
Berrien Springs, MI, EUA: Andrews University Press.
Kjos, B. (1995). Brave New Schools. Eugene,
Oregon: Harvest House Publishers.
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ossa atitude para com Deus
reflete o conceito ou ideia
que temos de quem é Deus
e de quem é Deus para nós. Aqui é importante dizermos que Deus não é uma
energia, Deus não é um ser abstrato
ou vago, Deus não é um espírito vazio.
Deus é um Ser com intelecto, emoção e
vontade. O que faz dele um Ser pessoal.
Deus é uma pessoa!
Caim e Abel: Gênesis: 4.1-5:
Caim: Deus era uma pessoa comum para ele, ou pior ainda; Deus era
qualquer um ou um como ele. Por isso
ofertou qualquer coisa para Deus, algo
que nada lhe custou e que facilmente
conseguiu.
Abel: Deus era Deus para ele. Deus
era a pessoa mais importante da sua
vida. Por isto trouxe das primícias ou
seja, do melhor que tinha para Deus.
A parte mais rica e mais preciosa era
separada para Deus.
Abraão: Gênesis 17.1
Deus nos revela neste texto que
Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há
poder maior que o Seu poder. Todos os
poderes desaparecem diante do poder
de Deus. Não há dinâmica maior que a
dinâmica de Deus. Não há movimento

que supere o movimento de Deus. Não
há força superior à força de Deus.
Toda a matéria, toda a realidade
existente, visível e invisível, conhecida
ou desconhecida, existente ou que virá
a existir, Ele criou. Só há como existir
se Deus criar. Portanto, a criatura não
é maior que o Seu Criador. Tudo está
sujeito às ordens e à onipotência do
nosso grandioso e excelso Deus.
Deus pode todas as coisas e nenhum de seus propósitos, de seus
planos, de seus pensamentos, de suas
vontades, de seus desejos e de seus
quereres, poderão ser mudados ou
frustrados. Por quê? Porque Ele é Deus!
(Jó 42.2; Romanos.9.19; 11.33-36; Efésios111; Apocalipse 1.8)
De acordo com Romanos 8.28,
somente um Deus que domina sobre
tudo e todos, é capaz de canalizar e
direcionar todas as coisas para o nosso
bem. Nada pega Deus de surpresa, e
nós, seus filhos, não estamos à mercê
da sorte ou do destino, sem rumo. Deus
no seu domínio soberano, decretou e
ordenou as circunstâncias e acontecimentos que ocorrerão a nós enquanto
aqui vivermos.
Pr. Josafá Fernandes Serra

DICAS DE LEITURA

“Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas;
os livros só mudam as pessoas.” Mário Quintana
APOLOGÉTICA PURA E SIMPLES
Alister McGrath
Edições Vida Nova
www.vidanova.com.br
Um método de compartilhar a fé com inteligência e imaginação que atrai não só o intelecto, mas também o coração
e a imaginação. Depois de versar sobre a base bíblica da
apologética e as várias formas em que ela foi empregada em
diferentes momentos da história, Alister McGrath apresenta
diversas maneiras de partilhar a fé. O autor mostra que há
muitas formas interessantes de compartilhar a fé.
TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO ESCRITA
Izidoro Blikstein
Editora Contexto
www.editoracontexto.com.br
Quais são os segredos para escrever bem? Basta ter
as regras gramaticais na ponta da língua? É suficiente ser
craque em ortografia? É isso e muito mais. Neste livro, o
professor Izidoro Blikstein – um dos maiores especialistas em comunicação do país – desvenda os mistérios do
escrever bem para todos aqueles que sentem calafrios só
de pensar que precisam redigir desde um simples e-mail
até um relatório complexo.
O EVANGELHO EM UMA
SOCIEDADE PLURALISTA
Lesslie Newbigin
Editora Ultimato
www.ultimato.com.br
Leitura inteligente e relevante sobre as boas
novas de Jesus Cristo para nós cristãos que vivemos em uma sociedade marcada pelo pluralismo
religioso, pela diversidade étnica e cultural e pelo
relativismo. Conhecer a verdade é sempre um risco, pois requer compromisso pessoal, não apenas
uma investigação. As verdades bíblicas tornam-se
convincentes somente no contexto de uma comunidade que incorpora a história cristã.
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AMI NO ACRE
Conforme nosso último contato, pelas
redes sociais, a respeito das CONFERENCIAS REGIONAIS AMI; acertamos com a
igreja Batista do Aviário. Como falei, está
nascendo uma “pequena” comunhão entre as Igrejas Batistas Fundamentalistas,
com adesão inicial dos Independentes
3 (três) Pequenas Igrejas na capital, 4
(quatro) Bíblicas, sendo uma na capital
e uma no Interior (Feijó), e uma no Amazonas (Envira), com essa conferência se
pretende avançar para que cheguemos
até os regulares, pois, como já é sabido
são um tanto separados. Bom, estou
passando o teu contato ao pastor Raimundo Andrade, que é o presidente da
recém formada COMUNHÃO, pois quero
colocá-lo em linha direta contigo para que
se estabeleça um bom diálogo, e prestará
maiores informações bem assim novos
outros esclarecimentos. O Pastor Raimundo Andrade, juntamente conosco está
organizando o evento e pode acertar junto
a você, qualquer coisas necessária para
o bem da CONFERÊNCIA REGIONAL
AMI, ele fará contatos em seguida, ok?
Isso não me torna excluído do processo,
mas é uma mão-de-obra importante que
não podemos desperdiçar. Ruy Messias
ruymessias@hotmail.com.
FAMÍLIA CASTELAN
O Pr.
Armando
Castelan Jr,
trabalhando
na implantação de
igrejas em
Pedregulho
e Jeriquara,
no estado
de São Paulo, pretende
reiniciar o trabalho de construção em
Pedregulho, na parte dos fundos onde
serão erguidas as classes para crianças
na Escola Bíblica Dominical. Em Jeriquara, onde o trabalho foi iniciado mais
recentemente, os planos são de fazer
um projeto de visitação em todas as
casas do município em 2016. Orem pela
saúde da Ana, esposa do Pr. Armando.
Também o pastor Armando foi vítima de
um acidente que causou danos em seu
carro. Um condutor alcoolizado que não
respeitou o sinal de Pare, bateu bem no
meio do carro que ficou impossibilitado
de transitar. Apesar de ter sido feito uma
ocorrência policial o dono do veículo se
recusa a pagar os danos. Pr. Armando
tem que gastar R$ 1.900,00 no conserto e
a sua situação está muito difícil. Orem por
ele, pois precisa do carro para o trabalho,
principalmente as viagens para Jeriquara.
Contato: E-mail prpedregulho@yahoo.
com.br. Telefones
FAMÍLIA AMORIM
Para o missionário Divino Amorim e
família, 2015 foi um ano de muitos desafios e grandes bênçãos. A viagem no final
do ano para o Brasil foi muito proveitosa
para o pastor Divino, tanto para visitar algumas igrejas quanto para voltar ao lugar
das suas origens e relembrar um pouco
do passado onde viveu até os 18 anos
de idade. Em dezembro, retornando a
Moçambique levou consigo a missionária
Rosangela que partiu para o campo em
Bagamoyo. Durante um mês Rosângela
ficou com a família Amorim tratando de
toda a documentação necessária para
viver em Moçambique. Contato pelos
telefones: (258) 21414737 e 846031570.
E-mails:
divinogomesamorim@gmail.
com e divinogomesamorim@yahoo.
com.br.
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VALE DO ITAJAÍ SC
O casal de missionários, Pr.
Ricardo e Irani Camargo, trabalhando em Camboriú SC, terminou 2015 contando as bênçãos.
Mesmo sendo um ano difícil, as
alegrias foram muitas e nas atividades na igreja dois casamentos
e o nascimento do Emanuel, na
madrugada do dia 24. Para 2016
os alvos são grandes: Terminar
a construção da igreja; desafiar
mais um casal ou família de missionários para servir no campo
em Santa Catarina; promover a
integração de novas famílias na
igreja; iniciar uma nova igreja em
uma das muitas cidades próximas
a Camboriú e visitar igrejas para
refazer o sustento. Para contato:
Pr. Ricardo Camargo - E-mail:
pr.ricardo@yahoo.com.br; Caixa
Postal 2146 – CEP 88345-590.
Telefones (47) 3365-2436 (Fixo);
9904-2728 (TIM) e 9160-2425.
SEMINÁRIO THOMPSON
O Seminário Teológico Bíblico
Thompson
acaba de
formar nova
turma para o ano 2016 do curso
de Licenciatura em Filosofia. Para
fazer o curso é necessário ter o
Bacharel em Teologia ou outra
graduação na área de ciências
humanas. O curso tem duração
de 15 meses em aulas presenciais
em Vitória da Conquista BA. Os
alunos farão os trabalhos através
do Sistema Virtual da FBB - Faculdade Batista Brasileira de Salvador BA: http://www.fbb.br/. Mais
informações pelo telefone (77)
3425-2001, na sede do Seminário
Teológico Thompson - Rua L, 531,
Morada dos Pássaros III, ou pelos
e-mails: seminariothompson@
gmail.com; contato@seminariothompson.com.br.
PROJETO
ARGENTINA
O casal Adriano e Josi Silva,
a caminho da Argentina passou
um tempo apoiando os irmãos
da Igreja Batista da Bíblia em
Jundiaí com aulas na EBD, EBF
e com os jovens. Depois foram
ajudar no Acampamento Soldados de Cristo, que acontece no
Seminário Batista Regular do
Sul em Pinhais PR. Há também
excelentes notícias da família
para compartilhar: a primeira é
que o bebe, primeiro filho do casal é uma menina que em breve
virá à luz. A segunda é que uma
igreja enviou uma oferta muito
generosa ajudou a completar o
sustento de instalação (o valor
para compra dos móveis, passagens, carro e documentações
quando chegarem na Argentina).
Agora a Família Silva tem 100%
do valor necessário para instalação na Argentina 87% de sustendo mensal. Falta pouco para
alcançar o valor necessário para
a partida para a Argentina. A data
prevista para a viagem é começo de agosto. Para saber mais:
E-mail: adrianojosisilva@gmai.
com. Site: www.adrianojosisilva.
wix/projetoargentina; Facebook:
Projeto Argentina 2016/Adriano
e Josi.

“Jesus não tem mais nenhuma palavra para nós,
até as suas ordens serem executadas”.
(Reinhard Bonnke)

Mais cães, menos crianças

É

parte de um passado
distante o tempo em que
os cães comiam das
migalhas que caíam da mesa de
seus donos (Mt 15.27) ou lambiam
as chagas de mendigos à porta de
algum rico (Lc 16. 21), como relatam
os evangelhos de Mateus e Lucas.
No Brasil de hoje, os caninos
gozam de privilégios inimagináveis:
status familiar, comida diferenciada, brinquedo, cama, edredom,
joia, spa, ioga, ofurô, TV a cabo,
hotel de luxo, terapia, hospitais
especializados, além de festa de
aniversário e direito à herança,
dentre outras mordomias. Como
se pode ver, vida de cão já não é
mais sinônimo de sofrimento ou
carência. Na cidade de São Paulo
há mais de 4 mil pet shops, número
que ultrapassa o de padarias, segundo o site UOL, que igualmente
afirma que o mercado pet fatura 11
bilhões de reais por ano.
Em junho de 2015, o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que de acordo
com o último censo, os cães já
superam o número de filhos nos
lares brasileiros. São 52 milhões
de cachorros para 45 milhões de

Pr. Antônio Paulo de Oliveira
crianças. Em cada 100 famílias
brasileiras, 44 criam cães contra 36
famílias que têm crianças. Quem
acha isso absurdo deve saber que
as projeções são ainda mais assustadoras. A previsão para 2017
é que o Brasil terá 62 milhões de
totós para 43 milhões de crianças.
Na verdade, os dados revelam
uma tendência dos países ricos
e industrializados como Japão e
EUA. Na terra do sol nascente, há
16 milhões de crianças para 22 milhões de animais de estimação. Já
nos Estados Unidos há 48 milhões
de residências com cães, para 38
milhões de lares com crianças.
O que significam esses números? Certamente por trás das estatísticas estão fatores financeiros,
sociais, psicológicos e espirituais.
Ultimamente, a despeito das dificuldades do país, a população
brasileira tem mais acesso à educação, à renda e à saúde, fazendo
aumentar o número de idosos. Na
terceira idade, em geral, o ninho
fica vazio, pois os filhos crescem
e deixam a casa dos pais. Inativos e carentes, os velhos ficam
propensos a se dedicar a animais
de estimação para, desse modo,

compensar o vazio. Essa classe
tem mais tempo, espaço e dinheiro
para investir nos bichos.
Mas, a afeição por cães alcança pessoas de todas as idades que,
seguindo o modismo, exageram
tratando cães como gente: dormem
com os animais na mesma cama.
Tratam os bichos como filhos ou
netos, além de só se permitirem
ir onde o animal tem acesso,
dentre outros exageros. Por conta
da pressão social, os cães estão
sendo introduzidos em lugares,
onde até então não se permitia a
entrada de animais, como: shopping, farmácia, supermercados,
restaurantes, dentre outros.
Sobretudo, a substituição de
crianças por animais revela desvalorização do ser humano. Em certos
ambientes, o cão é mais bem tratado do que a criança. Para muitos,
maltratar animal é mais revoltante
que maltratar criança. Porém, isso
não significa que se deva atacar os
cães, pois o crente deve ser conhecido pelo modo bondoso como trata
seus animais (Pv 12.10).
Sobre o trato com as crianças,
especificamente, o Senhor ordena
a não desprezá-las. Disse: Vede,

não desprezeis a qualquer destes
pequeninos (Mt 18.10). Este imperativo divino deve nos impulsionar a
combater todo e qualquer ataque,
desprezo ou negligência contra
crianças, sejam de ordem física,
emocional ou espiritual. A sociedade, a Igreja e a família precisam
recuperar o valor das crianças.
Precisam se unir para defende-las.
Para assisti-las. Para evangelizá-las e conduzi-las ao caminho de
Deus (Pv 22.6). É preciso olhar
para as crianças como herança do
Senhor (Sl 127.3).
A falta dessa compreensão
tem levado casais jovens a evitar
a procriação. E o que não faltam
são desculpas: não se sentem
preparados, dá trabalho, custa
caro, falta estrutura. Além disso,
os filhos poderão inibir a liberdade
do casal, dificultar carreiras, dentre
outros argumentos.
Portanto, não é sem razão, que
o país já tem mais cachorro que
criança. Qual será o futuro de um
mundo que troca crianças por cães?
O autor é pastor da Primeira
Igreja Batista Regular de São
Bernardo do Campo SP

“A graça de Deus não deve ser apresentada
enquanto o individuo não sentir o peso da lei”.
(C. H. Spurgeon)

“Casados, eternos namorados!”

S

no valor de R$ 120,00
(Cento e vinte reais)
até dia 5 de março. O
valor total para o casal
é de R$ 365,00 (Trezentos e sessenta e
cinco reais). Depois de
pagar a inscrição de
120 reais, o restante
poderá ser parcelado
no cartão de crédito
em até três vezes na
chegada ao hotel.

Mais do que
palavras...

empre entendi a agenda da Igreja assim: Edificar os salvos e evangelizar os não salvos. Pronto, não precisamos
reinventar nada, nem seguir modismos. Evidentemente
podemos (e devemos) variar os métodos, sem abrir mão da essência. Fomos chamados para sermos discípulos e discipuladores
a fim de promover o Reino de Deus. “Vivemos para a glória de
Deus, impactando vidas e fazendo discípulos de Jesus.”
Em épocas passadas a abordagem dos cristãos alcançava
as pessoas de um modo diferente das atuais. Além do evangelismo pessoal, havia o evangelismo de massa (lotavam-se
estádios), pregadores da TV, Billy Graham, Rex Humbard,
pregadores de rua, evangelismo nas praças, distribuição de
folhetos, cultos evangelísticos (algumas igrejas separavam os
domingos à noite). Quem tem mais de 50 anos vai lembrar...
Essa é uma pergunta a ser feita pelo cristão: Como posso
atrair alguém para o meu Senhor? Convivemos com muitas
pessoas desinteressadas no Evangelho, satisfeitas consigo
mesmas, algumas indiferentes, frias, mortas em seus pecados.
Num site de notícias, nessa última semana de janeiro, vi uma
reportagem: “Uma nevasca intensa cai sobre Nova York e deixa
a cidade sem luz.” Vejo isso no dia a dia, uma geleira espiritual,
uma era de gelo se abateu sobre tanta gente em minha cidade.
Parece que a abordagem falada, o testemunho oral apenas,
não causa os mesmos efeitos de alguns anos atrás. Os cristãos,
até então, tinham um impacto positivo. Jesus era “inédito”, antes
dessa saturação gospel, antes do neopentecostalismo.
Quantos de vocês fizeram algum curso de evangelismo
para apresentar as Boas Novas com uma pergunta: “Você
sabia que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida?”
Eu me lembro bem daquela introdução do Evangelismo Explosivo: “SE você morrer hoje e chegar ao céu, qual será a sua
resposta a essa hipotética pergunta de Deus: Por que devo
deixá-lo entrar no meu céu? Qual a sua resposta?”
Às vezes pensamos que a abordagem é somente através
da fala. Claro! O testemunho verbal é fundamental. Como diz
as Escrituras: “Como ouvirão se não há quem pregue?” A fé
vem pelo ouvir, mas muitos não querem nem ouvir. É necessário repensar a forma como evangelizamos. Como posso
atrair alguém para o meu Senhor?
O Mestre é a nossa referência, pois nos convidou: “Vinde
após mim e eu os farei pescadores de homens.” Ao lermos os
Evangelhos percebemos que Jesus não usou apenas o nosso
método convencional do discurso, “a fala”. Ele fazia algo pelas
pessoas, obviamente em alguns casos, Ele apenas falava,
por exemplo, sua conversa com Nicodemos. Ele esclareceu
a diferença entre o nascimento natural e o espiritual, mas na
maioria dos casos, Ele fez algo por alguém. Veja algumas
situações sobre o estilo Jesus de abordagem: Conversou com
uma mulher samaritana, rompeu barreiras raciais, culturais
e geográficas. Pediu um favor, um copo d’água e levou a
conversa para águas mais profundas. Em outros momentos,
expulsou demônios, tocou nos leprosos como demonstração
de amor e os curou. Deu vistas aos cegos e restaurou paralíticos. Ao se aproximar de Natanael, elogiou-o, deu pães
para a multidão faminta e se apresentou como o Pão da Vida.
Quem não se lembra do presente que Jesus deu aos noivos
em Caná da Galiléia? Ele patrocinou uma nova distribuição
de vinhos (bebida de qualidade para todos os convidados).
Percebeu? Assim como Jesus fez, é necessário praticar
atos de compaixão e assim tocar nas pessoas, alcançá-las
não apenas com palavras, mas com demonstrações de amor.
“Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em
ação e em verdade.” I João 3.18.
Nesse último Natal (de 2015) e final de ano vi muitas fotos
no face... A maioria dos meus contatos é de cristãos. Havia muitas fotos de famílias reunidas, muita comida gostosa, pessoas
sorridentes, bem vestidas... Fotos e fotos, lugares bonitos... Vi
apenas duas cenas de pessoas ajudando alguém: Um jovem da
minha amada igreja, José (abraçando e servindo muitas crianças
de rua na Praça da Sé, centro de São Paulo) e uma ex-colega
de infância (atuando num centro espírita, dando alimentos às
crianças carentes). Pensei em escrever uma observação chamando a atenção dos meus amigos, mas logo fui repreendido
por mim mesmo: “E você Edgar? Onde estavas tu? Resposta:
Também com minha família comendo coisas gostosas.” Não há
nada de errado em celebrar em família. Faz parte. Mas por que
não sermos mais inclusivistas, do que exclusivistas?
Quantas vezes fazemos um evento só para nós? Não estou
criticando, mas é necessário servir aos “de fora” ... Soube da
iniciativa de uma igreja no dia das mães. Saíram para distribuir
rosas e uma mensagem de esperança às mães do bairro. Um
gesto que marcou profundamente muitas mães esquecidas.
Ele falou e fez: “Eu dei o exemplo, para que vocês façam
como lhes fiz.” Joao 13.15.

N

os dias 11 e 12 de junho de
2016, dia dos namorados, as
igrejas batistas fundamentalistas da região de Ribeirão Preto estarão realizando um encontro de casais. O
evento terá lugar no Hotel Fazenda Vale
das Grutas no município de Altinópolis
SP. O tema será “Casados - Eternos
Namorados” e o preletor será o Pr.
Antonio Majela Pupin de São Bernardo
do Campo SP.
A exemplo do Acampamento de Jovens no Maanaím, o Encontro de Casais
é apoiado pela MBAM - Missão Brasileira
de Apoio aos Missionários, presidida
pelo Pr. Almir Nunes. A coordenação
do encontro está aos cuidados do Pr.
Carlos Alberto Moraes e dos irmãos
Sílvio Guadanhim e Evandro Marcelo
Timóteo Valentini. Pr. Carlos e Evandro
são responsáveis pelo Ministério Casa
- Casais Apaixonados, na Igreja Batista
Independente de Orlândia SP e Sílvio
coordena o ministério de casais na Igreja
Batista do Calvário em Morro Agudo SP.
As inscrições foram abertas no dia
31 de janeiro e logo na primeira semana
dois terços das vagas foram preenchidas. Como as vagas são limitadas, os
interessados deverão fazer as inscrições o quanto antes.

HORÁRIOS E
PROGRAMAÇÃO
A entrada no hotel
será no dia 11, sábado
às 14 horas e a saída no domingo até
17 horas. A programação completa será
divulgada na chegada ao encontro. Para
conhecer o Hotel Fazenda Vale das Grutas: www.valedasgrutas.com.br. No site
você encontra o mapa de como chagar
ao local no Contato/localização.
Para mais informações entre em
contato com o Pr. Carlos pelos telefones: (16) 3761-0749 (Fixo residencial)
ou celulares (16) 99192-1440 (Claro
e WhatsApp), (16) 98121-4101 (TIM).
Em Morro Agudo com Sílvio (16) 992159993 (WhatsApp) e em Orlândia com
Evandro (16) 99165-4668 (WhatsApp).

COMO PROCEDER PARA FAZER A
INSCRIÇÃO DO CASAL?
Para garantir a vaga os casais interessados deverão pagar a inscrição
CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 1

Zâmbia, um país dedicado a Deus
Por Jarbas Aragão
constituição zambiana, promulgada 24 anos atrás, diz
claramente que “a Zâmbia
é um país cristão que respeita o direito
à liberdade de consciência e culto dos
seus cidadãos”. O documento garante
ainda a proteção aos não-cristãos, garantindo a liberdade religiosa.
Na virada deste ano, Lungu celebrou
o compromisso da nação com Deus na
capital Luzaka, diante das sedes do
poder. Estavam presentes líderes de
várias igrejas diferentes. Ocorreram
apresentações de grupos de louvor e
Lungu tem recebido muitas críticas
momentos para intercessão pela nação. por falar constantemente sobre religião.
O tema oficial é “Estabelecer a base Em 18 de outubro de 2015, contando
para um Zâmbia inteligente, renovando com a colaboração de várias igrejas do
o nosso compromisso com a reconcilia- país, decretou um dia de oração e jejum
ção através do amor e do perdão.”
nacional. Curiosamente, um grande
O presidente apelou que todos os arco-íris ao redor do sol foi avistado na
cidadãos do país baseiem suas atitudes capital Lusaka, o que para muitos foi um
no amor. Enfatizou seu compromisso sinal da aprovação divina.
para que o decreto que estabelece o
A postura pode parecer estranha
território como dedicado a Deus perma- aos países ocidentais, acostumado a
neça em vigor.
amplos debates sobre a laicidade do
“É evidente que nos lembramos dis- Estado. Porém, não é algo incomum no
so na abertura oficial do Parlamento. Eu continente africano. No final de 2015, a
disse que o ódio, o rancor, o desprezo Gâmbia declarou ao mundo que era uma
e a inveja não têm lugar em uma socie- república islâmica.
dade como a nossa, pois somos uma
nação cristã”, discursou. Enfatizou que Por Jarbas Aragão com informações
Jesus é a “pedra angular” da sociedade.
de Acontecer Cristiano

A
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ReWalk,
o Robocop
Israelense –
rumo a um
futuro melhor
ReWalk - Desta vez chegou
a vez de utilizar a tecnologia
em favor de que mais precisa,
deficientes físicos.

O

milagre tecnológico
que se chama Israel
não tem precedentes
em todo mundo e vai transformando realidade virtual e ficção
científica em realidade, só que
não para criar belas cenas cinematográficas, mas sim para
mudar a dura realidade de doentes, deficientes e da sociedade
em geral.
No estado de Israel já se
inventou leitores de telas de
computadores para cegos que
precisam trabalhar com computadores, aplicativos que facilitam
navegar em trânsitos complicados, aparelhos de MRI e TC e
muito mais. Agora chegou a vez
de utilizar a tecnologia em favor
de que quem mais precisa: deficientes físicos.
No começo o deficiente precisa se acostumar utilizando
apoios, mas com o tempo, a
cena vista no filme Robocop de
meio humano e humano andando
passa a ser uma realidade.
O projeto que foi criado por
Doutor Amir Gofer se tornou
um sucesso quando em 2013 o
presidente dos Estados Unidos,
Barack Obama se interessou
por ele, e em janeiro de 2016,
segundo os meios de comunicação, o Exército dos Estados
Unidos decidiu que vai comprar
o sistema para fornece-lo aos
soldados americanos que foram
feridos em combate e perderam
a possibilidade de se locomover.
Segundo Dr. Amir Gofer a
aprovação do Exército dos Estados Unidos fornecerá um grande
apoio ao projeto e um grande
financiamento. O Projeto ReWalk
já é um sucesso e foi testado
por alguns dos soldados que
ficaram paraplégicos em campo
de batalha.
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Uma viagem emocionante!

om a presença
de 300 pessoas,
aconteceu nos
dias 23 a 25 de dezembro de
2015, a Conferência comemorativa do 58° aniversário
da Igreja Batista da Bíblia

em Livramento no Alto Rio
Negro AM. Foi uma grande
festa que contou com a presença de muitos convidados
e de um preletor que nasceu
naquela região, o missionário Pr. Tomé Lopes dos San-

Livramento

tos que se fez acompanhar
da esposa Lúcia. Atualmente
a liderança da igreja está a
cargo do Diácono Antonio
Avelino dos Santos, irmão
do Pr. Tomé.
A igreja foi fundada em
1957 pelo missionário es-

tadunidense John Joseph
Hawkins, logo no início de
seu longo ministério aqui
no Brasil. Mais tarde ele
trabalhou na implantação da
igreja em Paricatuba onde
se converteu o Pr. Tomé em
22 de setembro de 1973.

D. Pedro

Atualmente muitos dos seus
familiares congregam em
livramento e isso proporcionou ocasião para um reencontro com muitos parentes,
amigos e irmãos em Cristo
depois de longos anos.
A viagem do Pr. Tomé
pela região Norte durou trinta
dias e ele teve oportunidade
de visitar várias igrejas que
apoiam em seu sustento e
fazer novos contatos. Em
Manaus visitou a Igreja Batista em D. Pedro liderada
pelo Pr. João Azevedo saraiva Jr, Igreja Batista no Conjunto Augusto Monte Negro,
liderada pelo Pr. Amarildo
Batista e uma congregação da IBDP em Iranduba,
Grande Manaus. No interior,
pregou em comunidades do
Alto Rio Negro, como Aruty
da etnia Nyengatu, e Kaymã
da etnia Baniwa.
O fato é que, além de
ser uma bênção nas conferências de aniversário da

Igreja Batista da Bíblia em Livramento, Pr. Tomé acabou
sendo o maior abençoado
pela oportunidade de rever
seus familiares e a região
onde nasceu e se converteu
a Cristo. Sem dúvida, uma
viagem emocionante!
De volta ao seu campo
de trabalho no ABC Paulista,
Pr. Tomé está motivado a
dar continuidade aos muitos
trabalhos ali desenvolvidos
com a equipe em que atua.
Nos dias 14 e 15 de novembro realizaram a Conferencia
Missionária, tendo como preletor seu colega de missão,
Pr. Robson Marcelo da Silva,
missionário em Goiânia GO.
Contatos com Pr. Tomé e
família: Avenida Senador
Vergueiro n° 2685 Bloco 17B
Apt. 31 - CEP 09.601-000 Vila Tereza - São Bernardo
do Campo- SP. Por e-mail:
prtomeylucia@ yahoo.com.
br ou tomesantoslopes@
gmail.com.

Augusto M. Negro

