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recursobiblico.com

F

inalmente
estamos
lançando
oficialmente o nosso site de recursos
bíblicos: recursobiblico.com. Temos
as pessoas necessárias para nos ajudar a publicar novas
matérias a cada semana. Estamos oferecendo um site que
é batista, fundamentalista, tradicional e
pré-milenista.

N

os dias
26 a
29 de
maio, durante a I
Conferência Teológica promovida
pela Editora Crescendo, na cidade
de Pinhais PR,
nas dependências
da Igreja Batista
do Calvário, aconteceu o lançamento do livro “Do Nada ao Novo - o Eterno
socorre o finito”, de autoria do Pr. Mário Maracaípe.
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Família Mafra na Venezuela

O

missionário
Pr. Ricardo
Mafra Mascarenhas e sua esposa
Rita da Igreja Vid Verdadera na Venezuela
realizaram o primeiro encontro de casais do ano
em abril. Segundo o missionário, os problemas
e conflitos matrimoniais
na Venezuela são muito
maiores do que no Brasil,
pois a cultura da desvalorização do matrimonio é
muito forte no país.
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Como conciliar globalização e nacionalismo?
O
Há significado profético na saída do Reino Unido da União Europeia?

estudo das
Escrituras nos
leva a crer que
a globalização, em todas
as suas frentes, serve como
preparação do palco para
a chegada do Anticristo,
pois em Apocalipse 13.7
lemos que será entregue a
ele, autoridade sobre toda
tribo, povo, língua e nação.
Faz sentido e encaixa-se

perfeitamente ao cenário
profético. A globalização,
tende para uma autoridade
central, oferece benefícios
para a economia, o comércio e, principalmente, o anseio de paz entre os povos.
Mas para quem conhece
as Escrituras, fica claro que
a globalização alimenta a
visão de mundo humanista
que acredita na possibilidade

de o homem, alheio à vontade de Deus, solucionar os
seus problemas. É o mesmo
espírito de Babel em Gênesis 11 quando Deus teve
que intervir com a confusão
de línguas e o espalhar dos
povos.
Pode ser apenas um
clichê, mas a frase de John
Emerich Edward Dalberg-Acton estabelece uma ver-

dade observável em qualquer época da história: “O
poder corrompe e o poder
absoluto corrompe absolutamente”. Mas mesmo
com o óbvio testemunho
da história, temos a nítida
percepção de que os governantes deste mundo têm um
único propósito: dar poder e
autoridade à Besta (Apocalipse 17.13).

Conferência Regional da AMI Conhecendo Igrejas

A

Primeira Igreja
Batista de Arembepe em Cama-

çari BA, sob a liderança do Pr.
Frank Brim estará realizando,
nos dias 29 a 31 de julho, sua

Conferência Missionária Anual de 2016
e ao mesmo tempo,
hospedando a Conferência Missionária
Regional da AMI - Associação Missionária
Independente.
Para os dois cultos de sexta-feira e
sábado à noite, as
igrejas da região estão convidadas a participar. Para o sábado
de manhã, das 8h30
até 13 horas, o convite é para os pastores,
missionários e também tesoureiros(as),
secretários(as) e demais irmãos envolvidos na administração
das igrejas.
Para os pastores,
uma apresentação
especial da AMI e
para os demais um
curso sobre a administração da igreja de acordo coma
legislação vigente.
Para os pastores a
apresentação será
feita pelos pastores
Renato Sá Barreto
Neto e Carlos Alberto
Moraes. Para os demais, a apresentação será
pelo irmão Eliseu Reder, Diretor Administrativo da AMI.

I

rmãos, Queremos
mais uma vez atualizar os seus dados
no nosso sistema. Estamos
trabalhando para melhorar alguns detalhes no site

Conhecendo Igrejas.
Sei que o
site está
um pouco
devagar
devido ao
código usado, mas em
breve queremos cuidar deste
problema.
Já atualizamos um pouco do
código limitando acesso por
bots que navegam a internet.
Por favor, confere os
dados da sua igreja no site
www.conhecendoigrejas.

com.br para verificar que
estão atualizados. Aguardamos um retorno para que
seu e-mail seja conferido no
nosso sistema também. É
só clicar no nome da igreja
acima.
Tivemos aproximadamente quatro mil visitas ao
site no último ano. Várias
pessoas passaram a visitar
uma das igrejas. Nos ajude
convidando outras igrejas a
adicionarem suas informações no site também.
Nosso e-mail: cadastro@
conhecendoigrejas.com.br
Sinceramente,
Jeremy Tyler

Organização da Igreja em Birigui SP

O

missionário da
MBIB, Pr. Geraldo de Oliveira
juntamente com sua esposa
Rosana e os filhos Ualan, Jonas e Michele, mudaram-se
para Birigui, região Noroeste
do Estado de São Paulo a 5
anos, no dia 20 de janeiro
de 2011 para implantar uma
igreja batista fundamentalista.
No dia 26 de março de
2016 aconteceu a organização jurídica da nova igreja
denominada Templo Batista
Independente Adonai com
19 membros arrolados. O

endereço
da igreja é
Rua Severo
Xavier Soares, 297 em
Birigui SP.
Além de
organizar a
igreja em
Birigui, pastor Geraldo
iniciou há
três anos
uma nova congregação em
Buritama que fica a 40 quilômetros.
Orem pela construção
do templo em Birigui, pois

o terreno já foi adquirido e
a planta está aprovada. Os
recursos são do Senhor e
certamente Ele proverá os
meios.
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“A presença do medo não significa que você não tem fé. O medo visitas
à todos. Mas faça do seu medo um visitante, não um residente”.
(Max Lucado)

JULHO 2016

EVANGÉLICOS NOS EUA
A maioria dos evangélicos
norte-americanos acredita que os
EUA já não é uma nação cristã,
de acordo com dados divulgados
recentemente pelo Instituto de
Pesquisa de Religião Pública
(PRRI, na sigla em inglês). O
público americano, em geral,
está dividido sobre essa questão. O país é cristão para 41%,
enquanto 42% acredita que já
foi, mas hoje não é. Apenas 15%
afirma que os EUA nunca foi uma
nação cristã.
22º ANIVERSÁRIO

Nos dias 3 a 5 de Junho
a Igreja Batista Central em
Dourados-MS, sob a liderança
dos pastores Amílcar Bragança de Vasconcelos e Hudson
Santos Batista, realizou a sua
Conferência do 22º Aniversário
de Fundação. O preletor foi o
Missionário Pr. Alexandre B.
Dutra que abordou o Tema: a
Iminência do Arrebatamento.
Depois nós, os que ficarmos
vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens,
a encontrar o Senhor nos ares,
e assim estaremos sempre com
o Senhor (I Ts 4.17). Na ocasião
também foi feito o desafio para
alcançar o novo alvo para a
obra missionária. Foram dias
de grandes bênçãos, várias
conversões e muito aprendizado. Na foto, pastores Hudson e
Alexandre.

P

or muitos anos, o Movimento Batista
Independente do Brasil dependia de
ofertas oriundas dos Estados Unidos
da América para a compra de terreno e construção de suas igrejas. Enquanto isso, a Convenção Batista Brasileira e outras denominações
evangélicas construíam (e ainda constroem)
os seus amplos templos em tempo recorde.
Ademais, o nosso país recebeu poucos missionários estrangeiros, batistas fundamentalistas
nas duas últimas décadas e alguns deles já
deixaram o campo missionário sem sucesso.
Não dá mais para continuar nesta dependência financeira e acadêmica do estrangeiro. Os
implantadores de igrejas norte-americanos
ainda são bem-vindos e necessários, mas já
há no Brasil número suficiente de igrejas e
de crentes batistas independentes para abrir
pelo menos três novas igrejas a cada 10 anos.
Como assim?
O Projeto Antioquia é uma associação, sem
vínculos legais, de pastores batistas independentes cujo maior objetivo é de cooperar na
implantação de uma nova igreja a cada três
anos. Durante o período de 36 meses, esses
pastores, através de suas igrejas, enviam ofertas fixas e voluntárias para uma igreja mãe que
esteja implantando uma nova congregação. A
responsabilidade e autoridade do projeto são
totalmente da igreja mãe. Antioquia somente
apoia com dinheiro e orações. Não há nada de
papal ou de intervencionismo nesta união de
pastores para o surgimento de novas congregações. Ao contrário, trata-se de um método
bíblico, neotestamentário e pragmático que
funcionou nos dias do Apóstolo Paulo e em
nossos dias também. A Igreja Batista Independente de Serra Azul, SP, nasceu graças à visão
de sua igreja mãe, Igreja Batista Independente
de Serrana, e a ajuda dos pastores de Antioquia. Inicialmente, eles eram seis, mas hoje
eles são 16, contando com o próprio pastor
de Serra Azul. Há lugar para mais pastores de
mesma estirpe.
Os cargos de liderança do Projeto Antioquia
são fictícios, pois este grupo não possui um

EMPOSSADO

D

A Igreja Batista Caraguá
em Caraguatatuba SP, fundada
pelo missionário Alex Hensley já empossou o seu novo
pastor, Walmir Quaresma, que
é casado com Mary Hensley
Quaresma, filha do fundador. O
casal tem duas filhas. Pr. Walmir
esteve pastoreando em Sales
Oliveira SP na Igreja Batista
Boas Novas até o início de 2016
quando então aceitou o convite
para pastorear em Caraguatatuba. O culto de posse aconteceu
no dia 18 de junho, tendo como
pregador o Pr. Carlos Alberto
Moraes, Coordenador de Missões da AMI.

A união do Projeto Antioquia
CNPJ ou uma conta bancária e jamais possuirá. A autoridade de qualquer projeto sempre
será da igreja mãe e todas as ofertas serão
remetidas diretamente para ela. O Regimento
Interno do Projeto Antioquia reza que somente
uma igreja mãe será contemplada por vez e
será escolhido o projeto mais promissor e que
cumprir o maior número de exigências possível como equipe de trabalho (principalmente
um pastor), local de encontro e capacidade
financeira da igreja mãe de manter o ministério após a saída de Antioquia depois de três
anos. Atualmente, os 16 pastores podem votar
secretamente, aceitando ou rejeitando um projeto proposto, prevalecendo o voto da maioria
sem comentários e dissenções. O Regimento
Interno não é um estatuto e muito menos um
contrato social, mas uma cartilha de boas intenções para impedir desvios de finalidade e
imposição de opiniões pessoais.
O valor das ofertas mensais fica a critério
de cada pastor e de sua igreja, mas quem
realmente acredita neste ministério será o
mais generoso possível, transformando Antioquia em seu principal missionário. Cada
igreja beneficiada por Antioquia assume o
compromisso de cumprir a Grande Comissão
de Cristo no primeiro mês de funcionamento,
ajudando no sustento de missionários, sendo Antioquia o primeiro deles. As reuniões
bimestrais, além de ouvir notícias sobre o
projeto em andamento, servem, principalmente, para a comunhão entre pastores e
missionários que não se encontrariam de
outras formas.
Venha fazer parte do Projeto Antioquia
também. O próximo encontro será na Igreja
Batista Independente de Araras, SP, no dia 23
de julho, às 9:00 horas seguido de um almoço
às 12:00 horas. Para confirmar a sua presença, favor contatar o Pastor Alexandre Oliveira,
16-9 9236-5526 ou o Pastor Mário Baio, 16 9
8809 7361. “E, se alguém prevalecer contra
um, os dois lhe resistirão; e o cordão de três
dobras não se quebra tão depressa” (Eclesiastes 4.12).

A quem você
pertence?

iante do universo e tudo que nele
existe como você se vê? Como
um elemento ou um conjunto?
Um elemento que não sabe ao certo a quem
realmente pertence ou um conjunto que está
à procura ou encontra respostas para a sua
própria existência em teorias estranhas que
ainda não foram provadas? Unitariamente
deveríamos estar contidos no conjunto que
foi criado especialmente para fazermos parte
dele. Você pode ser um de seus elementos
a partir de hoje, pois ele já está definido,
fazemos parte dele se somos escolhidos e
simultaneamente o escolhermos.
Quão especial é a lei de formação, pois apesar de simples elementos, podemos escolher fazer parte ou não, pois já fomos escolhidos antes
mesmo de sabermos quem realmente somos.
Uma lei perfeita só poderia ser estabelecida por
alguém perfeito, e como não acreditar em uma
fonte de perfeição, se não temos capacidade e
nem sabedoria suficiente para acompanhar e explicar esse e outros milagres que nos cercam e
acontecem a todo instante. Por exemplo, minha
mãe é um milagre e o que ela fez por mim até
hoje foi tão especial, tão especial, que jamais,
não importa o que eu faça, eu não conseguiria
devolver a ela tudo que ela fez por mim. Mas
se ela merece algo especial que eu não posso
dar, seria um absurdo acreditar que não exista

um milagre maior, onde alguém possa fazer
algo por ela. Existe uma fonte inesgotável de
onde tudo parte e tudo converge para o bem de
todos aqueles que escolhem amar essa fonte
(Rm. 8.28).
Apesar de não entendermos certas coisas,
isso é muito pouco para anular o que vem de
muito alto e ao mesmo tempo está tão perto,
pois os milagres são não enumeráveis e acontecem não porque simplesmente queremos.
Somos apenas elementos e existe um propósito maior, cuja sabedoria que temos não pode
alcançar (Rm. 9.20).
Só vejo dois conjuntos, um que contém as
mais belas e perfeitas vontades que existem,
que são as do Criador, e outro das vontades
que nos afastam delas. E uma verdade,
quando com Ele confronto a ação do pecado
e percebo que existe a inserção de uma falsa ideia de interseção querendo gerar uma
igualdade, uma vez que escolho pertencer
ao conjunto errado. Mas em Cristo, posso ter
certeza de que esses conjuntos são disjuntos
e no Conselheiro, enviado pelo Pai, sempre
me renovo, pois jamais deixarei de fazer
parte Dele (Jo 10.27-28). Quanto aos milagres, estes formam um subconjunto que nos
cercam e tem cardinalidade incomensurável
para eternamente nos fazer lembrar quem
realmente somos.

D

Qual é o
seu lugar?

o meu ponto de vista o que
mais distingue os batistas das
demais denominações evangélicas, é a ênfase no sacerdócio de todos os
crentes. Cada um de nós vai diretamente
a Deus em nome do Sumo Sacerdote
Jesus Cristo. Não temos necessidade de
nenhum outro indivíduo, nem mesmo da
igreja. Há um só mediador entre Deus e
os homens, Jesus. O sacerdócio de todos
os crentes significa que cada cristão tem
acesso à presença de Deus, através de
Jesus Cristo.
Assim, de modo geral, todos somos
iguais em privilégios e responsabilidades e
daremos contas de nossos atos. Portanto
é pertinente perguntar a todos os salvos:
Qual é o seu lugar no mundo? Responder
a essa pergunta deve se constituir um privilégio para cada um de nós. É muito mais
do que o sentimento de realização pessoal.
É o testemunho de que está no centro da
vontade de Deus. Isso faz toda diferença
na vida cristã.
De acordo com a grande comissão
dada por Jesus à Igreja, todos nós somos
missionários no sentido exato da palavra.
Temos uma missão que nos leva a abordar
as pessoas intencionalmente para apresentar-lhes o evangelho e fazer discípulos
de todas as nações. O que temos que dar
é o que recebemos e, se fomos salvos,
sabemos levar a outros a mensagem de
salvação.
O Novo Testamente deixa claro que uma
das tarefas do pastor é equipar a congregação para que todos possam agir como missionários. O cuidado pastoral é, em essência,
preparar os santos para suas funções no
Corpo de Cristo. O pastor de cada rebanho
deve ter como modelo o Supremo Pastor,
Jesus Cristo disse conhecer as suas ovelhas
e suas ovelhas o conhecem (Jo 10.14). Esse
conhecimento inclui saber quais as virtudes e
fraquezas de cada ovelha. No final, o pastor
prestará contas a Deus do rebanho que lhe
foi confiado.
Cada crente pode honrar a Deus no
que faz, seja estudante ou professor,
empresário ou trabalhador, médico, engenheiro, dona de casa, não importa.
Todos são sacerdotes com acesso livre à
presença de Deus o tempo todo. Assim,
tanto é ministro aquele que deixa tudo
para dedicar-se integralmente ao serviço
do Senhor através da igreja, como aqueles
que vivem integralmente a vida cristã ainda
que com dedicação a outras áreas na vida
profissional. O importante é que saiba qual
é o seu lugar.
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“Cuidado, a paciência é uma virtude preciosa,
a preguiça é um pecado capital”.
(R. Steele)

Chácara dos Pinheiros
tem novo pastor

JULHO 2016

As celebridades
de Babel
“Disseram: Vinde, edifiquemos para
nós uma cidade e uma torre cujo
tope chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso
nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra.”
(Gênesis 11.4)
dispersão dos povos em Babel não foi gratuita. Ali
tem muito mais do que parece à primeira vista.
Babel foi a primeira manifestação organizada e
coletiva de humanismo. A ideia de construir uma cidade e uma
torre foi uma forma de evitar que ‘sejamos espalhados.’ Tal
plano era o oposto do que Deus havia determinado. Desde
o princípio a vontade de Deus era que o homem crescesse,
multiplicasse e enchesse a terra. Babel também era um monumento à autonomia humana. Por meio daquela torre-templo,
os homens queriam desafiar o projeto divino e fazer história.
Uma frase resume bem as motivações dos corações envolvidos naquele projeto: “Tornemos célebre o nosso nome.”
Desde o Éden, os homens sonham em ter seus nomes na
calçada da fama. Figurar no rol das celebridades é o desejo
do nosso coração egoísta. Os meios podem ser variados, mas
no final o propósito é o mesmo: fazer o nosso nome célebre.
É interessante fazer um paralelo entre Babel e os nossos
dias. Se repararmos bem, os homens estão tentando reverter
o processo de dispersão determinado por Deus. Com a internet, google tradutor (que às vezes está mais para ‘traidor’) e
outras novidades virtuais, todo mundo pode falar com todo
mundo. É certo que para tentar desfazer o que Deus fez em
um instante, o homem precisou trabalhar alguns milênios,
mas agora começa a colher os frutos. Portanto, se estamos
chegando ao ponto ‘pré-Babel’, está novamente aberta a
temporada para quem deseja fazer grande o seu nome.
Ao pé da Babel virtual, ninguém é comum. Basta poucos
momentos passeando no Facebook, e, logo, notaremos que
à nossa volta já não mais existem meros mortais. No face,
Instagram e em outros territórios virtuais, cada um pode ter
sua calçada da fama particular. Até um espirro é motivo para
uma selfie. Seria mais ou menos assim.... “Gente espirrei. Foi
demais... depois posto um vídeo sobre como dar o melhor
espirro do mundo... tipo assim.... blz”. Um mundo de tecnologia, para um mar de bobagem!
Na era das celebridades, até os atos mais comuns,
rotineiros e de nenhuma importância para os outros, precisa
ser anunciado ao mundo. No Facebook, por exemplo, tudo
é o máximo: eu tenho os melhores amigos, faço as mais
incríveis viagens, frequento os ambientes mais badalados,
como nos melhores restaurantes, tenho a família perfeita.
Verdade? Nem tanto. Há muito de propaganda enganosa, tudo
de mentirinha, mas o importante é aparecer. Pelo menos no
mundo de faz de conta, posso me sentir um rei.
Olhando com cuidado, parece que a frustração de Babel
continua atravessada na garganta da humanidade. Deus
interferiu no sonho dos homens, que não gostaram dessa
intervenção divina. Seguindo o projeto dos arquitetos de
Babel, o homem poderia vencer suas últimas fronteiras, chegando ao céu sem Deus. Seria um feito heroico, que tornaria
aqueles homens em ‘super-homens.’ Se o plano tivesse sido
executado, no museu de Babel certamente teria um placa na
entrada: “Você está entrando no monumento que prova que
os homens não dependem de Deus. Por meio desse edifício,
os homens invadiram o céu e saquearam a glória do Criador.”
O espírito de Babel não tem nada a ver com o Espírito
de Deus. Por favor, não esqueça isso! Enquanto o espírito
de Babel diz que devemos continuar fazendo monumentos
de marketing pessoal, que tornem célebres o nosso nome,
o Espírito de Deus nos constrange a declarar: “Convém
que Ele cresça, e eu diminua.” Essas são as palavras e as
imagens que brotam nas postagens dos que entendem que
a glória pertence somente a Deus. Quando vivemos para
tornar o Nome de Cristo adorado em toda terra, dos nossos
corações não brotam fantasias, nem temos a soberba como
um colar (Sl. 73.6-7).
No campo semântico da palavra hebraica que traduzimos
por ‘glória’ está a ideia de peso. Assim, a glória de Deus é
também o ‘peso de Deus’, com a expressão apontando para
a excelência, honra e majestade do SENHOR. Gosto de relacionar o conceito de glória com o de peso, para nunca ter a
ilusão de que sou capaz de suportar a glória. Em um momento
pessoal de luta com Deus em favor de Israel, Moisés pediu
a Deus para ver a Sua glória. Deus não permitiu que Seu
amigo, Moisés, sequer contemplasse Sua glória, pois isso lhe
seria fatal. Moisés não suportaria o ‘peso’ de Deus. Por isso
o SENHOR lhe disse: “Quando passar a minha glória, eu te
porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que
eu tenha passado.” (Êxodo 33.22).
Querer a glória é querer ser Deus. Portanto, por menor
que seja a parcela de glória que nos toque, ainda é pesada
demais para nossa estruturas, que não passa de pó e cinza.
Quer ser esmagado? Então, cobice a glória de Deus.
O passar do tempo não curou o homem do mal de
querer continuar construindo torres e castelos, a fim de
serem celebrados. Como foi em Babel, também será com
as apresentações modernas da soberba humana. E quando
o SENHOR descer para vindicar Sua glória, não vai ficar
‘face’ sobre ‘face’.
Deixemos a glória a Quem de direito: ‘Àquele que está
sentado no trono e ao Cordeiro’ (Ap. 5.13).
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Pr. Douglas Rodrigues Carrijo
chegou a Cuiabá MT no dia 13
de maio de 2016. No dia 04 de
junho, durante as conferências de aniversário da igreja, foi empossado como o pastor
da Igreja Batista Chácara dos Pinheiros. O
pregador foi o Pr. Wanderley Borges de Faria,
da Igreja Batista Maranata Independente de
Tarumã em Várzea Grande MT.
A história da ida do pastor Douglas para a
Igreja Batista Chácara dos Pinheiro começou
em Setembro de 2015, quando o Pr. Geraldo
de Oliveira, missionário em Birigui SP, entrou
em contato com o irmão Sidney Braga e o
recomendou para a igreja. No final de Outubro
a igreja entrou em contato com ele convidando
para visitar Cuiabá, a fim de conhecer a igreja
e por ela ser conhecido. No dia 29 de janeiro
de 2016, Douglas viajou para Cuiabá e ficou
12 dias com os membros da igreja. No último
culto que participou durante aquela visita, a
igreja fez-lhe o convite formal para ser o pastor
da mesma, solicitando a sua ordenação pastoral, no caso do convite ser aceito. Depois de
um mês de oração e ponderações o Senhor
confirmou sua vontade soberana no coração
do seu obreiro e o convite foi aceito.
Douglas foi examinado e ordenado no
dia dois de abril de 2016 na Igreja Batista
Macedônia em Franca SP, onde tinha a sua
membresia. O pregador na ocasião foi o Pr.
Rômulo Weden Ribeiro do Templo Batista
Maranata de Ribeirão Preto SP.
Douglas Rodrigues Carrijo nasceu em
Franca SP no dia 03 de julho de 1987, mas
sempre morou na cidade de Ibiraci MG. Em
1994, o missionário norte americano pastor
Robert Lee Smith, fundador de duas das
quatro igrejas em Franca SP, começou uma
congregação na cidade de Ibiraci MG onde
a família de Douglas morava.
Filho de pais divorciados, morava com

a mãe Ivonete e a avó Senhorinha. Ambas
foram das primeiras pessoas a serem salvas
na cidade. Douglas foi salvo aos 9 anos de
idade através de sua avó Senhorinha que
hoje está na glória. Por se tratar de uma congregação, eram membros na Igreja Batista
Macedônia de Franca, hoje liderada pelo Pr.
Everton Firmino, que ficou como igreja mãe
do trabalho em Ibiraci MG.
Douglas foi chamado para o ministério
em 2006 em um Retiro Vocacional no Recanto Areté em Franca SP. No ano seguinte,
se matriculou no curso de Licenciatura em
Teologia pelo SEIBIM - Seminário e Instituto
Batista Independente Macedônia de Franca
SP e estudou por dois anos consecutivos.
Por vários motivos não pode cursar o último
ano, mas hoje entende que não estava pronto
para concluí-lo. Tive que esperar o ciclo letivo
(sistema de módulos) e voltou em 2012 para
cursar seu último ano. Formou-se no seminário em janeiro de 2013 (fotos no perfil do
Facebook - Douglas Carrijo).
No dia 18 de agosto de 2007, casou-se
com Claudinéia Aparecida de Almeida Carrijo (24/04/1987) com quem teve três filhos:
Estêvão (15/05/2008), Isabella (22/09/2010)
e Sara (24/11/2015).
Em 2012, no seu último ano de seminário,
conheceu uma família da cidade de Cássia
MG que trabalhava ele e, pregando o evangelho, toda a família se converteu (cerca de 7
pessoas que foram salvas e batizadas - hoje
são 10 almas). Daí em diante Douglas ia uma
vez por semana em Cássia dar estudos para
esta família e realizar cultos na casa do irmão
Beto, sempre orando para o Senhor confirmar a sua vontade soberana sobre sua vida.
Naquele período ficou ajudando o Pr. David
de Macedo, da congregação em Ibiraci MG,
e auxiliando a Igreja Batista Macedônia na
implantação de uma nova igreja em Cássia.

Breve Histórico de Chácara dos Pinheiros

A

Igreja Batista em
Chácara dos Pinheiros foi fundada pelo
missionário norte americano Pr.
Harold Draper e organizada no
dia 04 de maio de 1991. O Pr.
Miquéas Nunes pastoreou a
igreja durante 22 anos e foi uma
grande benção para a igreja e
para missões.
Mas por vários motivos,

inclusive ter ficado viúvo
de sua esposa Tereza, entendeu que era hora de
entregar a igreja para um
novo pastor. Ele convidou
e entregou a igreja para o
Pr. Ananias Lopes que por
sua vez pastoreou a igreja
durante um ano e meio. Atualmente ele está se preparando para ser missionário

no Amazonas.
Após a saída do Pr.
Ananias, a igreja ficou
um ano e quatro meses
sem pastor, mas pela
graça do Senhor Deus,
o irmão Sidney Braga foi
escolhido para dirigir a
igreja neste período e o
fez com competência e
sabedoria.

Contatos: Pr. Douglas R. Carrijo - E-mail: drcarrijo@outlook.com
Igreja Batista Chácara dos Pinheiros
Rua Nossa Sra. da Guia, s/n - Chácara dos Pinheiros
Caixa Postal 3131 - CEP 78080-070 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3661-4146; Celular 9903-9910 (WhatsApp)

CIEF EM CAMPINAS
A CIEF - Confederação de
Igrejas Evangélicas Fundamentalistas do Brasil, realizou
uma concentração no dia 25
de junho na Igreja Batista
Bíblica em Jardim Aeroporto,
Campinas SP. Os preletores
foram os pastores Osmar
Vandete de Freitas e Willis
Stitt. A CIEF é um movimento
nacional de esclarecimento
religioso, confraternização
Cristã em prol do cristianismo Bíblico e histórico, e de
combate, sem tréguas contra
todas as formas de apostasia
teológica e moral no seio da
Igreja de Cristo em nossos
dias. Para entrar em contato use o e-mail: ciefbrasil@
gmail.com, ou visite: www.
cief.net.br.
CONGRESSO JIBE
No dia
25 de junho
aconteceu
o Congresso JIBE
na Igreja
Batista
Esperança
em São
Paulo liderada pelo
Pr. Sérgio
Moura. O
tema do
evento foi:
“Acompanhado ou
Sozinho
- qual é a
vontade de Deus?” O preletor
foi o Pr. Alexandre Mendes
- mais conhecido como “Sacha” - um dos autores do livro
“O Namoro e o noivado que
Deus sempre quis” escrito
em parceria com o Pr. David
Merkh e publicado pela Editora Hagnos. Sacha é pastor
na Igreja Batista Maranata
desde novembro de 2012. É
professor no Seminário Bíblico
Palavra da Vida em Atibaia SP.
APUCARANA PR
Nos dias 21 a 24 de abril
de 2016 foi realizado mais um
PROEFE - Projeto Evangelístico de Feriados pelos irmãos
da Igreja Batista Esperança
de São Paulo liderada pelo
Pr. Sérgio Mora. Desta feita
o evento foi na Igreja batista
em Apucarana PR sob a liderança do missionário João da
Silva. Foram realizados cultos,
EBF, evangelismo de casa
em casa, programações na
Praça Central da cidade, onde
muitas pessoas ouviram do
Evangelho e um bom número
de pessoas aceitaram Jesus.
Agora o missionário está correndo para manter os bons frutos alcançados pelo PROEFE.
Orem pelo Pr. João da Silva
e sua família, especialmente
pela enfermidade do seu filho
Lucas. Para contatos: Rua
Pedro Ribeiro Valim, 1464
- Jd. Ipanema - CEP 86809080 Apucarana PR. Telefone:
(43) 3425-8869, Celular: (43)
9923-8386, e-mail: prjs1964@
gmail.com.
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JABOTICABAL SP
O trabalho missionário em
Jaboticabal caminha bem com
almas sendo salvas constantemente. O Pr. Daniel nos informou
recentemente que a igreja terminou
de pagar o terreno e agora será
lavrada a escritura definitiva e em
seguida começarão a construir. Foi
realizado o batismo de quatro novos
irmãos e outros sete estão sendo
discipulados. Na área de missões,
igreja continua crescendo ano a
ano sustentando fielmente a cada
mês os missionários e buscando
atingir o alvo da promessa de fé.
O Pr. Daniel Rodrigo, sua esposa
Vanessa e a filhinha Daniela agradecem aos fiéis mantenedores do
seu ministério.
PROJETO ANTIOQUIA

A próxima reunião do Projeto
Antioquia será realizada em Araras SP, dia 23 de julho às 9 horas.
Para saber mais entre em contato
com Pr. Mário Baio pelo e-mail:
pr.mariobaio@gmail.com ou com o
Pr. Alexandre Oliveira pelo e-mail:
pr.alexandreoliveira@hotmail.com.
Na foto, os participantes da última
reunião, da esquerda para a direita,
atrás: Pr. Mário - Parque S. Sebastiao, Rib. Preto
Pr. Alexandre - Serrana, Pr.
Wagner - Ipiranga, Rib. Preto, Pr.
Deo - Araras, Pr. André - Bonfim
Paulista, Pr. Armando - Pedregulho,
Pr. José Roberto - Altinópolis, Pr.
Robson - Jardinópolis, Pr. Ronaldo
- Jardinópolis. Na frente, na mesma
ordem: Pr. Daniel - Jaboticabal, Pr.
Marcos - Cajuru, Pr. Rômulo - Rib.
Preto, Pr. João - Mococa - Pr. Cleber
- Serra Azul, Elivelton - Mococa, Pr.
Messias - Porto Ferreira, Pr. Paulo
- Cravinhos.
RUMO À ARGENTINA

A Primeira Igreja Batista Regular
em Cubatão, convida os irmãos para
o culto de envio dos missionários
Adriano e Josi Silva que ocorrerá
no dia 23 de julho de 2016 às 17
horas na Avenida Nações Unidas,
Nº 508, Vila Nova, Cubatão, SP. A
despedida ocorrerá no dia 24 de
julho de 2016 às 18 horas, na Igreja
Batista em Castro Alves, na Rua
Isabel Aguiar de Campos, nº 630,
Castro Alves, Grajaú, São Paulo.
Quando chegar na Argentina os
missionários mandarão os contatos. Enquanto esperam o momento
da viagem, os missionários estão
ajudando a igreja Batista da Bíblia
em Jundiaí com pregações e escola
dominical. O missionário Adriano,
viajará no dia 29 de julho para a
Argentina. No entanto, sua esposa
Josi e a filha Helena irão apenas no
dia primeiro de Agosto. Orem pela
documentação.

“O homem que trabalha somente pelo que recebe,
não merece ser pago pelo que faz.”
(Abraham Lincoln)

Continuação da página 1

Colunista do Jornal
de Apoio lança livro

D

o Nada ao Novo o Eterno socorre
o finito, foi escrito
sob a baliza da Teologia Bíblica numa linguagem acessível ao neófito, aceitável ao
douto e enriquecida com uma
robusta referência bibliográfica das diversas áreas do
saber humano, além do teológico. O livro objetivando ser
didático, foi escrito, o quanto
foi possível, em parágrafos
breves e objetivos, a fim
de ser utilizado em estudos
individuais, em grupos, seminários, retiros e na formação de evangelistas
e discipuladores.
Ao todo são três módulos divididos em
dez lições (com breve revisão final em cada
uma) estabelecidas segundo a cronologia da
revelação. Daí, a razão do título, “Do Nada (a
eternidade que precede a criação) ao Novo (a
eternidade com a criação regenerada).
O Primeiro Módulo, composto por três
lições, aborda acerca da pessoa de Deus,
seus atributos e criações perfeitas: a Bíblia,
o Mundo, os anjos e os seres humanos
(Bibliologia, Teologia, Angelologia e Antropologia).
O Segundo
Módulo, formado por quatro
lições, introduz ao estudo
da queda dos
anjos, da humanidade bem
como o início da
amorosa e incansável busca
divina pelo ser
humano caído
(Hamartiologia

Como Lidar com
Dinossauros
e Soteriologia).
O Terceiro Módulo, constituído por três lições, trata do início do cumprimento das promessas messiânicas do Redentor prometido,
com o estabelecimento do Reino de Deus na
terra através de Israel e sua subsequente rejeição a Deus, culminando com a crucificação
de Jesus, o Jeová encarnado. A última lição
dá ênfase à consumação das profecias messiânicas em Jesus, a edificação de sua Igreja
a fim de evangelizar o mundo e prepará-lo
para seu retorno e o estabelecimento do seu
reinado na terra, até ao julgamento final, seguido da criação
do novo céu e Terra (Eclesiologia e
Escatologia).
O livro, no valor de R$ 32,00,
pode ser adquirido
através do site da
Editora Crescendo:
http://www.editoracrescendo.com ou
diretamente com
o autor através de
seu e-mail: maracaipe66@gmail.com.

O

s livros didáticos ensinam que
dinossauros viveram a milhões
de anos atrás, antes do homem
moderno e que talvez foram extintos após
um grande asteroide cair na terra. Como eles
sabem disto? Os ossos vem com etiquetas
falando sua idade? Um mundo pré-histórico
é possível para os que acreditam na criação
Divina? Quais as provas deste asteroide?
O método científico consiste nos seguintes
passos: observação, perguntas para chegar
a uma hipótese, teste da hipótese, obtenção
de resultados e conclusões. A verdade é que
esse método não pode responder as questões
acima, pois não é possível observar ou fazer
experiências do passado.
O evolucionista e o criacionista tem os
mesmos fósseis, mas sua perspectiva muda
a forma de interpretar estas evidências do
passado. Não devemos tentar fazer a Bíblia
se encaixar no que o mudo chama de ciência,
mas sim, devemos começar com a Bíblia e
estar prontos a dar respostas (I Pe 3.15).
Podemos afirmar: Todos os animais terrestres foram criados no 6º dia da criação (Gn
1.24-25); No jardim do Éden todos os seres
comiam vegetais e frutas (Gn 1.29-30); Não
é possível colocar a morte dos dinossauros
antes do pecado de Adão, Romanos 5.12
deixa claro que a morte existe por causa do
pecado. Também, em Gênesis, está escrito
que após cada dia da criação “viu Deus que
era bom.” Ele não teria dito isto após milhões
de anos de morte; Os dinossauros não viveram antes do homem como muitos acreditam,
Jó 40 descreve beemote, um animal grande
com a cauda parecida a um cedro, uma árvore grande. Certas traduções da Bíblia não
conheciam o animal e colocaram hipopótamo
ou elefante, agora tente comparar as caudas
destes dois animais com um cedro!
A Bíblia também menciona dragões. A
palavra dinossauro começou a ser usado
quando um biólogo, Richard Owen, deu este
nome à fósseis em 1841, então esta palavra
não é encontrada antes.
Existem fósseis ao redor de todo o mundo
e isso pode ser explicado pelo dilúvio de Noé.
Sabemos que Deus mandou colocar dois de
todos os tipos de animais, sete de alguns,
e que Noé obedeceu (Gn 7.2-5), então se
dinossauros estavam vivos na época, e os
fósseis indicam que estavam, dois de cada
tipo entraram na arca. Temos muitos fósseis
de dinossauros do tamanho de ovelhas, talvez
jovens. Faz sentido Deus usar animais jovens
para repopular a terra, mas mesmo se fossem
maiores, a arca era enorme.
Nós fazemos desenhos da arca como
um brinquedo de banheira que está transbordando, mas a verdade é que a arca tinha
o tamanho de mais ou menos 12 ônibus de
comprimento, 4 ônibus de altura, e 10 ônibus
de largura! (Answers in Genesis).
Os cientistas nos deixam entender que
estes fósseis tem milhões de anos, mas
os métodos usados como carbono 14 não
comprovam datas antigas assim. Não temos
todas as respostas e não sabemos como
os dinossauros foram extintos, assim como
muitas outras espécies de animais, mas se
começamos com a Bíblia, evitaremos o engano de muitas ideias evolucionistas.
Referência: www.answersingenesis.org
Fundamento Cristão (62) 3954-0061

“A vida só pode ser entendida olhando-se para trás.
Mas só pode ser vivida olhando-se para frente”.
(A.D.)

RECURSOBIBLICO.COM
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Os 10 mandamentos
e sua relevância para
a família

emos 10 segredos, dez fundamentos, dez
recursos poderosos para deixar a nossa família invencível. Como diz um ditado “Nenhum
sucesso compensa o fracasso na família.”
Existe uma visão equivocada em relação aos mandamentos. Muitos os acham válidos apenas para a época de
Moisés, na cultura do Antigo Testamento e os consideram
irrelevantes para os tempos atuais. Outros os imaginam
como um código de leis para castrar, proibir, dadas por
um deus estraga prazeres, mandão e tirano.
Talvez você ache os 10 mandamentos bons, mas
como era a TV preta e branca, desnecessária em nossos dias, porém são atualíssimos. São como as leis
da gravidade, ou leis do trânsito... Se desobedecidas,
pagaremos um alto preço, “porque de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ceifará.”
Originalmente faziam parte Aliança entre Deus e o
seu povo. Foram dados diretamente aos pais: “Ensine-as com persistência aos seus filhos.” Dt 6.7. Mais do
que regras, eram diretrizes de relacionamento de um
Deus amoroso para ajuda-los a terem uma convivência
digna e justa. Infelizmente muitos pais estão mais interessados em serem peritos na informática, no futebol,
em séries de filmes, em redes sociais; pais e mães
ausentes, negligentes, distantes.
Investir na família vale a pena porque é essência.
O inimigo sabe disso e já no Jardim do Éden atacou a
família, inoculando o veneno no primeiro casal.
Infelizmente, em muitos lares, o sentido do decálogo
se perdeu. Nossos filhos sabem de cor, dez celebridades de rock, dez últimos lançamentos de filmes, dez
youtubers, dez hits de verão, sabem escalar a seleção
brasileira, o time do Barcelona, e mal sabem cinco
mandamentos.
É necessário resgatar, revisitar as tábuas da Lei.
Elas não salvam, somente a fé salva, mas os princípios morais da Lei nos livram de muitas encrencas. Se
apenas um deles fosse obedecido pelo nosso governo
(“Não furtarás), nem teríamos a investigação Lava Jato
em curso.
Logo após a entrega dessas palavras, é dito: “Ame
o Senhor, o seu Deus.”
O primeiro mandamento é o central: “Não tereis
outros deuses diante de mim.” Jesus os simplificou e os
resumiu em dois: “Amarás o Senhor teu Deus de todo o
coração e ao teu próximo como a si mesmo.” Quando
aprendemos a amar a Deus e a ter intimidade com Ele,
a consequência natural é obedecê-lo em relação aos
demais mandamentos.
A melhor maneira de ensinar nossos filhos é a
prática da Palavra dentro do lar. Se as suas crianças
vêem você colocando outras coisas na frente de Deus,
ficarão desanimadas e desiludidas.
Convém lembrar: Ídolo é qualquer elemento que
ocupa o lugar que pertence a Deus. Agostinho disse:
“Pecado é amor fora de ordem.” E quando bens materiais, sucesso profissional, beleza física, prazer e
pessoas se tornam prioridades, seremos idólatras de
carteirinha. Veja por exemplo, o prazer. Há poucos dias,
comecei a assistir uma série da Netflix, conhecida como
BlackList. Gostei demais, narra a história de um fora-da-lei que se entrega ao FBI e começa a dedurar todos os
bandidos que ele conhecia. E cada episódio desperta a
curiosidade e você mergulha na história. Daqui a pouco
eu também estava absorvido mentalmente em desvendar os crimes, perseguir os bandidos, chamar reforço,
lutar contra eles, prendê-los... Eu me sentia como um
Agende Federal, internacional em viagem pelo mundo
à caça de criminosos. Num dos episódios (sentado no
sofá, completamente absorvido) a Sandra passou por
mim e disse: “Ah! Vou providenciar uma BlackList de
tarefas em casa pra você, meu caro pastor.” Xiiii....
Assim, qualquer coisa que assuma o lugar de Deus
em nossa vida, seja em termos de prioridade, em termos
de adoração, em termos de confiança, em termos de
amor, em termos de fé, em termos de apego… é ter
outro deus e, portanto, fere o primeiro mandamento.
Se você adorar o dinheiro ou bens materiais, nunca
estará satisfeito; se adorar sua beleza física, se sentirá
inferior quando encontrar alguém mais bonito; se adorar
o poder, ficará inseguro quando a situação fugir ao seu
controle... Mas se você adorar ao Senhor Jesus, encontrará o Pão da Vida e a satisfação que tanto busca.
Você já o encontrou?

N

ossa ênfase no momento será em divulgar recursos que
estamos usando atualmente na
IBNV - Igreja Batista Nova Vida
em Taubaté. São recursos sobre aconselhamento e Criação
& Evolução. Porém também
estaremos nos concentrando
sobre aqueles itens no “Ajuda-nos” que receberem a maioria
dos votos. Se houver outro
assunto além dos que já estão
no site que você gostaria de
ver, por favor nos deixe saber.
Se estiver interessado em
compartilhar seus recursos
através de nosso site ou se
gostaria que tivéssemos um
link no nosso site, entre em
contato conosco.
Queremos ser uma bênção
e uma ajuda para você. Por
favor nos ajude divulgar o site
através das igrejas, pelo Facebook e redes socias. Se o site for uma benção ou se
os meus recursos já tiverem abençoado
sua vida por favor deixe um recado no
site: www.recursobiblico.com

DE QUEM É O
CONTEÚDO DO SITE?
O conteúdo do site está sob responsabilidade do missionários Pr. Daniel
Johnson e sua esposa Gerri. São missionários no Brasil desde 1974 e casados há
quase 50 anos. Desse enlace nasceram
cinco filhos que também estão servindo
no ministério da Palavra. Três deles aqui
no Brasil.
Pr. Daniel tem bacharelado de história (1969) do Tennessee Temple College
e bacharelados em Pedagogia e Teologia (1972) do Temple Baptist Theological
Seminary, ambos em Chattanooga,
TN, nos EUA. Também é conselheiro
treinado pela Faith Baptist Church em
Lafayette, IN e pela ABCB - Associação
Brasileira de Conselheiros Bíblicos, aqui
no Brasil.
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TIMOR LESTE

Pr. Dan Johnson
No trabalho missionário aqui no Brasil, atuou por 10 anos em Ribeirão Preto
SP na Igreja Batista Independente junto
com o Pr. Jaime W. Rose participando da
fundação e como professor do Instituto
e depois Seminário Batista Ebenézer.
Depois serviu em Limeira SP com o Pr.
Garry Tyler por 17 anos onde ele também ajudou na implantação do Instituto
Batista Independente de Limeira. De
2004 a 2015 trabalhou no Templo Batista
Maranata de Londrina PR onde mais
uma vez ajudou a começar e ensinar no
Seminário Batista Teológico de Londrina
e no ministério de aconselhamento. Atualmente trabalha na Igreja Batista Nova
Vida em Taubaté onde atua como pastor
pedagógico e conselheiro.
Daniel é autor e conferencista internacional nas áreas de música, família,
aconselhamento e criacionismo bíblico.
Através de todos estes anos ele desenvolveu muitos recursos excelentes e quer
disponibilizá-los através do seu site. São
todos gratuitos.
Ele tem grandemente abençoado
minha vida e é um dos meus heróis na fé.

Pr. Eduardo Johnson, um dos cinco filhos.
Contatos: ed2brazil@gmail.com
Igreja Batista Nova Vida em Taubaté
(12) 99622-9027 (Vivo & WhatsApp)

DICAS DE LEITURA

“Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas;
os livros só mudam as pessoas.” Mário Quintana
MATEUS - UM PANORAMA
Norman A. Shields
PES - Publicações
www.editorapes.com.br
Mateus é o mais judeu dos três Evangelhos sinóticos. Shields
aprofunda-se no texto, expondo as cinco seções principais que
registram os ensinos do Rei. O livro é um mergulho no conhecimento do Jesus.

A CRONOLOGIA DO FIM DOS TEMPOS
Ron Rhodes
Editora Chamada da Meia Noite
www.chamada.com.br
Ninguém sabe dia ou hora... no entanto, podemos estar informados sobre a sequência de acontecimentos vindouros.
Esse livro descreve, em ordem cronológica, as principais
profecias referentes ao fim dos tempos.

VIVER É CRISTO, MORRER É LUCRO
Matt Chandler e Jared C. Wilson
Edições Vida Nova
www.vidanova.com.br
Filipenses é um dos livros mais citados da Bíblia. No entanto,
Paulo o escreveu não para nos oferecer frases populares e de
efeito, mas para traçar para nós um quadro do que significa a
fé cristã madura. Poucos são os que vivem uma fé verdadeiramente vibrante.

Pastor Lourinaldo estará aqui no
Brasil em breve. Estamos na correria arrumando tudo para a nossa
viagem ao Brasil. Quando estavam
procurando comprar as passagens,
Pr. Lourinaldo viu a possibilidade de
passar por Israel pelo mesmo preço
que pagariam pela rota normal. Assim na viagem para o Brasil, passarão uma semana em Israel podendo
visitar Jerusalém. Os cultos em Dili
continuarão sob a responsabilidade
do missionário Ronaldo, e a igreja
em Beali sob a responsabilidade
dos pastores Joanico da Cruz e
José Soares. Pr. Lourinaldo e família
passarão seis meses aqui no Brasil
podendo visitar as igrejas mantenedoras e novas igrejas visando
melhorar o sustento que devido às
alterações no valor do dólar sofreram
grandes perdas. Enquanto estiver
no Brasil, tanto o pastor Lourinaldo
como sua esposa Suênia estarão
trabalhando na tradução de 22 lições
do Estudo Bíblico Panorâmico, em
duas versões, sendo uma para adultos e outra para crianças na língua
Tétum, para os timorenses usarem
no evangelismo. Para os que pretendem agendar a passagem do Pr.
Lourinaldo na igreja, no mês de julho
estarão em São Paulo, em agosto no
Nordeste, em setembro e outubro na
região norte e novembro e dezembro
novamente em São Paulo e região
Sul. Todos os contatos podem ser
feitos por e-mail.
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MCG - 2016
Pela graça de Deus o Ministério Cristão
Global 2016 está avançando em três frentes. PRIMEIRA - Em Moçambique: Instituto
Bíblico, Centro Infantil e Igreja Evangélica
de Cristo (Pastores em Maputo). Depois da
missão cumprida pelos pastores Valdir e Bill
em Maio 2016, vem o desfecho do investimento de três anos nos alunos do Instituto
MCG e mais serviço ao povo moçambicano.
Já foram compradas as passagens de 14
irmãos com destino a Moçambique entre
os dias 25 de Agosto e 6 de Setembro.
SEGUNDA - Na Venezuela, com Pr. Fernando e professores/alunos do Seminário
Bautista. O foco de ajuda em 2016 ao
campo venezuelano, conforme combinado
é trazer o Pr. John Morales e sua esposa
para divulgar o trabalho do seminário junto
aos pastores aqui no Brasil, começando
em Recife PE, passando Salvador e Vale
São Francisco BA, Cariri no Ceará e Minas
Gerais. TERCEIRA - Ação Evangelística no
Sertão Pernambucano. O MCG estará participando do trabalho evangelístico em Exu e
Ouricuri PE. Contatos com o Pr. Reginaldo
Braga, Presidente do MCG: ministeriocristaoglobal@yahoo.com.br.
CONGRESSO CBBN

A CBBN - Comunhão Batista Bíblica
Nacional está realizando do período de 11
a 15 de julho de 2016 o XXIII Congresso
em Caraguatatuba no Hotel Mar. Para fazer
a sua inscrição, enquanto houver vagas:
www.cbbn.org.br.
ADOLESCENTES
Nos dia 13 a 15 de julho acontecerá
o Primeiro Acampa Teens para Adolescentes na região Nordeste do Estado
de São. O local é a Chácara EVE em
Morro Agudo SP e o custo de R$ 70,00
por participante de 9 a 14 anos. As
vagas são limitadas e serão aceitos os
que primeiro se inscreverem. O tema é:
“Caça ao Tesouro”. Para saber mais e se
inscrever entre em contato com Priscila
pelo telefone (16) 99145-3985 (WhatsApp Claro). Realização das igrejas: Batista
do Calvário de Morro Agudo e Batista da
Vitória de Batatais SP.

“O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa
daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles
que observam e deixam o mal acontecer”.
(Albert Einstein)

Continuação da página 1

Família Mafra
na Venezuela

Ferramentas
para vencer

A

grande maioria das pessoas
que chegam para as igrejas
já estão envolvida no segundo ou terceiro relacionamento, havendo
uma mistura de filhos de um com os
filhos do outro e por ai vai. Os objetivos
dos encontros são voltados, principalmente, para essa questão. No trabalho
de evangelização das crianças, o Club
Bíblico Infantil tem sido realizado a
cada quinze dias e tem sido bem assistido pelas crianças da comunidade.
As crianças já chegam sem necessitar
convite, e tem uma assistência média
de 40 crianças. Para celebrar o Dia
das Mães no sábado anterior, o clube
bíblico teve uma programação especial
para o qual as crianças deveriam trazer
suas mães. Foi uma bênção com um
total de 48 mães e mais de 70 crianças.
Não houve como comportar dentro
do salão de cultos sendo necessário
acomodá-los fora.
O mês de maio foi o mês da família
terminando com uma conferência no

“No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor
e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra
as astutas ciladas do diabo”. (Efésios 6. 10-11)
último sábado e domingo realizando
um intercâmbio de oração entre as
famílias e no domingo a conferência
com um almoço. Houve casa cheia
e mais uma vez foi difícil acomodar
as pessoas. O preletor convidado foi
o Pr. Erwin Julio. No domingo houve
a conversão de um casal que vinha
recebendo estudo bíblico.
Há necessidade urgente de construir
o templo, a fim de resolver a questão do
espaço. Mesmo em meio à mais severa
crise que assola a Venezuela, Deus pode
prover os recursos para a Sua obra.
Deus está salvando muitas almas
na Venezuela há grande necessidade
de mais missionários neste campo.
Orem pelos missionários que lá estão e
para que o Senhor levante outros mais.
Para contatos com o Pr. Ricardo Mafra Mascarenhas e sua família, entre em contato pelo e-mail:
ricardoeritamafra@gmail.com, telefone
00584165907895 e 00584161918287.
Pelo WhatsApp + 55 95 81165174.

À

s vezes nossas vidas parecem um campo
de guerra, a cada manhã temos uma batalha para travar, até mesmo levantar da
cama é algo difícil porque o desanimo toma conta dos
nossos pensamentos, nos sentimos fracos e acabamos
perdendo as simples batalhas da nossa rotina diária.
A Palavra de Deus nos dá as ferramentas para
nosso fortalecimento, na Bíblia encontramos muitas
histórias de mulheres que fizeram uma escolha e
foram fortalecidas por Deus em sua caminhada,
Raabe era uma prostituta tinha uma vida de vícios e
pecados, mais escolheu ouvir as histórias do Deus
de Israel e quando teve a oportunidade ela mostrou
a sua fé, ela acreditou na promessa dos vigias e colocou o fio escarlate na janela, toda cidade de Jericó
foi destruída mais a vida de Raabe e de sua família
foi salva, ela partiu com o povo de Israel deixando
para trás suas coisas, sua maneira de viver e seus
vícios, ela desejou mudar e Deus a ajudou, depois
de algum tempo ela se casou e formou uma família
que foi muito importante na Bíblia.
Somos livres para vencer o pecado, os vícios, o
egoísmo, precisamos nos dispor a utilizar as ferramentas que Deus nos deixou, assim a cada dia vamos
nos levantar mais fortalecidas, com mais desejo de
mudar, de abandonar aquilo que nos traz problemas
e tristezas.
“Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se
fez novo”. 2 Coríntios 5.17. Uma nova criatura, uma
vida cristã que não se resume a frequentar os cultos
de domingo, somos testemunhas de Cristo durante
toda a semana, a verdade é que precisamos matar a
cada dia o nosso “eu” e deixar assim que Cristo seja
visto em cada decisão em cada ato de nossa vida.
“É necessário que ele cresça e que eu diminua”.
João 3.30. As ferramentas estão ao nosso dispor,
precisamos usa-las com sabedoria, não adianta ter
um martelo e um serrote precisamos saber como usa-los cada um tem sua importância e deve ser usado
de maneira adequada, não adianta querer usar um
serrote para colocar um prego na parede não vai dar
certo, cada ferramenta tem o seu papel.
01 - Bíblia, leitura e estudo diário da Palavra de
Deus vai nos ajudar a abandonar o que não é bom e
nos revestir das bênçãos. “Porque a palavra de Deus
é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até à divisão da alma
e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para
discernir os pensamentos e intenções do coração”.
Hebreus 4.12.
02 - Oração, Conversar com nosso Pai todos
os dias, confessar os pecados, contar as tristezas,
manter nosso coração limpo dos pecados e dúvidas.
Orar e agir. “Mas tu, quando orares, entra no teu
aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que
está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te
recompensará publicamente”. Mateus 6.6.
03 - Comunhão, uma igreja local onde possamos
juntos louvar ao Senhor, poder dividir com nossos irmãos em Cristo os fardos, as alegrias e o crescimento
espiritual. “E, perseverando unânimes todos os dias
no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos
com alegria e singeleza de coração”. Atos 2.46.
Ferramentas simples, todas disponíveis, não existe motivo ou desculpa para uma vida cristã derrotada,
podemos ser vitoriosos a cada dia porque a nossa
força está no Senhor.

“O legalismo ofende a justiça de Deus porque julga os
irmãos segundo um código moral humano e não em termos
de uma comunhão com Cristo”.
(Russel Shedd)

Continuação da página 1

A

A Consciência
Humana

bordaremos neste artigo, sob a baliza da Teologia Bíblica, acerca da consciência humana,
que pode ser definida como o ser interior, o
coração ou espírito humano, onde Deus “registrou” seu
intelecto, sua moralidade e memória (Rm 2.11-16, 29; 7.22;
Ef 3.16; Lc 11.39,40; Pv 20.27; Mc 7.14-23; Pv 14.33; Mt
12.34,35). Devido sua essência, a consciência é um fenômeno supranatural, pois não é percebida em nenhuma
outra criação terrena. Deus, no ato da criação humana,
atribuiu-lhe a consciência, nela registrando sua lei moral,
estabelecendo-a com o propósito de testemunhar sua
existência divina, e de ser árbitra dos atos objetivos e
subjetivos individuais (Rm 1.19; 2.15; Rm 8.9).
A consciência foi criada essencialmente pura, embora,
passiva de ser pervertida. E, devido à queda de Adão, toda
sua geração herdou, não apenas seu pecado, mas também
sua consciência culpada e tão severamente degenerada
que, aquela que deveria ser a depositária da moral divina,
tornou-se uma cova de cadáver pútrido. O pecado “cauteriza”, em diversos graus, os valores morais e a percepção de
Deus existente no coração humano (Gn 1.26-31; 2.16,17;
3; Ec 9.3; Mt 23.27,28; Rm 1.18-24; 1 Tm 4.2). Apesar
do dano do pecado, a consciência não poder ser extinta,
embora tenha se tornado irremediavelmente inquieta
e desequilibrada, como um mar bravio. O ser humano,
nessa terrível agonia interior, busca, inutilmente, pacificar
sua consciência através da religiosidade, intelectualidade,
caridade, pseudomoralidade e do uso de drogas, especialmente no ocidente (Is 57.20,21; 1 Tm 4.1-5; Tt 1.10-16; Hb
9.8-14). Em meio ao desespero humano, a Bíblia oferece
apenas uma única, definitiva e perfeita solução para a cura
da consciência culpada do ser humano: o perdão de seus
pecados por, e em, Jesus, o Cristo de Deus (Hb 9.8-14).
A solução de Deus inicia quando o pecador ouve o
Evangelho, reconhece sua culpa pessoal e arrepende-se de seu desgraçado estado, crendo em Jesus como
Deus e Salvador, o qual purifica sua consciência culpada
devido ao seu sangue vertido em seu favor. Consumada
a purificação, Deus envia seu Espírito para habitar no
ser interior do regenerado, pacificando sua consciência
e agraciando-a com confiança para se aproximar dele
imediata e pessoalmente, sem instituição ou subterfúgios
humanos (Rm 9.1; 8.14-16; 1 Tm 3.9; 1 Pe 3.21; Hb 10.1923; Is 57.19). Além disso, o Espírito de Deus imprime, na
consciência regenerada, sua Lei e Amor para capacitar o
cristão a santificar-se (embora não perfeitamente) e a comungar com outros regenerados, a fim de, gradualmente,
edificar-se na nova, santa e definitiva fé. Como se atesta,
a regeneração do ser humano é obra da graça de Deus
que se inicia segundo a vontade dele, sem mérito humano,
transformando-o de dentro para fora (2 Co 4.16; Hb 13.18;
1 Tm 1.5,19; 2 Tm 1.3; At 23.1; 24.16; Rm 13.5; 2 Co 1.12;
4.2; 5.11; 1 Pe 3.16; 1 Co 8.7,10,12; 10.25,27-29).

Como conciliar globalização
e nacionalismo?
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Há significado profético na saída do Reino Unido da União Europeia?

E

m países não democráticos,
não há dúvida de que o povo
serve aos governantes. Nas
democracias, apesar das múltiplas
constituições e ênfases republicanas,
cada vez mais fica claro que na prática,
o discurso de que o governo existe
para servir o povo, é falso. As crises
vão conferindo cada vez mais poder
centralizador. Assim, sob a promessa de
proteção e segurança, abre-se mão do
direito à privacidade. Prometem paz, mas o
que darão, de fato, será destruição (I Ts 5.3).
Essa incitação à globalização, que a
nosso ver estabelece a proximidade da
intervenção divina e o estabelecimento do
governo do Anticristo, vai destruindo toda resistência dos que ainda insistem na defesa
do nacionalismo. A maior resistência está
nos países islâmicos que são alvos de atenção especial devido à facilitação de grupos
terroristas que atrapalham a globalização e
a abertura das fronteiras para todos.
Mas um fato marcante, que parece
trabalhar contra a globalização, ocorreu
na União Europeia com o recente desligamento do Reino Unido. Não há como
não associar esse fato com o avanço da
globalização, pois a Europa e Israel ocupam o centro do palco dos acontecimentos proféticos. A União Europeia é, sem
dúvida, parte do alinhamento geopolítico
entre as nações, profetizado para o fim
dos tempos.
Esse não é uma assunto novo. Começou a ser delineado há cerca de 2.500
anos nos dias dos profetas Daniel e
Ezequiel. O que os estudiosos da escatologia bíblica afirmam é que, para melhor
entender os alinhamentos das nações nos
últimos dias, é preciso discernir quem é
o Rei do Norte e do Sul descritos no livro
de Daniel. Tanto Daniel quanto Ezequiel
são leituras imprescindíveis para o entendimento dos conflitos finais neste mundo.
O desligamento do Reino Unido da
União Europeia pode ser considerado
cumprimento quando você olha para a
descrição bíblica da aliança do “Rei do
Sul” e o “Rei do Norte” nos últimos dias
(Daniel 11. 40-45). Um detalhe importante
a se observar é o fato que quando a Bíblia
descreve a geografia de Norte e Sul, ela
se baseia na terra de Israel no centro.
NESSE CASO, QUEM SERIA ESSE
“REI DO SUL E REI DO NORTE”?
O Rei do Norte é descrito em Ezequiel
38.1-16. Devido ao espaço reservado
para este artigo, não há como entrar nos
detalhes, mas o que podemos afirmar,
sem receio, é que o afastamento do Reino
Unido da União Europeia é a aproximação
da Rússia com a UE. O estudo detalhado dos textos bíblicos e a identificação
de Gog, não deixam dúvida de que é a
Rússia, agora a maior potência mundial
na produção de petróleo e gás natural.
A estratégia de Vladimir Putin é fazer o
Ocidente se curvar a seus pés, através da
preocupação com o terrorismo, os genocídios e o medo de uma guerra nuclear. Ele
está montando uma máquina econômica
poderosa o suficiente para forçar a Europa
e a Ásia para submeter-se à Rússia. Os
gastos bélicos de Putin estão levando
seu país à posição predita pela Bíblia em
Ezequiel 38.7. Moscou está preparada e
negocia para ir tão longe quanto possível
em sua parceria com a UE restabelecendo
seu império militar. Não há dúvida de que
a Rússia é a cabeça do Reino do Norte.
O afastamento do Reino Unido da União

Europeia escancara a porta para a aproximação UE e Rússia.
MAS, E O REINO DO SUL?
Ezequiel 38.13 diz: “E Sabá (Arábia
Saudita), Dedã (Omã), e os mercadores
de Társis (Grã-Bretanha ou Reino Unido),
e todos os filhos de leão vai dizer para
você ...? “Você veio para levar a pilhagem,
você já reuniu seu exército para tomar
presa, para levar prata e ouro, ... para dar
um grande saque”. Essas são nações que
devem sua existência à colonização britânica. Mas há outras, como Austrália, Nova
Zelândia, Índia, Canadá e África do Sul,
que são os “leões novos” do texto bíblico.
Também aqui não dá para entrar em
todos os detalhes históricos que determinam quem é quem no quebra cabeça, mas
o que podemos garantir é que a geopolítica que vai se desenhando aos nossos
olhos apontam para o cumprimento da
formação dos reinos do Norte e do Sul.
A Inglaterra se destaca na história
muito mais cedo do que muitos dos países
europeus modernos, como a Alemanha.
Isso ocorre porque os britânicos tinham
minas de estanho valiosas. Comerciantes
fenícios, utilizavam para visitar a Inglaterra
para obter estanho, muitos séculos antes
de Cristo. Eles tentaram manter a localização das minas de estanho um grande
segredo, a fim de que nenhuma outra
nação descobrisse os depósitos do metal
útil e caro. Assim, a Grã-Bretanha é um
dos Impérios necessários ao apoio das
nações comerciais dos países do mundo.
Por exemplo, é um fato pouco conhecido
que, historicamente, a Grã-Bretanha tem
sido o maior investidor nos EUA, agora
retomado pela China.
Por esta razão, não é surpresa a Grã-Bretanha se desligar da União Europeia,
se aproximando dos EUA. O que veremos
agora é a UE criar laços mais estreitos
com a Rússia. Então, diante dos nossos
olhos a Profecia Bíblica vai
se cumprindo e no final dos
tempos, a Confederação
Russa não será interrompida pelas nações que se
opõem a ela, mas será
derrotada por intervenção
divina v.18-23.
Como estamos na dispensação da graça, o período da Igreja, aguardamos
o arrebatamento, a bendita
esperança de sermos trasladados em nossos corpos
glorificados e eternos para
que, em seguida comece
o desenrolar dos demais
fatos proféticos relacionados a Israel e às nações.
Temos a garantia de que
todos que entregam sua
vida a Jesus, reconhecendo-O como seu Salvador
e Senhor, experimentarão
uma vida abundante aqui
e agora.

Nota: Recomendamos a leitura de um texto mais detalhado sobre esse assunto em http://www.ultimosacontecimentos.com.br/

Já passamos da metade de
2016 e Deus realizou muitas
coisas aqui em Mococa. Discipulado, cultos de quarta-feira
em um lar. Duas vezes por semana, o irmão Elivelton e eu,
saímos para distribuir folhetos.
Já distribuímos mais de 2.000
folhetos e cobrimos todo o bairro
da igreja e adjacentes. Temos
conseguido vários contatos e
tido várias oportunidades para
evangelização. No mês de abril,
conversando com minha esposa,
decidimos dar um café da manhã
para as crianças que participam
da programação do domingo
de manhã. Fizemos as contas
do que gastaríamos a mais e
confiamos que Deus iria suprir.
Quando fui comprar o pão no
domingo o dono da padaria, ao
saber a finalidade, disse que nos
doaria os pães todos os domingos. Naquela mesma semana
uma igreja de São Paulo nos
enviou 38 litros de leite e alguns
quilos de achocolatado o que nos
supre por uns 4 meses. Como é
gostoso confiar em Deus. Continuem orando por nosso trabalho.
Orem por salvação de almas e
pelo estabelecimento da Igreja
Batista Betel em Mococa. Pr
João Camargo de Vasconcelos
Filho, Silvanete e Luiza.
NA CASA DO PAI
Nos dias 6 a 8 de janeiro de
2017 acontecerá em Gramado/
Canela RS o 23º Congresso Bíblico Internacional. O tema será
“Na Casa do Pai” e os preletores,
Erich e Sonia Maag e Reinhold
Federolf. Para saber mais e fazer
a inscrição: www.Virtuosa.com.
br. Contatos com Ione Haake por
e-mail: ione@virtuosa.com.br ou
pelos telefones (51) 3266-1174 e
(51) 8413-4506.
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“Paixão pelas crianças”
“Ganhar crianças para Cristo é melhor
do que ganhar medalhas de ouro!”

I Censo Batista Brasileiro
da CBB em 2016

O

A

APEC, aproveitando o momento das Olimpíadas, realizará nos dias 17 de julho a 08 de
agosto o MEGA PROJETO “PAIXÃO PELAS
CRIANÇAS”:
• Equipes da APEC atuarão em todos os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, tanto para
fortalecer as crianças já alcançadas pela igreja como
para evangelizar o maior número de crianças ainda
não alcançadas.
• O lema do Projeto é: “Ganhar crianças para Cristo é
melhor do que ganhar medalhas de ouro!”
O MEGA PROJETO terá duas fases:
• 1ª fase, de 21 a 28 de julho – Ações evangelísticas
em 81 dos 92 municípios do Rio de Janeiro. Ficam fora
desta fase apenas os 11 municípios que serão alcançados
na 2 ª fase.
• 2ª fase, de 28 de julho a 06 de agosto - Trabalhos
nestes 11 (onze) municípios: Belford Roxo - Duque de
Caxias - Itaboraí - Magé - Mesquita - Nilópolis - Niterói Nova Iguaçu - Rio de Janeiro - São Gonçalo - São João
de Meriti
A APEC busca uma igreja estratégica:
• Com disposição para hospedar com alojamento e
refeições, uma equipe da APEC (três a cinco pessoas),
durante os dias da fase do Projeto em sua cidade.
• Com visão para envolver os seus membros no trabalho
junto à equipe da APEC.
• Para ser o polo no município a fim de abençoar outras
igrejas irmãs.
A APEC oferece:
• Oportunidade de treinamento prático para os crentes
da cidade na evangelização de crianças, sem custo.
• Doação de KITs de literatura para as igrejas.
Para entrar em contato, saber mais detalhes e firmar
uma parceria com a APEC:
• Telefone: (11) 5089-6633 – ramal 205 (Keltt)
• E-mail: projetos.apec@apec.com.br
• Site: http://apec.com.br/olimpiadas/
Faça parte deste desafio!
Pr. Gilberto Celeti
(11) 5089-6633 - ramal 205
SITE: www.apec.com.br
LOJA VIRTUAL: www.apeconline.com.br

Censo de 2010
do IBGE revelou
que a população evangélica no Brasil
passou de 15,4% em 2000
para 22,2% em 2010. Neste
mesmo censo, diminuiu o
número dos que se declararam católicos ao longo da
última década e aumentou o
número dos que dizem não
ter religião, quintuplicando
de tamanho entre 1980 e
2010, grupo este heterogêneo composto por agnósticos, ateus e, sobretudo por
indivíduos que passaram

a declarar não dispor de
filiação religiosa, não necessariamente por descrença.
Nós batistas somos aproximadamente 13.436 igrejas
e congregações que somam
1.673.522 batistas da Convenção Batista Brasileira,
o que representa 0,8% da
população brasileira. Mas, o
que sabemos dessa população batista?
Com o objetivo de levantar e atualizar dados e
informações estratégicas de
todas as igrejas e congregações batistas brasileiras,

a Convenção Batista Brasileira e a Junta de Missões
Nacionais desenvolverão o
1° Censo Batista. Os dados
que serão coletados são de
suma importância para visualizarmos o cenário atual dos
batistas da CBB.
Os resultados do Censo
Batista 2016 serão utilizados, principalmente, para
criar uma base de cadastros
única e íntegra das igrejas
e congregações batistas da
Convenção Batista Brasileira; mapear o real cenário
batista; conhecer a estrutura
e a força do trabalho batista
em cada município brasileiro
e traçar metas e objetivos
mais precisos para o avanço
da denominação. Esse será
um retrato de corpo inteiro
da denominação batista com
o levantamento do perfil e
características das igrejas,
ou seja, ele nos dirá quantos
somos, como somos e onde
estamos.
A Coleta de Dados será
através de perguntas que
comporá um questionário
on-line de pesquisa, no qual
será enviado pelo recenseador e respondido pelo pastor
ou responsável da igreja.
Caso não seja possível o
contato via internet, poderá

ser feito for telefone, carta,
ou visita presencial. É de
extrema importância que
todos, sem exceção, tenham
conhecimento e acesso ao
questionário de pesquisa.
Após a coleta de dados
será estruturado um banco
de dados nacional dos batistas brasileiros da CBB.
Os dados serão analisados
estatisticamente com o objetivo de gerar informações
estratégicas sobre o cenário atual da denominação.
Os resultados serão disponibilizados através do Atlas
dos Batistas Brasileiros e
divulgados em matérias
nos periódicos das convenções e organizações
batistas.
O Censo Batista 2016
constitui uma grande operação estatística, mobilizando
pessoas desde a fase de planejamento até a divulgação
dos resultados. Será uma
rede nacional que permitirá
um trabalho inédito entre os
Batistas Brasileiros, para
termos uma base e registro
com segurança. As informações serão fundamentais
para definição de objetivos
e metas de avanço da denominação batista em todo
nosso país.

do Estado de São Paulo com
os pastores Joel Barbosa,
Marcos Cruz e Manoel. Momento de intensa comunhão
entre os varões e adoração
a Deus.
No mês de maio foi a
celebração do 22º Aniversário das Uniões Feminina e

Masculina da Primeira Igreja
Batista Bíblica em Vila Natal. O evento aconteceu no
dia 28 de maio. Foi um feito
inédito na igreja, a comemoração do aniversário da
união feminina e masculina
na mesma data. O preletor
foi o Pastor Josué Pereira

Félix da Primeira Igreja em
Cidade Ademar, São Paulo
SP.
O Pr. Mário José da Silva
e as lideranças dos homens
e das senhoras manifestaram gratidão a Deus pelas
ricas bênçãos do Senhor
derramadas sobre todos.

Comemorações em Vila Natal

O

s meses de abril
e maio de 2016
foram marcados
por comemorações na Primeira Igreja Batista Bíblica
em Vila Natal, São Paulo,
capital. No mês de abril
aconteceu, o Terceiro Encontro de Homens da Região Sul

Instituto Batista Bíblico de Campinas

D

esde a sua primeira formatura
em 1979, que o
Instituto Batista Bíblico de
Campinas continua com
suas atividades formando

obreiros para o ministério.
Para o próximo semestre de
2016 as matriculas já estão
abertas e o culto de abertura
que será no dia primeiro de
agosto de 2016.

Na página seis desta
edição do Jornal de Apoio
temos o anúncio da abertura
das aulas e para saber mais
os interessados deverão
entrar em contato com o

Pr. Alécio de Souza pelo
WhatsApp (19) 98323-2710,
ou pelo telefone fixo (19)
4062-9192. Por e-mail:
pastoralecio@yahoo.com.br
ou pastoralecio@gmail.com

