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XXIII Congresso Batista Bíblico
CERCA DE 400 CONGRESSISTAS REPRESENTANDO 18 ESTADOS BRASILEIROS PARTICIPARAM DO CONGRESSO EM CARAGUATATUBA SP

41 Anos em
Avelino Lopes PI

N

os dias 12 a 15
de julho de 2016
foi realizado em
Caraguatatuba, litoral Norte
do Estado de São Paulo, o
XXIII Congresso Batista Bí-

Pr. Marques, esposa, filhos e netas
o dia 24 de maio, Pr. José Antonio Marques completou 41 anos de trabalho missionário em Avelino
Lopes PI. Pr. José Antonio Marques diz que ainda está
no campo missionário pela graça e misericórdia de Deus
e pelas orações piedosas e generosas ofertas dos seus
apoiadores. Página 5

blico da CBBN - Comunhão
Batista Bíblica Nacional, sob
o tema “Jesus está voltando.
Você está preparado?”
O evento teve a participação de igrejas de 18

estados, sendo um total
aproximado de 400 congressistas, 90 deles pastores e missionários. Quanto
aos preletores que abordaram o tema, alcançaram

A Saga da Família Tomberlin

N

o objetivo de levar aos
participantes uma melhor
compreensão sobre a volta
iminente do Senhor Jesus.
Na foto diretoria eleita.
Página 3.

União
Feminina

Ministério Capacitar

N

Página 6

Leia matéria na Página 4

a foto, a palestrante Genaina Reder,
e a Presidente da
União Feminina da IBBG, Leni
dos Santo Andrade Raimundo. Página 4
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Fatos,
suposições e
especulações
O Pastor Manoel José Nunes,
estudioso das profecias bíblicas,
nos meses de maio e junho,
esteve ministrando o tema aos
jovens da Igreja Batista Maranata
em Cristo Rei - Várzea Grande
MT e Igreja Batista no Bairro Boa
Esperança - Cuiabá, respectivamente. Nos estudos, foi tratado a
busca das pessoas por sinais na
época de Jesus e da atualidade;
o sinal dado pelo Mestre a Igreja:
O Arrebatamento; os horrores
pós-arrebatamento; a eternidade.
Foram aplicadas dinâmicas como
dramatização, competições com
perguntas, tarefas, com direito a
premiações. Concomitantemente, ministrou o livro do Apocalipse
na Igreja Batista em Jardim Umuarama, a qual pastoreia.
No estudo aplicado aos jovens buscou-se evidenciar a
necessidade de dispor de discernimento nos últimos dias
separando fatos estampados na
Bíblia Sagrada de suposições
(que podem até serem concebidas baseados nos ensinos
bíblicos correlacionando com
as experiências da vida cristã) e
rejeitando as especulações (que
não possuem nenhum embasamento na Palavra). O Pastor
sentiu-se feliz com a experiência,
bem como os jovens e suas respectivas lideranças.
Pastor Manoel está finalizando a confecção de uma apostila
acerca do livro de Apocalipse,
a qual, após revisão, pretende
utilizar como material para aulas
do Seminário Batista Emanuel,
bem como para ensinar quando
solicitado.
Antenado, já agendou sua
participação no Congresso Profético da Missão Chamada da Meia
Noite para este ano.

“Todos os direitos do cristão existem pela graça”.
(William Hendriksen)

M

Janela 10/40 ou Janela 90/90?

issões é todo ato que promove
a propagação do Evangelho do
Senhor Jesus Cristo. É a Grande
Comissão em sua essência: pregando salvação,
batizando os convertidos em nome da Santa
Trindade e os ensinando todas as doutrinas neotestamentárias. Podemos categorizar Missões
em local, nacional e estrangeira. Ainda podemos
dividi-la entre homens e mulheres, missionários
e evangelistas, indígenas e transculturais. Só
não podemos restringir o alcance e métodos
de Missões quando a própria Bíblia não o faz.
No início dos anos 90, surgiu a chamada
Janela 10/40 Prioridade Mundial de Evangelização. Esta janela se estende do oeste da
África até a Ásia, entre os paralelos 10 e 40 ao
norte do Equador. Há apenas 2% de cristãos
vivendo dentro desta área e, mesmo assim,
debaixo de muitas perseguições. Missiólogos
e autoridades eclesiásticas têm usado a concepção da Janela 10/40 para alocar o máximo
de recursos financeiro e humano possíveis
nas mais de 2,7 bilhões de pessoas que nunca
ouviram o Evangelho de Cristo. Mas no ímpeto
de alcançar esses povos, este movimento tem
enfraquecido Missões locais e nacionais em
países que não fazem parte dos paralelos 10
e 40, ignorando a ordem específica de Cristo:
“... e ser-me-eis testemunhas, tanto [ao mesmo
tempo] em Jerusalém como em toda a Judéia e
Samaria, e até aos confins da terra” (Atos 1:8).
O Evangelho precisa ser anunciado ao mesmo
tempo em todas as partes do mundo e mesmo
os países mais cristianizados ainda possuem
janelas que também precisam ser alcançadas.
Os povos que compõem a Janela 10/40 são,
na sua grande maioria, muçulmanos, hindus e
budistas. A China, que faz parte deste grupo,
além de comunista, pratica o ateísmo e persegue as igrejas que se reúnem cladestinamente
em lares. O problema principal de Missões em
relação à Janela 10/40 não está relacionado aos
recursos humanos e financeiros, mas à perseguição e à falta de liberdade religiosa nesses países. Portanto, a questão não é de prioridades
(como que nos fazendo sentir culpados), mas
de oportunidades. Por mais que desejássemos
pregar o Evangelho, o alcance missionário em
países cujos governos não autorizam e ainda
perseguem o cristianismo será sempre limita-
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do. Como o Irmão André, o contrabandista (de
Bíblias) de Deus e fundador de Portas Abertas,
precisamos alcançar esses países, mas sem
deixar de investir em lugares onde há mais
liberdade de pregação e expressão.
Quando o Muro de Berlim sucumbiu e a ex-União Soviética foi desintegrada, agências missionárias do mundo inteiro estavam preparadas
para enviar pregadores e Bíblias para os povos
que viviam atrás das cortinas de ferro. A Missiologia do Apóstolo Paulo enfatiza “oportunidades”
ao invés de “prioridades” quando se trata da
pregação do Evangelho. A prioridade é universal, mas as oportunidades sempre serão locais:
“Ora, quando cheguei a Trôade para pregar o
evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta
no Senhor” (II Coríntios 2:12; I Coríntios 16:9).
A falta de Cristo na área que compõe a Janela
10/40 é uma realidade assim como o é também
em muitas áreas de minha e de sua cidade. A
diferença é que, no momento, Deus está abrindo
uma porta de oportunidade aqui e não acolá pela
qual precisamos entrar; caso contrário, um dia,
aqui será lá e lá nunca será aqui.
Se queremos alcançar o mundo para Cristo,
precisamos fortalecer Missões como um todo e
não somente uma parte dela em detrimento de
outras. Tudo é Missões: implantação de igrejas,
programas radiofônicos, evangelismo infantil,
ministérios em prisões, trabalho entre surdos,
impressão de literatura, missões indígenas e a
Janela 10/40. Nós precisamos evitar o modismo
que surge todos os anos ou todas as décadas no
meio da igreja e atentarmos para a simplicidade
do Evangelho. Os missionários que trabalham
na grande São Paulo, por exemplo, podem ser
usados por Deus na evangelização de árabes e
judeus que, por sua vez, voltarão para os seus
países de origem com a verdade de Jesus Cristo. Parte da Janela 10/40 pode ser alcançada
aqui mesmo em um país democrático e com
liberdade religiosa. Por isso, vamos investir no
Brasil e em missionários brasileiros. Restringir
Missões é um desserviço para o Evangelho e
um ato improdutivo, pois os povos da Janela
10/40 dependem da saúde espiritual e material
das igrejas do ocidente para serem alcançados.
O Ide de Jesus inclui todos os paralelos do
globo terrestre que vão de -90 a 90. Isso, sim,
é Missões!

Um elemento em meio a
dois conjuntos disjuntos

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.

Legalismo

N

os dias de Jesus os fariseus
constituíam a
elite religiosa do judaísmo. Eram os “separados” que aspiravam uma vida absolutamente
pura no aspecto litúrgico, porém dissociada
da prática. Por serem versados na lei e nos
costumes da religião, achavam-se acima de
qualquer suspeita. Sua expectativa era receber recompensas da parte de Deus, em troca
das observâncias e regulamentações.
Jesus não concordava com os fariseus. Ele
criticava veementemente o modo como eles
agiam chamando-os de hipócritas (Mt 23.29),
e ao confrontá-los, usou as palavras de (Is
29.13), dizendo que seus ensinamentos não
passavam de preceitos de homens (Mt 15.9).
Tal como nos dias de Jesus, ainda hoje
o legalismo tem causado muitos transtornos
doutrinários, principalmente na soteriologia e na
santificação. Paulo nos informa que é pela graça
que somos salvos, por meio da fé, e isso não vem
de nós, mas é dom de Deus (Ef. 2.8). Portanto, se
eu digo que uma pessoa precisa observar regras
e normas para ser salvo, ou para ser santificado,
estou anulando o sacrifício de Cristo na Cruz do
Calvário, único meio do pecador arrependido
alcançar a salvação e a santificação (Cl 1.14).
O legalismo confunde doutrinas bíblicas com
usos e costumes. Foi por isso que Paulo, na carta aos Romanos 10.3, declarou que quando alguém procura estabelecer a sua própria justiça,
está deixando de sujeitar-se à justiça de Deus.
Religiosamente falando, o legalismo é
atrativo, pois ajuda a manter a aparência,
conforme o que está escrito em Colossenses
2.23: “As quais têm, na verdade, alguma
aparência de sabedoria em culto voluntário,
humildade fingida, e severidade para com o
corpo, mas não têm valor algum no combate
contra a satisfação da carne”.
Os “modernos fariseus” ainda perambulam
pelas igrejas, usando vestes especiais e palavreado religiosamente correto. Separam-se dos
que não concordam com seu modo de pensar e
agir. Em alguns casos, esses “fariseus contemporâneos” acreditam estar acima da verdade,
a ponto de agirem como se fossem “deuses”.
A altivez faz com que as pessoas olhem os
seus semelhantes de cima para baixo julgando, discriminando, e humilhando os que deles
divergem. Suas regras definem suas práticas
e a impressão que se tem é que eles vivem
em uma redoma de vidro. Seus seguidores,
mesmo não compartilhando de suas idéias,
tendem a submeter-se com medo de pecar
contra um “ungido do Senhor”.
Foi para os fariseus que Jesus proferiu as
mais duras palavras durante seu Ministério: “Ai
de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas!
Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do
cominho, mas têm negligenciado os preceitos
mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar
estas coisas, sem omitir aquelas. Guias de
cegos! Vocês coam um mosquito e engolem
um camelo”. (Mt. 23.23).
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“Não há razão para o mundo crer que
somos de Deus se agimos como o Diabo”.
(Tommy Tenney)

T

Está
triste?

odos enfrentamos lutas. Não há exceções.
Jesus disse que no mundo teríamos aflições. E como temos! Cada um é que bem
sabe a dimensão do seu “vale árido”. Vales que nos
levam às lágrimas, noites mal dormidas e dias de
abatimento. O que fazer?
Em primeiro lugar é necessário compreender (e
se apoderar) das promessas bíblicas. Dirá alguém:
“mas eu sou tão fraquinho”. Mas Deus é forte e, mais
ainda, um Deus que está no controle de tudo. Sua
especialidade é transformar dificuldades em bênçãos.
ESTÁ TRISTE? O Senhor responde: ORE (Tg. 5:13).
Obedeça, tão somente obedeça.
Em segundo lugar é necessário saber esperar. Não
desanimar. Sei que há situações que há muito tempo
estão colocadas no altar do Senhor. E continuam sendo ali depositadas sem resposta do Alto. Lembre-se
de que Deus sabe perfeitamente o que faz. A resposta
virá no tempo Dele. O salmista escreveu: “Esperei com
paciência no Senhor; ele se inclinou para mim e me
ouviu quando clamei por socorro” (Sl. 40:1). Portanto
nada de desânimo. Jesus, no evangelho escrito por
Lucas (é o que mais exorta à Oração), apela aos
nossos corações sobre “o dever de orar sempre sem
nunca esmorecer” (Lc.18:1).
É do agrado de Deus ver os seus filhos levantando
um clamor aos céus. Quanto mais oramos mais nos assemelhamos com o Deus com quem falamos. Quando
tudo corre muito bem, a tendência, infelizmente, é acomodação. Os olhos ficam mais secos. O clamor é mais
mecanizado. O “vale árido” nos leva ao pó. Clamamos
com a alma. Rasgamos o coração diante do Santo de
Israel. As Escrituras deixam claro que o alvo de Deus
é que no tornemos cada vez mais participantes de Sua
natureza divina. Em muitos momentos os nossos dias
de trevas – como ilustrou Salomão - são instrumentos
para que tal aconteça. Vivemos num mundo caído,
ferido por doenças, catástrofes naturais” e por outras
coisas mais. E, é bom salientar, sofremos também por
escolhas erradas que trazem os seus dividendos. Mas,
bendito “mas”, a Palavra nos remete às misericórdias
do Alto em transformar o mal em bem, como aconteceu
com José na terra do Egito. (Gn 5O:20).
Não desanime. Deus está no trono. Sua graça é
melhor do que a vida, como disse Davi. Lembre-se do
cântico de Ezequias: “Eis que foi para minha paz que
tive eu grande amargura; tu, porém, amaste a minha
alma e livraste da cova da corrupção, porque lançaste
para trás de ti todos os meus pecados” (Is 38: 17).
Apenas ore e ore... sem esmorecer.
E. M. Bounds, sobre o ministério da oração, disse:
“Orar é um trabalho espiritual e a natureza humana
não gosta de árduo trabalho. A natureza humana deseja velejar para os céus pelo impulso de uma brisa
favorável, sobre um mar calmo. Orar é um trabalho
humilhante. Humilha o intelecto e o orgulho, crucifica
a vanglória, assinala a nossa derrota espiritual e tudo
isso é duro para a carne e o sangue. É mais fácil não
orar do que suportar essas coisas. Assim chegamos
a um dos males clamorosos destes tempos, talvez de
todos os tempos – pouca oração ou nenhuma! Destes
dois males, talvez a pouca oração seja pior do que
não orar. Orar pouco é uma espécie de desculpa, um
desencargo de consciência, uma farsa, uma ilusão.”
Que sejamos mais frequentes no “quarto secreto”,
orando e aguardando no Deus da nossa salvação,
pois ainda o louvaremos pelos muralhas ruídas pela
força do seu poder!

XXIII Congresso
Batista Bíblico
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SILIGURI, ÍNDIA
Junho é um dos meses mais quentes e mais
chuvoso na Índia. Mesmo
assim, os cultos nos lares
e na Igreja tem sido bem
frequentados tanto em Potimari, quanto nas outras
congregações. Orem por
dois lugares: Bijlemune
e Gorita. Nos sábados, a
maioria dos jovens, os três
casais de missionários e
mais alguns adultos se
reúnem para o programa
de discipulado e agora foi
iniciado um curso de Inglês
que irá ajudá-los tanto na
área profissional quanto
para terem acesso a literatura cristã disponível.
Orem pelo missionário Pr.
Jefferson Quevedo e sua
esposa Epi.

Pastores sendo apresentados

FAMÍLIA
MARQUES

Auditório

Coral feminino

os dias 12 a 15 de julho de 2016 foi
realizado em Caraguatatuba, litoral
Norte do Estado de São Paulo, o
XXIII Congresso Batista Bíblico da CBBN - Comunhão Batista Bíblica Nacional, sob o tema
“Jesus está voltando. Você está preparado?”
O evento teve a participação de igrejas de
18 estados, sendo um total aproximado de 400
congressistas, 90 deles pastores e missionários. Quanto aos preletores que abordaram
o tema, alcançaram o objetivo de levar aos
participantes uma melhor compreensão sobre
a volta iminente do Senhor Jesus.
Os preletores internacionais, Pr. Enoch
Gutierrez - México, Dr. Thomas Ice - EUA, e
Pr. William Patterson EUA, satisfizeram as
melhores expectativas. Do Brasil, os preletores
foram: Prof. Humberto Alcântara, da Igreja
Batista de Vila Mariana SP, Pr. Alexandre B.
Dutra, missionário e Diretor Presidente do
Ministério Amigos de Sião – AIMI, Pr. João A.
Saraiva Jr, pastor da Igreja Batista em Dom
Pedro - Manaus AM, além dos workshops
apresentados por: Sérgio Barbosa da Igreja
Batista Bíblica Nova Jerusalém SP, André
Soares da Primeira Igreja Batista Bíblica de
Vitória da Conquista BA.
No final houve a eleição da nova dire-

toria para o biênio 2017-2018, sendo eles:
Presidente Pr. Marcos Antônio da Silva,
Vice-Presidente Pr. Dalton de Oliveira Bogo,
Primeiro Secretário Pr. Luiz Carlos Gomes,
Segundo Secretário Pr. Antonio Ferreira dos
Santos, Primeiro Tesoureiro Irmão Carlos Alberto Sarem Perez, Segundo Tesoureiro Pr. Uziel
Alves Cirino. Concelho de Pastores, Pr. Mario
José da Silva. Comitê de Ética, Pr. José Reginaldo Gonçalves Santana. Diretor de Missões,
Pr. Joel Barbosa. Conselho Fiscal: Pr. João
Amador de Melo, Pr. Almir Rogério Ribeiro da
Silva, Pr. Nildo Simonei Ferreira. O Secretário
Executivo, que não passa por eleição, por ser
nomeado, continua sendo o Pr. Manoel Fernando Cano. Entre as suas atividades, as principais
são: Representar a CBBN, Suporte as Igrejas.
Apoio a Missionários e Pastores, Conferências
de Missões e Cursos de Capacitação
Ficou também decidido que o próximo congresso será realizado na cidade de Salvador
BA, em data a ser definida para o mês de julho
de 2018. Na ocasião será comemorado os 60
anos de ministério da CBBN.
Para mais informações entre em contato
com o Presidente da CBBN, Pr. Marcos Antonio da Silva pelo e-mail: pr.marcosigreja@
gmail.com, ou entre no site: www.cbbn.org.br.
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Precisa-se de Missionários

O

ITV - Instituto Transformando Vidas
de Manaus AM, está lançando um
SOS Missionário. Há necessidade
de um casal, de ´referência ainda jovem e com
preparo teológico, pelo menos básico, para trabalhar com crianças, tanto na área de ensino
bíblico, evangelização das crianças como também nas áreas recreativa e esportiva do ITV.
É muito importante que o casal tenha um
chamado de Deus para o ministério missionário entre crianças e adolescentes, e esteja
disposto a encarar esse trabalho no ITV como
seu ministério residindo em Manaus AM.
A AMI – Associação Missionária Independente, que apoia o ITV está disposta a

credenciar o casal como missionários desde
que cumpram os requisitos necessários e
tenham disposição para levantar sustento nos
próximos dois anos entre as igrejas de posição
Batista Fundamentalista.
No ITV, o casal estará sob orientação da
Diretoria da entidade, mas serão missionários
da igreja enviadora através da AMI.
Para saber mais entre em contato com o
Coordenador de Missões da AMI - Associação
Missionária Independente, Pr. Carlos Alberto
Moraes: Telefone Residencial: (16) 37610749; Celulares: (16) 98121-4101 (TIM) e
(16) 99192-1440 (Claro com WhatsApp); Por
e-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br

O Pr. Jeany Marques
Santos, a Família Marques, está em processo
de admissão no quadro
de missionários da AMI –
Associação Missionária
Independente. Pr. Jeany
desenvolve seu ministério
no Instituto Bíblico Maranata, em Marilândia do Sul
PR, atuando na área de
ensino, como missionários.
Deus já os agraciou com a
participação na formação
de alguns servos, para sua
obra no Brasil e o desejo do
pastor Jeany é fazer mais.
Por isso ele te convida a
fazer parte dos seus apoiadores entrando em contato
pelo e-mail: jeanyheliamar@yahoo.com.br.
AULA BÍBLICA
Se você precisa de
lições bíblicas para suas
classes de Escola Bíblica
Dominical, agora tem onde
encontrar gratuitamente. Vá até o Blog http://
ensinoinfantilnumclique.
com.br/, e descubra essa
joia. São lições preparadas para todas as idades,
desde os pequeninos até
os juniores. É só copiar,
imprimir e usar.
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RANCAGUA - CHILE

O trabalho em Rancagua, sob a
liderança do missionário Jomar de
Sousa está em crescimento pela
graça de Deus. Os irmãos da Iglesia
Bautista Galilea, apesar das adversidades, lutas e dificuldades, estão
animados e fazendo a obra. No mês
de abril foi trabalhado o tema: “O
valor do sacrifício de Cristo”. Foi um
tempo proveitoso ensinando sobre
o valor da obra de Cristo na cruz do
calvário por nossos pecados. Teve
reinício as atividades do clube para
crianças, reunião de adolescentes e
jovens, reunião de senhoras, reunião
de homens e reunião de matrimônios. Pr. Jomar recebeu a visita da
irmã Liliane da Igreja Batista de São
José dos Campos - SP, que abençoou grandemente o trabalho em
Rancagua. No mês de maio o ensino
foi sobre a importância da comunhão
no corpo de Cristo e no dia 08 de
maio foi comemorado o dia das mães
com um almoço especial e à tarde a
comemoração foi para o terceiro aniversário da filha Ester Sofía, segunda
filha do casal Jomar e Regiane. No
dia 28 Pr. Jomar realizou a primeira
reunião de matrimônios desse ano
com a presença de 10 casais. Tem
havido conversões e logo terá que
ser realizado mais batismo. Orem
pelo Pr. Jomar, Regiane e seus filhos
Davi e Ester Sofía. Para contatos:
Telefone/WhatsApp: +56972538907
/ +56967427002, ou então pelos e-mails: pastor_jomar@yahoo.com.br
e pastorjomar123@gmail.com.
61º ANIVERSÁRIO

A U.F.M. - União Feminina Missionária da Igreja Batista Bíblica
de Guarulhos, presidida neste ano
pela irmã Leni dos Santo Andrade
Raimundo, encerrou suas atividades
do primeiro semestre de 2016, tendo
como palestrante a irmã Genaina
Reder que palestrou abordando o
tema “Gratidão”. O texto base da
Palavra de Deus foi Salmos 116.12:
“O que darei eu ao Senhor pelos
benefícios que me tem feito?”. No
mesmo dia, foram recordadas as
atividades realizadas nos meses de
março e abril. No dia 20 de agosto
de 2016, às 19h15 haverá a comemoração do 61º aniversário da UFM
da IBBG. As igrejas co-irmãs estão
convidadas. Para contatos use o
e-mail: missaoibbg@hotmail.com,
ou fale com Pastor: Wagner Bueno
- (11) 2441-2175.

“É bom desmascarar os nossos pecados,
para que eles não nos desmascarem”.
(Thomas Watson)

A Saga da Família Tomberlin

E

m 1940 nasceram Gary e Janet.
Gary Tomberlin nasceu no dia 16 de
Fevereiro e Janet no dia 15. Janet
foi salva por Cristo em setembro de 1947.
Gary, em novembro de 1948. No dia 17 de março de 1961 eles se casaram na Igreja Batista
de Round Prairie em Lockridge, Iowa, EUA.
Em agosto de 1961 o casal fez uma visita
de duas semanas ao Brasil, onde os pais de
Janet, Dale e Wilma Barton eram missionários
pioneiros dos Batistas Bíblicos. Janet e Gary
se formaram no Baptist Bible College. Ela em
maio de 1963 e Gary em maio de 1964. Ambos
fizeram um ano de estágio em Perryton, Texas,
de julho de 1964 até dezembro de 1965. No
dia 27 de fevereiro de 1965, a família Tomberlin começou a crescer com o nascimento do
primeiro, Bradley, no Texas.
No dia 17 de janeiro de 1966, Gary foi
consagrado ao ministério e em fevereiro de
1966 o casal foi aprovado como missionários
da Comunhão Batista Bíblica para o Brasil. Em
seguida veio o nascimento de Lori no dia 29
de março de 1967, em Missouri.
Em maio de 1967 a família Tomberlin
desembarcou no Porto de Santos, no Brasil e
começaram a servir em uma pequena igreja
em São Vicente enquanto estudavam o português. Era o início de uma jornada missionária
que continua até os dias atuais.
Depois de ajudar em São Vicente durante
o aprendizado do português, Pr. Gari e irmã
Janet passaram a lecionar no Instituto Batista
Bíblico em São Paulo, que era dirigido pelo Pr.
Dale Barton. Essa dedicação ao ensino, que
se estendeu de 1968 a 1971 ajudou o casal a
melhorar o aprendizado do português. Nesse
período, no dia 7 de março de 1969, nasceu
Brian, o terceiro filho do casal.
Mesmo sem dominar bem o português, em
1969, com a ajuda de Benjamin, um aluno do Instituto Bíblico, Pr. Gary e Janet deram início a uma
nova igreja em Pedro de Toledo SP. Uma família
de São Vicente havia se mudado para aquela
cidade e Deus abriu a porta para o trabalho.
Em 1970, Benjamin e Gary levaram a Cristo, o jovem Edmundo que estava encarcerado
na cadeia de Pedro de Toledo. Edmundo ficou
preso quatro anos devido a uma acusação
falsa. Pr. Gary ajudou-o a conquistar sua liberdade e, quando saiu da prisão atendeu ao
chamado de Deus para pregar o evangelho.
Foi para o Instituto Bíblico em São Paulo e
depois de formado voltou para Pedro de Toledo, tornou-se o pastor da nova igrejas assim
que foi organizada e lá permanece até hoje,
tendo começado quatro novas congregações
em cidades da região e, uma delas já organizada em Igreja.
No mesmo ano de 1970, uma nova congregação foi iniciada em São Vicente no
Bairro Jóquei Clube, também com a ajuda de
alunos do Instituto Bíblico. Logo em seguida,
o missionário José Domingos, português de
nacionalidade enviado pela CBB dos EUA ao
Brasil, assumiu o trabalho e fundou diversas
igrejas na Baixada Santista.
Em 1971, Gari e Janet começaram uma
nova igreja em Itariri SP com a ajuda do obreiro
Pedro da Silva. Mais tarde Pedro veio a
ser o pastor da igreja.
No período de 1972 a 1973, a família Tomberlin voltou para os EUA a fim de visitar as
suas igrejas mantenedoras e dar relatório do
que tinham feito nos quatro anos anteriores.
Ao retornar ao Brasil em 1974, mudaram-se
de São Paulo SP para Curitiba PR. Logo na
chegada, ainda em 1974, deram início à implantação da Igreja de Boa Vista em Curitiba.
Em 1975 foi dado início à construção do tempo
que terminou em 1977.
Entre 1977 e 1978, a família Tomberlin teve
seu segundo retorno para relatórios às igrejas
no EUA. Ao retornarem em 1978, deram continuidade ao trabalho da Igreja batista Boa Vista
até 1982, quando a terceira volta ao EUA foi
necessária até 1983.
Em 1984, a família Tomberlin comprou um
terreno na periferia de Curitiba com vistas à
construção de um acampamento para jovens.
Construíram dois prédios de dois andares,
sendo um para servir de capela e refeitório, e
o outro para dormitório com capacidade para

120 acampantes. Na ocasião, dez homens
vieram de uma igreja em Ohio, dando grande
ajuda na construção.
Em 1985, pastor Gary deu início à implantação da Igreja Batista Bíblica de Campo
Comprido na capela do acampamento. Entre
1985 e 1997 foram realizados vários retiros e
acampamentos para crianças, adolescentes,
jovens e adultos. Também eventos para pastores aconteceram no local.

Em 1997 a família Tomberlin vendeu o
acampamento por US$ 150.000,00 (Cento e
cinquenta mil dólares). O motivo da venda e o
encerramento das atividades do acampamento
foi devido ao fato de a cidade de Curitiba ter se
estendido naquela direção mudando totalmente o lugar e descaracterizando o acampamento.
Com a venda do local, oito famílias da Igreja
de Campo Comprido foram transferidas para
o Templo Batista Bíblico em São Braz.
Os 150 mil dólares resultantes da venda do
acampamento foram investidos em um “Fundo
Rotativo” iniciado para fazer empréstimos a
Igrejas Batistas Bíblicas no Brasil. Para administrar o fundo, criou-se a AAI - Associação
de Auxílio às Igrejas composta por 11 pessoas

entre pastores e leigos. A AAI, além de abençoar as igrejas com esse dinheiro, também
organizou cinco seminários para pastores e
esposas, a fim de encorajá-los no seu crescimento pessoal e desafiá-los a levar sua igreja
a expandir ou a ajudar uma igreja nova fazendo
os pagamentos de um empréstimo que ajudaria
a construir.
Em 1999 a AAI trouxe ao Brasil, o Dr. John
Rawlings como preletor do primeiro seminário
com a participação de 104 pastores e esposas. Na ocasião, Dr. Rawlings trouxe uma
oferta de US$ 50,000,00 (Cinquenta mil
dólares) para o Fundo Rotativo.
Entre 1995 e 1998, Pr. Gary comprou
um terreno onde foi construído o prédio
para a nova igreja que havia sido iniciada
em Almirante Tamandaré. Mais tarde, com
a dissolução desta igreja, a propriedade foi
vendida e o valor adquirido de R$ 75.000,00
(Setenta e cinco mil reais) foi doado ao Fundo Rotativo da AAI. O primeiro empréstimo
feito pela AAI foi para a Igreja Batista Central
de Indaiatuba, SP, em setembro de 1997,
no valor de R$ 20,000,00 (Vinte mil reais).
No período de 1998 e 1999, a família
Tomberlin mudou-se para a cidade de
Avelino Lopes no Piauí, cerca de 2.500
quilômetros de Curitiba PR. O objetivo era a
implantação de um novo projeto de preparação de obreiros: o Instituto Bíblico Regional.
De início foram atendidos 13 homens alunos
na Igreja Batista Bíblica de Avelino Lopes,
liderada do pelo Pr. José Antonio Marques.
Cada módulo de estudos durava duas semanas. Todos os 13 formandos continuem fieis
até hoje na liderança de igrejas na região
nordeste do Brasil.
No ano 2.000 Pr Gary e Dona Janet terminaram de construir uma casa na chácara
adquirida em 1997 no Paraná, depois de
vender a casa em Curitiba. Um celeiro foi
construído com cozinha e refeitório para ser
usado para pequenos acampamentos e retiros. Uma cabana rústica serve para casais
de pastores e missionários descansarem.
Desde o início este espaço sempre esteve
em uso beneficiando irmãos em Cristo.
Em 2001 e 2002 foi realizado o segundo
Instituto Bíblico Regional, desta feita em Buritirama, Bahia. Desta vez não foi possível a
mudança para Buritirama, mas o casal teve
que fazer várias viagens até lá. Pr. O Pr. Eurípedes dos Santos Filho ficou responsável
pelo andamento diário do instituto. Nesta
segunda etapa onze alunos se formaram.
Entre 2003 e 2004 o terceiro Instituto
Bíblico Regional foi realizado em Campo
Grande MS. Foram 24 alunos oriundos de 5
diferentes igrejas daquela região. Somente
uma delas tinha pastor consagrado. Deus,
na Sua graça abundante, permitiu que os
que foram lá para ensinar pudessem ajudar
preparar mais líderes espirituais para uma
região tão carente.
Em 2005 o Pr. Gary e sua esposa
Janete começaram a frequentar e ajudar
numa pequena congregação em Balsa
Nova, que ficava a 9 km da sua casa. O
obreiro leigo, Roberto Weidman, liderou
o grupo a se organizar em igreja e chamaram Gary como pastor, em Outubro de
2008, permanecendo lá até 2012, quando
decidiu deixar a igreja entregando-a para
o Pr. Luiz Gomes que liderou na construção do templo novo. Depois de dois
anos ele saiu da igreja como missionário
para o oeste do Brasil. Pr. Gary reassumiu a
liderança da igreja e convidou vários seminaristas para ajudar com a pregação e o ensino.
Em julho de 2013, a igreja mudou-se para o
prédio novo que ainda faltava acabamento.
Um empréstimo do Fundo Rotativo ajudou
a terminar a construção. Em 2015 a igreja
chamou um pregador leigo, Augusto Leitão,
para ser seu líder. Pr. Gary está servindo
como seu mentor enquanto ele continua seus
estudos em preparação para ser ordenado
pastor.
O ministério desenvolvido pelo casal
Tomberlin ao longo de 50 anos aqui no Brasil,
tem sido muito frutífero e certamente glorifica
o nome do Senhor Jesus.

“A consciência é o pregador de Deus em nosso íntimo”.
(Thomas Brooks)

O trabalho missionário
em Avelino Lopes PI

S

Através da
Oração

e formos observar na Palavra de Deus, constataremos que desde o criação do homem no Éden,
Deus buscou ter um relacionamento conosco.
Ele passeava pelo Jardim com Adão na viração do dia,
e mesmo quando o homem se escondeu por causa da
desobediência, pôde ouvir a voz de Deus o procurando.
A oração é o caminho que temos para este relacionamento íntimo com o Senhor. É, portanto, mais do
que um simples “falar com Deus”, e sim uma busca por
relacionamento íntimo com Deus. Orar é a abertura para
que Deus se aproxime de nossas necessidades. Orar é
comunicar-me, relacionar-se com Deus, Aquele que nos
criou! A pessoa que não tem esse diálogo diário está
espiritualmente apática, sem vida. Assim como a Lua
depende da luz do Sol, assim também dependemos da
luz de Cristo em nós para vivermos.
Diz a Palavra: “De uma feita, estava Jesus orando
em certo lugar; quando terminou, um de seus discípulos
lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar...” (Lc 11.1). A frase
dita a Cristo pelos discípulos permanece para os dias
de hoje, já que muitos de nós, pastores e líderes nos
questionamos sobre como se deve orar. Isto é muito
comum principalmente entre novos convertidos – quantos já se negaram a orar em público por “não saber”?
– mas também a falta de oração constante acontece
também entre muitos de nós, pastores e líderes, muito
ocupados, sem tempo para nada, dada a correria pela
sobrevivência da vida, ou por não sermos disciplinados,
por nos ocuparmos muito mais com a administração
disso e daquilo e nos esquecemos do principal, que é
o nosso relacionamento íntimo com Deus!
O modelo da oração do “Pai Nosso” nos ensina muito
sobre como, de fato, se deve orar. E Jesus ensinou:
“Portanto, vós orareis assim....” (Mt 6.9-13). O início,
demonstrando a soberania a soberania de Deus, a
quem devemos nos dirigir em adoração: “Pai nosso, que
estás nos céus, santificado seja o Teu nome”; a ênfase
em demonstrar que devemos buscar, acima de tudo
fazermos a vontade do Pai; buscar o reino em primeiro
lugar; sobre o cuidado e provisão de Deus pelo “pão
nosso de cada dia” quando pedimos o que realmente
precisamos; a confissão de pecados “perdoa-nos as
nossos dívidas”, a recompensa pelo amor ao próximo ao
ver nossas dívidas perdoadas “assim como nós temos
perdoado aos nossos devedores” etc.
Ressaltamos que o modelo da oração do “Pai
Nosso” nos ensina o caminho da oração que devemos
fazer a Deus. É um exemplo, mas Deus quer conhecer
as nossas petições através de um verdadeiro relacionamento íntimo com Ele! E quanto mais oramos, mais
aprofundamos o nosso grau de intimidade com o Pai!
Estamos fazendo assim? Só você sabe como estar a
sua vida íntima com o Pai!
A recomendação bíblica é direta: a oração deve ser
constante, em todo o tempo (Efésios 6.18), sem cessar (1Ts. 5.17), de todo o coração (Jr 29.12-13), até a
resposta divina (Jr 33.3). A igreja primitiva perseverava
em oração (At 2.42), era uma das suas características
mais marcantes, e isso contribuía para o acréscimo
das almas àquela comunidade! Sua igreja não está
crescendo? Quem sabe seja por falta de intimidade
sua e da membresia da igreja que você pastoreia com
o Pai! Pense nisso, seriamente!
O que não faltam são exemplos bíblicos sobre o poder da oração, e o tempo todo, os apóstolos vão exortar
a igreja a orar. Uma das passagens mais notórias sobre
o poder da oração é relatada em Atos 12: enquanto
Pedro estava encarcerado “havia oração incessante a
Deus por parte da igreja a favor dele” (v. 5).
O resto da história é uma das mais belas provisões
divinas, já que o anjo do Senhor libertou seu servo da
prisão! Quando Pedro chega à casa de Maria, onde
outros discípulos estavam reunidos em oração, nem
os próprios acreditam de início no milagre! Também,
muitos de nós, pastores e líderes, oramos, mas nem
sempre acreditamos que o milagre irá acontecer, não
acreditamos na intervenção do Senhor nosso Deus!
Quem também viu, literalmente, cadeias caírem em
meio à orações e louvores foi o apóstolo Paulo. Atos
16 relata o conhecido milagre, e é mais uma lição para
nós, pastores, líderes e membros, sobre a importância
de se orar em todo o tempo, para termos cada vez mais
intimidade com o Pai! Façamos isso, agora. Nesse
momento. Dobre os seus joelhos e ore.

N

Auditório igreja

o dia 24 de maio, Pr. José Antonio Marques completou 41
anos de trabalho missionário
em Avelino Lopes PI. Quando foi para
aquele campo, gastou uma semana de
viagem de São Paulo até lá. A Igreja Batista Bíblica de Vila Brasilina São Paulo,
capital foi a sua igreja enviadora. Pr. Marques acompanhava o Rev. Barton que foi
o pastor que o batizou e também foi o presidente do seminário onde estudou parte
do curso e depois terminou no Seminário
Batista Bíblico do Nordeste estando já no
campo. E foi no campo missionário que
o Rev. Barton fez seu casamento. A sua
consagração ao ministério deu-se em
1980, com a banca examinadora formada
pelos pastores da Junta Batista Bíblica do
Nordeste sediada em Recife PE.
Nesse período, surgiram as seguintes
igrejas a partir da igreja de Avelino Lopes:
Igreja Batista Bíblica de Nova Holanda
BA, Obreiro João R. Neto e desta surgiu
a IBB do Brejo da Serra, Pr. Denílson;
Igreja Batista Bíblica de Buritirama BA, Pr.
Eurípedes A. dos Santos; Igreja Batista
Bíblica de Mansidão BA da qual surgiu
a IBB de Luís Eduardo Magalhães BA,
Obreiro Odailton L. de Sousa; Igreja
Batista Bíblica do Junco, município de
Avelino Lopes PI, Pr. Antônio F. dos Santos; Igreja Batista Bíblica de Novo Gama
GO que nasceu como congregação da
IBB do IPSEP PE e começou na casa
da irmã Edna a quem Pr. Marques deu
apoio desde o início e, mais tarde, após
a organização da igreja, passou a dar
assistência mensal, servindo a Ceia do
Senhor e realizando as assembleias de
negócios da igreja. A partir de então, passou a direção para o Pr. Geovan Bezerra
dos Santos, que lá permanece até hoje.
Atualmente, a Igreja Batista Bíblica de
Avelino Lopes possui as seguintes congregações: Congregação Batista Bíblica
no Bozó, município do Morro PI, Irmão
Gildo Pereira do Couto; Congregação
Batista Bíblica das Lagoas, município
de Curimatá PI, Irmão José dos Santos;
Congregação Batista Bíblica de Curimatá
PI, Pr. Jacó Alves Dias; Congregação
Batista Bíblica de Júlio Borges PI, Pr.
Jefferson Alves Dias; Congregação Batista Bíblica de Veredão, município de

Júlio Borges PI, Irmão Eli
Ferreira de Castro. Como
pastor interino em Mansidão BA, Pr. Marque dá
assistência também em
Aroeiras BA, que é congregação desta igreja.
Estão na liderança desta
igreja e congregação,
os irmãos Ismael José
de Sousa e José Carlos
Pereira de Sousa.
Nas dependências da
Igreja Batista Bíblica de Avelino Lopes PI,
funciona a Escola Batista “Sinai” a qual
completou quarenta anos de existência.
Atualmente, é uma cooperativa com nome
de Cooperativa Educacional Batista “Sinai”
- COOPEBS, da qual, Pr. Marques é o fundador e diretor presidente. A cooperativa
conta com 21 sócios, todos professores.
Essa escola tem produzido muitos profissionais de todas as áreas de trabalho, na
maioria de crentes comprometidos, entre
estes alguns pastores e missionários.
Pr. José Antonio Marques diz que ainda está no campo missionário pela graça
e misericórdia de Deus e pelas orações
piedosas dos seus apoiadores e pelas
generosas ofertas. Continuem orando por
este servo fiel do Senhor para que permaneça com saúde dando assistência aos
campos. Orem também por sua fiel esposa e companheira de todos esses anos,
irmã Arquimínia Marques, e pelos seus
dois filhos Jacques e James com suas
famílias. Para contatos com o Pr. José
Antônio Marques: Rua 7 de Setembro,
375-A, e-mail: joseantonio1947@hotmail.
com.br, telefones: (89) 3575-1097, Celular
(89) 98118-6442.

Casal Marques
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COCOS BA
O missionário Omar de Carvalho e sua esposa Maria estão há
quase três meses em Cocos, BA,
para ajudar o trabalho missionário
do Pr. Deusvânio substituindo-o
no seu período de divulgação com
as igrejas que o sustentam. Orem
pelo irmão Omar que tem sido uma
grande benção na vida de muitos
missionários substituindo-os em
períodos de divulgação e também
apoiando-os nas construções.
Para entrar em contato com o
irmão Omar José Campos de Carvalho, use o e-mail: omaremaria@
hotmail.com.
DOURADOS MS

Para a Diretoria e todos os que
servem no IAME - Instituto Agrícola do Menor, em Dourados MS,
os últimos dias foram de grande
alegria por verem o Natalino, um
menino que vivia no abrigo desde
os sete anos de idade ser adotado
por uma família de Dourados. Foi
algo maravilhoso pois não acontece
com frequência de um menino que
está com 12 anos ser adotado. E
benção maior ainda: esta mesma
família adotou também sua irmã de
15 anos que vivia em outro abrigo.
Agora os irmãos vão viver juntos em
uma família. Orem por eles e, principalmente, para que mantenham
sua fé em Jesus para que seja
benção na sua nova família. Orem
pelo missionário John Bergen e sua
família na foto.
CUBATI PB
O Pr. Marcos Antonio de Cubati
pede oração pelos planos da Igreja
Batista Bíblica de Cubati neste
segundo semestre de 2016. Orem
pelo Projeto de Evangelização do
Seridó, e pelos irmãos e igrejas
que tem apoiado esse trabalho
missionário. Melhoria nas finanças, no evangelismo nas casas e
a definição de mais um batismo
para novembro e dar continuidade à construção do templo. Há
também a necessidade de definir
as igrejas para o Retiro Batista
Bíblico em Cubati e a Conferência
de 5ª Aniversário da Igreja com os
conferencistas Charles Santos e
Emerson Sousa que virão de São
Paulo. Contatos com o Pr. Marcos
Antonio: pr.marcosibbf@hotmail.
com.
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BRASIL-PORTUGAL
Pr. Wesley Alencar, missionário da Maranata Ministérios
Multiculturais, participou, nos
dias 3 a 5 de Junho da realização
do 2º Proclamar - um programa
de evangelismo e ação social,
promovido pelas Igrejas Batistas
Regulares da Região do Cariri.
No total, 40 vidas, tomaram
uma decisão por Cristo e foram
encaminhadas para as igrejas
locais. O trabalho de visitação e
apresentação do Projeto Brasil-Portugal continua. Pr. Alencar já
visitou 65 igrejas, em cinco estados brasileiros, nos dois anos e
meio de trabalho. Destas igrejas,
12 já estão apoiando mensalmente o Projeto Brasil-Portugal.
A ideia é retornar a Portugal em
outubro próximo a fim de visitar
várias igrejas em Lisboa, e encontrar pastores com os quais
será possível estabelecer uma
parceria ministerial. Desta feita
os pastores Adil Bispo dos Reis,
de Salvador BA e André Pinto
de Simões Filho BA, acompanharão o missionário. Há uma
possibilidade de ambos também
irem para Portugal como missionários. Para contatos: E-mail:
wesleyalencar@hotmail.com e
telefones: (88) 99975-7566 e (88)
98882-6017.
EBF EM VERA CRUZ

Foi realizada no mês de julho
na Primeira Igreja Batista do
Jardim Vera Cruz liderada pelo
pastor Paulo Cezar de Almeida
Bastos uma EBF - Escola Bíblica
de Férias, onde várias crianças
participaram pela primeira vez
tendo contato com a Palavra de
Deus. O tema foi muito especial
apresentando com clareza o
plano de salvação. A Palavra de
Deus não volta vazia. Contatos
com a igreja e com o pastor
Paulo César Almeida Bastos pelo
e-mail: paulocezar_1@hotmail.
com.
BRASIL-VENEZUELA
O missionário Pr. Fernando
Lima e sua família trabalhando
na implantação da Congregação
Batista Emanuel, em El Palmar,
Venezuela tem sido agraciado
por Deus. O ministério com
crianças tem crescido e atraído
a alguns adolescentes. O casal
de alunos seminaristas, Jairo e
Sonia, está apoiando grandemente assumindo a frente do
trabalho dando maior liberdade
para o Pr. Fernando trabalhar
mais livremente na divulgação
do seminário e projetos para
plantação de novas igrejas com
os alunos. No seminário interno
ainda existe a necessidade de
construir, até setembro, mais
três novas casas para alunos casados ao custo de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).
Para saber mais, entre em contato com o Pr. Fernando Lima
pelo e-mail: fernando_limah@
hotmail.com.

“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)

Ministério Capacitar
Seminários de final de
semana e conferências

P

ara atender
a necessidade de várias igrejas na formação de professores,
evangelistas, lares
fortes e dizimistas,
surge o Ministério Capacitar que tem como
objetivos capacitar os
crentes para uma vida
plena e um ministério
frutífero na igreja e impactar os crentes com
as verdades bíblicas levando-os
a um compromisso imediato com
o Senhor e com a sua obra. Atua
também na formação de evangelistas, professores, dizimistas e lares
fortes, edificando e mobilizando
a igreja através de conferências,
retiros e palestras.
O Capacitar oferece os cursos:
Vida Familiar: Fortalecendo o
relacionamento conjugal e orientando na criação de filhos. Lares fortes para uma igreja forte.
Criação de filhos, Como resolver
problemas, Comunicação, Relacionamento Conjugal, Finanças, Adolescentes, Os perigos da Internet,
O Senhorio de Cristo no Lar.
Finanças Pessoais: Buscando
a liberdade financeira para poder
usufruir de uma vida plena e investir na obra de Deus. Finanças
- um assunto espiritual, Inventário
Financeiro, Orçamento que funciona, Libertando-se das dívidas,
Aprendendo a ganhar, economizar
e consumir, Investindo no Reino
de Deus.

S

Lilian e Pr. Manoel

Evangelismo: Capacitando os
crentes a desenvolver o evangelismo como um estilo de Vida. A Ponte
da Eternidade, A ponte da amizade,
plano de adoção, evangelismo
externo, evangelismo pelo ensino,
evangelismo no lar, evangelismo
oportuno e criativo e discipulado.
Pedagogia Infantil: Treinamento básico para professores
de crianças. Visão do ministério,
Evangelizando os pequeninos, A
Lição Bíblica, Cânticos e memorização, Aprendendo a Orar e Disciplina na classe, Visão Missionária,
Estratégias de Evangelização.
Todos os cursos oferecidos são
ministrados como muito dinamismo,
exposição em multimídia, apostila,
certificado e projeto pessoal.
Agende um Seminário ou Evento para a sua Igreja. Para saber
mais entre em contato como Pr.
Manoel Fernando Cano pela Caixa
Postal 550 CEP 13330-972 - Indaiatuba SP; E-mail: prmanoelcano@ig.com.br, telefone: (19) 39346575 e celular: (19) 98805-5469.

O Preletor: Pr. Manoel F. Cano, Bacharel em Teologia,
Editor do Jornal “O Batista Bíblico”, com experiência de
mais de 30 anos no ministério pastoral Batista Fundamentalista.
É casado com Lilian e tem dois filhos, Érika e Felipe.

DICAS DE LEITURA

“Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as
pessoas; os livros só mudam as pessoas.” Mário Quintana
CAMINHANDO COM DEUS
EM MEIO À DOR E AO SOFRIMENTO
Timothy Keller
Edições Vida Nova
www.vidanova.com.br
Você deseja saber quem é, quais são seus pontos
fortes e fracos? Deseja ser uma pessoa compassiva
que sabe ajudar os que estão sofrendo? Quer confiar
tanto em Deus que não se abalará com as decepções da vida? Deseja ter sabedoria para direcionar
a vida? Esses quatro desejos comuns são cruciais, mas nenhum deles
é alcançado sem sofrimento.
SOFRIMENTO, O PREÇO DA MISSÃO
Hernandes Dias Lopes e Arival Dias Casimiro
Editora Hagnos
www.hagnos.com.br
O sofrimento não é uma mera possibilidade
para aqueles que colocam as mãos no arado, mas
uma realidade inevitável. O sofrimento, entretanto,
não enfraquece nem desencoraja aqueles que
fazem a obra. Ao contrário, o sofrimento tonifica
as fibras da alma daqueles que estão engajados
na obra.
DEBATENDO COM OS CALVINISTAS
D. S. Castro
Apologética Editorial
www.clubedeautores.com.br
Nesta segunda edição de Debatendo com os
calvinistas, além dos debates e “debates” com os
seguidores de Calvino, já apresentados na edição
anterior, brindamos o leitor com um breve resumo
comentado sobre a TULIP e dois novos “debates”
(todos na íntegra, isto é, sem cortes ou edições,
exceto algumas eventuais correções ortográficas).

Trair e separar
virou epidemia

omos empurrados para aceitar cada vez mais o anormal
como normal, ou seja o envolvimento de um homem e de uma
mulher, casados há 10, 20, 30 anos é visto como monótono,
arcaico, sem graça para uma sociedade ávida por variedade e liberdade
sem limites. O adultério é a intimidade sexual de uma pessoa casada
com alguém que não seja seu cônjuge, traduzido para o popular: Traição, pular a cerca, infidelidade. Antigamente chamava-se adultério,
hoje em dia é um “caso”, “uma escapada”, e às vezes soa convidativo,
interessante, uma emoção nova. Se você pensa, um “caso” jamais vai
me acontecer, está sendo no mínimo ingênuo, quem se acha imune,
quem se acha forte, está se expondo e não percebe o perigo. Gente
bôa da Bíblia e fora da Bíblia caem, ainda hoje, professores, médicos,
pastores, atletas, celebridades, peões e patrões.
O “Não adulterarás” é um mandamento abrangente: qualquer envolvimento sexual fora do casamento é um pecado grave contra o Deus
todo-poderoso. Se você é casado ou casada e mantém relacionamento
sexual com alguém, está em colisão com a vontade de Deus. Se pratica
sexo com a namorada peca contra Deus e contra a sua futura esposa.
Se você é viúvo, separado, divorciado, foi chamado para levar uma
vida santa e não para ter uma vida de Zé Galinha ou Maria Galo, ou
um estilo de vida sexualmente ativo. Sai dessa lama jacaré e procure
alguém para se casar.
Não estou falando somente de caso extraconjugal, o cristão é diferenciado quando namora, quando noivo, casado, viúvo... O namoro
do crente é limpo, santo, tem respeito. Nada de rapaz e moça ficar
pendurado na boca do outro por aí, nos cantos, nas ruas, na facul.
Namoro de cristão tem limites, não tem beijo na amígdala, é beijo superficial, não tem sexo antes do casamento. O padrão é alto: “Quem
quiser me seguir, negue-se a si mesmo.” O sexo é uma bênção? É.
Mas da maneira certa, com a pessoa certa na hora certa. Dentro das
cercas protetoras do casamento. Pronto! Jesus deu um sentido ainda
mais amplo ao “Não adulterarás.” “Qualquer que olhar para uma mulher
e deseja-la, já cometeu adultério com ela no seu coração.
A mera abstinência do ato físico não era suficiente, tem de haver
pureza interior.
A nossa justiça precisa “EXCEDER a justiça dos fariseus”. O Novo
Testamento vai fundo no coração a fim de não apenas mantermos a
religiosidade da obediência externa, mas do coração. Os ouvintes de
Jesus estavam mais preocupados com as cerimonias exteriores, rituais
de limpeza. A Lei proibia o pecado ato, o fato, enquanto o Evangelho
proíbe a intenção, o desejo. Não apenas não matar, mas querer que o
outro viva bem, não apenas o adultério físico, mas cuidar do coração,
para não cometer o adultério mental. Não apenas dar o dízimo, mas
além do dízimo; não apenas a lei rígida, mas o transbordar, o ir além.
Muitos filmes e novelas procuram atenuar o pecado no contexto
de romantismo e “amor” irrecusável. Transmite a ideia da infidelidade
como uma solução para dificuldades conjugais, arrumam as cenas
para o telespectador aceitar e a torcer pelo casal adúltero. É o mal
plantando no subconsciente coletivo a ideia de que pecado dá certo, é
alguma coisa bonita, agradável, envolvente, misteriosa. Ai Fernandão!
Pegador, playboy, garanhão, conquista todas e sempre leva vantagem.
Vai dona Florisbela Fogueteira, se liga no homem casado, prove que
você é poderosa, ganhe da esposa dele e seu final será feliz! Ilusão
infernal, nada a ver com a vida real.
Veja na Bíblia Mensagem : “Os lábios da mulher devassa são doces;
suas palavras suaves, muito agradáveis. Mas não demorará muito até
que ela se torne amarga em sua boca, uma enorme ferida no coração,
uma ameaça constante à vida.”
O crime não compensa e o adultério não vale a pena! O adultério
e um pecado contra você, contra o lar. Um pai ou mãe adúlteros diz
ao filho que o prazer é mais importante do que eles), contra a igreja
(você é membro do corpo de Cristo), contra a nação (impérios caíram)
e contra Deus (Davi, “contra ti pequei”).
Há esperança para os que se envolveram em adultério e tiveram
experiências fora da vontade de Deus? Sim. Não há pecado que Deus
não perdoe. Jesus disse para a mulher apanhada em flagrante adultério:
“Vai e não peques mais.” Davi foi perdoado. “Tem misericórdia de mim, ó
Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda aminha culpa e purifica-me do meu pecado.
Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado
sempre me persegue. Cria em mim um coração puro, ò Deus e renova
dentro de mim um espírito estável. Devolve-me a alegria da salvação
e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer.” Sl 5.1-3, 10, 12.
Proteja-se também do adultério virtual, o adultério emocional... O
assédio emocional vem antes do assédio físico. Tome cuidado com as
intimidades, as conversas virtuais, a brincadeira de jogar verde para
colher maduro... Tanto homem como mulher tem relacionamentos com
o sexo oposto e é necessário manter limites, não dá liberdade, não
contar assuntos particulares, não ficar em ambientes tentadores, fuja
do “clima” com alguém que não é seu marido ou sua esposa. Faça
como José: Fui!
Cada um de nós foi convocado para se preservar sexualmente
puro, solteiro ou casado.

“A morte perde metade de suas armas quando
negamos em primeiro lugar os prazeres e interesses da carne”.
(Richard Baxter)

18º Congresso Internacional
Sobre a Palavra Profética
Nas mãos
do Senhor

DE 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2016 EM ÁGUAS DE LINDÓIA SP
TEMA:
“APOCALIPSE - A VITÓRIA FINAL DE JESUS”

“Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia.” Isaías 26.3

S

er guardado nas mãos do Senhor em perfeita paz
é crer que o Senhor cuida de nós, tanto nos dias
de dor e tribulação, como nos dias de alegria e
felicidade. É crer que temos um Deus que luta por nós,
que vem em nosso auxílio quando mais precisamos e que
nos busca a todo instante.
Estar nas mãos do Senhor é: Ser cuidado pelo Senhor.
“O Deus eterno é a tua habitação e, por baixo de ti, estende
os braços eternos.” Deuteronômio 33.27. É como um pai
que segura o filho nos braços e o apoia e o abraça. Nos
momentos difíceis o Senhor nos sustenta.
Receber Sua proteção. Ainda em Deuteronômio 33.27
nos diz: “Ele expulsou o inimigo de diante de ti”. Ele nos
guarda e o inimigo não pode nos tocar, sem a permissão
d’Ele. Ele é o Deus poderoso que, com apenas uma palavra, afasta o mal de nossas vidas e nos protege. Salmos
91.4 diz: “Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas
asas você encontrará refúgio; a fidelidade Dele será o seu
escudo protetor.”
Viver em Sua presença. No salmo 91.1 vemos que
“aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra
do Onipotente descansará”. É como se estivéssemos guardados em Suas mãos poderosas, acolhidos e abrigados.
Descansar nas mãos do Senhor é renovar sua mente a
cada manhã crendo que Deus cuidará de tudo.
Contudo, para estar nas mãos de Deus implica em
ser levado por Ele onde Ele quiser. Tudo em nossas vidas
passa a ser conduzido por Deus em sua vontade soberana.
Todo cientista sabe que a experiência é o teste final da
veracidade de qualquer teoria. Deixar-se conduzir pela Palavra de Deus exige fé, e esta não é fruto de nossa intuição,
nem se resume a um conjunto de regras e leis. Nossa fé
nas promessas do Senhor é o resultado da experiência de
passar pela convicção da salvação em Cristo. O melhor
de estar nas mãos de Deus é saber que “o SENHOR firma
os passos do homem bom e no seu caminho se compraz;
se cair, não ficará prostrado, porque o SENHOR o segura
pela mão” (Salmo 37.23,24).
Descansar nas mãos do Senhor e estar seguro e
guardado em perfeita paz é um presente para aquele cujo
propósito está firmado em Deus.
Martin Luther King disse: “Eu segurei muitas coisas
em minhas mãos, e eu perdi tudo; mas tudo que que eu
coloquei nas mãos de Deus eu ainda possuo.” Pense nisso.

E

stamos vivendo em uma época
em que está sendo preparado
o cenário visando os acontecimentos abrangentes para o “Dia
do Senhor”. O que fará, então, a Igreja
arrebatada? “E os vinte e quatro anciãos
que se encontram sentados no seu trono,
diante de Deus, prostraram-se sobre o seu
rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças
te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso,
que és e que eras, porque assumiste o teu
grande poder e passaste a reinar...” (Ap
15.16-17). Em uma época de crescentes
crises e de apostasia da fé, teremos
oportunidade para, tanto pessoalmente
como em conjunto, nos animarmos e
fortalecermos através do Apocalipse de
Jesus Cristo.
Preletores
Arno Froese - EUA

Diretor-Executivo da Chamada da
Meia-Noite nos EUA. Autor de diversos
livros e conferencista nas áreas proféticas
nos EUA, Canadá, Israel e Brasil.
Meno Kalisher - Israel
Pastor da Jerusalém Assembly-House
of Redemption. Expositor da Bíblia em
congressos tanto em Israel quanto no
exterior. Meno é judeu messiânico.
Norbert Lieth - Suíça
Diretor da Chamada da Meia-Noite
Internacional, sendo o principal preletor
das conferências da Chamada na Europa.
É autor de vários livros.
Roger Liebi - Suíça
Dr. Roger Liebi formou-se em Música
e em Teologia. É professor e conferencista
internacional. Participou de três projetos
de tradução da Bíblia e é autor de vários
livros.
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FARROUPILHA RS
A chegada do inverno mais
rigoroso no Sul do Brasil, muda
muita coisa trazendo mais dificuldades para o trabalho. Farroupilha, na Serra Gaúcha, este
ano tem sido castigada pelo frio
de forma mais intensa. Parece
que com isso, a frieza nos corações das pessoas também cresce e a frequência às reuniões
diminui drasticamente. O que
tem ajudado o pastor Marcos
Vinícius é o apoio do Tabernáculo Batista de Caxias do Sul
que duas vezes no mês envia
irmãos para ajudar no trabalho.
A partir deste mês de agosto Pr.
Marcos e sua esposa passa a
realizar Encontro de Senhoras
e Clubinho Bíblico uma vez por
mês, para incentivar o comprometimento com as atividades
regulares. Orem para que seja
possível ter o mais breve possível um local apropriado para
a realização dos cultos regulares. Contatos com Pr. Marcus
Vinicius, Ana Carolina e Marcus
Benjamin: Rua Ziraldo Prezzi,
282- Bairro Imigrante – Farroupilha RS - CEP: 95180-000, ou
pelos telefones: (54) 8427-0328
(Oi), 8118-9902 (Tim) e residencial: 3261-4365. Para WhatsApp:
(54) 8122-4140. E-mail: marcus-carol@hotmail.com.
CAMPINA DA
LAGOA PR

O missionário Pr. Josafá Fernandes Serra, implantando uma
igreja em Campina da Lagoa PR,
tem tido como apoiador fiel ao
seu ministério, o irmão Evaldo
que, juntamente com sua esposa Rosângela e a filha Rafaella,
da igreja Batista Maranata em
Curitiba PR. Agora estão tentando conseguir, da prefeitura,
a doação de um terreno para a
construção da igreja. O Evaldo
foi a Campina da Lagoa, com
recomendações de uma autoridade do governo do Paraná,
para uma reunião com a Prefeita
Célia. O pedido já foi encaminhado para ser analisado pelo
Jurídico da Prefeitura. Orem
para que dê certo. Para contatos
com o missionário Josafá Serra
use o WhatsApp (45) 9955-8688.
Para mensagens por e-mail:
josafaserra@yahoo.com.br ou
josafaserra@gmail.com.
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Mudança de
Projeto Antioquia em nova etapa
Campo Missionário

D

epois
d
e
muita
oração, conversas com irmãos
e aconselhamentos com vários
pastores, os missionários Odenilson de Sousa
Figueiredo e Maria Luiza das Neves Figueiredo,
que trabalham
em Moçambique
através da MBBF desde
2006, decidiram mudar de
campo. Em julho retornaram ao Brasil para darem
continuidade a tratamentos
médicos e ao mesmo tempo
assumir o trabalho pastoral
na Igreja Batista Regular
Nova Aliança, na cidade de
Dias D’Avila BA. Pr. Odenilson já entrou em contato
com a MBBF, e comunicou-a
sobre sua decisão.
Há necessidade de enviar um missionário para o
trabalho em Maputo, pelo
fato de não haver ainda um
substituto para cuidar da
Igreja Batista Fundamental
em Moçambique. Há boa
assistência nos cultos, vários
convertidos e batizados e
um patrimônio estabelecido
em um lugar estratégico no
centro da capital do país,
a cidade de Maputo. Ao
todo o campo moçambicano
tem seis Igrejas Batistas
Fundamentalistas, mais alguns pontos de pregações.
Quando um missionário precisa se ausentar por alguma
necessidade, não tem quem
o substitua. Por isso precisamos rogar ao Senhor da
Seara que mande trabalhadores para sua seara. Antes
de sua saída, Pr. Odenilson
se reuniu com os missionários: Divino, Joel, Maria,
Joana, Zuleide e Rosangela,
informando da sua decisão e
pedindo ajuda deles.
BREVE HISTÓRICO
DO TRABALHO
Pr. Odenilson e sua esposa chegaram em Moçambique em agosto de
2006, começaram a trabalhar apoiando o Pr. Divino e
sua esposa Maria, na igreja
do Bairro de Bagamoio, pelo
período de um ano e quatro
meses.
Em outubro de 2007
Deus os direcionou para
o bairro de Alto Maé, para
iniciar a Congregação Batista do Alto Maé, hoje Igreja
Baptista Fundamental em
Moçambique. Nesse endereço estiveram por quatro
anos.

Diretoria
Em setembro de 2011,
depois de muitas orações,
pois nossa Congregação
ficava nos fundos da casa,
Deus lhes concedeu a graça de alugar um prédio em
frente de rua, com um salão
grande e salas para as classes da E.B.D. Desejosos de
construir a Igreja, foi feita a
campanha do metro quadrado para comprar um terreno.
O terreno foi comprado e
hoje a primeira etapa do
templo já está concluída com
salão para os cultos, três banheiros, cozinha e três salas.
Assim, nesses quase
10 anos, Deus tem operado
maravilhas aqui. Muitas pessoas ouviram do Evangelho,
várias aceitaram ao Senhor
Jesus Cristo, algumas mudaram de cidade, de estado e
até de país. Alguns estão firmes na fé e sempre que chegam a Maputo nos visitam,
e outras são os membros
e congregados da IBFM.
Algumas ouviram a Verdade
mas não puderam suportar e
estão no mundo, mas sem
a desculpa de que nunca
ouviram falar de Cristo.
Sem dúvida, Deus tem
agindo nas vidas do Pr.
Odenilson de forma a estar
levando-o para uma nova
fase no ministério. Ele próprio afirma não ter dúvida de
que Deus está direcionando-o para voltar para o Brasil,
para servi-Lo pastoreando
e iniciando novas congregações.
Em junho, mais precisamente no dia 26 foram
batizados oito novos irmãos.
Na IBF Moçambique em
Malanga foram batizados os
irmãos Alberto Batista Senda
e Lulu da Silva. Três jovens
aceitaram ao Senhor Jesus
Cristo. Na Igreja Baptista de
Campoane foram batizados
José e Angelina, Dolsídio
e Joaquina, Henriqueta e
João.
Para contatos com Odenilson de Sousa Figueiredo
e Maria Luiza das Neves
Figueiredo: WhatsApp 071
992710859. Por e-mail: odenilson.luiza@gmail.com.

A

primeira etapa
do Projeto Antioquia que cooperou com a Igreja Batista
de Serrana, Pr. Alexandre,
para implantação da Igreja
em Serra Azul, Pr. Cléber,
foi encerrada. Na reunião
realizada no dia 23 de julho
na Igreja Batista Âncora em
Araras SP sob a liderança
do Pr. Deo, foi definida a segunda etapa que será apoiar,
pelos próximos três anos, a

Pastores presentes
implantação de uma igreja
em Porto Ferreira SP tendo
como obreiro o Pr. Messias
sob a autoridade da Igreja
Batista Âncora de Araras SP.
Participaram da reunião
em Araras: Pr. Alexandre
(Serrana), Pr. Mário (Ribeirão
Preto), Pr. Marcos (Cajurú),
Pr. José Roberto (Altinópolis), Pr. Paulo (Cravinhos),
Pr. André (Bonfim Paulista),
Pr. Rômulo (Ribeirão Preto),
Missionário Aguinaldo (Ro-

cha Eterna), Pr. Wilson (Piracicaba), Pr. Garry (Limeira),
Pr. Messias (Porto Ferreira),
Pr. Deo (Araras), Pr. Apoeme
(Piauí), Pr. Cléber (Serra
Azul), Pr. Daniel (Jaboticabal), Pr. Aquino (Batatais).
Toda vez que começa
um novo projeto elege-se
um grupo de pastores para
a direção e desta feita foram
eleitos Pr. Alexandre para
presidir e os pastores Paulo
Nievas, Marcos e Deo.

Ao todo o Projeto Antioquia já tem o apoio de 17
pastores e suas respectivas
igrejas. O alvo é alcançar 30
pastores e igrejas. A próxima
reunião será no dia 10 de setembro e, Porto Ferreira SP.
Para saber mais sobre o
Projeto Antioquia, entre em
contato com o Pr. Alexandre
Oliveira de Serrana pelo e-mail: pr.alexandreoliveira@
hotmail.com, telefone com
WhatsApp: (16) 99236-5526.

Conferência Missionária

C

omo parte das
programações da
Conferência Missionária Regional da AMI em
Camaçari BA, o Pr. Renato
Sá Barreto Neto, Presidente
da AMI, pregou uma série de
conferências missionárias na
Congregação Batista Independente em Barra do Jacuípe, Camaçari BA nos dias
23 e 24 de julho. O pastor da
Igreja é Fábio Alves Cunha,

casado com Cleyse e tem três
filhos: Marcus Vinícius, Lara
e Isabeli. Nos dias 29 a 31 de
julho a Primeira Igreja Batista
de Arembepe, sob a liderança do Pr. Frank Brim realiza
a Conferência Missionária
Regional da AMI. Na próxima
edição estaremos publicando
matéria completa sobre o
evento. Na foto, da esquerda
para a direita os pastores:
Fábio, Renato e Frank.

