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Conferência de Formadores
“O Papel do Deserto na Formação do Líder”

32 ANOS
Data: 5 a 8 de setembro de 2016 - segunda a quinta
Realização: FOCO, Igreja Batista Conde e Chamada da Meia-Noite

N

a vida dos líderes
bíblicos sempre
encontramos períodos em que eles enfrentam isolamento, oposição,
dificuldade e aparente in-

D

ias 5 a 7 de agosto de 2016 a IBI de Serrana SP
sob a liderança do Pr. Alexandre Oliveira realizou
Conferência comemorando 32 anos de fundação. O preletor foi o Pr. Sean Lunday de São Paulo, capital. Além das
bênçãos através das mensagens, foi um tempo oportuno
para relembrar e fazer planos. Contatos com Pr. Alexandre:
pr.alexandreoliveira@hotmail.com.

sucesso. A estes períodos
chamamos de deserto. Qual
o papel do deserto na formação do líder?
Te r e m o s u m t e m p o
especial, que acontecerá

em dois eixos: Eixo de
formação pessoal onde
buscaremos respostas a
perguntas cruciais para o
desenvolvimento do líder,
como o papel do deser-

Bill Lawrence
to na formação do líder.
Eixo de capacitação onde
exploraremos ferramentas fundamentais para o
acompanhamento de outros líderes. Pág. 4

Conferência Missionária Regional da AMI na Bahia

INAUGURAÇÃO

N

os dias 29 a
31 de julho de
2016 a AMI realizou em parceria com a
Primeira Igreja Batista de

N

o dia 28 de agosto o Pr. Almir Nunes auxiliado pelo
missionário Benjamin Paulo Leaf, na implantação
da Igreja Batista da Vitória em Batatais SP, realizaram o
culto de inauguração do salão social, primeira etapa do
projeto. Mesmo não estando terminado, a partir de agora
não pagarão mais aluguel. Em setembro será realizado
uma conferência de inauguração tendo como pregador o
Pr. Lorival Pedroso de Sales Oliveira SP.

Arembepe BA, sob a liderança do Pr. Frank Brim,
mais uma Conferência
Missionária Regional. O
evento foi agraciado com

ricas bênçãos do Senhor
e muitos irmãos e irmãs
entregaram ou confirmaram a decisão de entregar
a vida para o ministério.

Algumas delas já se matricularam no instituto bíblico para iniciar o preparo
neste segundo semestre
letivo. Pág. 3

Nigéria em Chamas Ideologia de Gêneros

FAMÍLIA ALENCAR

O

missionário Pr. Wesley Alencar, nos dias 27 a 30 de
Julho participou da 66ª AIBRECE - Associação das
Igrejas Batistas Regulares do Ceará, e agendou novas visitas
nas igrejas. Em outubro fará visita de 14 dias a Portugal,
contatando pastores locais, com vistas a uma parceria entre a
missão Ministérios Multiculturais Maranata e a ABWE-Lisboa.
Essa viagem será em equipe: Pr. Adil Reis (Salvador), Pr.
André Pinto (Simões Filho), Pr. Jenuan Lira (Fortaleza) e o
irmão Vinícius Gomes (Salvador). Ao retornar de Portugal
será iniciada a fase de visitar igrejas mais distantes.

N

igéria: centenas de cristãos mortos e 65
igrejas destruídas. Matéria completa na
Pág. 5

A

ssociação americana de Pediatria fulmina ideologia de gênero: é abuso infantil. Ninguém nasce
com gênero. Todos nascem com sexo biológico.
Leia na Pág. 6

2

“Você não pode ser qualquer coisa que desejar ser.
Mas pode ser tudo o que Deus quer que você seja”.
Max Lucado
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FAMÍLIA MOREIRA
Pr. André Moreira e família, missionários entre os
Kaxinawás no Alto Rio Purus
AC, concluiu o projeto do
consultório odontológico e
já está atendendo. O atendimentos será de dois dias
por semana pela Tâmara,
que está aprendendo o idioma. Orem pela salvação do
povo Kaxinawá e para que
consigam os medicamentos
necessários: analgésicos,
anti-inﬂamatórios e antibióticos. Aceita-se doações. Favor
indicar um representante
farmacêutico para o Acre: Pr.
André Moreira pelo e-mail:
andre.moreira@mntb.org.br,
em Manoel Urbano AC.
PROJETO ANTIOQUIA
Na última reunião do Projeto Antioquia realizada em
Araras SP na Igreja Batista
Âncora, sob a liderança do
Pr. Deo Santana foi aprovado
apoiar o trabalho de implantação da igreja em Porto Ferreira. Com isso, o Pr. Messias,
que lidera a implantação
daquela igreja ﬁcou animado e tem se esforçado para
cumprir a vontade do Senhor
em sua vida naquela cidade.
A próxima reunião do Projeto
Antioquia ﬁcou marcada para
10 de setembro em Porto
Ferreira SP, local do projeto.
Foi aberto uma conta para os
depósitos do projeto: Banco:
Bradesco, Ag.: 0329; C/C:
9064-6, em nome da Igreja
Batista Âncora. Qualquer
dúvida entre em contato: (19)
4124-0343; Celular: WhatsApp (19) 97166-2620, e-mail:
djldsantana@gmail.com. Ao
efetuar qualquer depósito
favor avisar para que a lista
de apoiadores seja mantida
em dia. Pr. Messias Israel
Bertanha, Rua Antonio Seidel, 85 - Vila S. Pedro, CEP
13660-000 - Porto Ferreira SP
PEDREGULHO SP
O trabalho missionário
liderado pelo Pr. Armando
Castelan em Pedregulho SP
continua pelas misericórdias
de Deus. A cada dia o Senhor os tem sustentado e
dado forças para prosseguir
apesar dos males causados
ao missionário e sua família.
Pr. Armando está enfrentado
diﬁculdades ﬁnanceiras, pois
ele e sua esposa Ana precisam de cuidados médicos
e não podem interromper
os pagamentos do plano de
saúde. Orem por eles para
que o Senhor revigore suas
forças e saúde. Os frutos continuam sendo colhidos para a
glória do Senhor. Intercedam
também pelo trabalho em Jeriquara e na fazenda Matinha,
especialmente pelas jovens,
Letícia, Maria Eduarda e
Luana que recentemente se
converteram a Cristo. Contatos pelo Celular e WhatsApp
Claro (16) 99293-7333, ou
pelo e-mail: prpedregulho@
yahoo.com.br.
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O radicalismo do liberalismo cristão

odos os extremos são radicais e um novo
estilo de vida surge como resultado da
opressão de uma ﬁlosoﬁa que já dominou
os seres humanos por muito tempo. No mundo ﬁnanceiro, por exemplo, nações capitalistas estão sendo
ameaçadas por políticos que acreditam que o Estado
deve ser a mãe de todos e todos devem ser dependentes do governo. Há pessoas que não acreditam
na meritocracia e estão cansadas da liberdade de empreendimentos concedida em seus países. Elas estão
pregando um socialismo cubano onde todos sejam
iguais em educação, possessão e saúde. Enquanto
isso, Cuba está abrindo as portas para o capitalismo
como única forma de sobrevivência econômica de seu
povo bem como de seu governo ditatorial.
A história se repete no meio cristão também. O
Papa Francisco, em vista dos últimos pontíﬁces que
passaram pelo Vaticano, é considerado um ultraliberal
que não censura o homossexualismo, a eutanásia e o
divórcio, considerados pecados passivos de excomunhão. Trata-se de um jogo de marketing para estancar
o êxito de ﬁéis da igreja e conquistar a simpatia da
mídia internacional. Mas muitas alas conservadoras
da Igreja Católica estão preocupadas com a apostasia
de Francisco. No meio evangélico, a situação não é
diferente. Desde os luteranos até os neopentecostais,
a ordem do dia é “viver pela graça” sem impor regras e
ditar normas para os membros da igreja. Graça deixou
de ser “favor não merecido” e passou a ser “liberdade
individual”. Esta reviravolta ﬁlosóﬁca é resultado do
ultraconservadorismo evangélico que, uma vez, não
permitia sequer que mulheres utilizassem maquiagem
ou perfume. Extenuados pela teologia da dominância, na
qual o pastor e a igreja tinham mais autoridade que os
maridos e os pais dentro do lar, muitos crentes optaram
por denominações mais lenientes e coniventes com o
mundanismo. Ou seja, saíram de um extremo para outro.
O liberalismo radical rejeita as instituições e defende a soberania individual de cada pessoa. Nesta
visão, cada crente é sua própria igreja e não precisa
de pastor, diáconos, dízimos, cultos ou de qualquer
tipo de organização espiritual para servir e adorar a
Deus. Ananias e Saﬁra, dois dos primeiros membros
da Igreja Primitiva, acreditaram em suas prerrogativas
pessoais e acabaram mortos por sua própria culpa. O
liberalismo cristão acusa os conservadores, extremistas e até mesmo os moderados, de hipocrisia, mas,
em Atos cinco, hipócrita foi o casal que tentou enganar
a igreja e desprezar a autoridade dos apóstolos. Se
a igreja não fosse uma instituição com dois cargos
espirituais, pastores e diáconos, e com duas ordenanças, batismo e ceia, Ananias e Saﬁra não teriam
sido condenados à morte, pois estariam enganando
apenas a si mesmos. Igualmente, em Mateus 16:19,
Jesus deu autoridade a uma instituição chamada
igreja para tomar decisões concernentes à vida
cotidiana de seus participantes quando disse para
Pedro e, posteriormente, para todos os apóstolos: “E
eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o que
ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que
desligares na terra será desligado nos céus” (Mateus
18:18). Se a igreja fosse apenas o indivíduo, o man-

damento para não desprezar a “nossa congregação”
em Hebreus 10:25 não deveria existir na Palavra de
Deus. Se a igreja fosse apenas o indivíduo, a própria
palavra eclesia (ἐκκλησία) não poderia ser usada, pois
a mesma signiﬁca “assembleia”. Portanto, a igreja,
como instituição espiritual e organizada, existe e deve
ser respeitada, amada e protegida por seus membros.
O liberalismo radical rejeita o Velho Testamento e
coloca a inspiração plenária da Bíblia em dúvida. Em
nenhum momento Jesus aboliu a lei ou os apóstolos
substituíram o Tanakh pelo Novo Testamento. Ao
contrário, Paulo disse que todos os ensinamentos de
Moisés e dos profetas serviram de exemplo (I Coríntios
10:6-10). Dos dez mandamentos do Monte Sinai, nove
foram repetidos no Novo Testamento para a nossa
observância. Além disso, cerca de 67 anos depois de
Cristo, Paulo ainda ensinava a inspiração verbal do
Velho Testamento: “Toda a Escritura é divinamente
inspirada, e proveitosa para ensinar, para instruir, para
redarguir, para corrigir em justiça” (I Timóteo 3:15). Porém, os iluminados do liberalismo pregam que o Velho
Testamento já caducou juntamente com todos os seus
ensinamentos, quer sejam morais ou cerimoniais. No
entanto, o Velho Testamento precisa ser acatado como
uma parte vital da Bíblia e escrita especialmente para
Israel, mas com ressonância espiritual para a igreja.
Assim como Israel e a igreja precisam ser diferenciados para uma melhor compreensão do Velho Testamento, as leis cerimoniais precisam ser distintas das
leis morais, pois as primeiras já cessaram em Cristo,
mas as últimas só serão abolidas na Eternidade. Matar
e adulterar no Novo Testamento são tão graves e tão
horrendos quanto foram no tempo de Moisés. A única
diferença é que a igreja não foi chamada para julgar e
condenar enquanto que os sacerdotes judeus tinham
esta responsabilidade. Pecado nunca deixou de ser
pecado em qualquer época do mundo.
Que liberdade é esta que quer se impor sobre
aqueles que não têm a mesma liberdade, que não
aceita as diferenças, que debocha e ridiculariza os
crentes que desejam viver debaixo de um padrão conservador de vida e que confunde testemunho cristão
com legalismo? Liberdade é ser diferente do mundo
e não igual a ele. A religião verdadeira é uma mistura
de amor e santidade, mas o tal chamado “Caminho
da Graça” só enfatiza o amor assim como faziam os
hippies nos anos sessenta, mas sem prestação de
contas e sem padrões preestabelecidos. Com certeza,
eles não estão lendo a mesma Palavra de Deus que
nós: “A religião pura e imaculada para com Deus, o
Pai, é esta: Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo [grifo
meu]” (Tiago 1:27). Para os líderes cristãos que são
realmente legalistas e fariseus, o recado do Espírito
Santo é bem simples: “Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao
rebanho” (I Pedro 5:3). Mas para os liberais mundanos,
que querem abusar da graça de Cristo, o recado de
Deus é igualmente importante: “Porque vós, irmãos,
fostes chamados à liberdade. Não useis então da
liberdade para dar ocasião à carne [grifo meu], mas
servi-vos uns aos outros pelo amor” (Gálatas 5:13).

22º Congresso Nacional APEC 2016
TEMA: “BRILHE ENTRE AS CRIANÇAS!”

S

ob a divisa de Daniel 12.2: “Os mestres sábios, aqueles que ensinaram
muitas pessoas a fazer o que é
certo, brilharão como as estrelas do céu, com
um brilho que nunca se apagará”, acontecerá
de 08 a 11 de dezembro de 2016, no Centro
de Convenções do Hotel Monte Real Resort
em Águas de Lindóia – SP, 0 22º Congresso
Nacional APEC 2016.
Nas plenárias, os preletores e temas serão:
Vassilios Constantinidis - Mensagem de Abertura; David Merck - Integrando a Palavra de Deus
na Vida Familiar; Jáder Borges -Enfrentando
a Ideologia de Gênero; Fernando Brandão Tirando a Criança da Escuridão; Dan Brewster
- A Criança, a Igreja e a Missão; Iolanda Melo
- Ensinando a Criança a Ser Resiliente; Samuel
Grandjean - Brilhe Entre as Crianças e Russell

Shedd - Mestres Sábios.
As oﬁcinas opcionais serão: Oseás Melo
- Cante com Brilho e Sabedoria; Dalierson Sarrazin - Evangelismo Criativo; Edilson Menezes
- Brilhe entre as crianças deﬁcientes; Ediane
Sarrazin - EBF, uma Estratégia Missionária Urbana; Enedina Negrão - Na Era da Multimídia o
Flanelógrafo é Campeão; Ana Rita Lira - Contando Histórias por meio de Sucatas e Cilena
Cumming - Ideias para o Ensino de Missões.
Faça sua inscrição acessando: www.
congresso.apec.com.br. Se preferir entre em
contato com o Setor de Inscrições do Congresso e fale com Ana Clara da Fonseca na Rua
Tenente Gomes Ribeiro, 216 - Vila Clementino,
São Paulo SP, telefone, (11) 5089-6638 ou
5089-6633 - ramal 216. Por e-mail: congresso.
apec@apec.com.br

Missões não é
terceirização

T

erceirização é o processo pelo qual
uma instituição contrata outra empresa
para prestar um determinado serviço.
Essa prática está em franco crescimento no mundo e os exemplos de terceirização mais comuns
relacionam-se com a prestação de serviços. Entre
as principais causas do aumento da terceirização
está a redução dos custos da mão de obra.
Devido ao meu trabalho missionário na coordenação e divulgação da AMI, tenho contato com
muitos irmãos em todo o Brasil. É interessante ouvir
a opinião desses irmãos sobre a obra missionária.
A maioria está bem informada, por fazer parte de
igrejas que ensinam corretamente os seus membros
acerca da missão da igreja de Cristo.
Mas ouço, também, opiniões estranhas sobre
o envio e sustento dos missionários que dão a
impressão de que tais irmãos compartilham da
ideia de que as agências missionárias sejam “empresas” que as igrejas contratam para “terceirizar”
o trabalho missionário.
Tais pensamentos denotam falta de compreensão a respeito da responsabilidade pessoal de cada
crente em compartilhar o evangelho. Biblicamente,
todos os que foram alcançados pela graça de Deus
se tornam devedores ingressam no quadro de
obreiros da Seara do Senhor.
Na Igreja somos todos convocados para
compartilhar as boas-novas de Cristo. Então, é
natural que cada cristão proclame a mensagem que
recebeu. Mas a realidade é que ainda há muitos
cristãos que não estão habituados a compartilhar
o evangelho. Prevalece a ideia de que a proclamação é para aqueles que foram, de alguma forma,
ordenados para o ministério.
O ensino neo-testamentário é claro quando se
refere à liderança formal da igreja em Efésios 4.1112: “E ele mesmo concedeu uns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas e
outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu
serviço…”. Veja que há uma diferenciação explícita
entre pastor, evangelista e mestre, porque são
funções distintas, mas a parte principal do texto é
exatamente o resultado ﬁnal destas três funções: o
aperfeiçoamento de todos para o trabalho da igreja.
É inegável que aqueles que foram chamados
a exercer o ministério pastoral em cargos institucionalmente estabelecidos, seja nos ministérios
locais ou no trabalho missionário, tenham que ter
um preparo teológico mais aprofundado que as
demais pessoas, por dedicarem mais tempo ao
estudo e ao trabalho ministerial, mas isso não tira
a responsabilidade de cada indivíduo em fazer a
sua parte no corpo de Cristo.
A grande comissão foi dada a todos na igreja
e, portanto, a responsabilidade, que também é
privilégio, é de todos. Acabe com a ideia de terceirização na proclamação do evangelho. Permita
que o Senhor da seara te use como ele quer, pois
ele te colocou no Corpo do modo que lhe apraz.
Ao ofertar e orar pelos missionários, nunca
pense em terceirização. Pense em parceria privilegiada e responsabilidade compartilhada na obra
que foi dada à Igreja. Missões não é terceirização.
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“Não sobrecarregue o hoje com os arrependimentos de
ontem nem o estrague com os problemas de amanhã”.
Max Lucado

S

Temos ensinado
nossas crianças
a servir?

ei que isso deve soar mal para muitos, e está
na contramão de tudo que temos visto, vivido e
aprendido nestes tempos de individualismo exacerbado e de falta de humildade, mas tenho sido bastante
desaﬁada com essa questão, especialmente quando lido
diretamente com ela na educação dos meus ﬁlhos.
Nossas crianças nasceram sob a égide de uma sociedade que não estimula nem um pouco o servir. Aliás, eles
são servidos o tempo todo. Quando são pequenos justiﬁca-se essa necessidade, mas elas crescem e nós não lhes
ensinamos o valor e a importância do servir em família, na
igreja e na comunidade.
Eu defendo as conquistas que a sociedade brasileira
obteve e as garantias sociais no que diz respeito à proteção
da criança e do adolescente. O Estatuto da Criança e do
Adolescente é importante para que muitas crianças sejam
protegidas de abusos e exploração, mas o que precisamos
é estabelecer limites, a criança não deve ser explorada nem
exigida a trabalhar de forma sistemática que prejudique seu
desenvolvimento físico, intelectual e emocional, mas deve ser
ensinada a colaborar, aprender a servir e servir com alegria.
A letra da música do grupo Palavra Cantada “criança não
trabalha, criança dá trabalho”, traduz bem a falsa ideia instalada em nossa cultura de que não devemos exigir nenhum
tipo de colaboração dos pequenos, pois qualquer coisa que
exija esforço deles seria ilegal e injusto. Muitas das vezes
nossas crianças crescem sem querer ajudar em casa, sem
se importar em ser útil por culpa nossa. Quantas vezes os
pequenos querem nos ajudar e nós não permitimos? Não
temos paciência para ensinar e quando deixamos que façam
algo, queremos que saia perfeito, como se fosse feito por
nós (eu também cometo este pecado muitas vezes) , o que
não é possível, nem com eles, nem com ninguém, pois eles
estão aprendendo, logo, precisarão repetir muitas vezes
aquela tarefa para que seja aprimorada, e porque as pessoas são diferentes e fazem as coisas de forma diferente. As
crianças pequenas são mais disponíveis para ajudar, como
não permitimos, elas chegam à adolescência, juventude e
muitas vezes à vida adulta sem terem sido desenvolvidas
nesta área. Devemos permitir e estimular nossas crianças
a ajudar em pequenas tarefas, dando-lhes responsabilidade
proporcional à sua idade e à sua maturidade.
Certa vez, em um dos meus muitos embates com meus
ﬁlhos sobre serem sensíveis à necessidade de colaborar
com as tarefas da casa, de aprenderem a servir, ouvi de um
deles o seguinte: - mãe, quando você precisar que eu faça
alguma coisa é só falar que eu faço! Eu olhei bem nos olhos
e disse: - você ainda não aprendeu o que signiﬁca servir. Vou
continuar orando para Deus lhe dar um coração de servo.
Coração de servo tem aquele que não precisa ser
solicitado a ajudar, a colaborar, mas está atento às necessidades. Ajuda sem ser solicitado, se antecipa e mais
que isso, sente alegria e prazer em fazer isso. Não sente
necessidade de contar para todo mundo o que fez. Nossas
igrejas estão carentes de quem queira servir. Servir sem
aparecer, sem esperar reconhecimento humano, sem se
entristecer com a falta de elogios e reconhecimento.
Precisamos reforçar no ensino da Palavra de Deus
para nossas crianças exemplos de serviço e humildade, o
maior deles representado por nosso Senhor Jesus. Elas
precisam enxergar o servir como uma dádiva e não como
um castigo. Precisamos desenvolver em nossas crianças
algumas características de um coração de servo:
Ensiná-las a pensar primeiro nos outros e não em si
mesmas. Foi o que fez por nós o Senhor Jesus: “mas
esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se
semelhante aos homens. Filipenses 2:7
Ensiná-las a pensa como mordomos e não como Senhores. Aquele que tem coração de servo entende que
Deus é dono de todas as coisas.
Ensiná-las que terão de dar conta de si a Deus e não
se preocupar com o que o outro fez ou deixou de fazer.
Ensiná-las a lutar contra a natureza pecaminosa que
nos leva a querer ser servidos e nunca servir.
Somos, ou pelo menos deveríamos ser os primeiros e
principais discipuladores de nossos ﬁlhos. Eles precisam ver
em nós espírito e coração de servos. Não adianta querer
ensiná-los a servir se eles nos vêm murmurando quando temos de servir, seja em nossos lares, seja em nossas igrejas.
Eles precisam ver que o nosso servir não está associado a
reconhecimento e recompensa. Eles não podem ver em nós
o servir como um fardo pesado, mas sim como uma bela
oportunidade de demonstrar gratidão e humildade

Conferência Missionária
Regional da AMI na Bahia

N

Pastores presentes

os dias 29 a 31 de julho de 2016
a AMI realizou em parceria com
a Primeira Igreja Batista de Arembepe BA, sob a liderança do Pr. Frank Brim,
mais uma Conferência Missionária Regional.
O evento foi agraciado com ricas bênçãos do
Senhor e muitos irmãos e irmãs entregaram
ou conﬁrmaram a decisão de entregar a
vida para o ministério. Algumas delas já se
matricularam no instituto bíblico para iniciar
o preparo neste segundo semestre letivo.
O preletor foi o Pr. Carlos Alberto Moraes, Coordenador de Missões da AMI. Da
missão participaram também o presidente,
Pr. Renato Sá Barreto Neto que se fez
acompanhar de sua esposa e a ﬁlha Ester,
o Diretor Administrativo, Eliseu Reder com
a ﬁlha Bia, mais os missionários Alexandre
Aquino do Projeto FORMACOM e Guaraci
Batista que trabalha em Boquim SE.
Na reunião do sábado pela manhã o
evento contou com a presença dos pastores, Francisco C. Vieira, do Templo Batista
Jerusalém em Lauro de Freitas BA; Israel de
Souza de Oliveira, da Igreja Batista Betânia,
Lauro de Freitas BA; Marcos Feitosa, da
Congregação Batista em Itapuã, Salvador
BA; Adil Bispo dos Reis, da Igreja Batista
Betânia em Stela Maris, Salvador BA; Bruce
Nichols, Congregação Bíblica em Itapuã,

Salvador BA; Alton Smith, Igreja Batista
Emanuel, Monte Gordo BA; Fábio Alves
Cunha, Congregação Batista Independente
de Barra do Jacuípe, Camaçari BA; André
Pinto Silva, Igreja Batista Regular da Fé
em Simões Filho BA; Frank Brim da PIB
em Arembepe BA. Participaram também
diversos obreiros das igrejas e um grande
número de irmãos ligados à administração
das mesmas igrejas no Curso Ministrado
paralelamente pelo irmão Eliseu Reder,
Diretor Administrativo da AMI.
Os missionários presentes tiveram
oportunidade de apresentar seus ministérios em igrejas da região. O Pr. Aquino, por
exemplo, em uma das igrejas que pregou
foi surpreendido e muito abençoado ao
receber uma oferta especial que lhe foi
dada por um garoto. Aquino recebeu um
envelope na véspera da sua viagem de
volta para São Paulo enviada por uma
criança que pediu para não ser identificada. Essa criança, como disse a pessoa
que lhe entregou o envelope, “quebrou o
seu cofrinho para ofertar”. Emocionado,
o missionário relatou que “Independente
do valor da oferta, uma atitude como
essa tem alcance inestimável”. Aquino
parabenizou a igreja, o pastor e os pais
desta criança.

III CONFEPI - Confraternização das
Esposas de Pastores do Interior

E

sse encontro teve início no
coração do Pr. John Swedberg
que pastoreia a Igreja Batista do
Caminho em São José do Rio Preto SP.
Ele desaﬁou sua esposa Karen a ajudar
outras esposas de pastores e, desde que
ela aceitou esse desaﬁo, várias esposas
têm desfrutado de muitas bênçãos tendo o
privilégio de se reunirem com outras esposas
podendo crescer juntas através dessa confraternização que já aconteceu duas vezes.
A III CONFEPI acontecerá nos dias 29, 30
de setembro e 01 e 02 de outubro de 2016 em
Barretos SP sob o tema “A Esposa do Pastor... Seu Deus, Ela mesma, Seu casamento,
Sua família e Seu ministério”. A preletora será
a esposa do Pr John, irmã Karen Swedberg
de São José do Rio Preto SP
O evento terá lugar na Chácara Gileade,
situada na Avenida Loja Maçônica Fraternidade Paulista, 1560 e o investimento por
pessoa será de R$ 50,00. As vagas são
limitadas e o pagamento deve ser efetuado
no local, na chegada. Mas é necessário que
se faça a conﬁrmação da presença através
da inscrição pelo WhatsApp (17) 99108-8516
com a irmã Gislaine.
O início da programação será às 19
horas do dia 29 de setembro e o término
após o almoço do dia dois de outubro. É
necessário levar roupas de cama e banho,
roupas adequadas para piscina e esportes,
além de pertences de uso pessoal.

Pr. John e Karen

Pr. Dorian e Gislaine
Favor fazer a inscrição no máximo com
15 dias de antecedência para melhor organização. Qualquer dúvida entre em contato
com Gislaine pelo WhatsApp indicado.
Igrejas apoiadoras: Igreja Batista Ebenézer de Barretos, Pr. Dorian Anderson
Soutto; Igreja Batista Bíblica de Barretos,
Pr. Cleiton Souza; Igreja Batista Central de
Barretos, Pr. Lanny Gene Wood; Igreja Batista Bíblica de Bebedouro, Pr. Paulo Ismael.
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PIUMHI MG
Graças a algumas ofertas especiais recebidas, a
construção em Piumhi MG
está bem adiantada. No
momento falta terminar a
cobertura, para depois fazer a pintura do interior do
prédio. Neste primeiro ﬁnal
de semana de setembro o
trabalho completa quatro
anos. Orem pelo Pr. Luiz
Miguel, Débora, Agnes e
Annelise. Para contatos e
para saber mais entre em
http://diamanteseternos.
blogspot.com, ou envie e-mail para o Pr. Luiz Miguel
prmiguelgianeli@hotmail.
com. Para conversara, telefone e WhatsApp: (37)
98831-9792; Débora (37)
98831-8875 (Oi).
SENHORAS E MOÇAS

No sábado, dia 30 de
julho, na Igreja Batista Bíblica em Júlio Borges, Piauí
aconteceu um encontro
de senhoras e moças das
Igrejas Batistas Bíblicas
da Região Piauí, Bahia
e Goiás. Compareceram
ao evento cerca de 250
pessoas. A preletora foi
Judinea Araújo Ribeiro que
falou para as mulheres e o
Pr Eurípedes Antônio dos
Santos pregou no culto da
noite. Júlio Borges é uma
das congregações da Igreja
Batista Biblica de Avelino
Lopes PI. Contatos com
Pr José Antônio Marques
e sua esposa Arquiminia
Marques pelo e-mail: joseantonio1947@hotmail.
com.br, ou pelo celular (89)
98118-6442.
COCOS BA
Depois de três meses
ausentes do trabalho em
Cocos em função de divulgação ministerial, o
missionário Pr. Deusvânio
retornou ao campo no dia
16 de agosto. A grande
bênção foi reencontrar
os irmãos animados para
o serviço do Senhor, e
firmes na Rocha que é
Cristo. Os planos do Pr.
Deusvânio agora é pregar
o Evangelho também na
zona rural. É que agora
o missionário conseguiu
uma moto para auxiliar
neste trabalho de difícil
acesso. O Pr. Deusvânio
agora está ﬁliado à Missão
Batista Internacional Brasileira, com sede em Limeira SP. Continuem orando
pelo Pr. Deusvanio, sua
esposa Kelly, e os ﬁlhos,
Daniel e André. Contatos
pelo e-mail: deusvanio@
hotmail.com; celular: (77)
99169-5979 (Tim); Correspondência: Travessa Campo Santo, 221 - Centro CEP
47680-000 - Cocos - BA.
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PROJETO IDE
O “Projeto Ide” da missão
Asas de Socorro deste ano na
comunidade de Curuá PA, de
13 a 21 de Julho contou com
130 voluntários e missionários
alcançando adultos, idosos, adolescentes, jovens e crianças
obteve os seguintes resultados:
Pessoas Abordadas: 1.067. Casas visitadas: 209. Crianças que
participaram das atividades: 552.
Adolescentes que participaram
das atividades:301. Pessoas que
ﬁzeram o discipulado: 250. Pessoas que se reconciliaram: 23.
Bíblias distribuídas: 762. Adultos
que confessaram Jesus como
Salvador: 190. Crianças que
confessara Jesus como Salvador:
230. Consultas médicas:1.031.
Procedimentos de Enfermagem:
1.141. Exames de Glicemia Capilar: 52. Avaliação de Acuidade
Visual: 179. Consultas Odontológicas: 571. Procedimentos
Odontológicos:1.463. Distribuição
de Kits de Higiene Bucal: 987.
Palestras Sobre Higiene Bucal:
09. Corte de Cabelo: 304.
AMOR AO PRÓXIMO

A Comunhão de Pastores
Batistas Independentes do Estado de Mato Grosso, liderados
pelo Pr. Israel de Oliveira, da
Igreja Batista Maranata em Cristo Rei MT, promoveu o Primeiro
Almoço de Amor ao Próximo no
Sindicato dos Trabalhadores
do Tribunal de Contas de MT
no dia 07 de agosto. O intuito
do evento foi levantar recursos
para auxílio no tratamento do
irmão Janus da Silva Nunes, o
qual se encontra recuperando
de um acidente vascular cerebral. O mesmo se fez presente
no almoço e sentiu-se grandemente amado pelos irmãos. A
Comissão Organizadora sentiu
a alegria da comunhão durante
os preparativos e os irmãos têm
comentado até então quão prazeroso foi aquele tempo juntos,
pois o Senhor foi gloriﬁcado em
tudo. O evento conseguiu arrecadar R$ 9.000,00.
FAMÍLIA CAMARGO
O missionário Pr. Ricardo
Camargo e sua esposa Irani,
trabalhando no Vale do Itajaí, na
cidade de Camboriú SC, está em
busca de uma família de missionários que possam ir para ajudar
a alcançar outras cidades que
precisam de igrejas. Ajudem em
oração pelos recursos ﬁnanceiros
para terminar a calçada, o piso
externo e a pintura da igreja em
Camboriú. Para contatos use o
e-mail: missricardocamargo@
gmail.com, telefones fixo (47)
3365-2436 ou Vivo: (47) 91602425.

“Deus nunca disse que a jornada seria fácil,
mas Ele disse que a chegada valeria a pena”.
Max Lucado

Conferência de Formadores
“O Papel do Deserto na Formação do Líder”
Data: 5 a 8 de setembro de 2016 - segunda a quinta
Realização: FOCO, Igreja Batista Conde e Chamada da Meia-Noite

O melhor
descanso

C

Bill Lawrence

Ms. Daniel Lima

Investimento:
Palestras Bill - R$ 10,00 cada ou
R$ 50,00 todas. Oﬁcina breve - R$
90,00. Oﬁcina longa - R$ 130,00.
Programa completo (palestras e
oﬁcinas) - R$ 235,00
Refeições e hospedagem: consulte: Janz Team - Gramado - Rua
do Refúgio, 95 - Floresta, Gramado
- RS - Tel. 54 3286-1006. –
www.janzteam.com.br - www.
formacaocontinua.com.br
Eixos de Capacitação
Possibilidade duas oficinas Uma oﬁcina longa e uma breve
Opções Breves
- Introdução ao Coaching
- Introdução ao Coaching será
realizado em 8 horas aula introduzindo o conceito desta ferramenta.
(Preletor Dimas Pauck)
- Introdução ao Mentoreamento
- Introdução ao Mentoreamento
será conduzido em 8 horas aula e
vai apresentar o conceito de mentoreamento, diferenciá-lo de Coaching
e apresentar suas bases bíblicas e
aplicações. (Preletor Daniel Lima)
Opções longas

Dr. Dimas Pauck

- A Arte de fazer perguntas em
Coaching - (Para cursá-la deve ter
feito ou realizar a opção breve: Introdução ao Coaching).
- A Arte de fazer perguntas em
Coaching será conduzido em 12
horas aula e vai explorar que tipo de
perguntas são mais produtivas em
um processo de coaching.
- Modelos de Formação será
conduzido em 12 horas aula apresentando o conceito de etapas de
crescimento espiritual, explorando
alguns modelos e aplicando este
conceito à sua própria vida por meio
do exercício de Linha de Vida.
Preletores:
Bill Lawrence: Presidente do
Leader Formation International, Professor Titular Emérito de Ministérios
Pastorais e Professor Adjunto do
Doutorado em Ministérios do Seminário Teológico de Dallas. Autor de
vários livros.
Daniel Fernandes Lima: Pastor
Coordenador da Igreja Batista Conde - Porto Alegre RS.
Dimas Pauck: Diretor AgenTI e
do Seminário STIEL - Blumenau SC

DICAS DE LEITURA
“Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as
pessoas; os livros só mudam as pessoas.” Mário Quintana
A IGREJA: O POVO DE DEUS
Bruce L. Shelley
Edições Vida Nova
www.vidanova.com.br
Este livro responde, entre outras, perguntas
como: Posso ser cristão sem pertencer a uma
igreja local. As igrejas que tenho observado hoje
diﬁcilmente se assemelham àquelas do Livro de
Atos. Por quê? Dr. Shelley, acredita que precisamos entender tanto a Bíblia quanto a história da
igreja para compreender a relação de nossa fé
com a igreja local.
101 RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS
SOBRE O LIVRO DO APOCALIPSE
Mark Hitchcock
Chamada da Meia Noite
www.chamada.com.br
O especialista em profecias, Mark Hitchcock,
reuniu 101 das perguntas formuladas mais frequentemente e providenciou respostas claras e
concisas que ajudarão os leitores a entenderem
melhor o Apocalipse.

MARCOS, O EVANGELHO
DO FILHO DE DEUS
Norman A. Shields
Editora PES
www.editorapes.com.br
Marcos escreveu o seu evangelho especiﬁcamente para os cristãos que viviam em
Roma e, pode-se presumir, para apresentar
provas a respeito de Jesus para o testemunho deles naquela cidade. Logo no primeiro
versículo, Marcos deﬁne a sua razão por
escrever o texto: Jesus é o Filho de Deus.

“Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.”
(Mateus 11.28)

heguei em casa por volta das 23h depois de um longo dia. A
oportunidade de pregar naquela conferência missionária foi um
prazer, mas o corpo e a mente estavam cobrando seu preço.
Enquanto já me preparava para deitar-me, não resisti à tentação e resolvi
ler os últimos e-mails do dia. Para minha ‘surpresa’, o diretor do mestrado,
educadamente, me fez lembrar de algumas tarefas atrasadas (‘ele nunca
esquece...’) e das penalidades previstas para os atrasados. A princípio, vem
aquele pensamento perigoso de autocomiseração... ‘Isso não é justo. Ele
pensa que eu atraso sem motivo? Será que ele não sabe que tenho muitas
responsabilidades?’ Depois, vem a sensatez... ‘estou reclamando de quê...?’
Não tinha do que reclamar. Decidi fazer esse curso por entender que se
tratava de uma excelente ferramenta para o ministério. Ninguém me obrigou
a tal. Então, só me restava uma opção: sentar-me até às 2h da manhã, a
ﬁm de colocar algumas tarefas em dia. Teria ainda o que fazer, mas não
dava para ir além. Logo cedo, eu deveria estar de pé para recepcionar os
pastores que viriam para uma reunião que duraria o dia inteiro, sem esquecer
que, à noite, a ‘luta’, isto é, a conferência, continuaria.
Desde que Adão tornou nosso trabalho árduo, cumprir nossas responsabilidades em meio ao ‘suor do rosto’ tem sido uma condição inescapável.
Ou seja, precisamos estar prontos para o cansaço e aprender logo a lidar
com esse fato da vida de uma maneira bíblica.
Indo direto ao ponto, minha tese é que a saída para o cansaço da vida
é Cristo. Sabendo bem o que signiﬁca trabalhar duro ‘antes que chegue a
noite, quando ninguém pode trabalhar’, o SENHOR Jesus nos chama para
o Seu descanso, pois Ele conhece a nossa estrutura e ‘sabe que somos
pó’. É gratiﬁcante saber que o nosso SENHOR se preocupa em nos dar
descanso integral quando os fardos da vida estão além das nossas forças.
Ele fez isso com Seus discípulos nos dias do Seu ministério terreno: “E ele
lhes disse: Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto; porque
eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que
iam e vinham” (Marcos 6.31).
Não há dúvidas de que o descanso oferecido por Jesus a pecadores
cansados e sobrecarregados, embora se dirija em primeiro lugar ao
coração, terá reﬂexos no corpo. Somos seres integrais, indivisíveis. Um
corpo exausto, tende a carregar um coração também exausto, abatido e
sem esperança. Mas o inverso é também verdadeiro, aﬁnal, “O coração
alegre aformoseia o rosto...” (Provérbios 15.13). A alma alegre em Cristo
vence o desânimo que pode nascer do cansaço físico.
Correr para o descanso de Cristo é necessário sempre, mas se torna urgentíssimo quando estamos sufocados pelo excesso de trabalho.
Trabalhar é uma bênção e um dever bíblico, mas quando, por algum
motivo, precisamos trabalhar além do que normalmente somos capazes,
colocamo-nos em situação de perigo espiritual. A razão é que, quando estamos ﬁsicamente cansados, o que não é raro nestes dias de vida agitada,
ﬁcamos mais susceptíveis ao pecado. Não raro, nesses momentos, nosso
coração enganoso nos diz: “Você trabalhou muito. Não seja tão exigente
agora. Você merece relaxar um pouco”. Com certeza, não é pecado relaxar um pouco, a ﬁm de refazer as forças. O problema é relaxar demais,
descuidar da vigilância espiritual, baixar a guarda quanto aos perigos do
pecado. O corpo pode até relaxar, mas a carne, o mundo e o diabo nunca
relaxam. Por isso o conselho do apóstolo Paulo é tão propício: “Depois de
terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis” (Ef. 6.13).
Um grande benefício de corrermos para Cristo na hora da exaustão física
é o refrigério que nos vem por causa da incomparável paz do SENHOR,
que guarda nossa ‘mente e coração’ em Cristo Jesus. O cansaço excessivo
perturba nossa mente e, não raro, nos traz impaciência, ansiedade, medo
e preocupação. Cria-se uma situação delicada, pois a mente perturbada
aproveita o corpo exausto e nos aprisiona. De repente, estamos num labirinto espiritual, sem perspectiva e sem futuro. Nossos olhos não conseguem
enxergar um amanhã diferente, e o desespero bate à porta. Um dos efeitos
da mente perturbada, por exemplo, é a diﬁculdade em conciliar o sono. Mesmo quando conseguimos pregar o olho, o sono não é suave. Mas quando
descansamos em Cristo, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades,
nossa alma se liberta, o sono será sempre revigorante, pois... “Quando te
deitares, não temerás; deitar-te-ás, e o teu sono será suave” (Provérbios 3.24).
Cada vez mais a ciência médica nos ensina que devemos reconhecer a
relação entre o corpo e a alma. As doenças psíquicas oriundas das dores emocionais e perturbações do coração ferido terminam manifestando-se na pele,
nos músculos e no sangue. Portanto, se aprendermos a correr para o nosso
Amigo Perfeito, sentiremos alívio no coração e no corpo...“O olhar de amigo
alegra ao coração; as boas-novas fortalecem até os ossos” (Provérbios 15.30).
Minha impressão é que as coisas não tendem a melhorar. Vamos
continuar correndo e vendo muito suor escorrendo no rosto. A vida neste
mundo caído vai continuar impondo sobre nós longas jornadas de trabalho.
Portanto, aprendamos de uma vez por todas a correr para Aquele que nos
leva para junto ‘das águas de descanso.’ O peso da vida poderá curvar o
nosso corpo, mas nunca poderá secar o nosso Espírito, pois conhecemos
a Fonte de água viva, onde nos refrescamos e renovamos nossas forças.
Nada neste mundo pode nos ajudar a vencer completamente o cansaço da vida. Os entretenimentos trazem apenas paliativos, mas nunca
serão uma fonte renovável de força e esperança. O descanso está em
Cristo, e Ele pode ser encontrado na Sagrada Escritura. Basta não sermos
rebeldes como foi Israel... “Assim diz o SENHOR: Ponde-vos à margem no
caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho;
andai por ele e achareis descanso para a vossa alma; mas eles dizem:
Não andaremos” (Jeremias 6.16).
Como é bom saber que, em Cristo, posso ter até descanso para o meu
corpo. Assim, quem sabe, conseguirei terminar meu curso!

“Não meça o tamanho da montanha, fale com aquEle que pode
removê-la. Em vez de carregar o mundo nos ombros, fale com aquEle
que sustenta o Universo”.
Max Lucado

Nigéria: Centenas de cristãos
mortos e 65 igrejas destruídas

A

tentados nos Estados
Unidos, na França e
outros países da Europa viram manchete e os noticiários
fazem do acontecimento uma
novela durante semanas. Mas
quando cristãos são massacrados
por grupos extremistas, a mesma
mídia ﬁca em silêncio.
Você não viu no Jornal Nacional
da Globo, nem no Jornal da Band,
da Record ou do SBT. Mas aconteceu, na Nigéria, a morte de quase
cento e cinquenta cristãos. Mas
parece que isso não tem a menor
importância para o mundo.
Pelo menos 133 pessoas foram
mortas na Nigéria, muitas propriedades saqueadas e destruídas, incluindo
65 igrejas. Os
ataques foram
feitos pelos fulanis, um grupo étnico que
compreende
várias populações espalhadas pela África.
Eles ocuparam
quase todas as

áreas dessa região da Nigéria e
continuam atacando e matando em
outras comunidades cristãs.
Um grande número de novos
ataques já ocorreu, e os cristãos
nigerianos podem enfrentar tempos
ainda mais difíceis. Os ataques
aconteceram principalmente em
Benue, um Estado do Centro-leste
da Nigéria, perto da fronteira com
Taraba, onde aconteceu a matança.
Em fevereiro deste ano, Benue
já havia sido atacada violentamente
pelos fazendeiros nômades, que na
ocasião mataram mais de 500 pessoas, a maior parte cristãos e cerca
de 20 mil pessoas tiveram que
fugir. O ocorrido foi considerado

um dos piores
ataques feitos
pelo grupo
desde 2010.
De acordo
com a Associação Cristã
da Nigéria,
esses conflitos não têm
apenas um
fundo de questões econômicas ou
disputa entre agricultores locais,
mas envolvem questões religiosas,
já que os fulanis são muçulmanos
extremistas.
“Sabemos que se trata de
mais uma jihad, como aquela que
foi travada pelo Boko Haram no
Norte do país. Eles transportam
armas soﬁsticadas e utilizam até
mesmo armas químicas para
destruir nossas comunidades. Os
ataques acontecem normalmente
à noite, quando todas as pessoas
estão dormindo. A população está
fugindo, as igrejas estão ﬁcando
vazias. Onde havia cerca de 2
mil membros, hoje há apenas 50.

Nada está sendo poupado, nem
mesmo as escolas ou centros de
assistência social”, disse o líder
cristão Agostinho Akpen que responsabiliza as autoridades pela
falta de proteção e segurança aos
cidadãos.
Não é difícil chegar à conclusão
de que haverá uma grande escassez de alimentos, já que todos os
tipos de produção agrícola foram
destruídos, desde feijão, mandioca,
arroz, milho, soja e amendoim. Os
agricultores de vários estados da
Nigéria, principalmente Benue, Taraba, Plateau, Kaduna, Nasarawa
e Níger estão temerosos agora e
sabem que se voltarem para suas
fazendas serão mortos. Essa realidade deixa claro que os cristãos
estão sendo expulsos em massa
e a imposição da lei islâmica no
país tem impulsionado a limpeza
étnica e religiosa, não apenas só
no Norte do país, mas agora em
toda a Nigéria. Em suas orações,
interceda por essa nação.
(Com informações da Missão
Portas Abertas)
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BIRIGUI E BURITAMA
O missionário Geraldo de
Oliveira, atuando na implantação
de igrejas em Birigui e Buritama
SP continua com evangelismo,
discipulado e treinamento de
liderança. Agora está aguardando o alvará de funcionamento da
igreja em Buritama. Em Birigui
também continua o trabalho de
evangelismo de porta em porta,
entrega de folhetos e cultos nos
lares. No momento os cultos
estão sendo realizados na garagem da residência do missionário
que planeja a compra do terreno
para futura construção. Os que
puderem doar materiais para
esse trabalho missionário entrem
em contato com Pr. Geraldo
pelo telefone e WhatsApp (18)
98103-6180 (Tim), ou pelo (18)
99765-4271 (Vivo). Por e-mail:
pr.geraldodeoliveira@hotmail.
com.
ITAPECERICA DA SERRA SP

No dia 6 de agosto de 2016 a
Primeira Igreja Batista Bíblica em
Jardim São Pedro, Itapecerica da
Serra SP, sob a liderança do Pr.
José Reginaldo Santana realizou
o Segundo Simpósio da UNIFEM
– União Feminina. Foi um dia de
muitas bênçãos com excelentes
palestrantes, Dulcinéia Rocha
Perez e Gildete Malves, tratando
de temas de grande importância.
Para coroar o evento, o café da
manhã e o almoço foram preparados pelos homens.
ROCHA ETERNA
Recentemente, o missionário
da Rocha Eterna, Ministérios em
Prisões, recebeu um convite especial das autoridades prisionais
para que fosse ministrar durante
a semana da Cidadania - diferentes palestrantes e autoridades do
governo estariam durante aquela
semana abordando diferentes
temas. O missionário João Henrique, da missão Rocha Eterna,
foi convidado a abordar sobre o
tema: Liberdade. Funcionários,
diretores e prisioneiros estavam
presentes ouvindo o Evangelho
que liberta e, pela graça de
|Deus, 18 homens se entregaram
a Cristo tocados pelo Espírito
Santo. Para saber mais visite:
www.rochaeternaroapm.com.
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“IDE, PREGAI A CRISTO”
O Conselho de Missões
da Igreja Batista Esperança
informa que em outubro, dias
28 a 30, realizará a Conferência Missionária com o objetivo
de estabelecer o novo alvo
da “Promessa de Fé” para
novembro de 2016 a outubro
de 2017. O tema escolhido
foi: “IDE, PREGAI A CRISTO”
(Isaías 6.8). Todos os missionários apoiados pela IBE são
convidados a participar desse
momento de desafio e fé. É
muito importante as seguintes
informações: a) Confirmar em
quantos virão; b) Informar dia
e hora da chegada. C) Informe
se é alérgico a algum tipo de
alimento. Contatos com Sérgio
Ferreira - Presidente de Missões da IBE através da secretaria Ibe: secretaria@ibe.org.br.
BOQUIM SE

O missionário Pr. Guaraci
A. de Jesus, trabalhando em
Boquim SE, tem se alegrado
com a salvação de almas no seu
ministério: Luana, Lourdes, Jorge e o jovem Caio. Há também
três irmãos preparados para
o batismo, Givaldo, Juliana e
Kaique. Orem por esses novos
irmãos. Pr. Guaraci recebeu a
visita do Presidente da AMI, Pr.
Renato Sá Barreto e o Coordenador de Missões Pr. Carlos
Alberto de Moraes que ouviram
sobre os planos de trabalho do
missionário. Um casal da Igreja
Batista Monte Sião de Simões
Filho BA, irmãos Beto e Rose
que trabalham com a APEC
estão ajudando a dar início a
um trabalho com crianças em
Classes de Boas Novas em
Boquim. Vão dar início e treinar
pessoas para a continuidade
do trabalho. O próximo passo
será a aquisição de um terreno
para a construção da igreja. A
necessidade para que isso se
consuma é de R$ 47.000,00.
PENIEL
O casal, Osmundo Pereira
de Araújo e sai esposa Mari,
durante as férias das aulas em
Peniel, participou do Congresso
Batista Bíblico em Caraguatatuba SP e apresentou seu ministério em algumas Igrejas no
Estado de São Paulo. Este é o
último semestre de treinamento
no instituto Peniel, e depois o
casal dedicará todo seu tempo
no levantamento do sustento
antes de partir para a Ásia e
iniciar o projeto de trabalho. A
formatura acontecerá no dia 17
de Dezembro de 2016. E-mail:
osmundo_araujo@hotmail.com

“Há ocasiões em que o coração ﬁca tão duro e os ouvidos tão surdos
que Deus nos deixa sofrer as consequências de nossas escolhas”.
Max Lucado

Associação Americana de
Pediatras fulmina ideologia
de gênero: é abuso infantil!
Ninguém nasce com um gênero. Todos nascem com um sexo biológico.

A

Associação Americana de Pediatras
urge os educadores
e legisladores a rejeitarem
todas as políticas que condicionam as crianças a aceitarem
como normal uma vida de personiﬁcação química e cirúrgica
do sexo oposto. São os fatos,
e não a ideologia, o que determina a realidade.
1. A sexualidade humana
é um traço biológico binário
objetivo: “XY” e “XX” são marcadores genéticos de saúde, não
de um distúrbio. A norma para o
design humano é ser concebido
ou como macho ou como fêmea. A
sexualidade humana é binária por
design, com o óbvio propósito da
reprodução e ﬂorescimento da nossa
espécie. Esse princípio é evidente
em si mesmo. Os transtornos extremamente raros de diferenciação
sexual (DDSs) - inclusive, mas não
apenas, a feminização testicular e
hiperplasia adrenal congênita - são
todos desvios medicamente identiﬁcáveis da norma binária sexual, e
são justamente reconhecidos como
distúrbios do design humano. Indivíduos com DDSs não constituem um
terceiro sexo.
2. Ninguém nasce com um gênero. Todos nascem com um sexo
biológico. Gênero (uma consciência
e percepção de si mesmo como
homem ou mulher) é um conceito
sociológico e psicológico, não um
conceito biológico objetivo. Ninguém
nasce com uma consciência de si
mesmo como masculino ou feminino; essa consciência se desenvolve
ao longo do tempo e, como todos
os processos de desenvolvimento,
pode ser descarrilada por percepções subjetivas, relacionamentos e
experiências adversas da criança,
desde a infância. Pessoas que se
identiﬁcam como “sentindo-se do
sexo oposto” ou “em algum lugar
entre os dois sexos” não constituem
um terceiro sexo. Elas permanecem
homens biológicos ou mulheres
biológicas.
3. A crença dele ou dela de ser
algo que não é indica, na melhor das
hipóteses, um pensamento confuso.
Quando um menino biologicamente
saudável acredita que é uma menina, ou uma menina biologicamente
saudável acredita que é um menino,
existe um problema psicológico
objetivo, que está na mente, não no
corpo, e deve ser tratado como tal.
Essas crianças sofrem de disforia
de gênero (DG). Disforia de gênero,
anteriormente chamada de transtorno de identidade de gênero (TIG), é
um transtorno mental reconhecido
pela mais recente edição do Manual de Diagnóstico e Estatística da
Associação Psiquiátrica Americana
(DSM-V). As teorias psicodinâmicas

e sociais de DG/TIG nunca foram
refutadas.
4. A puberdade não é uma doença - e os hormônios que bloqueiam
a puberdade podem ser perigosos.
Reversíveis ou não, os hormônios
que bloqueiam a puberdade induzem
a um estado doentio - a ausência de
puberdade - e inibem o crescimento
e a fertilidade em uma criança até
então biologicamente saudável.
5. Cerca de 98% dos meninos e
88% das meninas confusos com o
próprio gênero acabam aceitando o
seu sexo biológico depois de passarem naturalmente pela puberdade,
segundo o DSM-V.
6. Crianças que usam bloqueadores da puberdade para personiﬁcar o
sexo oposto vão requerer hormônios
do outro sexo no ﬁm da adolescência.
Esses hormônios (testosterona e estrogênio) estão associados a riscos
para a saúde, o que inclui, entre outros, o aumento da pressão arterial, a
formação de coágulos sanguíneos, o
acidente vascular cerebral e o câncer.
7. O índice de suicídio é 20 vezes
maior entre adultos que usam hormônios do sexo oposto e se submetem a
cirurgias de mudança de sexo – inclusive nos países mais aﬁrmativos em
relação aos chamados LGBTQ, como
a Suécia. Que pessoa compassiva
e razoável seria capaz de condenar
crianças e jovens a esse destino,
sabendo que, após a puberdade,
cerca de 88% das meninas e 98%
dos meninos vão acabar aceitando
a realidade com boa saúde física e
mental?
8. É abuso infantil condicionar
crianças a acreditarem que uma vida
inteira de personiﬁcação química e
cirúrgica do sexo oposto seja normal e
saudável. Endossar a discordância de
gênero como normal através da rede
pública de educação e de políticas
legais servirá para confundir as crianças e os pais, levando mais crianças
a serem apresentadas às “clínicas de
gênero” e aos medicamentos bloqueadores da puberdade. Isto, por sua
vez, praticamente garante que essas
crianças e adolescentes vão “escolher”
uma vida inteira de hormônios cancerígenos e tóxicos do sexo oposto,
além pensarem na possibilidade da
mutilação cirúrgica desnecessária de
partes saudáveis do seu corpo quando
forem jovens adultos.

Michelle A. Cretella, M.D.
Presidente da Associação Americana de Pediatras
Quentin Van Meter, M.D.
Vice-Presidente da Associação Americana de Pediatras
Endocrinologista Pediátrico
Paul McHugh, M.D.
Professor Universitário de Psiquiatria da Universidade Johns
Hopkins Medical School.
(O Jornal de Apoio publicou este texto com vistas a contribuir com
aqueles que militam na causa de Cristo neste mundo tenebroso)

Fora cobiça!

O

mandamento é bem abrangente
se ﬁcar somente assim. Mas é
especíﬁco, veja: “Não cobiçarás
a mulher do teu próximo. Não desejarás a casa do teu próximo,
nem sua propriedade, nem seu servo ou serva, nem seu boi ou
jumento, nem coisa alguma que lhe pertença.”
Os marqueteiros de plantão são contra esse mandamento,
trabalham muito para nos converterem e nos convencerem: Quero isso, quero aquilo, quero quero, quero mais... Já dizia um dos
maiores desobedientes de todos os tempos, Salomão: “O cobiçoso
cobiça todo dia, enquanto o justo reparte.” Pv 21.26
A propaganda apela para sermos mais ‘felizes”, se não tivermos o mais novo, maior, mais vistoso, algo mais, e às vezes um
detalhe, mas o meu não tem aquele detalhe. “Sem cobiça sobra
mais dinheiro no ﬁnal do mês.” (William Douglas)
A rigor desejar algo não é pecado, buscar um cargo melhor na
empresa, fazer planos para trocar de carro, orar por uma mulher
bonita (se já não tiver uma). Não é pecado ser próspero e rico. Há
gente de classe média alta na Bíblia, muito piedosa e generosa. A
cobiça nasce a partir do desejo descontrolado.
Há três semanas, vindo para o escritório, parei numa drogaria...
Entrei na loja, comprei o que precisava. Ao chegar ao prédio, cadê
o celular? Percorri todo o caminho, fui à drogaria. Não estava. Ou
deixei no balcão ou caiu no chão! Não sei. Fiquei mais de 15 dias
de abstinência. Tinha comprado um Samsung Galaxy nas Casas
Bahia, no último Black Friday. Ao procurar outro, estavam muito
caros, versões 5, 6 e 7 de R$ 700,00 a R$ 3.000 reais. Sniff...
Mas se os comerciais não nos convencem, convencem aos
nossos ﬁlhos. É ou não é? É comum ﬁlhos obrigarem os pais a comprar roupas de grife, comer em restaurantes caros (e a motivação
pode não ser a comida), comprar tudo de última geração, mesmo
quando não têm recursos ﬁnanceiros. Sob pressão, muitas mães
fazem dívidas monstruosas só para agradar o docinho de coco e
não passar vergonha na frente dos amigos. Pai, mãe, estabeleça
limites para seus ﬁlhos, mesmo que você tenha recursos.
Uma outra palavra tem o sentido bem parecido com a cobiça,
talvez sejam irmãs gêmeas. A inveja. A Cobiça é o desejo de se ter
o que o outro tem. A Inveja é tristeza por não ter o que o outro tem.
Pode ser a mulher do próximo, o homem do próximo, o olho do
próximo, a cultura do próximo, o celular da loja próxima, a empresa
do próximo e o próprio próximo...
Por que esse mandamento foi escolhido para ser o
último? O que você acha? Este mandamento diz respeito
ao coração, a raiz. Resume bem todos os demais. Não se
trata apenas de atos externos, ações, tem a ver com valores, atitudes dentro do peito, é subjetivo, e ninguém fica
sabendo, somente Deus.
Exemplo: Um crime é constatado quando se pratica um delito.
Exemplo. Se você emitir uma opinião racista, preconceituosa a lei
te manda para a cadeia, mas a pessoa é racista internamente. A
cobiça geralmente é algo que sinto, não necessariamente algo
que faço. Lembra-se do “Não adulterarás”? A pessoa diz não fui
a nenhum motel com nenhuma mulher ou homem mas se você
desejou em pensamento, já adulterou.
A cobiça, antes de nascer no coração humano, nasceu no
íntimo de um poderoso anjo, conhecido como Satanás. Ele desejou ser igual a Deus, ele se rebelou e caiu em desgraça. Ele
dizia: “Eu subirei... “Eu me assentarei”, Eu serei semelhante ao
Altíssimo.” A partir daí começou a descer, descer, descer... SE
o primeiro mandamento fala do culto à Deus, o de número 10
fala do culto às coisas. Os que cultuam as coisas pensam até
mesmo nas pessoas como ‘coisas” e as usam como objeto de
prazer e conveniência, assim que a novidade passa, buscam
outra novidade.
O coração egoísta põe a sua devoção em dinheiro, sucesso,
fama e as transforma como o centro, a motivação da existência,
acredito que essa busca é a construção da felicidade. Seus desejos
pessoais são mais importantes do que pessoas ou necessidades.
Quando paramos para pensar em Jesus, percebemos uma atitude
diferenciada: Aquele que serve, se dá e se sacriﬁca com amor
abnegado.
Jesus é sempre o exemplo supremo. “Ele se esvaziou” e “Se
entregou sobre o altar do serviço e do sacrifício.
De onde vem a prática dos outros pecados. Começa na mente,
no coração. Depois vem a morte, que tem o sentido do distanciamento de Deus.
Quando tinha 17 anos, queria experimentar de tudo... Havia
um tremendo vazio em meu coração. E todo ser humano tem
essa fome de algo, desejo de ganhar o mundo inteiro, ultrapassar
limites, a alma sempre inquieta. Até que alguém me apresentou
Jesus de Nazaré. Ele é o pão que satisfaz a fome existencial.
Blaise Pascal dizia: “Somente Deus tem o tamanho exato do vazio
que existe dentro de nós.” Somente Deus pode dar signiﬁcado à
vida. Porque só Ele pode suprir o que está faltando. Todo cristão
foi chamado para encontrar a sua satisfação e realização na
pessoa de Jesus.

“Concentre-se nos gigantes e você tropeçará.
Concentre-se em Deus, e os seus gigantes tropeçarão”.
Max Lucado

A terceira onda na evangelização
dos povos indígenas no Brasil
Amor vence
o medo
“No amor não há medo, antes o perfeito amor
lança for a o medo”. (I João 4.18)

V

ivemos em um mundo violento, e as notícias
chegam de todos os lados a cada manhã, o
que acontece na Europa é noticiado no mesmo
momento, além da violência em nosso bairro podemos ver
as guerras pelo mundo, os atos de terroristas são ﬁlmados
e podemos assistir no nosso celular.
As pessoas estão a cada dia mais assustadas e isto
se tornou uma doença “síndrome do pânico” este mal tem
afetado a vida de muitas pessoas que não conseguem sair
de casa para trabalhar, estudar, imaginam que vão morrer
se forem ao supermercado e assim acabam trancadas,
dependem de remédios para com muito esforço saírem
para trabalhar e estudar.
O medo é uma palavra de quatro letras, fácil de escrever de ler e muito mais fácil de sentir nos dias que vivemos,
o medo só pode ser vencido por outra palavra de quatro
letras que também é muito fácil de escrever ou ler mais
tem se tornado muito difícil de sentir e vivenciar em nossas
vidas o amor é o antídoto para o medo.
O medo nos aprisiona, o medo nos mantém alertas
para as consequências de um envolvimento familiar, não
vamos querer assumir riscos para ajudar outras pessoas,
o medo nos faz desconﬁar de tudo e de todos, não tomamos decisões por medo de errar e erramos simplesmente
por nos omitir.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3.16)
O amor transforma vidas, Jesus veio a este mundo
porque Deus nos amou, Jesus caminhou aqui na terra,
parou para conversar, para curar e para orar com as pessoas por amor.
Quando aceitamos este amor de Deus podemos transformar nossas vidas e assim ter oportunidades de participar das benções e alegrias de uma amizade verdadeira,
tocados pelo amor de Deus vamos ter coragem de dar do
nosso tempo para outras pessoas, vamos usar nossos
dons e talentos para alegrar outras pessoas.
Unidos pelo amor de Deus vamos vencer os obstáculos
que o mundo tem colocado diante dos nossos olhos, vamos
ter forças para lutar, vamos contribuir para o crescimento
de outras pessoas, vamos estar em comunhão como a
igreja primitiva.
“O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o
amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não
se porta com indecência, não busca os seus interesses,
não se irrita, não suspeita mal; Não folga com a injustiça,
mas folga com a verdade; Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta”. (1 Coríntios 13.4-7).
Jesus não temeu a cruz, a solidão, a morte porque nos
amava, e este amor transformou nossas vidas e podemos
contar ao mundo que todos podem conhecer este amor que
nos faz vencedores, o amor que nos aponta para a eternidade, não precisamos temer porque em todo momento
Deus estará conosco, suas promessas são verdadeiras e
Ele estará sempre conosco.
Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos
tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. (Mateus 28.20)

O

s indígenas precisam da libertação que vem pelo conhecimento da Verdade. Eles ainda
formam um grupo minoritário (AMTB) que
necessita da ajuda da Igreja Brasileira
para receber o Evangelho, a Palavra de
Deus. Eles somente podem ser salvos
através de Jesus Cristo.
Contudo, a evangelização indígena
vive a terceira onda. A primeira foi a vinda
de missionários estrangeiros. Depois, a
Igreja Evangélica cresceu e enviou os
próprios brasileiros. Hoje, muitos povos
indígenas têm igrejas fortes e líderes
dispostos a dar continuidade à obra de
evangelização
Para isso, a ajuda de missões estrangeiras e de igrejas brasileiras continua
sendo necessária. Os líderes cristãos indígenas podem evangelizar seus próprios
povos, mas precisam de apoio espiritual e
material para fazerem isso. Agora que eles
se preparam para o 8º CONPLEI nacional,
a reunião de ediﬁcação e planejamento de
centenas de pastores e líderes indígenas
de todo o Brasil. Para realizar esse importante evento de impulso para a evangelização, eles nos solicitaram colchões
inﬂáveis para acomodar os participantes.
A AMME é parceira do CONPLEI (Conselho de Pastores e Líderes Evangélicos
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Indígenas) há vários anos e tem oferecido
a ajuda necessária para a realização de
grandes projetos. Nesse ano vamos ajudar com os colchões inﬂáveis de que eles
necessitam. Doaremos colchões de 22 x
73x 1,91 com inﬂador de mola incorporado (marca Mor) ao custo de R$ 50,00.
Nosso alvo são 1.000 colchões. Envie os
colchões para o escritório da AMME em
Santo André – SP ou deposite o valor referente aos que deseja doar para AMME,
no Banco do Brasil agência 3279-4, conta
corrente 20279-7. Nós faremos a compra
e providenciaremos o transporte.
O 8º COMPLEI Será realizado na cidade de Cidrolândia, MS, na aldeia Terena
Córrego do Meio de 12 A 16 de outubro
de 2016.

2º AÇÃO SOCIAL 2016
A Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém, liderada pelo Pr. Nilton Osmar Malves
e Sérgio Barbosa em São Paulo, capital, realizou o 2º Ação Social 2016.

Desde dezembro de 2014,
o pastor Francisco das Chagas
Vieira assumiu a liderança do
Templo Batista Jerusalém, em
Estiva de Buris, Vila de Abrantes,
Camaçari BA. Ele conta com o
apoio de sua esposa Ana Carla
para desenvolver as muitas atividades exigidas pelo ministério.
Recentemente foi realizada uma
EBF no Ministério da Infância e
Juventude, tendo na liderança
os irmãos Bispo e Jailsa. Depois
veio o Congresso da Família sob
a liderança das irmãs Cecilia e
Jeane e o TB Jovens no dia 13
agosto 2016 com Marcus Vinicius e Emanuelle Rebeca sob o
tema: “Sou boa terra” (Marcos
4.8). Para contatos com o Pr.
Francisco use o e-mail: missionariofranciscovieira@yahoo.
com.br.
VILA ROSA
Parece que foi ontem a
realização do 32º encontro de
mulheres da Primeira Igreja
batista Bíblica em Vila Rosa,
São Bernardo do Campo SP,
mas já estamos às portas do 33º
que será realizado no dia 24 de
setembro a partir das 14h30 na
Rua João Gines Ramble, 168.
Aguardem o convite e mais
detalhes para breve.
REDENTORA RS

E

m comemoração de um ano do trabalho
com criança do projeto Nova Jerusalém
Kids foi realizada a segunda Ação Social
com participação de mais de 190 pessoas entre
crianças e adultos. Os irmãos forneceram diversos
serviços às pessoas da comunidade como: cortes
de cabelo e penteados, pintura de rosto e de unha,
proﬁssionais da saúde como enfermeiros, ginecologista e dentistas.
Na parte recreativa, para as crianças, houve a
orientação de um proﬁssional de educação física.
Com apoio de muitos irmãos, houve também a doação
de roupas e cestas básicas.
No encerramento, como sempre acontece, foi realizado um culto que contou com a participação do Coral
Ebenézer, do grupo Preciosa Graça, do Ministério de
teatro Identidade e pregação do Pastor Nilton Malves.
Maiores informações: (11) 5563 – 2613, e-mail:cleo.lb@hotmail.com. Pelo celular e pelo
WhatsApp (11) 95245 - 5155. Com informações de:
Cleoneide Linhares Barbosa - Esposa do Pr. Sergio
Barbosa).

O missionário Isaias Vieira
e sua família, estão trabalhando na implantação de igrejas
no Rio Grande do Sul com o
projeto Gaúchos para Cristo da
Região Celeiro. No momento
estão residindo na zona rural e
evangelizando os índios Guaranis e Kaingangs, e levantando
sustento para que quando os
recursos forem suficientes, se
mudem para a cidade. Dali em
diante continuarão com esse
trabalho e com a implantação
da igreja na cidade. Agende
uma visita do missionário pelo
e-mail: isaiasegeni@gmail.
com.
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Primeira Igreja Evangélica Batista Projeto Seridó Paraibano
em Lábrea AM - 60 Anos de História

O

F

rederick Orr, nasceu no dia 09 de
março de 1925,
em Belfast, Irlanda do Norte.
Teve o privilégio de nascer
em um lar cristão. No entanto, só teve um encontro
pessoal com Jesus aos 18
anos, o qual se tornou um
jovem ativo em sua igreja local, onde conheceu a jovem
Ina McMurray, com quem
se casou em 1949. O casal
sentindo-se chamado e vocacionado para o trabalho
missionário, decidiram servir
ao Senhor e em 1951, foram
para a Escócia estudar na
Escola de Formação WEC
em Glasgow. Três anos após
o casal aceitou o chamado
para servir como missionários na Acre Gospel Mission
com o desaﬁo de irem para
o estado do Acre, na região
amazônica.

ra, o que fazer, sem saber
falar uma palavra sequer de
português? Comunicava-se
por mímica e assim conseguiu providenciar o sepultamento do corpo de sua
amada esposa na cidade
Lábrea. Este túmulo faz parte hoje da história de Lábrea.
Naquele momento triste, ao
ler a Palavra em João 13.7
o missionário entendeu que
Deus estava falando ao seu
coração: “...O que eu faço
não o sabes agora; compreendê-lo-ás depois”. E depois
do sepultamento de sua
esposa, partir para a região
de Boca do Acre. Aproximadamente três meses depois,
em setembro de 1954, Frederick Orr voltou a cidade de
Lábrea, pois entendeu ser da
vontade de Deus iniciar um
trabalho missionário naquela
cidade perdida no mapa da

agostinianos, e desafiou:
“quero ver agora alguém
vir tomar esta propriedade.”
O senhor Alfredo Davi levou o missionário para dar
uma boa olhada em suas
inúmeras propriedades, e o
missionário ﬁcou encantado
com um terreno enorme,
bem no centro da cidade e
fizeram negócios. O sírio
libanês passou a ser amigo
íntimo do missionário!
No primeiro momento, o
missionário construiu uma
casa, onde passou a residir
e os primeiros cultos aconteceram na varanda da casa,
com as crianças. Naquela
época não haviam templos
evangélicos na cidade, porque o povo, incentivados
pelos frades agostinianos,
não permitiam. Dois anos
depois, entre 1955 e 1956
foi erguido o templo, então

dignidade, pelo testemunho vivenciado pela imensa
membresia desta Igreja! A
igreja possui um barco que,
através do qual, realiza trabalhos evangelísticos duas
vezes ao mês, visitando as
comunidades ribeirinhas,
levando a mensagem do
Evangelho. Os frutos são
incontáveis! Todos os cultos
aos domingo a noite, são
retransmitidos pelo rádio
FM local, a qual serve uma
imensa região e são muito
bem ouvidos, bem mais que
as missas celebradas na
Prelazia.
60 anos são passados,
de lutas e vitórias! A Igreja
tem uma escola – Escola
Presidente Vargas - com
prédio próprio, um trabalho
iniciado de alfabetização
com crianças, pelas irmãs
Idemar, Damaris, e Hagar

No dia 16 de março de
1954 o casal Frederick e Ina
Orr deixaram a Irlanda do
Norte, saindo de Liverpool a
bordo do navio “SS Hilarry”
e depois de doze semanas
numa viagem extremamente cansativa, chegaram ao
porto de Manaus-AM. Na
capital amazonense ﬁcaram
quase um mês aguardando
o barco a vapor “Jansen de
Melo” para seguirem para o
interior do amazonas rumo
a cidade de Boca do Acre.
Na viagem, diﬁcílima de
então, subindo o Rio Purus,
sua esposa Ina Orr, ao ingerir alimentos estragados, foi
acometida de uma infecção
intestinal, passou mal e veio
a falecer no dia 04 de junho
de 1954, entre a cidade de
Canutama e Lábrea. Foi um
terrível golpe para o missionário Frederick Orr! E, ago-

imensa região amazônica!
A cidade era apenas um pequeno povoado, de poucos
habitantes! E ali ele passou
o melhor da sua vida!
No início foi um trabalho
muito difícil, dada a forte perseguição da Igreja Católica
Romana, na instrumentalidade dos frades agostinianos,
que até hoje ali estão, os
quais mandavam e desmandavam naquela cidade. O
missionário teve o auxílio do
casal de missionários James
e Dories, seus companheiros
de luta. Todo terreno que o
missionário Frederick Orr
adquiria, os frades agostinianos tomavam. Até que um
dia, o Senhor Deus usou um
sírio libanês de nome Alfredo
Davi, o qual resolveu vender
uma propriedade para o missionário e ‘comprou’ a briga
do missionário com os frades

de madeira, com recursos
de irmãos batistas da Irlanda
do Norte. Três irmãs ainda
vivas são remanescentes:
Raimunda Passos (84 anos),
Valda (74 anos) e Diva (63
anos).
No dia 17 de março de
1956 o missionário Frederick Orr, fundou a Igreja
Evangélica de Lábrea, a
qual posteriormente passou
a denominar-se de Primeira
Igreja Evangélica Batista de
Lábrea. Hoje ela tem um
templo belíssimo, amplo,
funcional, climatizado, que é
orgulho da cidade de Lábrea!
Até os frades agostinianos
passaram a respeitar aquele
trabalho e por incrível que
possa parecer, o atual bispo
daquela Prelazia é amigo do
Pr. Fabiomar Vieira Barbosa,
seu atual pastor, desde junho
de 2007, respeitando-o com

Marinho, hoje a cargo da
prefeitura local.
O missionário Frederick
Orr, passou pastoreando
esta igreja durante 20 anos
consecutivos e depois por
entender que Deus o havia
chamado para abrir uma
missão a “Cruzada Amazônica” para preparar brasileiros,
foi residir em Manaus, onde
lá plantou a Igreja Evangélica Hebron, nos mesmos
moldes da Igreja em Lábrea.
No dia 29 de janeiro de 2011,
aos 85 anos de idade, o inesquecível missionário Frederick Orr partiu para estar com
o Senhor deixando eternas
saudades e um legado enorme e um testemunho que até
hoje ecoa em nosso dias!
“...mesmo depois de morto,
ainda fala”. (Hebreus 11.4).
(Matéria preparada pelo
Pr. José Barbosa S. Neto)

trabalho missio- lugar alugado, temos hoje
nário em Cubati um prédio próprio na Rua
teve seu início do Rio, 11, adquirido com
no ano de 1988 quando a as ofertas dos irmãos em
Igreja Batista Fundamenta- Cubati juntamente com uma
lista realizou o primeiro culto oferta de R$ 2.000,00 da
naquela cidade, tendo assim Igreja enviadora sendo R$
a conversão da irmã Maria 1.000,00 no ato da compra
das Neves e do irmão Servo. e 10 parcelas de R$ 100,00
Em 1990 a Igreja passou o reais. Hoje esse prédio está
trabalho missionário à Igreja avaliado em R$ 60.000,00 e
Batista Bíblica de Soledade estamos fazendo ampliação.
que deu continuidade reA igreja está organizaalizando cultos nas casas da e registrado no CNPJ
da irmã Neves, Maria do 24.484.648/0001-49. Cubati
Socorro e irmã Maria.
e região tem aproximadaNo ano de 2006 eu era mente 7.000 habitantes, na
diácono da Igreja Batis- maioria muito carentes. Reta Bíblica do Monte Santo centemente realizamos uma
em Campina Grande PB e assembleia para tratarmos
o Pastor Osmar Vandete da nossa entrada na CBBN
de Freitas de Campinas que foi aprovada pela maioSP (Presidente da CBBN ria. A CBBN nos acolheu do
na época) pregou sobre dia 17 de maio de 2016.
missões, e fez um apelo
Temos o Projeto de
no término da mensagem. Evangelização do Seridó
Naquele momento entreguei Paraibano que tem a aprominha vida ao ministério.
ximadamente 380 mil pesVale lembrar que os 3 soas. Como somos uma
congregados irmã Neves, Igreja nova na Comunhão
Adeilsom e Maria do Socorro não somos conhecidos isto
que ainda não eram mem- acontece naturalmente com
bros da IBBF de Soledade o passar dos anos. Aconteem Cubati ﬁcaram 19 anos ce que as diﬁculdades são
esperando um pastor titular grandes, pois sou um pastor
e no ano de 2007 eu e minha que deste de 2007 tem vivido
esposa Ione Medeiros nos do salário da minha esposa
tornamos membros da Igreja que é enfermeira e meu traBatista Bíblica de Soledade balho de taxista. A Igreja que
onde fui consagrado pastor pastoreio só tem condições
no dia 15 de novembro de de contribuir por mês com
2011. Eu e Ione temos dois R$ 280,00 para combustífilhos, Matheus e Mariana vel. A Igreja Batista Bíblica
os quais ganhei para Cristo Maranata do Pr. Valde, com
e tive o privilégio de batizar. R$ 150,00 por mês.
Quando chegamos em
Meu projeto aqui é um
Cubati éramos 4 irmãos e trabalho missionário e precihoje somos 18 membros so de apoio para poder dar
e 7 congregados. De um sequência.
Pr.Marcos Antonio de Araújo Barbosa: Fone 041 (83)
99642 4133 (Tim), e-mail: pr.marcosibbf@hotmail.com

