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Pr. Paulo Bondezan e Pr. Sérgio Moura

AMI realizará VIII Congresso Missionário em 2017

E

m 2017, no período
de 11 a 14 de julho,
será realizado em
Caraguatatuba, litoral Norte
do Estado de São Paulo, o VIII
Congresso Missionário Batista
Fundamentalista da AMI - Associação Missionária Independente. O evento, que acontece
a cada dois anos, terá lugar no
Hotel Litoral Norte.
O tema deﬁnido é “Vivendo a Palavra para Motivar os
Discípulos”. O texto bíblico
que dará base para as pregações é I Pedro 5.1-4. A
intenção é mostrar que se

você não vive o que prega,
não sabe o que ensina. O
preletor será o pastor chileno,
Ramon Lara da Iglesia Bautista Missionera de El Bosque
em Santiago no Chile. Ele é o
fundador desta igreja e serve
como missionário através da
HEPL - Help Evangelize Lost
People, com sede em Pilot
Mountain NC, EUA.
O convite ao Pr. Lara foi
feito pelo Presidente, Pr. Renato Sá Barreto Neto e pelo
Coordenador de Missões da
AMI, Pr. Carlos A. Moraes no
dia 23 de outubro de 2016

quando ambos visitavam os
trabalhos dos missionários da
AMI em Rancagua, Pr. Jomar
e em Machali, Pr. Valtair. No
domingo de manhã, Pr. Renato
estava convidado para pregar
na Iglesia Bautista Misionera
de El Bosque em Santiago e,
assim, durante o almoço, o
convite foi efetivado e aceito.
As inscrições para o VIII
Congresso Batista Fundamentalista de 2017 serão
feitas através do site da AMI:
www.missaoami.com.br que,
em breve disponibilizará todas as informações.

Pr. Renato, Pr. Ramon, Pr. Jomar e Pr. Carlos

Presidente e Coordenador É um privilégio servir ao Senhor!
de Missões da AMI
N
em visita ao Chile

Diretores da AMI com os dois casais missionários
o período de 14 está sendo implantada em
a 24 de outubro Rancagua e ao mesmo
de 2016, o Pre- tempo visitar o trabalho em
sidente da AMI, Pr. Re- Machali com o Pr. Valtair de
nato Sá Barreto Neto, e o Oliveira.
O pastor Renato foi
Coordenador de Missões,
Pr. Carlos Alberto Moraes, o convidado para pregar
visitaram os dois projetos na conferência do quinda missão no Chile. A via- to aniversário da Igreja
gem teve duplo propósito: Batista Galilea que está
participar da conferência crescendo e se fortaledo quinto aniversário da cendo.
Continua na página 3.
Igreja Batista Galilea que
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asci em um lar
cristão, e desde
tenra idade meus
pais tiveram o cuidado de
transmitir a mensagem do
Evangelho ao meu coração. Cresci aprendendo
as verdades espirituais da
Palavra de Deus. Congregávamos na Igreja Evangélica
de Tarauacá, fundada por
missionários da Irlanda do
Norte, da Acre Gospel Mission. O casal fundador era
o missionário e médico Dr.
Thomas Henry Geddis e sua
esposa Ethel Muriel Geddis
(in memoriam). Tenho imensa gratidão pela vida deste
casal em razão da contribuição espiritual e inspiração
de servos de Deus. Através
dos Clubes Bíblicos, aos
domingos à tarde, me ensinaram o plano de salvação
que mais tarde Deus usaria
para abrir meu coração para
as verdades eternas. Ainda
hoje, Dr. Tomé como é chamado entre nós brasileiros
e sua nova esposa e dedicadíssima missionária Lucimar Geddis, mantém-se na

evangelização e ensino das
crianças em praticamente
todas as escolas estaduais
com uma pequena equipe
de professores evangelistas
de crianças.
Em 1997 fui convidado
para participar de um acampamento bem distante da
cidade, numa área rural,
que tinha acesso somente
de barco. Lembro-me como
se fosse hoje, daquela época na Fazenda Santa Rita
do amado irmão Elvanis
Marques. Naquele período
o Espírito Santo começou a
iluminar meu entendimento
acerca da necessidade de
salvação. Deus através das
ministrações de Sua Palavra
me revelava o Evangelho e
eu absorvia profundamente
o propósito da cruz de Cristo,
bem como o amor de Deus.
Ao retornar do acampamento, não muito tempo
depois, entreguei minha vida
ao Senhor Jesus aceitando-o
como meu Salvador. Eu tinha
apenas treze anos de idade e
o pastor da Igreja Evangélica
de Tarauacá era o Elias Lima.

Pr. Josimar e família
Ele me aconselhou e naquele
momento, reconhecendo a
minha condição de pecador,
confessei meus pecados
ao Senhor Jesus para tê-lo
como meu Salvador. Posso
dizer que sou fruto dos ministérios de acampamento e
clube bíblico.
No início da primeira
década deste novo milênio,
eu, meus pais e irmãos,
viemos morar na capital do
Estado do Acre, Rio Branco.
Já estabelecidos, em nosso

novo lar, procuramos uma
Igreja para congregar. Na
ocasião fomos para a IBR
do Calvário, no bairro Calafate. Sempre muito assíduos
aos cultos, e os desaﬁos da
obra de Deus, constantes
em minha vida. No mesmo
ano, tornei-me líder da mocidade daquela Igreja e ao
desempenhar este serviço
a necessidade de estar mais
preparado para servir a Deus
em sua obra aumentava a
cada dia. Continua na pág.6
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“Percebi que colocando as primeiras coisas em primeiro lugar,
teremos a segunda a seguir, mas colocando as segundas
em primeiro, perdemos ambas”. (C.S. Lewis)

NOV/DEZ 2016

BOTICÃO MG
Nos dias 22 e 23 de
outubro, a Igreja Batista do Boticão, liderada
pelo missionário Anderson Dantas realizou a
conferência missionária
anual para renovação
da promessa de fé. O
preletor foi missionário
Pr. Charles Nichols, que
está implantando uma
igreja em Carmo do Rio
Claro, MG. Atualmente a
igreja colabora com seis
projetos missionários e
vai expandir este número
a partir de agora com o
aumento que houve nas
promessas. No mesmo
mês de outubro o missionário Dantas pregou
em uma Conferência a
Família na Igreja batista
Esperança em Pouso Alegre MG sob a liderança
do Pr. Mateus Sherrouse.
Continuem orando pelo
Pr. Anderson Dantas, sua
esposa Marianne e os
ﬁlhos Alexandre, Maressa
e Alyssa.
COCOS BA

Trabalhando na implantação de uma Igreja
Batista Fundamentalista
em Cocos BA, o missionário da MBIB, Pr. Deusvânio
está animadíssimo devido
ao número de irmãos que
tem se envolvido nos trabalhos de evangelismo
com distribuição de folhetos e também em visitas
nos lares, todos os sábados à tarde. Também o
evangelismo na zona rural,
muito populosa na região,
tem dado frutos, gerando
pontos de pregação. Coloque em suas orações
o missionário Deusvânio,
sua esposa Kelly, e os
ﬁlhos Daniel e André.
NORMANDIA RR
O missionário Rozenildo de Sousa Silva, da
Missão Batista Regular
Paulo de Tarso, trabalhando na implantação de
uma igreja em Normandia
RR, tem sido ricamente
abençoado pelo Senhor
que está salvando almas
de muitos adolescentes,
e, através disso os pais
ouvem o evangelho. Orem
pela construção do prédio
da igreja que está paralisada por falta de recursos
financeiros. Orem pelo
missionário Rozenildo,
sua esposa Ivanilde, e
os ﬁlhos, Ana Jane, Ana
Lydia, John Benjamin e
Bethany. Contatos pelo e-mail: rozenildo1@hotmail.
com, e pelo celular (95)
98107-0597.

S

Os desigrejados

egundo dados do IBGE, de 2003 a 2009,
cerca de seis milhões de evangélicos
abandonaram o vínculo com suas igrejas
locais e se tornaram “desigrejados”, mas sem negar
a fé em Jesus Cristo. Além do engodo neopentecostal, promovendo a falsa prosperidade ﬁnanceira e o
sincretismo religioso, grupos interdenominacionais,
estão por detrás do enfraquecimento da igreja local.
A falta de ética evangélica, facilmente percebida nos
tele evangelistas e nos movimentos evangélicos mercantilistas, tem levado muitos cristãos a reconsiderar o
papel da igreja em suas vidas. Infelizmente, a prática
moderna está mudando a eclesiologia bíblica ao invés da eclesiologia bíblica mudar a prática moderna.
Apesar da imoralidade e heresias no meio da Igreja de
Corinto, o Apóstolo Paulo jamais sugeriu a saída ou a
divisão entre aqueles irmãos. Antes, ele os admoestou
ao arrependimento e à união eclesiástica.
O governo romano não perseguiu e matou os
cristãos somente por causa da fé em Cristo, mas,
principalmente, porque este povo se reunia regularmente em pontos e cidades estratégicas do império.
A reunião, e não a fé dos santos, ameaçava o culto ao
imperador e às deidades de Roma. O Império Romano
pregava tolerância à fé dos povos conquistados, mas
não admitia motins ou rebeliões. Porém, os cristãos,
desde os primeiros dias de sua existência, sempre
primaram pelas reuniões que se faziam “todos os dias”
nas casas bem como em qualquer outro lugar. Seria
um insulto à inteligência humana e à exegese bíblica
aﬁrmar que os 120 irmãos, no Dia de Pentecostes,
estavam reunidos dentro de uma simples casa e que,
posteriormente, os três mil novos convertidos foram
divididos entre vários domicílios (Atos 1:15; 2:41).
Todavia, os desigrejados se utilizam dos versículos
que falam sobre as reuniões “dentro de casas”
para justiﬁcar a ausência aos cultos da igreja e até
mesmo o cancelamento de tais cultos. Antigamente,
os incrédulos diziam que não precisavam da igreja
para adorar a Deus, pois podiam fazê-lo em seus
próprios lares. Hoje, há evangélicos abraçando este
pensamento.
A igreja é um organismo vivo. O Apóstolo Paulo
a chama de corpo, com muitos membros; todos os
membros igualmente importantes (I Coríntios 12).
Um corpo não pode funcionar a contento sem a operação de todas as suas partes: “E ele mesmo deu
uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros
para evangelistas, e outros para pastores e doutores”
(Efésios 4:11). Se um grupo de pessoas, que se reúne em um domicílio, possui todas essas lideranças
espirituais além dos próprios santos, então ele pode,
sim, se considerar uma igreja local, independente do
espaço físico que ocupa, mas se não tem liderança

própria, como a de um pastor, por exemplo, não é
igreja. É célula! Célula cancerígena que se alastra,
dividindo e contaminando outras células saudáveis.
É inconcebível acreditar que as igrejas que estavam
em determinadas cidades: Antioquia, Cencréia, Corinto, Laodicéia e Éfeso eram células domiciliares,
pois neste caso o Espírito Santo diria “às igrejas que
estão”, usando o plural, e não “à igreja que está”,
usando o singular. Porém, havia igrejas, sim, dentro
de certas residências e quando este era o caso, o
Novo Testamento claramente fazia esta distinção: “E
à nossa amada Aﬁa, e a Arquipo, nosso camarada, e
à igreja que está em tua casa” (Filemon 1:2).
Biblicamente, a igreja não é o endereço e muito
menos o espaço físico que ocupa, mas, sim, a reunião
das pessoas salvas que foram chamadas do mundo
para dentro do corpo de Cristo. Se essas pessoas,
como nômades, quiserem mudar de endereço todas
as semanas, elas podem, mas, certamente, não podem mudar de congregação. Ou seja, a igreja local é
a congregação com a qual nos congregamos e, onde
ela estiver adorando e servindo a Deus, devemos
estar também. Não é praticável ﬁcar mudando uma
congregação de lugar todas as vezes que ela se reúne
para adoração e serviço a Deus. Por esta razão, o
espaço físico se torna um lugar ﬁxo e permanente.
As sete igrejas da Ásia Menor foram estabelecidas
em lugares permanentes (eram edifícios religiosos
e não residências). Algumas de suas ruínas existem
até os dias de hoje, mas suas congregações já se
encontram na eternidade. Ao escrever para elas,
Jesus se direcionou aos seus pastores e os responsabilizou pela obediência das igrejas e aprendizado
de Sua Palavra. Infelizmente, ao desprezar o espaço
físico da igreja, alguns crentes estão desprezando
tudo: a sua congregação, o governo eclesiástico, a
disciplina e as doutrinas neotestamentárias. Não! Você
não pode substituir a reunião dos santos na igreja
pela privacidade de seu lar. Não! Você sozinho não
forma uma igreja. Uma igreja é um corpo com muitos
membros, cada um cumprindo a sua missão em união,
graça e amor. Não! Você não pode ﬁcar mudando de
congregação como se troca de roupas.
“Não deixando a nossa congregação, como é
costume de alguns, antes admoestando-nos uns
aos outros; e tanto mais, quanto vedes que se vai
aproximando aquele dia. Lembrai-vos dos vossos
pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé
dos quais imitai, atentando para a sua maneira de
viver. Obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a
eles; porque velam por vossas almas, como aqueles
que hão de dar conta delas; para que o façam com
alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil”
(Hebreus 10:25; 13:7, 17).

Otimização Espiritual

N

a frente da
igreja na
qual congrego a linha divisória
do ﬂuxo de trânsito é amarela e contínua e para quem
vem no sentido oposto o menor caminho para acessar
a entrada corretamente, sem violar as leis de trânsito,
é fazendo o retorno 600 metros depois. Isso é muito
chato, e eu mesmo fazia incorretamente, até tomar a
difícil decisão de percorrer 2 km a mais, para então
tomar o mesmo sentido de ﬂuxo, aﬁm de não correr o
risco de chegar lá na frente e me deixar convencer por
uma vantagem que o pecado sempre tem a oferecer.
No início, algumas vezes, para não entrar diretamente,
eu fazia o retorno 110 metros depois entrando no estacionamento de um supermercado na mesma avenida,
ignorando o fato de que estava cometendo o mesmo
erro. Graças a Deus hoje não estou cometendo o
mesmo pecado, pois isso me incomodava bastante,
e como cristão deveria dar bom testemunho para
pessoas que me viam entrando.
Consigo ver a minha vida como uma equação ou
ainda como uma função como já escrevi em outros
momentos, e toda vez que desejo deixar de cometer
alguns pecados e me encaixar nos padrões de Deus
me deparo com a necessidade de reduzir o meu EU,
reduzir o grau da minha equação. Esse processo na
matemática se chama de derivação. Ao fazermos essa
redução podemos então encontrar os pontos críticos.
O fato é que com isso acabamos por descobrir muito
além do que vemos ou pensamos, e quanto mais nos
reduzimos, mais entendemos o quanto muitas vezes
escolhemos o que é pecado e o que não é. Tipo, não fazer o retorno diretamente, mas fazer no supermercado,
decisão que tomei na minha primeira derivação. Quanto

menos eu, mais posso ver a ação do Espírito Santo
de Deus, e posso ver que tem muitas outras coisas a
serem corrigidas, tais como, não deixar de dar setas
e não dirigir acima da velocidade máxima permitida.
Que tipo de cristão eu sou e quantos graus
precisam ser reduzidos da minha equação, quando
decido fazer o retorno 600 metros depois, mas com
uma velocidade acima da permitida, ou sem usar
cinto de segurança, ou não parar na faixa de pare
1200 metros antes, ou ainda andar com a quantidade de passageiros além da máxima permitida, entre
muitas outras? Mudando um pouco de assunto, mas
dando um exemplo que se enquadra no que estamos
falando, que tipo de cristão eu sou, quando consigo
amar algumas pessoas e outras não, que decido não
perdoar alguém que porventura tenha cometido adultério, mas que quero perdão, ou nem mesmo enxergo
como pecado, os meus olhares impuros que aplico em
algumas mulheres?
Nesse processo de otimização, onde podemos
ver se estamos passando pela origem e também
onde estamos atingindo pontos de máximos e mínimos, podemos tirar duas lições: Uma é que nas
concavidades da vida já seria um grande passo odiar
nossos pecados com o mesmo ódio que algumas
vezes odiamos pecados que não são nossos, ainda
que esteja distante da perfeição, que é odiá-los com
o ódio de Deus. E a segunda é que não existe cristão
contínuo, sem furo, salto ou quebra, mas sem esse
alvo, perde a função.
Deixar de idolatrar a nós mesmos e não aceitar
o que podemos “ganhar” através do pecado, é uma
otimização Espiritual, onde o EU é reduzido para
então encontrarmos os pontos críticos, e por ﬁm o
ponto máximo.

Evangelização
e missões em
tempo de globalização

N

unca antes na história de missões tivemos um momento como o que estamos
vivendo nesta segunda década do século
XXI. O processo de globalização e o avanço da
tecnologia da informação e dos meios de transporte proporcionaram facilitação jamais vista, para
o cumprimento da grande comissão através da
evangelização e missões.
Estamos escrevendo uma nova Missiologia que
envolve estratégias completamente diferentes do
que aquelas que bem recentemente eram atuais. Ir
a todas as nações, lema missionário que emana da
grande comissão, está sendo facilitado. Na maioria
dos lugares do planeta podemos dobrar uma esquina e encontrar pessoas oriundas dos mais diversos
países e culturas.
Nas cidades em que vivemos, encontramos
pessoas da “Judéia, Samaria e conﬁns da terra”.
Sem que se vá muito longe, aqui no Brasil, encontramos asiáticos, africanos e europeus. As pessoas
estão deixando seus países e migrando para novos
lugares. Uns por opção, e outros por sobrevivência.
O mundo tem se tornado um mosaico de culturas
e os nossos vizinhos falam com os mais variados
sotaques.
Moçambicanos convivem com milhares de Chineses em seu país, além de outros povos orientais.
Ingleses encontram-se com indianos, paquistaneses
e bengaleses nas ruas e no metrô. Estadunidenses
cruzam diariamente nas ruas com imigrantes latinos
e refugiados iraquianos e afegãos. A miscigenação
tomou conta do mundo e está mudando as culturas
exigindo convivência com aqueles que julgávamos
muito diferentes, mas que agora se parecem muito
conosco.
No trabalho missionário as nossas igrejas e
missões precisam adaptar-se a esse novo tempo.
É necessário repensar o preparo missiológico e os
currículos de capacitação. Os conﬁns da terra estão
deixando de ser uma questão geográﬁca.
Uma das estratégias imediatas é a mobilização
das igrejas e a concentração de esforços nos
locais em que a migração tem sido mais intensa.
O Brasil, por exemplo, está recebendo crescente
número de refugiados haitianos e venezuelanos.
A Alemanha, recebeu em apenas dois anos, mais
de dois milhões de refugiados de diversos países
em conﬂito. Os crentes estadunidenses podem
evangelizar tanto os ricos estudantes sauditas
que buscam suas universidades, quanto os refugiados afegãos e iraquianos, além, é claro, dos
milhares de latinos que quase se tornam maioria
da população no país.
Está na hora das nossas lideranças tomarem
assento lado a lado a ﬁm de estudar formas de
evangelizar os estrangeiros que estão vindo para
perto de nós para depois enviá-los de volta para
seus países como missionários, como fez Felipe
com o eunuco. Podemos até sugerir “Projeto Felipe”
para esse movimento.
A grande diﬁculdade é a mobilização. E não
temos muito tempo, pois Jesus está às portas.
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“O homem enjoa de tudo porque a
felicidade não está nas coisas exteriores.”
(Blaise Pascal)

Continuação da página 1

Presidente e Coordenador de
Missões da AMI em visita ao Chile
A confusão do
“FOR ALL”
“Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode
aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo.” (Isaías 57.20)
ecentemente, a polícia federal deﬂagrou no Ceará
e em outros estados, mais uma operação, na qual
muitos ‘peixes grandes’ foram ﬁsgados e, naturalmente, muito dinheiro foi apreendido. Como já tem sido praxe
com a polícia federal, essa operação também foi batizada com
nome criativo, fazendo alusão jocosa à natureza do negócio
investigado. Como a investida foi em empresas que controlam
bandas de forró, o nome escolhido foi Operação For All. A locução
da língua inglesa entrou na história por causa da suposta origem
do nome forró. Diz-se que, anos atrás, quando ingleses estavam
no Pernambuco construindo uma ferrovia, costumavam realizar
alguns bailes abertos ‘para todos’, ou seja, ‘For All’. Assim, por
assimilação fonética, e por diﬁculdade com a correta pronúncia
inglesa, o ‘for all’ do ingleses se transformou no forró dos nordestinos. Fazer forró do ‘for all’ equivale ao que Jackson do Pandeiro,
famoso compositor paraibano do século passado, chamou de
tentar misturar ‘chiclete com banana’ ou ‘Miami com Copacabana.’ E, como bem diz o nordestino... ‘pense na confusão!’
Conforme a polícia está desvendando, devemos reconhecer
que misturar o entretenimento com a sonegação ﬁscal não é
confusão menor. Com as inovações no velho forró, os envolvido
na farra pensam que a vida é uma festa, onde cada um faz a sua
dança particular. Com a degeneração do gosto musical e das
autênticas expressões culturais, os donos das bandas, movidos
pela ganância, que sempre está atrelada a negócios ilícitos, esqueceram o ‘pé de serra’, tornando-se especialistas no ‘o pé de meia.’
Mas, de repente, se descobriu que o pé ﬁcou maior que a meia,
e os excessos dos empresários ﬁcou mais desajeitado do que o
descompasso da ‘Cumadi Sebastiana’, do compositor paraibano.
As reações dos forrozeiros e de alguns fãs mostram que, à semelhança do forró em si, a sociedade segue acelerado processo
de degeneração. Um dos implicados no crime deixou claro nas
entrelinhas da sua entrevista, que o crime de sonegação não é
‘coisa de outro mundo, aﬁnal muita gente sonega.’ O raciocínio
é tão feio e pobre quanto os álbuns de forró lançados por muitas
bandas atuais. Mas, pior ainda são os fãs que defendem seus
ídolos delinquentes, com a ideia de que estão com inveja dos
‘inocentes’, porque são pessoas ‘humildes’ que subiram na vida.
Como é de se esperar, você se ‘torna o que adora.’ Por isso, os
fãs são ágeis nas suas manifestações... “Qual o problema... deixa
o pessoal ser feliz... são apenas uns 500 milhões... é tudo gente
boa. Se eles forem presos, quem vai nos divertir?”
A julgar pelos imóveis, carros e dinheiro apreendido, não
resta dúvida de que os forrozeiros são pessoas que ‘vieram de
baixo e subiram na vida.’ O problema é a escada que usaram
para a ascensão. Ao sonegar milhões, os forrozeiros estão
burlando a lei. A questão não é se a carga tributária é pesada,
nem se o dinheiro vai ser bem aplicado pelos governantes.
Certamente não! Mas ir por esse caminho é desviar o foco. O
ponto é que, conforme a norma da lei, todo brasileiro, dentro
de certos critérios legais, está sujeito a pagar alguns impostos,
e os forrozeiros com certeza não estão na faixa de isenção. Se
começarmos a usar um crime para justiﬁcar outro, em pouco
tempo seremos exterminados.
O escândalo ﬁscal do forró cearense me fez pensar em outro
escândalo, perpetrado pelos operadores do universo do forró.
Nunca fui forrozeiro, nem penso nisso para o futuro (ﬁquem
tranquilos). Mas não há dúvida de que, sendo um nordestino
da gema, sempre apreciei algumas canções do autêntico forró
pé de serra, especialmente aquelas nas quais o acordeon bem
tocado expressava as belezas, sonhos, sentimentos e angústias
do nosso povo. Sinto falta de Asa Branca, Lá no meu Pé de Serra,
A Volta da Asa, Riacho do Navio, Triste Partida, etc. (melhor parar
pois já estou ouvindo alguns cantarolando). Como esquecer a
genialidade poética de Patativa do Assaré, na voz e na sanfona de
Luiz Gonzaga ou Dominguinhos? Ali havia o perfeito casamento
entre forma e conteúdo, tudo bem temperado com a paixão do
sertanejo, que cuida do seu humilde roçado e de um punhado
de cabeças de gado. Trocar tudo isso por forró eletrônico, onde
só se encontra plágio e indecência é realmente um escândalo.
Só por isso já valia à pena uma investigação policial.
O que a polícia está revelando é apenas a ponta do iceberg.
Muito mais deverá ser desvendando. O que não deveria ser
surpresa, pois numa atividade em que um dos seus principais
ídolos é um ‘Safadão’, o que de bom se pode esperar? No mais,
ﬁca apenas a lição de que, embora nem sempre seja o caso
no nossos Brasil, o certo é que diante da ilegalidade não deve
haver exceção. Nem sempre tem sido assim, mas ultimamente
renasce a esperança de que, à semelhança dos bailes ingleses,
veremos chegar o dia em que a lei servirá ‘for all.’! E, começar
pela turma do forró ﬁca de bom tom.

R

Tradutor e Pregador

J

untamente com os dois
representantes da missão,
viajaram sete irmãs, membros da Igreja Batista Bíblica em
Vila São Jorge, que é pastoreada
pelo atual presidente da AMI: Eliane Cortês Guarneri, Valda Marisa
Bastos Librelon Pinheiro, Ednalva
Nascimento Rocha, Sandra Cavichio
Alves, Maria José Ramos da Silva e
Ester dos Anjos Sá Barreto. Viajou
também a irmã da Valda, Edina Diraci
Bastos Mello de Paraíba do Sul RJ,
totalizando nove pessoas.
Pastor Renato pregou na conferência do quinto aniversário da Iglesia
Bautista Galilea em Rancagua, e

também na Iglesia Bautista Misionera
de El Bosque em Santiago, trabalho
liderado pelo missionário chileno
Ramon Lara, da Mission Agency
HELP Ministries, dos EUA. Pastor
Carlos assistiu aos dois eventos e
também teve oportunidade de pregar
na quinta-feira na Iglesia Bautista Machali, sob a liderança do missionário
Pr. Valtair de Oliveira.
Foi uma viagem muito importante,
pois ﬁcou constatado o progresso do
trabalho missionário no Chile e também a necessidade de mais projetos
naquele país com uma população de
18.203.065, menos que a região metropolitana da capital paulista. A maior
necessidade agora é iniciar o preparo
de obreiros para futuramente assumirem as igrejas implantadas no país.
Entre os convertidos e irmãos que
congregam em Rancagua, Machali
e região, há pessoas vocacionadas
para o ministério. Segundo o pastor
Jomar, há diversos irmãos desejosos de que haja a possibilidade de
treinamento para o ministério: Ivan
Riquelme, Patrícia Pedreiro, Patrícia
Leiva, Natasha Zenteno, Hernán
Araya, Pedro Araya, Cecília Maturana, Carolina Valencia, Juan Carlos
Toro, e muitos outros.

3
NOV/DEZ 2016

FORMACOM
Após o período de adaptação depois da mudança de campo de Santa
Catarina para São Paulo, o missionário
Pr. Alexandre Aquino já está bem envolvidos com os novos desaﬁos do Projeto FORMACOM. Até o momento já
terminou o desenvolvimento do site da
AMI (missaoami.com.br) e agora terá
início o trabalho efetivo na divulgação
e promoção dos mais de 30 projetos.
No momento já deu início ao desenvolvimento do Curso de Formação Pastoral e Missio¬nária em sistema EaD
para ajudar na formação de pastores
em todo o Brasil com um material de
conteúdo batista fundamentalista. O
alvo principal é ajudar os missionários
e pastores que estejam em locais de
difícil acesso a cursos presenciais.
Este projeto levará ainda um bom
tempo para ser concluído, pois exige
a gravação de vídeos, diagramação
de apostilas e muito mais. O curso terá
du-ração mínima de 5 semestres com
média de 7 disciplinas por semes¬tre
e estágio no local em que o aluno
estiver sendo tutorado. Muitos outros
projetos estão sendo desenvolvidos,
como conferências missionárias nas
igrejas (www.facebook.com/ibcma),
conferências missionárias regionais
da AMI. Paralelamente a estes projetos Pr. Aquino continua levantando
seu sustento e para isso tem visitado
igrejas. Para agendar uma visita, entre
em contato: (48) 9945-5517, e-mail,
contato@alexandreaquino.com.
RUMO A CABO VERDE

Em Machali

Pr. Carlos Moraes, Jomar e família

O grupo todo em Angostura

Culto do 5º aniversário

Renato, Valtair e Carlos

Grupo com os missionários

O irmão Omar de Carvalho e sua
esposa Maria continuam em Buritama SP ajudando a Igreja Batista
Regular Boas Novas da cidade. Só
que agora com a mesma já tem o
seu pastor, Raimundo Jones que veio
do Paraná. Como a igreja só conta
no momento com 14 membros devido aos dois anos que passou sem
pastor, Omar convidado a trabalhar
por um tempo com ele. Como ainda
não conseguiu vender ou alugar sua
casa em Buritama, e ainda não tem o
necessário para passar dois anos em
Cabo Verde, África, decidiu aceitar
o convide e ﬁcar até que uma nova
porta se abra para o seu Ministério
de Apoio. Irmão Omar conta com o
apoio de todos nesse momento de
transição do seu ministério e pede
que continuem orando para conseguir os recursos para chegar a Cabo
Verde. Contatos pelos telefones: (16)
99404-3870 (Claro), (18) 99697-5729
(Vivo), WhatsApp: (18) 99812-4317,
e-mail: omaremaria@hotmail.com.
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“Não tropeçamos nas grandes montanhas, mas nas pequenas pedras”.
(Augusto Cury)

Casais Apaixonados 2016
Difamação e calúnia
na rede: os perigos
de compartilhar
notícias falsas

NOV/DEZ 2016

BATATAIS SP
O trabalho missionário de
implantação da Igreja Batista
Vitória em Batatais SP com
os missionários Almir Nunes e
Benjamin Paulo Leaf está de
casa nova. Em setembro foi
inaugurado a primeira etapa da
construção, que estás dividida
em três: Esta primeira, que no
futuro será o salão social mais
parte dos banheiros. A segunda
etapa será o edifício de educação e ﬁnalmente a nave. Para a
inauguração foi realizada uma
conferência nos dias 17 e 18 de
setembro de 2016. O preletor foi
o Pr. Lorival Pedroso da Silva da
Igreja Batista Boas Novas em
Sales Oliveira SP.
MAPUTO ÁFRICA

Em Maputo, Moçambique,
a missionária Rosângela S.
Feitosa está para completar seu
primeiro ano no campo missionário na África. Seu trabalho
prioriza crianças e mulheres.
Deus tem lhe dado o privilégio
de desfrutar do apoio das missionárias Zuleide e Patrícia, e
também a missionária Maria,
esposa de Pr. Divino que já
retornou a Moçambique no dia
29 de Outubro. Para saber mais:
www.facebook.com/missrosangelafeitosa. Para fazer contato:
E-mail: missrosangelafeitosa@
gmail.com ou WhatsApp: 258
84 614 3334. Pelo Skype: missrofeitosa.
BÍBLIA EM BRAILE
O 5º Encontro de Pessoas
com Deﬁciência Visual acontece em Manaus AM No dia 5 de
novembro, realizado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Durante
o evento, será entregue a Bíblia
em Braile para a Biblioteca Braile e para o Instituto Amazônia,
dentre outras atrações. Lançada
em 2002, a Bíblia em Braile é
um projeto pioneiro no País, que
ampliou o acesso das pessoas
com deﬁciência visual às Escrituras Sagradas. A edição tem 38
volumes, que, se empilhados,
equivalem a dois metros de
altura. O evento será no Centro
Cultural Palacete Provincial na
Praça Heliodoro Balbi, sem número - Centro, das 9h às 11h15.
Para saber mais sobre o evento,
ligue para (92) 3131 3405 ou
0800 727 8888.

E

stá programado para o dia 25
de novembro de 2016, o último
encontro dos “Casais Apaixonados” deste ano. Será nas dependências da
IBIO na Avenida Nove, 1092 Orlândia SP. O
ministério “Casais Apaixonados”, foi criado
a partir da Igreja Batista Independente de
Orlândia SP, liderada pelo Pr. Paulo Ricardo
Gonçalves e a coordenação está a cargo do
Pr. Carlos Alberto Moraes e do irmão Evandro Marcelo Timóteo Valentini. Os encontros
são mensais geralmente no último sábado
de cada mês.
A princípio o ministério restringia-se aos casais da IBIO. Mas foi aberto para a participação
de casais de outras igrejas da região. Assim,
cresceu o grupo com casais de Batatais, Morro
Agudo, Sales Oliveira e Nuporanga.
O auge do ministério foi o Retiro de Casais no Dia dos Namorados, realizado nos
dias 11 e 12 de junho de 2016 no Hotel Fazenda Vale das Grutas no município de Altinópolis SP. Sob o tema “Casados - Eternos
Namorados”, com casa cheia e preleções

feitas pelo Pr. Antônio Majela Pupin,
de São Bernardo do Campo SP, foi
a prova de que o trabalho estava no
rumo certo.
Atualmente os encontros mensais
passaram a ser realizados também
nas demais igrejas participantes, e
não apenas na IBIO. No dia 29 de outubro o encontro foi realizado na Igreja
Batista Boas Novas em Sales Oliveira
SP, sob a liderança do Pr. Lorival Pedroso e contou com a participação de
64 pessoas de Sales Oliveira, Orlândia
e Morro Agudo.
O último encontro do ano, encerrando as atividades de 2016, será no
dia 25 de novembro, sexta-feira, em
Orlândia. Na programação, ao invés
dos tradicionais salgadinhos, os “Casais Apaixonados” terão um jantar.
Na ocasião será tratado, também, a
realização do Retiro do Dia dos Namorados para 2017. A primeira reunião do
próximo ano será em Morro Agudo.

“Assim que não nos julguemos mais uns aos outros;
antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou
escândalo ao irmão”. (Romanos 14.13)
ser humano é fascinado pelo desconhecido, pelo
novo. De fato, nossa natureza caída e deteriorada
parece constantemente clamar por algo que satisfaça nossos anseios mais profundos por amor, justiça, entre
outros elementos falhos em nós e em nossos semelhantes.
Em meio a esse viver confuso e pecaminoso, quando
surge uma aparente oportunidade de contribuirmos para que
as coisas sejam um pouco melhores, aquele clamor dos nossos anseios profundos fala mais alto e nos conduz a atitudes
precipitadas. Na ânsia por querer compartilhar algo que possa
ajudar alguém, mesmo não intencionalmente, corremos o
risco de difamar e caluniar na rede. A seguir, vamos reﬂetir
sobre o assunto e entender nossa responsabilidade pessoal
para reduzir o risco de prejudicar pessoas.
Cuidado: cheiro de notícia falsa no ar
A fofoca (falar sobre o outro sem seu consentimento), calúnia (acusação falsa, mentirosa) e difamação (tornar público algo
que faça a pessoa perder sua boa fama) são males intimamente
ligados ao julgamento. Essas práticas são exaustivamente
apresentadas na Bíblia como impróprias e pecaminosas (Ef
4:25; Tg 4:11; 1 Co 11:31; Jo 8:15; Lv 19:16; Pv 6:19; Pv 19).
Todos os dias, somos bombardeadas com mensagens
virais. Caso não saiba, viral pode ser deﬁnido como um conteúdo, seja ele composto apenas por palavras e/ou imagens, com
teor altamente relevante para a sociedade ou apelo emocional
que mexe com as pessoas a ponto de fazê-las compartilhá-lo.
Lembram-se daqueles anseios profundos que mencionei no
início do texto? Quando você recebe uma imagem de um suposto
pedóﬁlo supostamente foragido, com telefone, foto e tudo mais, o
que você faz? E quando você recebe a imagem de uma suposta
dona de um cachorrinho que estaria supostamente sendo maltratado, o que você faz? Ou, ainda, quando você recebe a foto
de uma suposta madrasta que abusaria ﬁsicamente do enteado
com a prática de rituais ocultos, o que você faz? Compartilha na
mesma hora para o máximo de pessoas possível aﬁnal, tratam-se de supostos criminosos da pior espécie?
Agora pense: e se a pessoa for inocente? E se a história não passar de uma calúnia motivada por vingança?
Se você não pensou nisso e compartilhou sem ter a
certeza dos fatos, você pode ter fortalecido uma calúnia por
meio da difamação. A imprensa já noticiou diversos casos de
pessoas que foram publicamente linchadas e perseguidas
injustamente por serem vítimas de difamação. Que tiveram
suas vidas manchadas e destruídas pela irresponsabilidade
de multiplicadores de mentiras.
Então, você deve estar se perguntando: Elaine, como não
se deixar levar por falsas informações?
O que fazer?
Se você chegou até aqui já ﬁco muito, mas muito contente.
Isso signiﬁca que, de alguma forma, esse conteúdo te fez reﬂetir. Meu desejo é que a partir de agora você possa ao menos
permitir que a dúvida quanto à veracidade de um viral te faça
ponderar se é prudente ou não o compartilhar. Para tornar a
reﬂexão um pouco mais prática, separei algumas dicas que
podem te ajudar na tomada de decisão.
Consulte o Google
Antes de encaminhar, dê um simples “Google” e veriﬁque
os resultados que aparecem sobre o assunto em fontes oﬁciais
como associações, órgãos públicos (o Ministério da Justiça
disponibiliza o Sinesp Cidadão para consulta de mandados
de prisão e pessoas desaparecidas, por exemplo) e imprensa
(Estadão, UOL, Folha…). Mesmo que haja menção na Internet, existem INÚMEROS portais que vivem de sensacionalismo e mentiras, portanto, só conﬁe em fontes mais seguras.
Pergunte a quem compartilhou qual é sua relação com
a pessoa denunciada/procurada
Você conhece essa pessoa? A pessoa que te mandou
essa informação conhece essa pessoa? E a pessoa que mandou a informação para a amiga da sua amiga que recebeu a
informação, conhece essa pessoa? Nesse caso, já deu para
perceber que teremos diﬁculdade em veriﬁcar a fonte, o que
aumenta os riscos de calúnia.
Incentive a parte prejudicada a formalizar sua queixa
junto às autoridades competentes
Se a denúncia tiver indícios contundentes de veracidade,
incentive a parte prejudicada a entregar suas provas às autoridades que podem solucionar o caso. Aﬁnal, todos deveriam
ser suspeitos até que se prove o contrário.
Seja um agente de mudança
Sempre que constatar que uma informação é inverídica
ou, ainda, uma situação potencialmente inverídica, alerte seus
grupos e os incentive a não compartilhar.
Elaine é titular de: www.emdeusesperando.com.br
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“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)

Domínio próprio
- cuide-se!

A partida de
um servo fiel
1930 - 2016

“Um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades ﬁca tão incapaz de se defender como um país que não
tem exército” (Biblia Viva: Pv 25.28).

A

ﬁgura de linguagem é uma palavra ou frase usada
para comunicar um sentido diferente do literal,
verdadeiro. Esse é um recurso na comunicação
para estimular a nossa reﬂexão. Aqui temos uma ﬁgura de
linguagem chamada símile. É uma comparação... Geralmente
a símile é introduzida pelas conjunções como (sublinhada
acima), “como um país que não tem exército”. Nos tempos
antigos, os muros de uma cidade, eram a sua principal defesa.
Sem os muros a cidade ﬁcava vulnerável, indefesa, sujeita a
ataques, roubos. Na versão atualizada, o mesmo versículo
acima diz: Como cidade derrubada, que não tem muros, assim
é o homem que não tem domínio próprio.
O que é DOMINIO PRÓPRIO? – é o muro de defesa
do cristão contra os desejos intensos, fortes, pecaminosos
que procuram quebrar esses muros. Quem não tem domínio
próprio é vítima fácil, nas mãos do invasor.
Domínio próprio, possui sinônimos: autocontrole, temperança, moderação, equilíbrio. Outras deﬁnições: “A capacidade de evitar excessos, de permanecer dentro de limites
razoáveis.” D. G. Kehl
“Todo o seu “eu”, seu ser, seu corpo, alma e espirito,
encontram-se sob o controle de Cristo. Signiﬁca que ele é
uma pessoa totalmente governada por Deus...” W. Phillip
Keller Eu diria que é uma atitude ligada á uma decisão interior
de não fazer o que muitas vezes se tem vontade, por causa
de aspirações mais elevadas. Nascemos muito liberais,
nascemos com vontades fortes. A nossa tendência natural
é fazer concessões, é “liberar geral” quanto aos desejos da
nossa carne. Em algumas situações, pode ser que agimos de
maneira louvável, mas de modo geral, seja o cristão ou o não
cristão, agimos por impulsos e nesse sentido, tornamo-nos
piores que animais. Se em alguns dias agimos de maneira
decente, em outros, entramos em erupção como um vulcão,
explodimos lava, quer dizer, mandamos às favas todo aquele
que nos contraria. Até mesmo os melhores cristãos lutam
nesse sentido. Como alguém já disse: “o melhor dos homens
tem os pés de barro.” Qualquer um de nós, vez ou outra age
com atitudes mesquinhas. Mas não deve ser assim, pois o
verdadeiro amor não age inconvenientemente, conforme I
Coríntios 13.
Veja: “Entre os quais também todos nós andamos outrora,
segundo as inclinações da nossa carne e dos pensamentos.
E éramos, por natureza, ﬁlhos da ira, como também os demais...” Em Efésios 2.3: Um assunto como esse: Domínio
Próprio, uma virtude da vida cristã, fruto do Espirito Santo;
colide, choca com as ideias do homem moderno, quer dizer
pós-moderno, que acha impróprio, antiquado, esse ideal
bíblico de vida.
A nossa geração não vê com bons olhos palavras como
autodisciplina, autocontrole. Até porque a ideia de prazer não
combina com regras, limites. Alegria e disciplina parecem
incompatíveis. Quero liberdade, quero adrenalina, quero experimentar, quero sentir... Essa visão hedonista, cujo ideal é
a busca do prazer como supremo bem da vida não suporta,
não aceita a vida por princípios, mas a vida por ímpetos, pois
já alertara Paulo que nos “últimos dias” existiriam pessoas
mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus, inclusive
no meio religioso.
A não ser na esfera do atletismo, do esporte ou de vida
religiosa essa expressão domínio próprio parece obsoleta.
Em 1 Coríntios 9.25 (Todo atleta em tudo se domina) trata-se da virtude em disciplinar o corpo em busca da vitória.
Ao invés de uma vida disciplinada, aprendemos conceitos
embutidos em frases de efeito: Caia na gandaia, chute o
pau da barraca, liberar geral, com permissão da palavra:
solte a franga.
COMO OBTER O DOMINIO PRÓPRIO?
Como obter domínio próprio? É fruto do Espírito
Santo de Deus, consequência de uma vida conectada
à de Jesus, a imprescindível experiência do “novo
nascimento”. O segundo passo é andar conforme a
Palavra de Deus. O último, é uma vida dependente,
vida de oração. Cuide-se, reedifique os seus muros,
fortaleças os seus muros... Não se exponha aos ataques
do mundo, do diabo e da carne. Permita que o Espírito
Santo domine você!
Revista Princípios de Sabedoria, 13
Estudos baseados em Provérbios, SOCEP p. 36.
W. Phillip KELLER, Frutos do Espírito Santo,
Editora Betânia, p. 143.
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os 86 anos de idade, faleceu
no dia 6 de outubro de 2016,
às 1h08, no Hospital Madre
Tereza, em Belo Horizonte, MG, o Pr.
Elben Magalhães Lenz César, fundador
e diretor do jornal/revista e Editora Ultimato com sede em Viçosa MG. Hospitalizado por 29 dias, em consequência
de uma queda dentro de casa, partiu
em paz depois de uma parada cardíaca.
Conheci Pr. Elben em 1988 quando
fui aprovado para a primeira turma de
pastores a cursar Especialização em
Missiologia no CEM - Centro Evangélico de Missões em Viçosa MG. Nossa
turma começou os primeiros módulos
em um hotel, depois no campus da
Universidade Federal de Viçosa e só na
etapa ﬁnal, nas primeiras ediﬁcações da
sede própria.
Os módulos acadêmicos intensivos
e pesados, eram regados pelas Práticas
Devocionais I e II ministradas pelo pastor Elben e distribuídas a nós alunos em
folhas soltas que ainda guardo comigo.
Mais tarde foram juntadas em livro.
Aquelas práticas transmitidas como
reﬂexões marcaram a minha trajetória
devocional de modo indelével e certamente de muitos outros depois de terem
sido juntadas em livro. Transmiti-as em
devocionais na igreja, e aos meus alunos. Até hoje ainda volto a elas.
Antes de 1988 eu lia Ultimato. Gos-

tava do texto, da forma e do conteúdo.
Fui para o CEM através de Ultimato.
Depois do término do curso em 1989
encontrei-me apenas uma vez mais com
pastor Elben, mas o Mineiro com Cara
de Matuto jamais deixou de inﬂuenciar
minha trajetória.
Homem de Deus que gostava da
vida, vivendo-a e descrevendo-a intensamente, Elben fará falta. Fará falta aos
que o conheceram e aos que apenas o
leram. Fará falta no mundo acadêmico,
teológico e devocional. Sua percepção,
argúcia e piedade vão compor a crônica
marcante que o manterá vivo em nossa
memória.
Por mais difícil que seja escrever
sobre aquele que foi mestre na escrita, ouso compartilhar essas poucas
palavras em homenagem ao mineiro
com cara de matuto e alma de poeta. E
deixo a ele e aos seus familiares, o texto
que nos consola a todos: “Tu, Senhor,
conservarás em perfeita paz aquele cujo
propósito é ﬁrme; porque ele conﬁa em
ti” (Is 26.3).
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NOVO MINISTÉRIO
Desde que retornou de Moçambique, há mais de três meses, Pr. Odenilson Figueiredo
tem ocupado nova posição na
sua missão, a MBBF. Por ter
recebido o DIRE permanente,
ele tem facilidade de entrar em
Moçambique sem necessidade
de visto de autorização. Aqui no
Brasil está ministrando na Igreja
Batista Regular Nova Aliança,
em Dias D’Ávila BA. Em relação
à África, continua apoiando a
Igreja Batista Fundamental em
Moçambique.
Igreja. Contatos por e-mail:
odenilson.luiza@gmail.com;
Skype: pr.odenilson1; WhatsApp
(71) 99271-0859.
ENCONTRO DE CRIANÇAS

No dia 12 de Outubro de
2016, no feriado do dia das crianças, foi realizado o 1° Encontro
de Crianças Batistas Bíblicas
com idade de 05 a 12 anos. O
aconteceu no Acampamento
Betel, Ilha do Bororé, com a presença de 77 crianças das Igrejas
de Vila Remo, Jardim São Pedro,
Santa Julia, Brasilio Machado
e Embu-Guaçu. O evento teve
como tema: “Colorindo o mundo
com Deus”. Este acampamento
foi idealizado com a intenção
de que seja realizado anualmente. Por ser um projeto novo
no meio Batista Bíblico, será
necessário contar com o apoio
de todos os pastores e líderes
de departamento infantis para a
divulgação e incentivo. Contatos
com Cleoneide Linhares Barbosa
pelo telefone residencial: (11)
5563-2613, ou pelo e-mail:cleo.
lb@hotmail.com, além do WhatsApp (11) 95245-5155. Com
informações enviadas por Aline
de Figueiredo Camelo, através
do e-mail: alinefcamelo@hotmail.com.
CASAIS
O jantar para casais da Primeira Igreja Batista Bíblica em
Vila Natal, sob a liderança do Pr.
Mário José da Silva, foi realizado no dia 15 de outubro, com a
participação de 40 casais. O palestrante foi o Pastor Manoel Fernando Cano. Além do delicioso
jantar, todos foram abençoados
pela Palavra de Deus.
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“A Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento,
mas para mudar nossas vidas.”
(Dwight L. Moody)

É um privilégio servir ao Senhor!
Continuação da página 1
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ARGENTINA
No mês de outubro, o missionário Pr. Adriano Silva que está
na Argentina, recebeu a visita de
alguns irmãos de Fortaleza. A família Herculano, juntamente com
Eriane e seus ﬁlhos e também as
irmãs Caroline e Noemi. Fizeram
uma viagem missionário para
ajudar na igreja em Hurlinghan,
e também ajudaram Adriano com
o evangelismo na igreja. Também
recebeu a visita do Pr. Jaime Junior da Igreja Batista Manancial
em Fortaleza. Ele pregou em um
domingo na igreja. O trabalho
caminha pela graça de Deus.
Contatos pelo e-mail: adrianojosisilva@gmail.com.
ROCHA ETERNA

Com a permissão de Deus,
nos meses de julho, agosto e
setembro, o missionário Agnaldo,
da Rocha Eterna visitou as prisões
de Ribeirão Preto (penitenciária e
CDP), Araraquara (penitenciária
e CDP), CDP de Pontal, Casa
Branca, Lavínia I e II, Mirandópolis II, Flórida Paulista, Irapuru,
Pracinha e Osvaldo Cruz. O missionário contou com o apoio dos
pastores Bobby, Richard, Lonnie
Brown, e do Lucas. No total foram
alcançados 13 penitenciárias com
2.342 homens com a realização
de 55 cultos. Foram distribuídos
5185 folhetos evangelísticos e 50
Bíblias. Almas estão sendo salvas
e Deus tem sido gloriﬁcado através
do trabalho evangelístico dos missionários da Rocha Eterna. Para
contatos com o Pr. Agnaldo: E-mail: agnaldoroabr1@yahoo.com.
br, telefones, (16) 3965-1973; Cel.:
(16) 99101-7253 (Oi e WhatsApp).
48 ANOS
Neste mês de novembro de
2016, a Igreja Batista Independente de Altinópolis, sob a liderança do
Pr. José Roberto está completando
48 anos desde o início do trabalho
e 46 desde o registro oﬁcial da
mesma. A igreja foi implantada
pelo missionário Jaime William
Rose. Para marcar a data, a IBI
estará realizando uma série de
conferências nos dias 25 a 27 de
novembro de 2016. O preletor será
o Pr. Marcos Roberto Pereira, da
Igreja Batista de Cajuru.

Arando o coração
de nossas crianças

N

o ano seguinte, em 2001,
recebi a direção de Deus
para estudar no Seminário Batista Regular Acreano - SEBRA, fundado pelo casal de missionários americanos Mark e Beth
Trimble. No seminário pude receber
a capacitação que precisava, ou pelo
menos, como aprender a ser capacitado pelo Mestre Jesus. Naquele
tempo reconheci qual era a vontade
soberana de Deus para a minha
vida, e desde então, vejo a mão do
Deus Todo-Poderoso me guiando em
cada passo em seu ﬁrme e seguro
caminho.
Nesse ínterim, enquanto era
preparado para o ministério, conheci a minha querida e amada
esposa Eloilma Chaves Vieira
Lima. Ao observá-la, percebia seu
interesse pela obra de Deus. Ela já
havia se formado pelo SEBRA no
curso de Educação Cristã, e pelo
Instituto de Liderança para o Ministério com Crianças - ILMC, curso
aplicado pela Aliança Pro Evangelização das Crianças - APEC.
Foi assim que tive meu primeiro
contato com o ministério APEC.
Eloilma desenvolvia trabalhos
no ministério infantil nas escolas
públicas, hospitais e auxiliava no
clube bíblico da sua Igreja. Logo
após a conclusão do curso teológico em 2003, Eloilma e eu nos
casamos numa linda noite do dia
13 de dezembro. Uma das maiores
emoções que meu coração já pode
experimentar, foi algo inexplicável,
só tenho a agradecer a Deus pela
auxiliadora que me deu.
Agora casado e com o propósito
ﬁrme de seguir em frente em prol do
avanço do reino de, faço uso das palavras do apóstolo Paulo a Timóteo:
“O Senhor Deus me considerou ﬁel
para o ministério”, ao descrever o
privilégio de ingressar no pastorado
no ano de 2004, enviado pela Igreja
Batista Regular do Calvário. Foram
meus primeiros passos a tão almeja
tarefa de pregar o Evangelho da
graça de Deus aos perdidos. Quatro
anos e meio de muito empenho e
dedicação na Igreja Batista Regular
Peniel no interior do Estado do Acre
na pequena cidade de Plácido de
Castro.
Em nosso testemunho em realizar o trabalho de Deus com muito
amor e zelo, não desperdiçando as
oportunidades que estavam diante
de nós, fomos guiados por Deus a
aceitar o convite da Igreja Batista

Regular do Universitário, no Bairro
que leva o seu nome, na capital
Rio Branco. Era um novo e grande
desaﬁo de servir a Deus nesta congregação, pregando o Evangelho e
ediﬁcando almas para o reino eterno
e glorioso do nosso Deus. Ali ﬁcamos
por três anos e meio.
Nosso ministério foi destacado
pela dedicação em alcançar as almas
dos alunos nas escolas públicas. Por
quase uma década minha esposa
Eloilma servia ao Senhor através do
Projeto de Evangelismo nas Escolas
Públicas de Plácido de Castro e Rio
Branco. Desde quando a conheci, fui
desaﬁado à trabalhar com crianças,
mas somente em 2005 me envolvi de
fato com este trabalho relevante, atuando na igreja local e desenvolvendo
os clubes bíblicos.
Finalmente em 2011 me tornei
aluno do Instituto de Liderança para
o Ministério entre as Crianças - ILMC,
com o desejo de me tornar obreiro,
pois eu e minha esposa acreditávamos que junto à APEC poderíamos
realizar um trabalho mais amplo e
eﬁcaz, de tempo integral, alcançando
as crianças com a mensagem da
salvação.
A cada dia o Senhor tem conﬁrmado nosso chamado de servir a
Ele entre às crianças como obreiros da APEC no Estado do Acre.
O desejo que pulsa em nossos
corações é o de testemunhar às
crianças, que desconhecem a graça
maravilhosa de Deus! Oro para que
esse seja não somente meu desejo
e o da APEC, que é testemunhar
a verdade que vem da cruz aos
pequeninos, e ensiná-los o grande
amor de Deus que se manifestou a
nós pecadores.
Grandes são os desafios que
Deus tem colocado em nossas mãos,
para o resgate, fortalecimento, e treinamento do povo de Deus para o Ministério com crianças na Amazônia.
Temos percorrido vários municípios do Acre (Acrelândia, Sena
Madureira, Plácido de Castro, Santa
Rosa do Purus, Cruzeiro do Sul,
Plácido de Castro e Manoel Urbano)
e alcançamos os municípios Amazonenses de Boca do Acre e Lábrea,
distante uns 950 km da capital Rio
Branco.
“Missões começam onde há um
salvo e vai até onde há um perdido”. Essa frase ilustra bem a nossa
responsabilidade em proclamar a
glória de Deus no mundo inteiro.
Essa honrosa tarefa comissionada
pelo soberano Deus só pode ser
realizada através do trabalho em
conjunto entre enviadores e enviados. Cada crente deve exercer um
desses papeis, ou até os dois. Encaramos a obra missionária como uma
grande responsabilidade e acima de
tudo, como um grande privilégio de
levar a Luz às crianças que estão
na escuridão.
Pr. Josimar de Silva Lima
E-mail: josimar.eloilma@gmail.com
Enviado para o
ministério pela Igreja
Batista Regular do Calvário.
Atualmente é membro da
Primeira Igreja Batista
Regular de Rio Branco.

C

omeço nossa meditação fazendo
uma analogia entre nós pais e
líderes de crianças como sendo
agricultores e elas como sendo nosso terreno, o lugar da plantação.
O tipo de terra em que se faz a plantação é determinante para a qualidade dos frutos que vamos colher. A preparação do terreno é uma
das principais tarefas do agricultor para se obter uma boa colheita.
A terra deve ser bem trabalhada, para que as raízes das plantas se possam instalar fácil e rapidamente, retirando da mesma
todas as substâncias de que se alimentam. Ao trabalhar manual
ou mecanicamente a terra, podemos aproveitar para acrescentar
adubo, compostos orgânicos ou elementos que visem melhorar as
características do solo (argila, areia, etc.).
Pesquisando em um site português especializado sobre como
preparar a terra para o plantio , o autor do texto dá algumas dicas
que quero contextualizar com o cuidado espiritual que devemos ter
com o desenvolvimento de nossas crianças:
Preparação da terra
O autor recomenda que a terra seja revolvida, desfazendo a
crosta que se instalou, permitindo assim que circulem melhor a água
e o ar. Depois de toda a terra revolvida, desfaça os aglomerados,
até cerca de 20cm de profundidade, a terra deve ﬁcar relativamente solta. Nesta altura, aproveite para acrescentar à sua terra, os
elementos que pretende para corrigir ou melhorar a composição
da mesma. Por último, retire da superfície as pedras, todos os
elementos estranhos à terra que poderão mais tarde diﬁcultar a
plantação e posterior enraizamento.
Esta fase na vida de nossas crianças consiste em nós prepararmos o coração delas ensinando-as a Palavra de Deus.
Ensinando-as sobre os efeitos do pecado na vida do ser humano,
que se assemelha a uma crosta que se grudada a terra impede a
adequada circulação da água e do ar, assim, o pecado vira uma
crosta em nós e impede que a Palavra de Deus penetre em nossos
corações e mentes.
Fertilização
Uma vez que a terra está tratada, os efeitos nocivos foram
tirados, o próximo passo é a fertilização da terra. O autor do texto
recomenda:
“Ao mesmo tempo em que areja a terra do seu jardim, aproveite
para adubar e fazer eventuais correções, generalizadas ou apenas
em determinados locais. Este é o momento ideal para acrescentar
areia a uma terra demasiado pesada, calcário a uma terra descalciﬁcada, terra pesada ou argila a um terreno que não retenha água,
por exemplo.”
Por meio do ensino da Palavra de Deus às nossas crianças, o
Senhor trabalha as correções necessárias na vida delas. Algumas
precisam ser ajudadas a identiﬁcar alguns comportamentos (leia-se
pecado) especíﬁcos em seus corações que precisam ser corrigidos,
como o egoísmo, a desobediência, a ansiedade, a procrastinação
dentre outros. Essas correções só ocorrem quando a criança tem
consciência de seu estado de pecador e se rende a graça salvadora
do Senhor Jesus. Não há educação secular, terapias ou qualquer
outro método que alcance e transforme o coração humano a não
ser a fé salvadora em Jesus Cristo, que nos leva a reconhecer
nosso estado pecaminoso e a necessidade de depender de Deus
para vencer o pecado.
Plantio e colheita
Se a terra foi bem preparada, está corretamente adubada e fertilizada é hora de plantar a semente e esperar pacientemente que
esta cresça e no tempo certo, dê o seu fruto. No nosso caso, a terra
é o coração de nossas crianças, diz respeito ao investimento que
ﬁzemos para alcançar o coração delas para receberem a Palavra
de Deus, lendo com elas desde pequeninas a Bíblia, orando com
elas, ensinando-as a ter comunhão com Deus.
A fertilização e adubação dizem respeito a nós perseverarmos
no ensino da Palavra aos nossos pequenos. Dizem respeito à nossa responsabilidade de levarmos eles sistematicamente a igreja,
ensiná-los a ter tempo com Deus por meio da leitura diária da Palavra e da oração. Sei que não é uma tarefa fácil, tampouco simples,
requerer de nós uma grande dose de tempo e determinação, mas
devemos lembrar que nenhum agricultor conseguirá realizar uma
boa colheita sem preparar o solo.
É verdade que muitas vezes o agricultor faz toda a sua parte,
prepara e aduba o solo, faz o plantio, os frutos começam a despontar
e algo fortuito acontece como uma geada, um vendaval, uma praga
que se abate sobre a plantação, por isso, depois de termos feito
tudo que estava ao nosso alcance, devemos ﬁcar em oração por
eles, conﬁando que Deus na sua inﬁnita bondade e graça preservará o coração e a mente deles de todas as investidas e ataques
do inimigo. Mãos à obra!
http://www.portaldojardim.com/pdj/2009/10/13/
como-preparar-a-terra/, capturado da internet em 26/09/2016.
O verbo procrastinar é utilizado no sentido de negligenciamento de
atividades, ou seja, quando um trabalho não recebe a devida atenção
e importância que deveria, sendo deixado de lado para a produção
de outras atividades menos importantes, por exemplo.

“Nada fala mais alto às pessoas ou as atende
melhor do que a generosidade de um líder”.
(John C. Maxwell)

Florescer

Igreja Batista Esperança e sua
V Conferência Missionária

A

primavera é uma linda
estação, depois de um
tempo de frio onde os
jardins ﬁcaram sem verde e sem
ﬂores a chuva começa a molhar a terra a neve derrete
os dias ﬁcam mais ensolarados e podemos ver nas arvores secas as primeiras folhas verdes aparecerem aos
poucos tudo vai mudando e as ﬂores brotam nas arvores
anunciando que a vida continua os pássaros passam a
voar as abelhas pulam de ﬂor em ﬂor espalhando assim
as sementes da vida, no nosso pais isto não é tão claro
mais nos países ao norte onde o período de inverno é
bem mais rigoroso com neve e seis meses sem sol o
ﬂorescer é algo muito lindo e esperado por todos, a tristeza do cinza é substituída pela beleza do sol das ﬂores
e o perfume dos jardins.
Que maravilhosa alegria poder ﬂorescer na presença
na presença do nosso Senhor , ser como a oliveira ﬂorescendo na casa de Deus, uma arvore muito importante,
muito forte e que podemos ler nas escrituras como era
importante para o povo de Israel e as civilizações do passado, até hoje as oliveiras são importantes e apreciamos
o azeite feito de seu fruto as azeitonas, nas saladas no
preparo de vários pratos culinários deliciosos, o azeite
tem que ser puro, ser feito a base de frutos selecionados
de oliveiras perfeitas.
As oliveiras são arvores muito resistentes, passam por
vento, chuva, invernos rigorosos mais ﬂorescem e dão
frutos, assim deve ser a vida de cada crente, precisamos
nos fortalecer a cada dia para atravessar os invernos e
ﬂorescer.
Como estas preciosas arvores precisamos ﬂorescer,
dar frutos, passar por diﬁculdades para perceber que precisamos frutiﬁcar e quando os crentes falham em ﬂorescer e
dar frutos o mundo sofre porque temos a responsabilidade
de falar e levar o evangelho a toda criatura.
Os que estão plantados na casa do Senhor ﬂorescerão
nos átrios do nosso Deus. Salmos 92.13. Plantadas na
casa de Deus como oliveiras fortes crescendo no solo bom,
sendo alimentadas a cada dia com a Palavra de Deus.
“Oh! quão doces são as tuas palavras ao meu paladar,
mais doces do que o mel à minha boca. Salmos 119.103”.
Precisamos buscar a cada dia o alimento puro e perfeito da Palavra de Deus, lendo e meditando, colocando
em pratica tudo que as Sagradas Escrituras nos ensina,
todas as respostas, a linha que devemos seguir. Somente
alimentados pela Palavra de Deus seremos fortes para
ﬂorescer, nossas raízes estarão ﬁrmadas e assim mesmo
depois de um inverno de problemas mesmo com os ventos
de falsas doutrinas estaremos ﬁrmes e alimentadas, e temos o orvalho da oração que refresca a nossa vida a cada
dia, pois em oração pedimos perdão pelas nossas falhas e
contamos para Deus todas nossas ansiedades e medos.
Na casa de Deus, alimentadas pela seiva da Palavra
e molhadas pelo orvalho da oração vamos ﬂorescer e
nosso perfume vai se espalhar onde vivemos, em nossa
família, e todos perceberão que somos diferentes. “Na
velhice ainda darão frutos; serão viçosos e vigorosos para
anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele
não há injustiça”. Salmos 92. 14-15
Vivemos tempos áridos de amor, a terra está seca e
arrasada, somente oliveiras fortes podem resistir a este
tempo de falta de fé e amor frutiﬁcando, pois as ﬂores
vão cair dando lugar aos frutos que podem alimentar as
pessoas, muitos podem não acreditar que nossas vidas
podem abençoar outras vidas mais sabemos que Jesus é a
nossa rocha e nosso frutiﬁcar anuncia a retidão do Senhor.
Muitos vezes olhamos para o mundo e vemos ímpios
ﬂorescendo, alcançando degraus, sendo ricos e famosos
e ﬁcamos tristes pois olhamos para nossas vidas e não
entendemos o porquê disto. “Quando o ímpio crescer
como a erva, e quando ﬂorescerem todos os que praticam
a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente”.
Salmos 92.07
Neste momento parece que não está valendo a pena
ﬂorescer na presença do Senhor, mais os ímpios vão ser
destruídos por seus próprios erros e pecados, a sua alegria
será passageira e eles acabam colhendo frutos amargos
de destruição. Florescer na presença do Rei é a certeza
de frutos que passarão para a eternidade, é certeza de
vida perfumada e bela, é espalhar no mundo o bom perfume de Cristo e seu amor. “Porque para Deus somos o
bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se
perdem”. 2 Coríntios 2.15
Sejamos o bom perfume de Cristo, frutiﬁcando a cada
dia, fortes e belas na presença do Senhor. Floresça no
seu viver!

Missionários e equipe IBE no sábado
os dias 28 a 30 de outubro, a estados brasileiros e em 15 países de quaIgreja Batista Esperança em tro continentes. Para este ano os planos
Vila Mariana, São Paulo, Ca- são de adotar mais quatro novos projetos.
pital, sob a liderança do Pr. Sérgio Moura,
O ponto alto da conferência, para os
realizou a V Conferência Missionária. O missionários, segundo a fala de alguns
tema foi “Ide, pregai a Cristo” (Mc 16.15) deles, é a receptividade e hospitalidade
e o preletor o Pr. Paulo Bondezan, de dos membros da Igreja que acolhe a todos
Curitiba PR.
os missionários em seus lares como se
Como sempre, o evento contou com fossem pessoas da família. Esse trataa presença de dezenas de missionários mento diferenciado e grande consideração
oriundos dos mais diversos campos de por aqueles que servem ao Senhor nos
trabalho no Brasil e no exterior, e de vá- campos missionários tem se tornado uma
rias missões que agenciam missionários marca. Este ano 24 famílias anﬁtriãs hosdo meio batista fundamentalistas, MBIB, pedaram 38 missionários que se ﬁzeram
MBBF, AMI, Asas de Socorro, Rocha presentes às conferências.
Eterna, MMM, CBBN, MIBRE, MIBRA,
Assim, quando termina a conferência
MBRPT, MNTB, OM, OANSE, APEC, MAB os missionários já estão planejando mare YMI-BR, entre outras.
car presença no próximo ano, pois sabem
Ao todo, a Igreja Batista Esperança que em 2017 a data já está deﬁnida para
apoia 87 missionários espalhados por 16 os dias 27 a 29 de outubro.
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Fachada da igreja

Parte da equipe

CONSELHO DE MISSÕES DA IBE
Sérgio Ferreira
Regina Ferreira
Policarpo Saraiva
Gilvânia Saraiva
Priscila Ramos

Sílvia Heringer
Severina Cândido
Zenaide Ribeiro
Wilson Freire
Vânia Freire

DICAS DE LEITURA

“Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as
pessoas; os livros só mudam as pessoas.” Mário Quintana
COMO ANUNCIAR O
EVANGELHO ENTRE
OS PRESOS.
Antônio Carlos Júnior,
Cristiano Rezende Franco e Elben M. Lenz César
Editora Ultimato
www.ultimato.com.br
Quase ninguém enxerga os presos. E
essa invisibilidade é, talvez, o pior tratamento. Os que estão atrás das grades
serão soltos um dia. Como retornarão?
Quem pode mudar suas vidas? O que
a igreja deve fazer? Como Anunciar o
Evangelho entre os Presos é uma ferramenta de capacitação teológica e prática
para pastores, líderes e, especialmente,
aqueles que se dedicam à visitação em
prisões e os que querem evangelizar os
encarcerados.
O COMENTÁRIO
DE ISAÍAS
Alec Motyer
Edições Vida Nova
www.vidanova.com.br
Depois de mais de trinta
anos de estudos e ensinos sobre Isaías, Alec
Motyer apresenta uma

riqueza de comentários e perspectivas
sobre Isaias. Embora sua ênfase seja
sobre a dimensão gramatical, histórica,
estrutural, literária e teológica do texto,
Motyer escreve tendo em vista o signiﬁcado de Isaías para os cristãos de hoje.
Com base no conhecimento do texto
hebraico, o comentário acomoda facilmente leitores sem qualquer proﬁciência
da língua original.
O MANUAL
DO DISCÍPULO
William MacDonald
Chamada da Meia
Noite
www.chamada.com.br
Todo discípulo é chamado a algo bastante
radical. Por mais de
meio século, o coração
do autor deste livro tem batido pela prática e proclamação do discipulado bíblico.
Aqui está concentrado o ministério dessa
vida em forma de livro para você. Centenas de ajudas práticas para os principais
assuntos, entre eles: Os Ensinamentos
Revolucionários de Jesus; O Pecado que
Ninguém Confessa; Discipulado Pessoal... e muito mais.
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MAPUTO 14 ANOS
Já se passaram 14 anos desde que a Família Amorim saiu do
Brasil para Maputo, Moçambique
na África. Em meio a muitas lutas, mas sempre em vitória com
Cristo, o trabalho de implantação
de igrejas tem prosperado. No
feriado de 25 de setembro foi
realizado o primeiro encontro de
Jovens das três igrejas Batistas
Regulares de Maputo. Mais de 60
jovens estiveram presentes. O Pr.
Max, que está liderando a igreja
Batista do Bairro da Liberdade, na
ausência do Pr. Joel foi o preletor.
Um dia todo em comunhão que
será inesquecível para todos. As
igrejas já se preparam para as
comemorações de Natal e fim
de ano. Contatos com Pr. Divino
Amorim e família pelo telefone
(258) 21 41 47 37; 84 60 31 570
e e-mail: divinogomesamorim@
yahoo.com.br.
BATISMO

A Igreja Batista Bíblica de
Vila Progresso em Guarulhos SP,
sob a liderança do Pr. Wagner
Bueno, realizou mais um batismo
no domingo, dia 30 de outubro.
Desceram às águas os irmãos:
Laura, Letícia, e o casal David e
Márcia. Momento de festa na igreja e no Céu. Esses irmãos testemunharam publicamente a quem
desejam servir por toda sua vida.
Logo no início de 2017, serão
batizados outros três irmãos que
já estão em preparação. Também
para o início do novo ano, existe
a possibilidade da igreja abrir um
ponto de pregação na casa dos
irmãos Luiz Raimundo e Leni. Ao
Senhor toda honra e glória! Contatos: Wagner Bueno <pr.wagner.
bueno@gmail.com>.
PROMESSA DE FÉ
A Igreja Batista Caraguá em
Caraguatatuba SP, sob a liderança do Pr. Walmir H. Quaresma,
realizou nos dias 5 e 6 de novembro, a Primeira Conferência
Missionária para a implantação
do Compromisso de Fé para Missões. O preletor foi o Pr. Carlos
Alberto Moraes, Coordenador
de Missões da AMI - Associação
Missionária Independente. A partir
desta conferência os primeiros
missionários serão adotados,
pois se trata de uma igreja ainda
nova fundada pelo missionário
estadunidense Pr. Alex Hensley.
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Primeira IBR de Campinas
33º Encontro de
e o mês de missões
Mulheres em Vila Rosa

O

utubro é o mês
de missões da
Primeira Igreja
Batista Regular de Vila Teixeira em Campinas, sob a
liderança do pastor Luciano
Martins. Durante todo o mês
as atividades são voltadas
para o trabalho missionário
e no último domingo o culto
missionário que este ano
teve como pregador o Pr.
Carlos Alberto Moraes, Coordenador de Missões da AMI.
A conferência missionária é realizada há dez
anos e a igreja apoia ﬁnanceiramente oito projetos
externos. Dentro do projeto
missionário da igreja há os
seguintes ministérios: Grupo

Mensageiros da Esperança
que atua na zona rural da
região; Programa Radiofônico Razão para Viver na
Rádio Iniciativa FM, agora
diário; Ministério 4.3 - Evangelismo Infantil; Curso por
Correspondência Vida Após
a Morte; Evangelismo de rua
denominado Strit Church
com jovens e adolescentes;
Ministério de Apoio aos Ribeirinhos em Borba, Amazonas treinando atualmente
20 líderes de seis comunidades e o NEBs (Núcleos de
Estudos Bíblicos) que são
realizados duas vezes por
ano. No primeiro semestre
de março a maio e no segundo semestre de agosto a

outubro, encerrando durante
o mês de missões. Muitas almas tem sido salvas através
destes ministérios.
Neste ano, a realização
do NEBs do segundo semestre envolveu 15 grupos
com 40 alunos e 50 líderes,
incluindo os professores.
Cinco pessoas foram salvas. No culto missionário
deste ano, fez parte da
programação, a entrega dos
certiﬁcados do curso NEBs.
Nem todos os 40 alunos
puderam comparecer, mas
foi um momento de grande
bênção para toda a igreja.
Na foto, o grupo presente
de alunos, hospedeiros e
líderes.

Para saber mais sobre a igreja: < www.primeirabatistaregular.com.br >.

10 características a serem
buscadas em futuros pastores

A

Escritura deve
ser o nosso
primeiro guia
ao avaliarmos o desejo
de um jovem pelo ministério pastoral (1Timóteo
3.1-7; Tito 1.5-9; 1Pedro
5.1-4). Este plano precisa, então, ser avaliado
pelo desejo do jovem
pela obra (chamado interno), e em seguida pelos
pastores e congregação
de sua igreja local (chamado externo). Embora
essas qualidades bíblicas
sejam úteis, elas não são
exaustivas.
Assim, aqui estão 10
outras características que
eu busco, as quais eu sinto
que não necessariamente
são fatores impeditivos, mas,
ainda assim, são muito importantes para o ministério
pastoral e se inserem na
estrutura do fruto do Espírito

Brian Croft

na vida de um cristão:
01 - Um amor profundo e
preocupação pelas pessoas
e pelas almas.
02 - Um amor evidente e
pessoal por Jesus.
03 - Uma personalidade
cordial, com a qual as pessoas se sintam bem.
04 - Uma capacidade
ímpar para compreender e
explicar a Palavra de Deus

05 - Uma capacidade de se envolver
emocionalmente com as
pessoas, tanto em público quanto em privado.
06 - Um comunicador capaz de se fazer
entender.
07 - Uma consciência autêntica e honesta
quanto ao seu coração
e quebrantamento pessoal.
08 - Um espírito
manso e humilde.
09 - Uma posse evidente
de sabedoria e discernimento
para enfrentar a vida e lutas.
10 - Uma forte capacidade de empatia em relação a
uma pessoa que sofre.
Pastores, busquem estas
características nos futuros
pastores de suas igrejas e
considerem o seu próprio
caráter à luz dessas qualidades.

Tradução: Camila Rebeca Almeida
Revisão: William Teixeira
Original: What are 10 qualities every pastor needs to possess?
I autor é pastor da Auburndale Baptist Church em Louisville, Kentucky.

O grupo participante em selﬁe da presidente

A

Sociedade Feminina Missionária
Unidas de Sião,
sob a presidência da irmã
Dulcinéia Rocha Perez, realizou o 33º Encontro de
Mulheres, no dia 24 de setembro de 2016. Foi uma
tarde fria, mas aquecida com
a chegada de muitas irmãs
vindas de vários bairros e
igrejas, como Jordanópolis, e também de cidades
adjacentes, como Jardim
Miriam em São Paulo e Alzi-

ra Franco em Santo André,
entre outas, totalizando 355
pessoas.
As irmãs de Vila Rosa
receberam a todos com muito
carinho, através das dinâmicas, e a distribuição de
guarda-chuvas já marcantes
nestes encontros. O momento missionário foi repleto
de bênçãos, sendo possível
conhecer um pouco sobre o
trabalho do Pastor Zenildo
e sua esposa Ednéia que
trabalharam durante alguns

A preletora
anos em Guaíba RS e agora
estão de mudança para Sinop MT. Uma oferta especial
foi levantada para ajudar este
casal na mudança.
A palestrante desta tarde
foi a irmã Nancy Felix Fragoso que abordou o tema
“Distribuidoras do amor de
Deus”, lembrando a cada
irmã presente que neste
mundo de ódio e destruição
somos chamadas para levar
a verdadeira mensagem de
amor e salvação.

Igreja Batista Bíblica de
Novo Gama comemora 32 anos

I

naugurada no dia
30 de Setembro de
1984, a Igreja Batista
Bíblica de Novo Gama GO
acaba de completar 32 anos.
O trabalho teve início através
da irmã Edna que mudou-se para Novo Gama com
seus ﬁlhos. Sendo membro
da Igreja Batista Bíblica em
Camaragibe PE, e por não
existir uma igreja batista
fundamentalista na região,
resolveram fazer culto em
sua casa para as crianças
do bairro.
O trabalho cresceu a
ponto de a Junta Batista Bíblica de Pernambuco enviar
um representante e mais
tarde ver organizada aquela
que seria a Primeira Igreja
Batista Bíblica da Região
Centro Oeste. Em 1990,
o missionário Pr. Geovan
Bezerra dos Santos assumiu
o trabalho com as bênçãos
da Igreja Batista Bíblica em
Avelino Lopes-PI, responsável pela igreja na época.
Para comemorar os 32
anos da igreja, foi realizado
uma série de conferência
que teve como preletor o
Pr. Luís Carlos Sacramento
da Igreja Batista Bíblica
em Simões Filho BA, que
se fez acompanhar de sua
esposa Joseane. Foram
realizados quatro cultos. No

dia 30 de Setembro sexta-feira,
foi um encontro
de casais com o
tema: “Quem ama
cuida”. No sábado
à noite foi realizado o segundo
culto com a igreja lotada devido
à presença dos
irmãos da Igreja
Batista Bíblia em
Lunabel, liderada pelo seu Pr.
Alexsandro Luiz,
e o missionário
Odailto, obreiro Casal Santos e casal Sacramento
da Igreja Batista Bíblica em evangelização de crianças
Luiz Eduardo Magalhães carentes do bairro de Mont
BA, além de visitantes do Serrat, visando também a
entorno da Igreja. Domingo, salvação dos parentes desalém de uma EBD animada tas crianças. Dentro do seu
a conferência teve seu en- ministério a Igreja também
cerramento no culto da noite. tem realizado acampamenA igreja em Novo Gama tos todos os anos com cerca
ao longo desses 32 anos de 200 pessoas em média,
organizou a Igreja Batista reunindo irmãos de várias
Bíblica em Lunabel, e a Con- regiões do país.
gregação Batista Bíblica em
No momento a igreja vive
Mont Serrat, além de desen- o desaﬁo da construção do
volver projetos voltados para novo templo. As obras já coo apoio da obra missionaria meçaram e todos os membros
como o Projeto Macedônia estão envolvidos. Orem pela
em parceria com a Igreja igreja e pelo Pr. Geovan e sua
Batista Bíblica em Avelino família. Contatos pelo e mail:
Lopes que se ocupa da as- prgeovan@yahoo.com.br, ou
sistência ao Campo missio- pelos telefones: (61) 3334nário na cidade de Mansidão 2930; (61) 99168-6291 (Claro)
BA; Projeto Maná com a e (61) 98521-4397 (Vivo).

