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Empresa Missionária

Tudo começou em 2009,
quando o empresário Wagner Ferreira decidiu que a
empresa da qual ele era
sócio se tornaria missionária. Casado com Luciana,
com quem tem dois filhos,
Mateus e Murilo (Foto),
Wagner aceitou contar sua
história ao Jornal de Apoio
com vistas a incentivar outros empresários a fazerem
o mesmo e desfrutarem das
bênçãos que ele tem desfrutado. Leia matéria em Visão Panorâmica, página 6.

jornaldeapoio.com.br

Congresso da AMI será em
Caraguatatuba SP

Acampamento de Jovens
A AMI - Associação Missionária Independente realizará no mês de julho, de 11 a 14, no Hotel Litoral Norte em
Caraguatatuba SP, o seu VIII Congresso Missionário, tendo como preletor o Pr. Ramon Lara, de Santiago, Chile.
As mensagens serão baseadas no texto de I Pedro 5.1-4 e abordarão o tema: “Vivendo a Palavra para Motivar
os Discípulos”. A intenção é mostrar que se você não vive o que prega, não sabe o que ensina. Veja matéria
completa na página 3 em Nosso Destaque.

No Brasil, 29% são evangélicos
De 13 a 16 de Abril. Leia na página 2

Leia nesta edição

EDITORIAL BAuTISTA INDEPENDIENTE

O missionário brasileiro,
Adriano Silva, que está
trabalhando na Argentina, em Pilar, Buenos
Aires, tem o grande desafio de iniciar uma editora no país de los
Hermanos. Observatório Missionário, página 4.

PROJETO SuDESTE ASIáTICO

Pesquisa Datafolha divulgada no final de 2016 (29/12) revela
que 48%, metade dos cristãos evangélicos do Brasil, nunca
tiveram outra religião. A pesquisa, que é realizada desde a
década de 1990 tem demonstrado dados interessantes sobre
religião em nosso país.
A pesquisa de 2016 mostra que, para cada dez brasileiros acima
de 16 anos, três se diz evangélico, totalizando 29% da população.
Os católicos somavam, em 1994, 75% da população, e em 2016,
o percentual caiu para 50%. Mas um dado interessante, que
mostra o espírito do nosso tempo, é o fato que a cada ano cresce
o percentual dos que se dizem sem religião. De 5% em 1994, saltou para 14% em 2016. Continua na página 6.

Jubileu de Ouro da Igreja Batista
Bíblica em V.S. Jorge

A AMI – Associação Missionária Independente, quer fazer do Timor
Leste a porta de entrada para um projeto mais amplo capaz de alcançar todo o Sudeste Asiático. Para tanto, está apoiando o missionário
Osmundo, que é brasileiro casado com a filipina Mari. Observatório
Missionário, página 4.

PROJETO DELTA

Leia no Observatório Missionário, página 5, o novo projeto iniciado
em Minas Gerais pelo missionário Pr. Leonilson Pereira Leite.

CASAIS APAIXONADOS

DEZEMBRO DE 2014
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BOM SAMARITANO

A

missionária Ana
Paula de Oliveira,
da Igreja Batista
Independente de Formiga
MG é enfermeira e atua desde 2009 auxiliando na implantação de igrejas e a famílias
missionárias. Já trabalhou
em Barretos até 2012 com Pr
Esteliano e família; No Pará
até agosto de 2013 no Projeto
Bom Samaritano; Em Arcos
- MG auxiliando Pr Weber
e família no
Goianesia GO na obra do Pr. Vanderley seu ministério;
Borges e sua família. Agora Ana Paula foi para o
Pará como missionária
no Projeto Bom Samaritano com a
família do Pr. Esteliano.
Como enfermeira, trabalhará entre
os ribeirinhos de Salvaterra da Ilha de Marajó por um
ano.

jornaldeapoio@yahoo.com.br

MARÇO DE 2015

O

ALTO RIO PURUS

undada em 1990,
a AMI - Associação Missionária
Independente estará completando 25 anos em 2015.
Durante o VII Congresso
Missionário Batista Fundamentalista que será realizado no período de 14 a 17
de julho em Valinhos SP no
Hotel Fonte de Santa Tereza,
a Diretoria fará a celebração do Jubileu de Prata da
missão.
Juridicamente a AMI foi
registrada no dia 11 de setembro de 1990 em Dourados MS. Já teve sua sede
jurídica em Orlândia, Batatais, Franca e atualmente
está em Ribeirão Preto com
escritório administrativo em

Marjorie
May
Browning:
Assassinada
a sangue frio

A Diretoria da AMI programou este seminário ministrado pelo Pr. Ednilson
Farto Batista (Foto) da PIB
de Atibaia SP especialmente para instrução dos
pastores, tesoureiros, secretários e demais pessoas
envolvidas ou interessadas
na administração das nossas igrejas.
As leis do nosso país
exigem o aprimoramento
na administração em nossas igrejas e o palestrante,
além do conhecimento tem
a prática no exercício deste
ministério tão importante.
A AMI incentiva os pastores e demais pessoas
ligadas às áreas administrativas das igrejas a participar
deste seminário que será
realizado em três manhãs
durante o congresso. Muitas dúvidas poderão ser
tiradas, pois o curso será
todo apostilado. Para se
inscrever entre no site:
www.missaoami.com.br.
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Guarulhos SP.
Os primeiros

passos para
a formação da missão foram
dados em 1988, por iniciativa
dos pastores Carlos Alberto
Moraes e Fridolin Janzen.
Montaram um modelo de
Estatuto e Regimento Interno e fizeram a convocação
de uma reunião de pastores
de várias partes do Brasil
que ficou conhecida como
Consulta de Campo Grande,
por ter sido realizada nas dependências da Igreja Batista
do Calvário na capital Sul
Mato-grossense.
Naquela primeira reunião
participaram representantes
de 14 estados brasileiros:
Acre, Amazonas, Bahia,
Goiás, Mato Grosso, Mato

Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul, Roraima
e São Paulo.
Durante as próximas edições do Jornal de Apoio nos
primeiros meses de 2015,
a missão estará enviando
material informativo sobre
as comemorações, mas o
importante é que os interessados façam o mais cedo
possível a inscrição para
participar do VII Congresso
Missionário Batista Fundamentalista. As inscrições
podem ser feitas através do
seguinte endereço: www.
missaoami.com.br. Veja
anúncio na página 8 nesta
edição.

Conferênci
Na IBE 2014
alcançou seus objetivos

A

os dias 26 a 29 de janeiro de 2015 reuniram-se
no Hotel Majestic em
Águas de Lindóia SP pastores e
membros com as respectivas famílias das Igrejas Batistas Regulares
que formam a AIBRECES - Associação das Igrejas Batistas Regulares do Centro Sul do Brasil. O tema
do evento foi Pastor e Liderança,

tendo como preletor principal o Pr.
Luiz Alberto Teixeira Sayão.
No encontro foi realizada também a 57ª Assembleia da AIBRECES para eleição da nova
diretoria para o biênio 2015-2016
que ficou assim composta: PRESIDENTE: Pr. Gilberto Bruno;
VICE-PRESIDENTE: Tomé C. de
Faria; SECRETÁRIO: Pr. Josias

N

o dia 12 de novembro a missionária Marjorie May Browning, com 84
anos de idade e em plena
atividadem, foi assassinada friamente por um
adolescente de 16 anos. O
crime aconteceu no povoado de Nova Holanda, em
Pilão Arcado, onde May
residia há mais de 40 anos.
Leia matéria na página 3.

Conferência Missionária da Igreja
Batista Esperança sob a liderança do Pr. Sérgio Moura realizada este ano
nos dias 3 a 5 de outubro foi
uma grande bênção e alcançou todos os seus objetivos.
Primeira Igreja Batista Bíblica de
Chequer, autor do livro “Detalhes do Fim – Sinais Indicativos
Causou impacto tanto na
Vitória da Conquista (PIBBVC)
da Segunda Vinda de Cristo e Eventos do Fim”.
vida dos membros da igreja
está agradecendo a Deus pelos
A celebração começou no dia do aniversário da Igreja, 04
quanto dos missionários pre115 anos de existência nos dias 06, 07 e 08
de fevereiro, com uma programação preparada pela União de
sentes e dos visitantes. As
de março de 2015. Na ocasião ocorre à série
Adultos. Foi realizado o dia de oração em gratidão pelos 115
mensagens proferidas pelo
de conferências “Venho sem demora. Conanos. Começou às 06 horas da manhã e foi até as 18 horas,
Pr. Tim Rabon (foto menor)
serva o que tens”, com o Reverendo Edesio
tendo o intervalo de duas horas para almoço.
Missionários participantes
que veio dos EUA alcançou
os corações e levou a muitas de
Fé para Missões ultradecisões.
passou o alvo em
Cerca de 60 missioná- que provavelmente 10% o
permitirá
rios participaram do evento, a admissão
de sete novos
sendo que 40 deles já são projetos
para o próximo ano.
apoiados financeiramente
Segundo o líder do Conpela igreja. Durante as con- selho
Missionário da IBE,
ferências mais sete foram irmão
Paulo Rodrigues, o Pr.
A Promessa de Fé
entrevistados pelo Conse- Sérgio
Moura logo definirá a 2014/2015
alcançou a soma
lho Missionário e poderão data
para a conferência de de R$ 24.000,00
ser admitidos no quadro de 2015
por mês
que poderá ser em uma (R$ 288.000,00
por ano) e
missões. A renovação do das
duas últimas semanas o número
de missionários
compromisso da Promessa do
mês de outubro.
passará de 70 para 77.

PIBBVC Comemora 115 Anos

E TUDO COMEÇOU COM UMA BÍBLIA
A Igreja foi fundada no dia 04 de fevereiro
de 1900 por Tertuliano da Silva Gusmão. Ele
construiu uma casa de adobe na Fazenda
Felícia, de sua propriedade. No registro histórico lemos que Tertuliano era fazendeiro e
também comerciante de gado. Ao viajar para
comercializar o rebanho, Tertuliano ganhou
uma Bíblia de presente. Ao retornar a Conquista, leu o livro com sua família atraindo
parentes e amigos. Esse grupo de pessoas
reconheceu que a Bíblia é a Palavra de Deus
e entregou a vida a Jesus. “Buscaram a Deus
em Sua Palavra e O acharam”.
O primeiro pastor foi Antônio Theóphilo de
Queiroz, genro de Tertuliano, e que foi preparado para o ministério pelo missionário americano
Zacarias Taylor. Em 1905 foi inaugurado um pe-

O

N

A

O

Pr. André Moreira recebeu a visita
da consultoria linguística da sua missão
que fez a
avaliação anual. O aprendizado
do idioma e
cultura dos Kaxinawás subiu mais
um nível e agora estão
perto do objetivo de plantar uma
igreja entre eles. No
mês de novembro saíram para compras
em Rio Branco
e para pregar conferência na Igreja
Batista Independente
Macedônia liderada pelo Pr. Stephen
Dollittle e na Igreja
Batista Fundamental, liderada pelo
Pr. Rui Messias. A
Marlete palestrou no retiro de mulheres
da Igreja Batista
Independente Macedônia e da Igreja
Batista Independente
de Brasiléia sob a liderança do Pr.
Willian. Contatos pelo
e-mail: andre_moreira@mntb.org.br.

C

Seminário
Caraguá
C

Mais uma família enviada para o Chile

de Andrade; TESOUREIRO: Carlos
R. Pacheco; VOGAIS: Pr. Alfredo
Ferreira, Pr. Dorivaldo Soares, Pr.
Luciano Martins. Ao todo foram 232
participantes.
Para 2016 já está confirmado o
mesmo local no período de 1 a 4 de
fevereiro com a realização da 58ª
Assembleia da AIBRECES e Retiro
das Famílias.

como apedrejamentos. Entretanto, resistiram
firmes na fé. No ano de 1928, foi inaugurado
o terceiro templo, na praça dois de julho, atual
Praça Caixeiros Viajantes. Esse templo foi demolido no final dos anos 50, para a construção
do atual, inaugurado em 1966, no ministério
do Pastor Gérson Rocha.
A PIBBVC iniciou esse ano com 925
membros. Está no sustento de 35 trabalhos
missionários espalhados pelo Brasil e mundo
afora. São cinco congregações, vários pontos
de pregação na zona rural, evangelização
nas escolas, os cultos transmitidos ao vivo
pela internet e, aos domingos pela manhã,
por uma emissora de rádio na cidade. O
ministério da igreja atualmente é composto
pelos Pastores José Infante Júnior, Vitor
Ferreira e Silva e Sidney Siqueira.

Urgente - Ensine já o
Caminho
àsMococa
crianças!
Projeto

Página 5

No dia 17 de dezembro de 2016 a Igreja Batista Bíblica em Vila São Jorge, Guarulhos SP ofereceu a Deus um
culto de Ações de Graças pelo Jubileu de Ouro (50 anos) de fundação, e 50 anos de ministério do Pr. Amadeu
Juliari, fundador da mesma. A história de ambos está entrelaçada. Impossível falar da igreja sem falar do
Pr. Amadeu e vice e versa. Página 7.

jornaldeapoio@yahoo.com.br

51 anos depois, o impacto de
vidas entregues nas mãos de Deus

a digitalização de todas as
edições para possibilitar
te
que os interessados tenham acesso a tudo
o que foi publicado.
A última metade
das edições é de
fácil acesso, mas
Família Rose na década de 1970
os primeiros anos
orria o ano de
proces
carecem de proces1963. Chegava a
acarre
so demorado acarreBatatais a família
tando certo custo. Mas
do pastor norte-americano
é um projeto e vamos
James William Rose. Após
concretizá-lo.
buscarem pela cidade um
Vivemos atualmente
orria o mês de
pouco
local para iniciar a igreja, foi
abril do ano de uma geração que
oferecida a garagem da casa
l984 quando a se importa com o passado,
Pr. Jaime e D. Nancy
onde morava a família do Dr.
m i n á rdo
i o Jornal pois a dinâmica do presenprimeiraS eedição
mas que chegava
João Gonçalves de Paula,
casa, na mesma rua, microfone,
Batista
Caàs mãos te não lhe permite refletir.
chegou
de Apoio
A Escola Dominical con- numa
nossa casa)
crentes que tinham vindo de
garagem dos cul- até a sala de
r a gde
u ádiversas
j á igre- Pouco se pensa também
crianças que vinham em frente à
de leitores
da igreja.
com a famí- nos aproximaram
São Paulo e ansiavam por quistava
definiu
as datas para
pelo nosso no futuro, pois na correria
para ver a esposa do tos e a amizade
jas espalhadas
ano minha
uma igreja para congregar. curiosas
João e o desejo de Em Julho daquele
as aulas
primeiro
sem perio- para atender as demandas
princípio,
e eu
Dona Nancy, tocando lia do Dr.
país. Ado
america- mãe, meu irmão Álvaro
Assim, em maio de 1963 pastor,
semestre
de 2015
na depen- do agora acabam com as
certa, nos
e a família do Pr. conhecer aqueles
dicidade
o Senhor Jesus
nascia numa garagem, na acordeão
falavam engraçado aceitamos
polosdência
de Orlândia,
Ma- recur- energias. Mas não podede se levantar
cantando. Junto com nos que
Rua Duque de Caxias, a Jaime
entoados, além como Salvador.
rília sos
e São
Paulo. Em
para sua mos nos esquecer de que
necessários
vieram mais tarde os pais. e os hinos
Continua na página 3
Igreja Batista Independente elas
pregada (sem
Marília
as aulas eserão
distribuição o presente só faz sentido
impressão
Minha família residia da mensagem
de Batatais.
ministradas
de 27
a 30 e outra. quando conhecemos bem o
edição
entre uma
que
de abril;
São Paulo,
anos foram passado e acreditamos
primeiros
Os em
e o futuro é tão certo quanto
dias de
01 sonhos
e 02 dee expectativas
maio;
em Orlândia
de 04
a 07 devido à afirmam as Escrituras.
foi que,
o resultado
Quando a Bíblia nos
de maio.
persistência, permaneceu.
o dia 29 de março
D e s tA
a proposta
v e z s e rinicial
ã o era de alerta sobre o fato de os
exatade 2014, exata
dois aproximar
professores:
Dr. de po- dias serem maus e nos
as igrejas
mente três anos
convida a remir o tempo,
Dereksição
O. Coleman,
e
batista fundamentalisda necesdepois da família Souza
exatamente
fala
independentes,
os
ta como
misDr. Coleman
de atenter sido enviada como mis
os regulares e os bíblicos, sidade premente
sionários para o Chile pela
para os conselhos
entre outros. Na época, as tarmos
Dr.
Raymond
Edge e duas Igreja
ma- Batista em D. Pedro,
e as promessas
passado
igrejas batistas fundamen- do
térias:
Panorama do Antigo TesManaus, sob a liderança do
futuro.
talistas estavam no Brasil do
tamento
Curso para
Formação
pesPr. João Azevedo Saraiva
A minhae expectativa
apenas a quatro décadas.
de Líderes
e Obreiros.
O curso
com
Jr aé família do Pr. Valtair de
é de permanecer
Havia uma história que soal
aberto
todos
e os interesda última
Oliveira também foi enviada
o soar
atépara
ainda estava sendo escrita vida
Josados em
quaisquer
dos polos
os mortos
pela mesma igreja. Pr. Jo
quando
apenas através das atas trombeta
podem
a inscrição
pri- através
mar Pinto de Souza com a
ressuscitarão
Cristofazer
das igrejas locais. Hoje, em
do site:
www.sbcaragua.org
nós os vivos
família teve o culto de envio
e depois
folheando edições de duas meiro
A taxa
de inscrição
de
junta-serárealizado
no dia 26 de março
arrebatados
décadas atrás se percebe seremos
R$ 50,00
e inclui
material de
de2011.
estarpara estar
com eles
que temos nas páginas mente
implanestudo
e questões,
mas quatroPr. Jomar está implan
com o Senhor
TODOS
deste periódico uma fonte mos
Ganoites
de aulas.
OAté
custo
lilá, dotando
a Igreja Batista Ga
(I Ts 4).
sempre
de pesquisas para aqueles para
vro
didático
será
de R$ 100,00.
e permissão
liléia em Rancágua, Chile
bênçãos
sob as
que pretendem escrever a Todos
sendo
está
os
pagamentos
deverão
pretenValtair
Pr.
Deus,
o
e
do Soberano
nossa história.
ser
efetuados
no primeiro dia
enviado para implantar uma
continuar publicando
demos
Nos últimos anos, de- de
priaula.
das nossas
Dr. Edge
igreja em Machali. No pri
pois da fundação da MBAM as boas notícias
Orem pelo Pr. Valtair e
meiro ano, no período de
missões e demais
mãos foi o Pr. Omar Hassan
- Missão Brasileira de Apoio igrejas,
maiores inforno dente, e o Pr. Carlos Alberto
melhoria
e
adaptação
Dauaidar que se família. Para
aos Missionários, o sonho é instituições.
Moraes, missionário que Abdalla
entrem em contato
aprendizado da língua, ele
acompanhar da esposa, mações
atua como Coordenador de fez
com a AMI: Diretor Administrabalhará em parceria com
Rute Camilo Dauaidar.
Missões.
Elizeu Reder - E-mail:
Pr. Jomar. Na despedida do
Pr. Valtair de Oliveira, trativo:
teleO culto de envio da faPr. Jomar a AMI - Associação
natural de Santo André missaoami@uol.com.br
mília Oliveira aconteceu é
(11) 2441-3588 (Fixo),
Gilberto Celeti
Missionária Independente,
SP, casado com Raquel fones:
em meio a uma conferência (11) 99346-3747
Página 6
agência que dá suporte
de Oliveira, natural Celulares:
missionária da igreja e no Augusto
(TIM), (11) 94655-5828 (OI).
aos dois projetos, se fez
se de São Paulo - SP, pais de
ereder@uol.com.br
Con- sábado, dia 29 quando
representar pelo então Con
rapazes: João Marcos E-mail:
deu a cerimônia de despe- três
selheiro, e hoje Presidente,
de Oliveira (03- ou para: missaoami@uol.
dida, diversos pastores de Augusto
Pr. Renato Sá Barreto Neto
Josué Augusto de com.br. Correspondência:
igrejas co-irmãs se fizeram 09-1996)
Missionária Ine o preletor foi o missionário
Oliveira (19-01-1998) e Joel Associação Caixa Postal
repretambém
e
presentes
da MBIB trabalhando em
de Oliveira (17-09- dependente
sentantes da Missão Asas Augusto
07112-970 – GuaAcarígua, Venezuela, Pr.
Todos são membros 10 CEP
Pr.
de Socorro com a qual o 2001).
Aguinaldo Vicente Ferreira.
Batista em Dom rulhos SP. Presidente:
Valtair trabalhou durante da Igreja
Barreto Neto - Tel.
Este ano, na despedida Pr.
Manaus - AM sob Renato Sá
Pedro,
represendos
Um
e 9823518 anos.
da família Oliveira, a IBDP
da qual estão (11) 2441-4802
tantes de Asas que marcou autoridade
e-mail: Renato.
estava em conferência e os
enviados ao campo 7887 (TIM),
presença e participou ati- sendo
neto@ig.com.br.
preletores foram os pastores
vamente da imposição de missionário.
Pr. João em Avelino Lopes-PI
Renato Sá Barreto, Presi-

jornaldeapoio@yahoo.com.br

AIBRECES elegeu Nova Diretoria

Pr. Nogueira

F

Pr. Edson Alves, juntamente com
a esposa
Marli Isabel e os dois filhos Esdras
e Eliakim
são missionários enviados pela Igreja
Batista
Regular do Novo Juazeiro da Cidade
de Juazeiro do Norte-CE, liderada pelo Pr. Almir Marcolino
Tavares. Formou-se
pelo Seminário Batista Do Cariri
no ano de 2007 e desde
de 2008, mora na cidade de Exu-PE,
onde desenvolve
o trabalho missionário de implantação
de uma igreja.
O trabalho já conta com 28 crentes
e está em fase de
crescimento. No momento Pr. Edson
dedica-se também
à construção do auditório e a necessidade
é o material
de acabamento. Os planos são de
concluir o trabalho nos
próximos quatro anos.

30 Anos de
Circulação
do JORNAL
DE APOIO

SEMINÁRIO
FINANÇAS NA
IGREJA E AS LEIS

EXU - PE
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AMI comemorará Jubileu
de Prata em 2015

Pelo segundo ano consecutivo
o ministério Casais Apaixonados
estará realizando um encontro de
casais. Este ano o preletor será
o Pr. Wagner de Barros. Radar
Geral, página 7

Seja parceiro na divulgação
da obra missionária!

jornaldeapoio.com.br

2 Editorial
e Opinião

“

Precisamos ser pacientes, mas não ao ponto de perder
o desejo; devemos ser ansiosos, mas não ao ponto de não
sabermos esperar” - Max Lucado

• Editorial | Carlos A. Moraes

Novidade para
2017
A

tualmente, tudo muda com frequência e velocidade. Estamos mudando o visual e o conteúdo do Jornal de Apoio. O novo projeto
gráfico, idealizado pelo Pr. Aquino nota-se com facilidade. No conteúdo,
as mudanças serão menos perceptíveis. Perceberão mais facilmente,
aqueles que leem a totalidade do jornal. Novos colunistas, sem perder
os que estavam conosco, melhor redação e distribuição das notícias, e
maior divulgação das missões e missionários, razão maior da existência
do jornal.
Tais novidades não são apenas para satisfazer, irrefletidamente, os
desejos que a nossa geração tem por mudanças. O propósito é melhorar
mesmo, em todos os sentidos. O que fazemos, é para a glória do Senhor.
Além de continuar divulgando amplamente o trabalho missionário,
pretendemos mostrar, também, que em meio a tantas novidades que
se apresentam, a melhor delas para 2017, é Jesus Cristo. Por incrível
que pareça, essa ânsia por novidades e mudanças, tem influenciado,
de forma perigosa, o conteúdo do ensino, e da pregação em algumas
igrejas. Há riscos de que se deixe de anunciar Jesus. Há quem esteja, perigosamente, assimilando a marca do nosso tempo de modo equivocado.
É sempre perigoso confundir estratégias e formas para levar a mensagem, com mudança na essência, no conteúdo. Precisamos estar
atentos para não incorrermos no erro de diluir a essência da mensagem
evangélica. Quando Paulo falou do perigo das filosofias e vãs sutilezas
(Cl 2.8), e que amontoariam “para si doutores conforme as suas próprias
concupiscências” (2 Tm 4.3), parece que pintava um quadro profético
dos nossos dias.
A pós-modernidade, que nos conduziu à pós-verdade, escancarou
as portas das igrejas e as mentes dos cristãos para doutrinas de homens
e de demônios. Os rótulos, até que são bíblicos, mas o conteúdo... Portanto, a novidade para 2017 é reafirmar o que Paulo disse, em meados
do primeiro século: “Porque ninguém pode pôr outro fundamento além
do que já está posto, o qual é Jesus Cristo” (1 Co 3.11).
Talvez, o maior dos males que o relativismo da pós-modernidade trouxe
para nós cristãos, seja a dificuldade de responder, com mansidão e temor,
aos que nos pedem a razão da esperança que há em nós (1 Pe 3.15).
Entre as muitas doutrinas de homens, há aquelas que, por serem
hermeticamente fechadas devido a um sistema de interpretação equivocado, acerca da soberania de Deus, aniquilam a distinção entre justiça
e injustiça. Produzem teólogos que fazem a Graça semelhante à Lei.
Formulam doutrinas baseadas na lógica aristotélica e no silogismo dedutivo. Esses tais, por ostentarem títulos acadêmicos, conduzem o debate
de modo inteligente. Parecem capacitados para discernir intrincadas
questões, sendo capazes de dividir a Graça de Deus em modalidades e
atribuir graus de intensidade ao amor de Deus. Assim, o cristianismo
se torna uma religião fatalista, com um Deus rígido, frio e distante. Tais
doutrinas de homens, enraizadas nas teses filosóficas e na patrística,
conferem a seus defensores aparente genialidade e intectualidade.
Não passam de loucos, no dizer do apóstolo Paulo em Romanos 1.22
As doutrinas de demônios, são mais facilmente discerníveis. Constituem aberrações e são absurdas. Unção de objetos, comércio de
quinquilharias, e a materialista teologia da prosperidade.
Doutrinas de homens proliferam dentro das igrejas históricas e
tradicionais, devido à aparente sobriedade. Doutrinas de demônios
encontram solo fértil no ambiente pentecostal e neopentecostal, de
perfil mais emotivo. Por essa razão, a novidade para a Igreja, é Cristo - é
a mensagem do evangelho, capaz de penetrar nas mentes e corações
produzindo fé, capacidade para crer e novo nascimento.

• Ponto de Vista Bíblico | Rômulo W. Ribeiro

As lições de Chapecó

C

hapecó, uma pequena cidade do
oeste de Santa Catarina, está de
luto após perder os seus mais ilustres
filhos em um acidente aéreo no dia
28 de novembro. Dos 77 passageiros
do voo 2933 da LaMia, apenas seis
sobreviveram ao acidentes. Dentre
os mortos, estavam nove dirigentes e 17 jogadores da Chapecoense
além de jornalistas e convidados. O
time de Chapecó estava em plena
ascensão como campeão estadual e
caminhava para uma grande disputa
internacional quando o seu sonho
foi interrompido inesperadamente
nos montes de El Gordo próximo
à cidade de Medelín na Colômbia.
Desde então, o Brasil e o mundo têm
assistido uma verdadeira aula de
solidariedade.
Chapecó nos ensinou que a
união faz a força. O acesso de seu
time à primeira divisão do campeonato estadual e brasileiro se deu
através do apoio da população e
dos empresários locais. Desde os
seus primórdios, as famílias chapecoenses se uniram na criação de
frangos e porcos, transformando
a cidade e a região em um dos
maiores polos exportadores destes
produtos, reconhecidos pela sua
qualidade. A Chapecoense, fundada em 10 de maio de 1973, surgiu
da necessidade de apoiar a cidade
e fazê-la conhecida através de um
time de expressão. As famílias, que
já trabalhavam coletivamente na
criação de aves e suínos, não tiveram dificuldades em se unirem
para a formação de uma equipe de
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futebol. Como membros de uma
igreja local, poderíamos imitar o
exemplo dos chapecoenses e nos
unirmos para o fortalecimento da
obra de Deus em nosso meio.
Chapecó nos ensinou que o ser
humano é capaz de amar. Em meio
à violência, corrupção política e
profunda recessão econômica que
o nosso país atravessa, Chapecó
fez o Brasil e o mundo inteiro chorar. O Atlético Nacional convocou
todos os seus torcedores para uma
grande homenagem à Chapecoense com hinos, roupas brancas e faixas de apoio às famílias dos mortos e ao povo brasileiro: “Vieram
em busca de um sonho. Voltaram
como lendas”. De livre e espontânea vontade, os colombianos
concederam o título de campeão
da Copa Sulamericana para o time
de Chapecó. Esse tipo de gesto
só é possível porque o homem foi
criado à imagem e semelhança
de seu Criador. Ainda que mortos
espiritualmente, o fôlego de vida
é uma evidência da presença de
Deus no interior de todos os seres
humanos. Não existe depravação
total. Ou seja, o homem, mesmo
nascendo com a natureza do pecado, consegue praticar o bem: “Se
vós, pois, sendo maus, sabeis dar
boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus,
dará bens aos que lhe pedirem?”
(Mateus 7:11).
Chapecó nos ensinou que o
homem pode ser salvo, apesar de
culpado, e no último instante de

sua vida. Miguel Quiroga,
piloto do voo
que levou 71 pessoas à morte, foi
o maior responsável por esta tragédia. As primeiras investigações
levam a crer que Miguel, por questões financeiras, não abasteceu o
avião com a quantidade extra de
combustível necessária para ficar
sobrevoando o aeroporto em caso
de atraso de pouso. Ao longo de
10 minutos de conversa com a torre, ele fez de tudo para esconder
o seu crime e quando já era tarde demais, o piloto revelou a sua
verdadeira situação: “O voo LaMia
CP2933 em aproximação. Solicitamos prioridade para a aproximação, pois enfrentamos um problema de combustível”. A partir deste
momento, Miguel precisou fazer
voo cego, pois, sem combustível, o
painel de controle do avião sofreu
pane total. O final da história foi
a morte de 71 pessoas inocentes.
Porém, alguns segundos antes da
colisão, Miguel Quiroga teve uma
oportunidade que poucas pessoas
vão ter na última hora da vida: ele
invocou o nome de JESUS. Jesus foi
a última palavra que saiu de sua
boca. Se ele disse JESUS com fé no
coração, reconhecendo o ser e a
obra de Jesus na cruz, arrependido
de seus pecados (dentre eles o da
ganância financeira), ele foi salvo
naquele mesmo instante. A Bíblia
garante: “Porque todo aquele que
invocar o nome do Senhor será salvo” (Romanos 10:13).

Acampamento Maanaím 2017

Pr. Joel e Cida
ara 2017, o Acampamento Conexão Jovem no Maanaím será
realizado no período de 13 a 16 de
abril. O tema será “ILUMINE-SE,
de corpo e alma”, e o preletor, o
Pr. Joel Barbosa de Embu Guaçu
SP. A direção do acampamento
estará mantendo o mesmo valor
pelo terceiro ano consecutivo: R$
150,00 por acampante.
Dentro do tema, a noite especial de premiação na sexta-feira,
será a “Noite das Luzes”, dentro
do tema “ILUMINE-SE, de corpo
e alma”. No sábado, a noite de
gala será realmente especial com
trajes sociais para os rapazes e
as moças.
A idade mínima será de 15
anos, sendo que a partir de 13
anos é permitido desde que com

P

• Matrícula 4 - Libro B-2 - Fls 1 v, 2
Editor: Pr. Carlos Alberto Moraes
Assistente: Pr. Rômulo Weden Ribeiro
Expedição: Agnes Ayres F. Moraes
Projeto Gráfico: Pr. Alexandre Aquino
Diagramação: Roberto Shimabukuro
Impressão: Gráfica Spaço
Corresp. Redação: Caixa Postal 125
CEP 14300-000 - Batatais - SP
Telefones: (16) 3761-0749 / 99192-1440
E-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br

Janeiro de 2017 •

autorização dos
pais e com um
responsável no
grupo. Serão
convidados jovens da igrejas
da região de
Ribeirão Preto, São Paulo
e Grande São
Paulo, e São
Sebastião do
Paraiso MG.
Acompanhe a divulgação pelo Facebook, WhatsApp,
Jornal de Apoio, e-mail, e cartazes nas igrejas. Como sempre, o
evento está sob a responsabili-

dade da MBAM. Para mais informações entre em contato com o
Pr. Carlos Moraes pelos telefones
fixo (16) 3761-0749, celular (16)
98121-4101 (Tim), WhatsApp (16)
99192-1440 (Claro) ou pelo e-mail:
jornaldeapoio@yahoo.com.br.
Apenas para recordar, nos
acampamentos anteriores, os
temas e preletores foram estes:
2013: “Da Zona de Conforto para a
Zona de Conflito”, Pr. Joel Barbosa.
2014: “Namoro & Intimidade”, Pr.
Edgar Donato. 2015: “Vocação – O
que Deus quer que eu faça?”, Pr.
André Santana. 2016: “A Vida Cristã Normal em um Mundo Virtual”,
Pr. João Vasconcelos, Pr. Rômulo
Ribeiro e Pr. Jader Neto.
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“

A conformidade com o mundo não pode ser vencida por
coisa alguma, a não ser pela conformidade com Jesus”. Andrew Murray

VIII Congresso da AMI será em
Caraguatatuba SP

O

VIII Congresso Missionário
Batista Fundamentalista realizado pela AMI - Associação Missionária Independente será no
período de 11 a 14 de julho de
2017, no Hotel Litoral Norte em
Caraguatatuba SP.
O tema deste ano será “Vivendo a Palavra para Motivar os
Discípulos”, tendo como base o
texto bíblico de 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 pastor e
fundador desta igreja e serve como
missionário através da Help Evangelize Lost People, com sede em
Pilot Mountain NC, EUA.
Pr. Ramon Lara conheceu a
Cristo como Salvador pessoal com
9 anos de idade. Foi chamado para
o ministério depois de ter trabalhado por 21 anos na Força Aérea
do Chile. Deixou tudo e foi se pre-

Ramon e Naldy com os filhos: Angelo, Matias e Suhey

Dicas de
Leitura

DiscipulaDo - série 9
MARCAS
MARk DEvER
Edições vida Nova
www.vidanova.com.br
Neste guia conciso, o pastor
Mark Dever trata do fazer discípulos - ajudar as
pessoas a seguir
a Jesus - de forma profunda,
respondendo às perguntas:
Quem, o que, onde, quando,
por que e como discipular?
O LíDER EMOCIONALMENTE
SAuDávEL
Peter Scazzero
Editora Hagnos
www.hagnos.com.br
Peter Scazzero
mostra aos líderes como desenvolver uma
profunda vida
interior examinando suas implicações com
relação ao planejamento e
tomada de decisão, formação de equipes, criar cultura
saudável, influenciar outras
pessoas, e muito mais.

parar. Teve seu preparo teológico
no Instituto Bíblico Bautista en
Santiago, Chile e depois formou-se
em Educação Cristã no Seminário
Reina Valera no Texas USA.
Pr. Ramon é casado com Naldy
Saavedra há 31 anos e tem quatro
filhos: Naldy Lara, filha primogênita casada com Jared Park, ambos
missionários no Chile. Na foto, o
casal com os três filhos solteiros:
Ángelo, Matías e Suhey.
Em breve teremos no site da
AMI (www.missaoami.com.br), a
possibilidade de inscrição para o
congresso. Ao fazer a inscrição,
os boletos serão enviados para
serem pagos conforme o número
de parcelas escolhido. O investimento por pessoa para a participação do congresso será de R$
395,00 a R$ 459,00, dependendo
da forma de pagamento e desde
que a última parcela seja paga até
o final de junho de 2017: 1 X R$
395,00; 2 X R$ 207,50 = R$ 415,00;
3 X R$ 142,00 = R$ 426,00; 4 X R$
109,00 = R$ 436,00; 5 X R$ 90,00
= R$ 459,00.

Filha casada com o esposo Jared
e dois filhos

Nosso
Destaque 3
Edgar R. Donato

A graça e a
esperança!

O

conceito de Esperança Bíblica é ligado, conectado à ressurreição de Jesus. A ressurreição do Senhor, além de ser um fato
histórico, é a base da nossa fé e a razão da nossa esperança.
A igreja cresce de maneira sadia e equilibrada quando existe
a fé, a esperança e o amor na vida dos cristãos. Porque quando
existe ao contrário da fé, a incredulidade, ao contrário da esperança,
o desânimo; ao contrário do amor; a frieza, a igreja fica capenga,
infantil e egoísta, tal qual a de Corinto.
Há muitos anos um pastor norte americano - Bill Hybells - ficou conhecido por cunhar essa frase: “A esperança do mundo é
a igreja.” A Esperança é um presente da Graça e faz parte de um
plano. A Graça multiforme, a Esperança é um subitem do presente
divino. Conforme A. W. Tozer: “Pela Sua graça Deus nos imputa
merecimento onde não havia merecimento algum, e declara isento
de dívida aquele que antes era devedor de tudo.”
“A Graça se manifestou salvadora,” conforme Tito 2.11. Jesus é
a aparição do próprio Deus. “Quem vê a mim, vê o Pai.” Manifestar é aparecer repentinamente, aparece e não há como impedir.
Refere-se à intervenção divina para socorrer. É semelhante ao sol
que aparece e começa a brilhar cada vez mais forte, e não há como
impedir os seus raios nem sequer fazê-lo vir ou ir embora, nem
mesmo impedi-lo de brilhar e lançar fora as trevas.
A Graça se manifestou quando Jesus nos visitou e quando se
entregou pelos nossos pecados. Ele veio salvar todos os homens,
não importa a classe social, o nível de instrução, a raça, cor, religião...
Aqui não sugere que todos serão salvos no final, em nenhuma parte
da Bíblia ensina salvação universal. Somente aqueles que o receberam é que serão salvos no final. Ele pagou o resgate. Era como
se tivéssemos um dono que nos escravizava, que nos mantinha
manipulados, dominava. Ele pagou com a própria vida, pagou a
fiança e fomos libertos de toda maldade.
A Graça “educa” - O sentido da palavra é ensinar a uma criança.
Não ensino meus filhos assim: “Filho sente-se aqui, agora é a hora
da instrução.” Não é assim, é um ensino contínuo, um processo,
em qualquer lugar em qualquer tempo. A Graça é uma professora
tempo integral. O que ela nos ensina? Ensina a dizer não = renegar,
rejeitar, negar, repudiar, renunciar. O mundo nos ensina a dizer
sim para tudo. O mundo sabe dizer não? Não. Sempre diz sim, à
impiedade e aos desejos mundanos.
O mundo é irreverente, tira sarro, não tem temor. É ímpio, não
tem consideração para com as coisas de Deus. O oposto de ímpio
é pio. Pessoa marcada por um temor a Deus. A Graça nos ensina
a dizer não para essas atitudes. A Graça que nos salva nos coloca
na escola da santidade.
A Graça põe freios em nós. Ela nos liberta da ignorância e da
tirania das paixões. Apesar das contradições, somos coragem e
esperança, somos também feitos de vozes e influência. Podemos
ser amorosos, perdoadores, pacificadores, altruístas, pacientes...
Contra essas coisas não há lei. A Graça é a diferença entre nós e as
pessoas de fora. A Graça põe limites para nós. A porta larga não.
Havia em nós vontades tão fortes e nada nos impedia de praticá-las.
Ele não nos salvou para continuarmos do mesmo jeito.
A Graça nos ajuda a ter disciplina, a dizer não, tem a ver com
a santificação (obra do Espírito Santo em nós): O Mundo diz:
“Siga seu coração, ah veja como você pode se divertir, libere
geral, caia na gandaia, ninguém segura ninguém...” A Graça
não apenas salva, mas faz manutenção da nossa vida nessa era
presente. A Graça nos ensina a viver nessa tríplice bem aventurança (sensata, justa e piedosamente). Sensata – em relação
a si mesmo (autocontrole), justa (em relação ao próximo) e
piedosa (em relação a Deus).
Qual é a esperança do homem moderno? Nenhuma. O que
aprendemos na escola sobre seres vivos? Nasce, cresce, vive, reproduz e morre. Os existencialistas dizem que a vida é um absurdo
e não dá para entender porque o ser humano, nasce, cria projetos
e morre. A morte é vista como aniquilação, nadificação de tudo
que se construiu. Quer dizer, a morte é a falência da existência, daí
é preciso aproveitar de tudo ao máximo...
Não temos uma esperança qualquer, aguardamos um final
feliz. A Igreja verdadeira aguarda o seu noivo que virá buscá-la,
aquele que a comprou com o próprio sangue. Esse corpo vai sendo
consumido pelo tempo, mas há uma esperança de ressurreição.
Todo cristão foi chamado para uma vida diferenciada, liberto
das paixões e útil para servir a Deus, enquanto aguarda a Segunda
Vinda de Jesus.

4 Observatório
Missionário
Prova
cabal

“

O melhor indicador do caráter de uma pessoa é: a) Como ela trata
as pessoas que não podem lhe trazer benefício algum, e b) Como
ela trata as pessoas que não podem revidar”. -Abigail Van Buren

Selma Agnesini

Editora

“Ao verem a intrepidez
de Pedro e João,
sabendo que eram
homens iletrados e
incultos, admiraram-se; e reconheceram que
haviam eles estado com Jesus”.(Atos 4.13)

E

ste fato acontece alguns dias após a ressurreição de
Jesus. Pedro e João foram ao templo para adorar. Bem
à porta havia um mendigo, aleijado desde o nascimento.
Um homem com uma grande limitação, acostumado a
pedir esmolas, vivendo da mendicância!
Esse é um retrato de muitas pessoas que estão ao
nosso redor. Limitadas não apenas no físico, mas também emocional e espiritualmente. Pessoas que vivem
em miséria moral e espiritual. Nosso maior desafio como
cristãos é mostrar que Cristo é a solução para as misérias
da humanidade.
Pedro e João eram homens conhecidos por sua simplicidade intelectual, mas diante de autoridades, com ousadia,
apresentaram sua defesa e a defesa da mensagem que
pregavam e foi dito deles: “Pois, na verdade, é manifesto
a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório
foi feito por eles, e não o podemos negar.”
Pedro e João fizeram algo que nenhum daqueles que
estavam acostumados a dar esmolas fizeram. Pedro fitando-o disse: “Olha para nós”. E o milagre aconteceu. Após
o milagre, Pedro aproveitando a oportunidade pregou o
evangelho a todos naquele lugar e no verso 4 nos diz que
“Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram...”
Os apóstolos conheciam a Palavra e também o seu autor.
Era inconfundível. Mesmo os seus inimigos podiam ver
que Jesus Cristo tinha impactado profundamente aqueles
homens. Eles podiam ver que o número de pessoas que
ouviam a mensagem e criam em Cristo era cada vez maior
e se sentiam ameaçados. O discurso daqueles homens
simples e indoutos vinha apagar o brilho da liderança que
exerciam com suas leis e tradições.
A história de Pedro e João estava sendo escrita por
Deus. E Ele está também escrevendo a nossa história. Cabe
a nós participar, como servos obedientes, da realização
do plano de Deus para permitir que seja escrita uma nova
história de todos que nos rodeiam e vivem sem Cristo e
sem salvação.
O número de pessoas que se dizem cristãs atualmente
nunca foi tão grande. No entanto, o clima moral e espiritual
de nossa sociedade não demonstra esse fato. O Espirito
Santo não age porque nossos pecadinhos de estimação
não o permitem. É como a pia entupida. Algo que caiu ali
obstrui a passagem e só identificar esse problema não o
resolve, é preciso arrancar aquilo que fecha a passagem.
Nossos atos do dia a dia, nossas mentiras, nossa indiferença, nossa falta de compaixão e perdão, nossa falta de
comunhão com Deus, nossa ansiedade, embora passem
despercebidas impedem a ação do espirito Santo em
nossas vidas.
Será que as pessoas que vivem conosco, reconhecem
que estamos com Jesus? Será que elas nos veem como
discípulos de Cristo ou como pessoas meramente religiosas? Que tipo de prova ou argumento usamos em nossas
ações para podermos afirmar como Pedro “olha para nós”
e as pessoas ao fazerem isso conseguem ver que temos
estado com Jesus.
Pense nisso.

Família Ferreira
Trabalhando na Venezuela e enfrentado uma das mais
violentas crises na economia nacional do país, o missionário
Aguinaldo Vicente Ferreira juntamente com sua esposa Rita
e os filhos Joyce, Júlia e Juan Pedro terminaram 2016 regozijando-se na presença do Senhor pelas bênçãos recebidas.
No último trimestre do ano, em outubro, aumentaram a
contribuição missionária através da Promessa de Fé. Em
novembro a realização da Conferência da Família a edificação
foi incontestável e em dezembro, seis novos batismos e a
celebração da Ceia do Senhor. Ainda em dezembro, a celebração de mais um aniversário da igreja com a presença de
mais de 400 pessoas e 16 novas conversões. Para contatos:
WhatsApp: +584266491168

Há anos atrás Deus colocou no coração do missionário Adriano Silva, o desejo
de começar uma editora na
Argentina devido à grande
necessidade que há de literatura cristã. Agora surgiu a

oportunidade. Ele tornouse distribuidor do “Editorial Bautista Independiente”. Deste modo recebem
livros em espanhol dos
E.U.A para a Argentina
deixando-os disposição
das igrejas e pastores.
A ideia é começar como
distribuidores tendo em
vista um dia poder imprimir estes livros no país. Para
contatos: E-mail: adrianojosisilva@gmail.com. Orem pelo
missionário Adriano Silva e
sua esposa Josi. Eles atuam
em Pilar, Buenos Aires, Argentina.

Rancagua - Chile
No final de 2016, Pr. Jomar e sua família, trabalhando na implantação da Igreja
Batista Galilea em Rancagua,
Chile, desenvolveu uma série
de mensagens sobre consagração. Deus falou muito ao
coração de toda a igreja a
ponto de muitos renovarem
sua consagração ao Senhor.

Por essa razão, Pr. Jomar está
na expectativa de que muitas bênçãos virão neste novo
ano. Em dezembro ele participou de uma conferência
evangelística em Santiago,
ocasião em que Deus falou
muito ao seu coração, sobre
a real responsabilidade que
temos como igreja de pregar

Timor Leste
O missionário Pr. Lourinaldo deverá regressar ao
Timor Leste em fevereiro.
O motivo da sua vinda ao
Brasil foi visitar as igrejas
mantenedoras, melhorar
o sustento para seu ministério e também cuidar
da saúde da família. Orem
pelo seu filho Nathan que
perdeu mais 10% dos dois

rins, ficando menos de 40%
dos mesmos. O médico reforçou a medicação para
tentar retardar o processo,
mas há possibilidade dele
perder a função renal antes
da idade adulta. Pr. Lourinaldo também está com
sérios problemas no joelho e certamente terá que
colocar prótese. O trabalho

Família Mafra

Povo Zoró

O missionário Pr. Adilton
Campos e sua esposa Vilma,
trabalhando na evangelização do povo Zoró no Mato
Grosso, está na fase de tradução do Novo Testamento.
Em novembro de 2016 foi
ministrado o Primeiro Curso para Líderes das Igrejas
Indígenas entre o Povo Zoró
- MT. Estiveram presentes

O missionário Ricardo Mafra, está a três
anos implantando a
Iglesia Bautista Vid Verdadera. Na comemoração do terceiro ano, foi
realizado uma conferência tendo como preletor
outro missionário brasileiro na Venezuela, o
Pr. Aguinaldo Ferreira
que trabalha em Aca-

na Aldeia Nova representantes das etnias Gavião,
de Roraima; Zoró e Surui,
do Mato Grosso, totalizando
53 participantes. No final de
2016 Pr. Adilton participou
da 12ª Conferência das Igrejas Indígenas de Rondônia
que aconteceu em Pimenta
Bueno, no Centro de Treinamento Canaã. Estiveram

Madagascar
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Sudeste Asiático

No dia 17 de dezembro de 2016 aconteceu no Instituto Bíblico Peniel, em Jacutinga
MG, a cerimônia de
formatura do irmão
Osmundo Pereira de
Araújo. Como missionário a ser enviado
para o Timor Leste, através
da AMI - Projeto Sudeste
Asiático, Osmundo e Mari
estão iniciando a etapa
de levantar sustento. Eles
pretendem permanecer
na região metropolitana
da capital paulista por um
período suficiente para vi-

sitar igreja em todos o estado. Assim que estiverem
devidamente instalados divulgarão o endereço. Por
enquanto os contatos pode
ser feitos através do e-mail:
osmundo_araujo@hotmail.
com, e telefone (35) 997683317 (Vivo WhatsApp).

sua Palavra. Neste janeiro, de
18 a 21 acontece o acampamento de pré-adolescentes,
e no dia 22 do mesmo mês
o batismo. No mês de fevereiro Pr. Jomar estará em São
Paulo, para pregar e dar estudos no acampamento de
carnaval das igrejas Batistas
de Guarulhos e para visitar

algumas igrejas. Orem pelo
sustento do Pastor Jomar e
sua família e pela compra de
um terreno. Orem também
pela sua esposa Regiane e
pelos filhos Davi e Ester Sofia. Para contatos: E-mail:
pastor_jomar@outlook.
cl e telefone WhatsApp:
+56972538907.

no Timor Leste vai
bem sob a liderança dos pastores
Joanico e José Soares. Devido à saúde
no Nathan, pastor
Lourinaldo deverá
entrar em um período de transição
ministerial apresentando
um projeto para atar aqui

no Brasil e continuar dando
assistência ao Timor.

rígua, estado Portuguesa.
Na ocasião três irmãs foram batizadas. No final de
2016 teve início o trabalho
com os jovens com apoio
de um casal do seminário
Bautista de Venezuela, irmãos José Camero e Elianis. A última reunião do
ano contou com um grupo
de 31 jovens. Também o
Clube Bíblico Infantil conta

com 50 crianças inscritas,
a maioria assiste todas as
atividades do clube. Orem
pela construção da igreja,
pois além das dificuldades
financeiras, há também a
dificuldade para encontrar
material de construção, devido à crise no país. E-mail:
ricardoeritamafra@gmail.
com (Venezuela) WhatsApp
+ 55 95 981165174.

presentes 19 diferentes etnias.
O Evangelho está
chegando cada
vez mais aos confins da terra. Contatos pelo e-mail:
adilton.campos@
mntb.org.br, telefone (69) 999660097 WhatsApp.

Enviada pela Igreja Bíblica El Shadai, de Salinópolis PA, a missionária Danielli Costa chegou em Madagascar no dia 12 de outubro
de 2016. A viagem foi longa, mas amenizada pela companhia da
amiga Roberta que a acompanhou, permanecendo em Madagascar
por trinta dias. Acolhida pelo casal Bobby e Joanna, missionários
estadunidenses, Danielli instalou-se em Maintirano Antsirabe, onde
está estudando Malagasy. Neste início de estadia em Madagascar, a missionária está frequentando a igreja Fiangonana Batista
Fiainam-Baovao em Antsirabe. Os irmãos a adotaram como uma
malagasy e muito tem ajudado com a língua.

Portugal

Em outubro de 2016 a Família Nunes, Pr. Jovito,
Cristiana e os filhos Gabriel e Daniela completaram
22 anos em Torres Vedras, Portugal. Em 2016, Daniela casou-se em setembro. O trabalho continua e
o Pr. Jovito espera grandes bênçãos do Senhor para
este novo ano de 2017. Para contatos: Telefone:
00351 261 40 5898 e Celular: 00351 925 182 622.
E-mail: cgdjovitonunes@gmail.com. Correspondência: Apartado 160 - Código Postal: 2564-910 - Torres
Vedras - Portugal.
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Projeto Delta
O missionário Pr. Leonilson Pereira Leite que está
atuando na implantação
da Igreja Batista Fundamental em Uberaba MG,
deu início a mais um trabalho de implantação de
igreja, desta feita em Delta
MG, um pequeno povoado com aproximadamente
nove mil habitantes. Fica
a 27 km de Uberaba. Para

“

Os piores estranhos são aqueles que vivem na mesma casa
e fingem que se conhecem. Conversam banalidades, mas
nunca o essencial”. - Augusto Cury

este trabalho, o missionário
conta com apoio da Primeira
Igreja Batista de Igarapava
SP, que foi fundada por ele
antes de ir para Uberaba.
Entre Igarapava e Delta são
apenas 10,5 km. O trabalho
evangelístico já está sendo
realizado em Delta e o Pr. Leonilson, pela fé, já efetuou
a compra de um terreno no
centro de Delta no valor de

Apucarana PR

Apesar das muitas lutas
com a doença do filho Lucas,
o missionário João da Silva
e sua família, terminaram

2 0 1 6 co m o
muita gratidão
ao Senhor que
tem sido misericordioso. Almas
estão sendo salvas em Apucarana e os salvos
estão mostrando crescimento na fé e na boa
comunhão. No final do ano,
oito novos irmãos estavam
sendo discipulados. Há fru-

Prisões

O missionário Agnaldo de Araújo Júnior, da Rocha Eterna,
prestando contas sobre seu trabalho em 2016, relatou que
visitou 33 penitenciárias em 23 municípios, alcançando
35.000 pessoas com a mensagem do evangelho, sendo que
2.548 fizeram profissão de fé. O missionário terminou o ano
expressando gratidão a Deus e a todas as igrejas e pessoas
que apoiam seu ministério tanto no sustento quanto nas
orações, bem como aqueles que muitas vezes vão com ele às
penitenciárias. Contatos: e-mail: agnaldoroabr1@gmail.com

Mococa SP

O ano que findou foi intenso, repleto de trabalho no
bairro onde a igreja está sendo implantada. Entrega de
folhetos, evangelismo individual, discipulado. Os cultos
foram abençoados. Em dezembro o missionário Pr. João
Vasconcelos fez o encerramento de mais um ciclo da Escola
Bíblica e no dia da Bíblia as crianças que participaram durante esse ciclo, foram presenteadas com uma Bíblia. Durante
esse ano de 2016 o trabalho em Mococa teve a ajuda do
Elivelton e sua esposa Ana. Para 2017 eles assumiram outro
ministério na cidade de Campinas SP. Contato pelo telefone
(19) 99403 0074, e-mail: prjoaovasconcelos@gmail.com.

Maringá PR
No último trimestre de 2016, o
missionário Pr. Claudinei Periles e família,
trabalhando em Maringá PR, participou
de diversas atividades
de evangelização,
comunhão e recreação, juntamente com outras
igrejas e pastores da Região
Norte do Paraná, como,
Osvaldo Cruz, Londrina e
Arapongas. Na Conferência
Missionária para renovação
da Promessa de Fé, que teve
como preletor o Pr. João
Swedberg, de São José do
Rio Preto SP, a igreja cres-

Piumhi MG
O Pr. Luiz Miguel Gianeli
com a esposa Débora, e as
filhas Agnes e Annelise, receberam no final de 2016 o
acréscimo do pequeno Luigi.
Assim, cresce tanto a família

Manda
mais
obreiros

R$35.000,00.
Deste valor,
Deus já supriu
R$22.000,00
pelas mãos
de seus servos em nossas
Igrejas Irmãs.
O dono do terreno deu um
prazo para o pagamento
do restante, R$13.000,00.
Quem puder ajudar, entre

em contato: (34) 3311-1142
/ (34) 99117-9309 (WhatsApp). E-mail: prleonilson@
hotmail.com.

tos sendo colhidos desde a
realização do PROEFE. Mas
o principal pedido de oração
para 2017 continua sendo a
saúde do Lucas. Ele faria no
mês de novembro uma cirurgia para correção estética no
tórax, mas o médico resolveu
adiar para um momento futuro, devido à possibilidade de
sequelas por causa da pouca
massa na parede de seu tórax. Neste início de ano ele es-

tará fará novos exames para
avaliação de um possível tratamento neurológico. A bênção é Deus não permitir que
a Displasia aumente em seu
crânio, pois são partes bem
complicadas para realizar
uma cirurgia corretiva, muito
diferente de uma cirurgia corretiva no maxilar ou no tórax.
Contatos: (43) 3425-8869; Celular: (43) 9923-8386; e-mail:
prjs1964@gmail.com.

Pr.Jenuan Lira

“Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande
trabalhadores para a sua seara.” (Mateus 9.38)

Missões em SBC
No final de
2016 a Igreja Batista Independente em São Bernardo do Campo
SP teve como
grande benção,
a realização da
Conferencia Missionaria Anual.
Os preletores
usados por Deus
para desafiar a igreja foram
os pastores Pr. Mário José
da Silva, da Primeira Igreja
Batista Bíblica em Vila Na-

Observatório
Missionário 5

tal, São Paulo, Capital e o Pr.
Mark Mcutchen, que atua
no ministério com crianças
na própria igreja.

Camboriú SC

A Igreja Batista Bíblica de Camboriú SC, que está sendo
implantada pelo missionário Pr. Ricardo Camargo e família, está
iniciando neste janeiro de 2017 o processo de transição pastoral,
pois depois de 11 anos de trabalho, a igreja está pronta para
convidar um pastor, dando liberdade ao missionário para iniciar
a implantação de nova igreja, provavelmente em Chapecó ou
Criciúma. Contatos pelo e-mail: pr_ricardo@yahoo.com.br,
telefone fixo: (47) 3365-2436 e celular Vivo: (47) 99160-2425.

Anápolis GO

ceu em sua visão. Em Mauá
da Serra, onde Pr. Claudinei
está ajudando a vários meses, Deus providenciou para
este janeiro de 2017, a chegada do Pr. Dílson e família,
vindo de Curitiba PR. Contatos: (44) 32639065; Cel. (44)
9981 4664, ou e-mail: claudineieleneil@gmail.com.

O missionário Tiago Marshall e sua esposa Ludmilla,
servindo na Base de Anápolis
GO da Missão Asas de Socorro, iniciam este novo ano na

expectativa de terminar o período de preparo para o trabalho.
Tiago precisa terminar
o curso de mecânica e
a Ludmilla está servindo na Escola de Aviação e na Administração
de Asas do Socorro. O
casal continua na fase
de levantamento de
sustento. Para contato use o telefone/WhatsApp
(062) 9 8137-1152 ou e-mail:
tiago.missoes.asas@gmail.
com / ludmillaaamorim@
gmail.com.

do missionário quanto a obra
a ele confiada pelo Senhor
em Piumhi MG. Neste ano
de 2017, Pr. Luiz e Débora
entrarão em escolas públicas alcançando centenas de

crianças através das histórias
bíblicas. Também em Vargem
Bonita MG, o trabalho avança. A igreja convidou para
sua liderança, o Pr. Carlos
Almeida, de Vitória da Con-

quista BA. Para contatos com
Pr. Luiz Miguel: Telefones e
WhatsApp: (37) 98831-9792
(Oi); Débora (37) 988318875 (Oi). E-mail: prmiguelgianeli@hotmail.com.

A

viagem não é tão longa, mas passa pela eternidade.
O corpo resiste bem, mas a alma padece. É difícil
acreditar que, tão perto do Brasil, essa nação cheia de
luz, exista um povo tão imerso em trevas. Guiana Inglesa - quilômetros e quilômetros de trevas... as mais
tenebrosas trevas!
Anos atrás, perguntei a um amigo do Nepal, Gobinda,
único cristão de uma família tradicionalmente hindu: ‘Como
você chegou ao conhecimento de Cristo, o que lhe atraiu
ao Evangelho?’ Sem hesitar, ele respondeu: ‘Ao longo de
toda minha vida tentei agradar os deuses, mas sempre
sofria com triste certeza de que não tinha feito bastante.
Apesar de todo meu esforço, não conseguia sentir alívio dos
meus pecados. Dentre os 330 milhões de deuses hindus,
nenhum tem misericórdia. Jesus tem compaixão e morreu
pelos pecadores. Isso me encantou e me cativou.... a misericórdia do SENHOR Jesus.’ A angústia do meu amigo é a
mesma do povo guianense. A nação morre pelos deuses,
mas nenhum dá a vida por esse povo sofrido. Assim, em
condições miseráveis, a nação cambaleia sob o peso da
terrível idolatria... deuses implacáveis e sem compaixão,
com uma única missão: ‘matar, roubar e destruir.’
Enquanto seguimos, as palavras do SENHOR da Seara
permanecem diante de nós: ‘Quem me segue não andará
em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida.’ E, logo em
seguida... “Como ouvirão, se não há quem pregue?” Uma
enorme Seara, pouquíssimos trabalhadores.
Pressionados pela grandeza das necessidades e a escassez
de obreiros, decidimos viajar até a fronteira do Suriname,
região conhecida como East Berbice, com o alvo de investigar
a possiblidade de mudança do missionário para a região.
Não que a obra não esteja bem em Adventure, muito pelo
contrário. Apesar das inúmeras dificuldades, a família missionária – João, Fabi, Ethan e Ithiel – continua firme e abundante
na obra do SENHOR. Em certo sentido, a mudança significa
sair da zona de conforto, por entender que os soldados de
Cristo devem estar onde a batalha é mais intensa.
Pelo que vimos, se pensarmos estrategicamente, a
mudança faz todo sentido. A região há muito padece
pela falta de obreiros. As duas pequenas Igrejas estão há
cerca de 17 anos sem pastor, bastante desencorajadas. É
como se a presença delas fosse invisível à comunidade. A
presença do missionário pode trazer esperança.
Um fato muito empolgante é que em East Berbice
existem pessoas que gostariam de receber treinamento para o ministério. Desse local podem surgir futuros
obreiros, não somente para a Guiana, mas para outras
partes do mundo. As Igrejas até já possuem um terreno
designado para o futuro seminário. São grandes desafios,
acompanhados de grandes expectativas.
Mas, se por um lado a mudança nos anima, por outro
nos entristece, porque o início de uma nova frente de
trabalho significa deixar para trás uma Igreja, edificada
com a bênção de Deus, por meio dos nossos corajosos
missionários, que deram o melhor de si ao longo de 7
anos. Em Adventure, contrariando todas as possibilidades humanas, foi plantada uma Igreja. Começando com
apenas três membros, hoje o grupo conta com cerca de
40 pessoas. Por isso, a nossa tristeza... Quem vai seguir
com o projeto? Evidentemente já foram feitas provisões
para que o grupo não fique de todo desassistido. Um
missionário americano, que mora nas imediações está
disposto a tocar o projeto, mas mesmo assim fica aquela
sensação de que um obreiro ‘dos nossos’ seria o ideal. Só
temos um problema que tantas cantamos ao entoar o
antigo hino... “Oh, onde os obreiros pra trabalha?”
Agora mesmo não vemos muitas possiblidades para a
Igreja em Adventure. Mas podemos nos unir em oração
por esse projeto. Lembremos o que nos ordenou o SENHOR
Jesus, o maior de todos os missionários: “Rogai ao SENHOR
da Seara, que mande trabalhadores para sua seara...”
Sugiro também que, quando estivermos pensando nos
campos missionários, cantando ‘Manda mais Obreiros’,
transformemos a canção em uma oração intencional pela
Guina! E, se porventura, enquanto ora e canta, sentir-se
compelido a se envolver diretamente nesse projeto eterno, isso é ótimo, Deus está começando a responder a sua
oração. O passo seguinte é com você, reagindo como o
profeta Isaías... “Eis-me aqui, envia-me a mim!”
Manda mais obreiros, ó SENHOR!

“

6 Visão
Panorâmica

Existe uma única regra de ouro para o discernimento espiritual,
que é a obediência. Nós aprendemos mais com cinco minutos de
obediência do que com dez anos de estudo.” - Oswald Chambers

Pr.Carlos A. Moraes

Em Poucas Palavras
Frase Inicial

“Entre duas palavras, escolha sempre a mais simples.
Entre duas simples, escolha a mais curta”

(Paul valery)

POuPAR
Esta coluna será a mais
lida em 2017. Se não pelo
conteúdo, pela concisão. Em
tempos de Internet, WhatsApp, e falta de tempo, poupar caracteres está na moda.
Sem adotar o internetês, é
possível evitar a falação.
Quem quer ser lido, escreve pouco. Para ser ouvido,
a regra é a mesma.
ESCRITA
Escrevemos em “várias
línguas” aqui no Jornal de
Apoio. A escrita no Em Poucas Palavras não será a mesma do editorial. As notícias
não serão redigidas na forma
dos colunistas. O leitor perceberá a diferença.
LINGuAGEM
O falar também é diverso. Somos poliglotas em nosso próprio idioma. Na roda
de amigos, informalidade.
No trabalho, formalidade.
Como disse o escritor português José Saramago, “Não
existe português, existem línguas em português”.
2016
Há anos que não acabam. Na minha vida, pelo
menos dois deles não acabaram quando o calendário
mudou. O primeiro foi 1998.
Continua aberto. Alguns capítulos ainda não foram concluídos. Agora é 2016. Não
fechou! Há incompatibilidades para serem explicadas...
DILEMA
Para começar de novo
é necessário terminar ou é
possível interromper o que
está em andamento? Que
dilema! Escolher entre duas
alternativas a fim de que o
resultado seja satisfatório e
capaz de validar o começar
de novo.
DIvERSIDADE
A Igreja de Cristo, é Corpo. Cresce pela ação do Espírito, através dos dons. Dons
são diversos, diferentes, se
completam. Paulo demonstra em I Coríntios 12, a diversidade que há no Corpo.
Prova como a diversidade
contribui para o crescimento
da Igreja. Mas há, quem veja
nessa diversidade, incompatibilidade!
POLíTICA
Aqui não é um espaço
para se falar em política.
Mas algo precisa ser dito

sobre uma coincidência
entre o que ocorre na minha vida e na vida da nação
agora. Assim como 2016
continua aberto na minha
vida, o mesmo ocorre na
política brasileira. O ano de
2016 não terminou e creio
que não terminará até o final
de 2018. O que isso tem a
ver com a Igreja de Cristo?
Tudo, pois é aqui no Brasil
que nós vivemos para Cristo.
TOLICE
A maioria da população
do mundo vive enganada
por uma minoria que controla a informação. A violência
contra as pessoas nem sempre é explícita. A maior parte
do tempo, neste século XXI a
violência praticada contra as
pessoas é simbólica. Quem
monopoliza a estrutura de
poder e de informação está
privilegiada para explorar os
demais. A inteligência brasileira é tola. Essa tolice um
dia virá à tona.
GERAçõES
As igrejas batistas fundamentalistas no Brasil não são
antigas, mas seus pioneiros
estão envelhecendo. Alguns,
partindo para estar com o
Senhor. O ano de 2017 assinala 70 anos desde que os
primeiros missionários fundamentalistas aqui chegaram. O Salmo 90 sugere que
a vida útil de uma geração é
de 70 anos. E agora?
MORTES
Em 2016 perdemos pessoas que foram usadas por
Deus para nosso enriquecimento espiritual. Estão na
memória. Três deles representam os demais: Pr. Edson
Queiroz, missões. Pr. Elben
César, escrita e reflexão. Dr.
Russell Shedd, teólogo. Morte é separação. A espiritual,
separação de Deus. A física,
separação entre corpo, alma
e espírito. A eterna, morrer
sem Cristo. Aos que morreram no Senhor, nos juntaremos um dia. Maranata!
HERESIAS
A Lógica Aristotélica
gerou o Silogismo Dedutivo que se tornou a melhor
ferramenta usada pelo Diabo
para a formulação de doutrinas heréticas. Recomendo,
para 2017, a leitura do livro
“A Fé dos Eleitos de Deus”
de John F. Parkinson. Editora
Sã Doutrina de Pirassununga
SP: www.sadoutrina.com.

Frase Final

“As pessoas que vencem neste mundo são as que
procuram as circunstâncias de que precisam e,
quando não as encontram, as criam”

(Bernard Shaw)
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No Brasil, 29% são evangélicos

Q

uanto à distribuição
geográfica dos evangélicos, por região, metade
(49%) estão na região Sudeste, 23% no Nordeste,
10% no Norte, 9% no Sul, e
9%, na região Centro Oeste. As duas maiores denominações evangélicas são
Assembleia de Deus, com
34% e Batista, com 11%
do total de evangélicos. As
demais que aparecem na
pesquisa, pela ordem, são:
Universal do Reino de Deus
(8%), Congregação Cristã no
Brasil (6%), Quadrangular
(5%), Deus é Amor (3%), Ad-

continuação da página 1
ventista (3%), Presbiteriana
(2%), Internacional da Graça
de Deus (2%), Mundial do
Poder de Deus (2%), entre
outras menos citadas.
Dos brasileiros maiores
de 16 anos, que se declaram
evangélicos, 44% já foram
católicos. Os que já foram
espíritas somam 2%, umbandistas 1%, e praticantes
do candomblé 1%, entre
outras menos citadas. En- tras igrejas evangélicas que
tre os católicos, 90% nunca frequentaram ao longo da
tiveram outra religião.
vida, e 18% mencionaram
Na pesquisa Datafolha de
a Assembleia de Deus. Em
2016, os evangélicos também seguida aparecem Batista
foram consultados sobre ou- (13%), Universal (7%), Deus

é Amor (7%), Quadrangular
(6%), Congregação Cristã
(4%), Presbiteriana (4%), Adventistas (3%) e Mundial do
Poder de Deus (1%), entre outras com menor percentual.

Rio Branco tem quase 40% da população
evangélica

S

egundo o último censo
do IBGE, Rio Branco AC

é capital mais evangélica
do país. Com 39% da po-

pulação sendo evangélica,
o Acre possui 239.589 mil
protestantes em todo o estado. Estima-se que em Rio
Branco existem ao menos
1.340 igrejas, sendo 560
com prédios próprios e mais
de 780 alugadas.
Como qualquer crescimento, a quantidade de
igrejas também levanta
problemas, já que cada organização é independente
e age de forma específica
dentro de sua congregação.

Isso também acontece com
a capacitação dos pastores.
Nas igrejas tradicionais,
mais antigas, como a Batista, entre outras, o procedimento de formação dos
pastores é mais exigente.
As igrejas são mais rigorosamente organizadas. Mas
nos ministérios novos, há
diferentes formas para escolha e formação da liderança.
O mesmo ocorre em
todas as regiões do Brasil.

Empresa também faz missões

R

ecordo-me que em
2009, iniciamos o trabalho com um missionário
sendo enviado a Rondônia
participando de parte de
seu sustento através da sua
igreja enviadora, a Igreja
Batista Bíblica em Vila São
Jorge, Guarulhos SP. O início
foi de forma bem tímida, e
eu me lembro que pedimos
sigilo. Tudo ficava entre nós,
o missionário e a igreja.
Nos faltou sabedoria e
teve início nosso inferno na
empresa. Funcionários que
se diziam cristãos se rebelaram e a confusão foi grande.
Com muita oração, a coisa
foi se acalmando e os funcionários um a um deixaram
a empresa. Com o tempo,
veio a adoção de novos
projetos. Compartilhamos
com nosso pastor para que
nos desse a cobertura espiritual e com a mudança
da legislação fiscal conversamos com o Pr. Renato Sá
Barreto Neto, se haveria a
possibilidade das remessas
serem feitas pela igreja, mas
a melhor opção foi enviar
mesmo através da missão.
Começamos a trabalhar com
a AMI - Associação Missionária Independente, o que
vem sendo feito desde então e planejamos continuar como empresa que faz
missões.
Independente de nosso desligamento da IBBVSJ

para outa igreja, o trabalho
continua conforme acordamos na Conferência de
25 anos da AMI e creio que
permaneceremos por muitos anos. O trabalho é para
Jesus Cristo. Não estamos
levantando bandeira de
igreja, e tão pouco de homens e sim fazendo o trabalho que ele nos legou, que é
levar a palavra de Deus até
os confins da terra!
Entre novembro e dezembro renovamos nossos
votos, de apoio a missões
para o próximo ano. Em
janeiro colocamos em prática o novo alvo estabelecido. Esperamos, como as
igrejas, receber os relatórios dos missionários que
apoiamos, pois muito nos
abençoa saber o que está
ocorrendo nos campos de
trabalho de cada um. Queremos ouvir os pedidos de
oração pois também intercedemos pelos que apoiamos. A empresa tem sido
muito abençoada pelo Senhor da seara.
Estou feliz em poder
contribuir e manter os projetos, não da forma que eu
gostaria, pois ainda podemos crescer, mas ao todo
são 12 projetos dos quais
participamos. Não estão na
lista um missionário da Palavra da Vida que está em
Moçambique implantando
um seminário e uma missio-

nária coordenadora
da OM Brasil de São
José dos Campos
SP, ambos batistas.
A nossa única exigência na seleção
é que o missionário
seja enviado por
uma igreja organizada através de uma
agência missionária.
Peço que nos
ajudem a manter
acesa a chama de missões
no coração dos sócios que,
mesmo não sendo cristãos evangélico vem nos
apoiando no projeto, e
por vezes acabo ficando
em situação constrangedora por não ter nada para
mostrar de alguns que
apoiamos. Por essa razão
é muito importante que

os relatórios nos sejam
enviados.
Neste início de ano, com
muita oração, escolhemos e
acrescentamos novos projetos. Estou colocando em
oração para ampliar cada
vez mais. Criamos este novo
e-mail para envio dos e-mail
dos missionários: missoes.
tradinox@terra.com.br.

MISSIONáRIOS QuE APOIAMOS

Pr. Hélio Alves de Oliveira - Guarulhos SP
Pr. Jomar Pinto de Souza - Rancagua, Chile.
Pr. Peterson Matheus Dias - Peroba AL
Pr. Valtair de Oliveira - Machali, Chile
Pr. João Camargo de Vasconcelos Filho - Mococa SP
Pr. Almir Nunes - Batatais SP
Pr. Ruy Lopes de Messias - Rio Branco AC
Pr. Josué Amaral da Silva - Manaus AM
Pr. Moisés Gomes de Oliveira - Parintins AM
Pr. Thiago Henrique da Silva - Arapongas PR
WAGNER FERREIRA
Departamento. Comercial DELMATEC Ind. Met. LTDA.
(11) 2482-0997 (11) 2482-1732; (11) 99939-2481
Cel. Comercial; (11) 99939-5334 Cel. Particular. Nos dois
celulares uso o WhatsApp. Skype comercial.tradinoxcomercial.delmatec
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Encontro de Casais

No ano de 2016 foi realizado o Primeiro
Encontro dos Casais Apaixonados, um ministério da MBAM iniciado na IBI em Orlândia
e envolvendo casais das igrejas da região
de Ribeirão Preto. Em 2016, o encontro foi
realizado nos dias 11 e 12 de junho no Hotel Fazenda Vale das Grutas, município de
Altinópolis SP. O tema foi, “Casados, Eternos
Namorados”, tendo como preletor o Pr. Antonio Majela Pupin da IBI em São Bernardo
do Campo SP. Este ano de 2017 será nos
dias 10 e 11 de junho no Hotel Vilage Inn
em Ribeirão Preto SP. O preletor será o Pr.

Wagner de Barros da Segunda IBI de Ribeirão Preto SP. O investimento, por casal, será
de R$ 245,00, incluindo o hotel, o café da
manhã e o almoço de domingo. O jantar
do sábado será por conta de cada casal no
Novo Shopping após a palestra.

Sociedade Feminina

Arquimínia

A Sociedade Feminina Rosa de Sharon
da Igreja Batista Bíblica de Avelino Lopes PI,
encerrou suas atividades de 2016 no final
de semana do Natal. Para o Pr. José Antonio
Marques, essas mulheres tem feito um trabalho extraordinário na igreja e na região. O
encontro anual foi na Congregação de Júlio
Borges PI, antes do encerramento anual das
atividades. A presidente que está de saída,
no final de mandato, é a irmã Ildete Pereira
Batista e a vice-presidente dona Arquimínia
Marques permanece para o próximo mandato foi eleita como presidente a irmã Ersa de
Souza Santos. Contatos com Pr. José Antonio
Marques pelo Celular (89) 98118-6442.

Ersa

Radar
Geral 7

A moda atual de usar a ciência para confirmar o cristianismo não prova a
veracidade da fé cristã, mas a incerteza que corrói o coração dos que precisam
recorrer à ciência para que esta dê respeitabilidade à fé”. - A W Tozer

Cursos

O Pr. Manoel Fernando Cano, Secretário
Executivo da CBBN - Comunhão Batista Bíblica Nacional, está à disposição das igrejas
para a realização de cursos de capacitação
nas igrejas nas áreas de Evangelismo, Finanças Pessoais, Pedagogia Infantil, Discipulado,
Pregação e Criação de Filhos. Para contatos
e mais informações: Telefone fixo (19) 39346575; Celulares: 98805-5469 (OI); 983617460 (TIM e WhatsApp). Para contato por
E-mail: prmanoelcano@ig.com.br.

Batismo

No dia 11 de dezembro de 2016,
a Primeira Igreja Batista Bíblica em
Vila Natal batizou dez novos irmãos:
Cesar, Matheus, Guilherme, Clayton,

Lucas, Elaine, Icaro, William, Sandra
e Irani. O batismo foi realizado pelo
pastor Mário José da Silva, titular
da igreja.

Quinto ano

A Igreja Batista Fundamentalista Palavra
da Fé, liderada pelo Pr. Kleiton Garcia, na cidade portuária do Pecém no interior do Ceará,
celebrou no dia 28 de dezembro de 2016,
seus 5 anos de emancipação. A igreja foi im-

plantada como congregação da Igreja Batista
Fundamentalista Cristo é Vida de Fortaleza,
liderada pelo Pr. José Nogueira. O preletor no
culto comemorativo foi o Pr. Esdras Silva da
Igreja Batista Regular de Ocara CE.

Conferência Missionárias

A AMI - Associação Missionária Independente se coloca à disposição para a realização de Conferências Missionárias nas datas que as igrejas programam anualmente sua
renovação da Promessa de Fé para Missões. A missão se propõe a realizar a Conferência
Missionária Regional indicando o pregador e realizando um evento com igrejas co-irmãs
no sábado de manhã. Entre em contato com o coordenador de missões, missionário Pr.
Carlos Alberto Moraes pelos telefones: Fixo (16) 3761-0749, Celular (16) 98121-4101 (Tim)
e pelo WhatsApp (16) 99192-1440 (Claro).

Jubileu de Ouro da Igreja Batista Bíblica em V.S. Jorge

E

m 1963, ouvindo uma pregação do Pr.
Josué Pereira Felix, Amadeu entregou
sua vida para o ministério pastoral. Membro
da Igreja Batista Bíblica de Guarulhos, pediu
autorização para começar a fazer cultos na
casa de seus pais em Vila São Jorge. Autorizado pelo Pr. Manoel do Nascimento teve
início a Congregação. Com o crescimento do
grupo, o espaço ficou pequeno. A decisão
foi de comprar um terreno para construir.
A compra do terreno e o início da construção deu-se em 1965, e no dia 29 de junho
de 1966 foi inaugurado o templo e no dia
17 de dezembro do mesmo ano a igreja
foi organizada, ocasião em que também
ocorreu a ordenação do Pr. Amadeu Juliari.
O pregador foi o Pr. Josué P. Felix.
Pr. Amadeu liderou a igreja de 1966 a
1984, sendo substituído pelo Pr. Adilson
Ferreira que pastoreou de 1985 a 2002.
Em 1996, o Pr. Walace Juliare foi trabalhar
junto com o Pr. Adilson. Pouco depois o Pr.
Adilson entregou o pastorado ao Pr. Walace
que permaneceu até 2006. Com a saída do
Pr. Walace, a igreja convidou o Pr. Renato

Sá Barreto Neto que permanece até esse
momento da celebração do Jubileu de Ouro.
Desta igreja nasceram as filhas: Igreja
Batista Bíblica em Cumbica em 1970, Igreja Batista Bíblica em Vila Flórida em 1972,
Igreja Batista Bíblica em Jardim Paraiso em
1980, Igreja Batista Bíblica em Jardim Presidente Dutra em 1983 e a caçula em Jardim
Fortaleza em 2012.
Para a festa do Jubileu formou-se, entre a igreja mãe e as igrejas filhas, o Coral
50 Anos que, sob a regência do Irmão Eli,
abrilhantou o culto de jubileu. Que bênção!
Depois de 50 anos, o dia 17 de dezembro
outra vez foi um sábado, e assim foi possível em 2016, comemorar o Jubileu no dia
exato e ter como pregador o Pr. Josué P.
Felix. Bênção maior ainda, poder contar
com a presença dos cinco pastores da igreja
nesses 50 anos, vivos, servindo ao Senhor
e amigos. Outra bênção marcante, foi pode
homenagear dez dos membros fundadores
presentes.
Todas as igrejas filhas, e co-irmãs de
Guarulhos mandaram representantes, to-

talizando 420 pessoas no templo e no salão
dos fundos onde foi instalado um telão. Os
que não puderam estar presentes acompanharam a celebração ao vivo pela internet.
O Pr. Renato expressou, em nome de
toda a igreja, a gratidão aos irmãos, tanto da igreja, quanto dos que participaram
do evento. Fez-se, também, uma menção
especial a todos da família do Pr. Amadeu
Juliare que se fizeram presentes, sem deixar

de mencionar a ausência, por motivos de
enfermidade, da irmã Benedicta, esposa
do Pr. Amadeu.
A fim de marcar essa ocasião tão especial, a igreja descerrou uma placa no saguão
de entrada do templo como memorial que
glorifica o nome do Senhor. “Porque dele
e por ele, e para ele, são todas as coisas;
glória, pois, a ele eternamente. Amém”.
(Rm 11.36).

A DOR DA DESPEDIDA
Apenas uma semana após a festa em comemoração ao Jubileu de Ouro da Igreja e do
ministério do Pr. Amadeu Juliari, ele sofreu a
dor da despedida da esposa, irmã Benedicta
Antônia Juliari, com quem estava casado há
57 anos, desde 25 de julho de 1959.
Irmã Benedicta nasceu do dia 04 de agosto
de 1931 e faleceu no dia 24 de dezembro de
2016. O casal teve três filhos, Léia, Leila e
Amadeu Cláudio, e seis netos, Felipe, Juliana,
Joira, Matheus, André e Giovanni.
www.Ibbvsj.com.br - www.facebook.com/
IBBVSJ
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“

Todos nós desejamos o progresso, mas se você está na estrada errada,
progresso significa fazer o retorno e voltar para a estrada certa; nesse caso,
o homem que volta atrás primeiro é o mais progressista”. - C.S. Lewis

Pr.Josué Amaral

Evangelismo e
treinamento em Tefé

E

stou no trabalho missionário no Amazonas
para implantar e revitalizar igrejas na capital
e fazer o trabalho evangelístico e de capacitação
de obreiros entre ribeirinhos e comunidades
do interior. Acabei de fazer uma dessas viagens
missionárias de trabalho a Tefé, que fica a 500
km de Manaus. Cerca de 50 minutos de voo ou
dois dias de barco. Tefé está localizada no médio
Solimões, com população estimada entre 70 e
80 mil habitantes. Meu trabalho neste local se
resume em levar ferramentas para os obreiros
locais, e como consequência também evangelizar.
A carência de obreiros é impossível de expressar por escrito. É preciso ver. Não me refiro
aos problemas sociais, pobreza, composição familiar, entre outros. Refiro-me às dificuldades de
locomoção para os missionários e obreiros locais
no fortalecimento de igrejas. O meio de transporte por via fluvial é demorado, dependendo
do tipo de embarcação, oneroso (combustível
20% mais que Manaus). Não é uma viagem que
se possa fazer semanalmente.
A subsistência da maioria das famílias
depende da venda de farinha, frutas da temporada, peixes e da fabricação artesanal do
Tipiti, um utensílio usado para se tirar o liquido
da mandioca ralada para fazer farinha. Mas a
maior necessidade é a falta de “mão de obra”.
Não há obreiros e missionários suficientes
para cobrir os povoados que estão abertos
ao evangelho. Os que aqui trabalham, cobrem
mais de um ponto de pregação, e como estão
só, evangelizam, discipulam, treinam obreiros
e ainda constroem os locais de culto. Em diversos lugares há pessoas que já foram salvas
através do trabalho de missionários que por
ali passaram, mas não houve continuidade no
trabalho para formação de líderes que pudessem ensinar e formar igrejas.
Tive oportunidade de estar com dois missionários que trabalham há muito tempo na região,
e entendem bem essa necessidade de mais obreiros. O primeiro é o missionário Edilson Batalha
Flores que está no município de Alvarães, Tefé
há 10 anos. Tem 55 de idade e, além do trabalho

19º Congresso Internacional
Sobre a Palavra Profética
De 18 a 21 de Outubro de 2017 em Águas de Lindóia SP
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de evangelização e ensino, está construindo o
prédio onde se reúnem. Há lugares ao redor que
estão abertos para evangelho, pedem a sua visita,
mas ele não tem condições de dar cobertura.
O segundo, é o missionário Raimundo Inácio
Mendes, que está na região há 37 anos. Tem 74
de idade, deu início a diversas congregações e
pontos de pregação, alguns já são igrejas formadas, mas não há pastores nem treinamento
para os obreiros. Mendes me impressionou, pela
sua disposição, visão e projetos que planeja realizar. Tem grandes limitações físicas, inclusive
um glaucoma que tira dificulta cada dia mais
sua vista. Uma das igrejas por ele iniciada há
vinte anos agora está recebendo um pastor. Alguém da região, que teve certo preparo em um
seminário rotativo que acontece na região. Ele
virá pastorear com uma ajuda local básica, mas
terá de pescar e trabalhar em outras atividades
para se sustentar.
A questão crucial aqui é esta: quem substituirá
o trabalho de homens como estes que já estão com
a idade avançada? Onde estão os obreiros que virão
para esses lugares remotos, mas cheio de vidas que
necessitam do evangelho?
Há muito tempo venho pesquisando esta região e tenho recebido pedidos de auxílio, tanto de
missionários que aqui trabalham para os ajudar,
como para começar novas igrejas. Nesta viagem
de Dezembro pude pontuar maneiras concretas
de contribuir com ferramentas para líderes em
diversos níveis, auxiliar missionários e obreiros, e
implantar novas igrejas em comunidades abertas
ao evangelho.
Deus tem me mostrado uma maneira de fazer
esta obra, e estarei relatando cada etapa a partir
deste 2017. Conto com as orações dos que estão
desejosos de avançar nos campos mais distantes
para realizar, com eficiência, o trabalho. Conto
com sua intercessão pois precisarei de saúde,
persistência e parceria. Ouvi de alguém uma
frase que me ajuda na jornada: “Sozinho vamos
mais rápido, mas em parceria vamos mais longe”.
Contatos com o Pr. Josué Amaral pelo e-mail:
pastorjoamaral@gmail.com

Um Canal
de Interação
para Propagar,
Defender e
Fortalecer a Fé
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reio que ainda não
tivemos um período com tantas crises
e conflitos ocorrendo
paralelamente como
em nossos dias. Temos a crise financeira,
as constantes violações
dos direitos humanos. Milhares são maltratados, torturados e mortos. Grandes áreas são
bombardeadas, deixando-as em escombros e
cinzas. A onda de imigração na Europa levanta
uma dúvida: qual será o resultado disso? A terrível situação mundial nos leva a orar e clamar:
“Venha o Teu Reino!”
Sim, quando acontecerá que a pedra, “sem
auxílio de mãos”, destruirá o imponente monumento dos reinos mundiais? O Rei Nabucodonosor, o antigo governante do mundo, viu isso
acontecer em seu sonho e Daniel, o exilado de
Judá, lhe deu a interpretação: “Tu és a cabeça de
ouro. Depois de ti surgirá outro reino, inferior ao
teu...” (Dn 2.38-39). Estamos vivendo na época
do último reino e sabemos: a pedra o destruirá,
mas por enquanto a grande longanimidade e
bondade de Deus está retendo o inevitável juízo.
Isso não desperta em nós um profundo anseio, uma expectativa pelo estabelecimento do
Reino de Paz? “Na época desses reis, o Deus
dos céus estabelecerá um reino que jamais será
destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos
e os exterminará, mas esse reino durará para
sempre” (Dn 2.44). “A oração dos crentes é, sem
dúvida, o recurso através do qual Deus em breve
poderá estabelecer o poder eterno no mundo,
o qual é necessário para viabilizar a Volta de
Cristo. Quando a Igreja do Senhor despertará e
reconhecerá sua responsabilidade? Através da
sua oração ela tem o poder de dirigir o mundo”
(O Halesby).
Neste congresso teremos dois novos pa-

Kalister

Lieth

Morise

Frazier

lestrantes: o Dr. PhD. Gary Frazier, dos Estados
Unidos, fundador da Discovery Missions International e o Rev. Elia Morise, nascido no Egito,
pastor responsável pelo nosso trabalho no mundo árabe. Com certeza, eles enriquecerão nosso
congresso, juntamente com os já conhecidos
Meno Kalisher e Norbert Lieth.
Assim, não deixe de participar do 19º Congresso Internacional sobre a Palavra Profética,
e traga seus irmãos e amigos que desejam se
aprofundar nas profecias bíblicas, sob o tema
“Venha o Teu Reino”, e crescer na fé. Aproveite
o parcelamento e faça logo sua inscrição através
do site: http://www.chamada.com.br/
Um abraço em Cristo!
Dieter Steiger
Presidente da Chamada no Brasil

Russell Phillip Shedd: uma vida
de amor à Palavra de Deus

s crentes brasileiros sentiram a perda do Dr.
O
Russel Phillip Shedd, no dia 26 de novembro
de 2016. Servo valoroso que muito contribuiu

com a teologia brasileira, está entre aqueles dos
quais podemos dizer, servo fiel que combateu
o bom combate.
Doutor, editor, escritor, professor, conferencista e pastor. Mas não são os títulos, nem os
feitos que o tornaram grande. Foi o seu modo
de servir. Estar com o irmão Shedd era sempre
muito agradável. Exalava amor tanto à Palavra
como às pessoas a quem ministrava. Viveu vida
exemplar e inspiradora.
Dr. Shedd deixou uma grande família. A esposa Patrícia, com quem esteve casado 59 anos,
cinco filhos: Timothy, Nathanael, Pedro, Helen e
Joy, e 14 netos: Laura, Kelley, Rebecca, Katherine,
Leander, Cayenne, Henry, Jonathan, Michael,
Stephanie, Evelyn, Scott, Susan e Katie) e uma
bisneta (Izabella).
Russell Phillip Shedd nasceu em Aiquile,
pequena cidade boliviana, no ano de 1929. Aos
dez anos de idade, já falava espanhol, inglês e
aprendera também o dialeto local. A semente
de seu amor à Palavra germinou já na mais tenra
infância, quando o menino acompanhava os pais,
Leslie e Della Shedd, ambos missionários, em
percursos evangelísticos pelas aldeias da Bolívia.
Na adolescência, voltou com os pais e irmãos para os Estados Unidos para estudar. Na
sua jornada acadêmica depois do colégio, estudou
teologia no Wheaton College (Bacharel com especialização em Bíblia e Grego). Na Wheaton College
Graduate School, fez Mestrado em N.T., e no Faith
Seminary, Mestrado em Teologia, em 1953. Aos
25, conquistou o grau de Doutor em Filosofia
(PhD) na Universidade de Edimburgo, Escócia. Em
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1955, nos EUA, tornou-se professor no
Southeastern Bible
College, em Birmingham, Alabama. Lá
conheceu a aluna,
Patricia Dunn, com
quem se casou em
22 de junho de
1957.
Em 1959 ele e a esposa foram enviados pela
Conservative Baptist Foreign Mission Society
(CBFMS) para Portugal. Ali, Shedd recebe a incumbência de acompanhar um ministério de literatura em formação. Denominado “Edições Vida
Nova”. Três anos depois, com vistas a ampliar o
alcance de literatura teológica em português, o
projeto foi trazido para o Brasil. O plano inicial
era que Dr. Shedd ficasse dois anos no Brasil até
implantar o projeto e voltasse para Portugal.
Em agosto de 1962, o casal Shedd chegou ao
Brasil, onde permaneceu, sem jamais retornar a
Portugal. Aqui se dedicou de corpo e alma ao estudo, ensino das Escrituras, e publicação de livros
evangélicos, sendo mais de 25 de sua autoria.
Por muito tempo esteve à frente do ministério
de Edições Vida Nova e da Shedd Publicações.
Na Faculdade Teológica Batista de São Paulo
foi professor de Novo Testamento e diretor do
Departamento de Novo Testamento e Exegese.
Lecionou também em outras renomadas instituições ao redor do mundo.
Toda a liderança evangélica brasileira é profundamente grata a Deus pela forma maravilhosa
em que usou o Dr. Shedd para influenciar muita
gente. Com certeza, seu exemplo e ensino serão
seguidos por muitos anos.

• Curso Teológico Online •
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