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Quem controla o mundo?
Há muito tempo que as empresas transnacionais controlam o planeta.
Os governos se submetem a elas, pois são eleitos para satisfazê-las.

A partir de 2017 você pode
fazer o Mestrado Bíblico credenciado pelo NOBTS - New Orleans
Baptist Theological Seminary
(www.nobts.edu) em Orlândia SP
na Igreja Batista Independente,
Avenida Nove, 1092.
Os alunos matriculados no Seminário Batista Caraguá que até
agora cursaram satisfatoriamente
os quatro módulos ministrados, terão seus créditos validados e farão
mais quatro módulos para obter

o Mestrado, desde que tenham
uma graduação, exigência do MEC.
As novas turmas formadas a partir
de 2017 estarão dentro da nova fase
de reconhecimento pelo NOBTS - New
Orleans Baptist Theological Seminary
(Seminário Teológico Batista de Nova
Orleans) com carga horária de 20h/
aula em todos os módulos. Assim,
além dos alunos que já cursaram até
aqui, nós vamos abrir matrícula para
novos alunos que estarão iniciando
em 2017. Leia mais na página 3.

Simpósio de Missões

A atual crise do capitalismo
hegemônico que se espalhou
e atingiu o apogeu em 2016 no
Ocidente, com reﬂexos no mundo
inteiro, era esperada. Sem receio
de errar, eu diria, planejada. As

forças políticas que, aparentemente, se digladiam mundo afora
representam os mesmos interesses corporativistas. Os líderes que
são conscientes de tal fato, sabem
que nada podem fazer. Ninguém

vai conseguir desmantelar o capitalismo extremo, uma ditadura
mundial disfarçada de democracia
que entregará o trono ao Anticristo logo após o arrebatamento da
Igreja. Continua na Página 6.

Congresso da AMI será em julho de 2017

Da esquerda para a direita, Pr. Fernando, Pr. Willian e Pr. Mário
Página 5
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De 11 a 14 de julho de 2017, no Hotel Litoral Norte em Caraguatatuba
SP, a AMI - Associação Missionária
Independente, realizará o VIII Congresso Missionário Batista Fundamentalista. O tema, com base em I
Pedro 5.1-4, será “Vivendo a Palavra
para Motivar os Discípulos”. O objetivo é mostrar que se você não vive
o que prega, não sabe o que ensina.
O preletor será o Pr. Ramon Lara,
missionário fundador da Iglesia
Bautista Missionera de El Bosque
em Santiago, Chile. De nacionalidade chilena, Ramon é missionário da
Help Evangelize Lost People, com
sede em Pilot Mountain NC, EUA.
Casado com Naldy Saavedra há 31
anos, Ramon é pai de 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.
As inscrições podem ser feitas através do site da AMI: www.missaoami.com.br. Caso preﬁra, entre em
contato com o Diretor Administrativo da AMI, Eliseu Reder: E-mail:
missaoami@uol.com.br; E-mail:
ereder@uol.com.br; Telefones:
(11) 2441-3588 (Fixo); (11) 993463747 (TIM) e (11) 94655-5828 (OI).
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.

Radar
Geral

Batistas Regulares realizarão
eventos em conjunto
Radar Geral: Página 7

2 Editorial
e Opinião

O homem que não sabe controlar-se a si mesmo
torna-se absurdo quando quer controlar os
outros”. Provérbio Judaico

• Editorial | Carlos A. Moraes

“Os pobres...”
Referindo-se aos pobres em Marcos 14.7, Jesus disse:
“Os pobres sempre os tendes convosco ...”. Poucas frases
de Jesus têm sido tão mal interpretadas como esta. Já
ouvi de um pastor que, “interpretando” esse texto, alegou que não podemos
ajudar os pobres baseado no que Jesus disse aqui.
Um dos princípios básicos da hermenêutica bíblica é que a Bíblia deve ser
interpretada pela Bíblia. Nesse caso, sem sair à cata de outros textos, o próprio texto de Marcos 14.7, continua, na sua referência aos pobres: “Quando
quiserdes, podeis fazer-lhes bem.”
Em todo seu contexto, a Bíblia aponta a relação entre o pecado da exploração e da opressão e a existência da pobreza. Em uma interpretação correta da
Bíblia, a injustiça tem que ser denunciada. Mas o inimigo levou alguns doutores
da lei da atualidade a nos dizerem que fazer isso é ser comunista. Precisamos
defender o capitalismo, seja de Estado ou de Mercado.
Os dados sobre pobreza e miséria estão por toda parte. Mas parece que
vivemos em um mundo dado a estatísticas, e completamente imune a sentimentos de humanidade A crescente tragédia da pobreza está exposta mundo
afora nas ruas dos grandes centros e nos rincões, sertões e favelas para quem
quiser vê-la. Essa realidade continua nos dando argumentos para dizer que,
mesmo sendo verdade que sempre teremos por perto os pobres, continua
sendo verdade que, se quisermos, devemos fazer-lhes o bem.
Claro que a pobreza tem suas origens no pecado e, por isso mesmo, o crescimento da miséria no mundo, é um subproduto, não só do capitalismo que,
através do corporativismo e monopólio controlam a economia e dominam os
governos, mas também da falta de sentimento na humanidade. Os Estados Democráticos de Direito, tão propalados nas democracias republicanas, que deveria
cuidar de todos igualmente, optou por cuidar dos poderosos e seus lacaios.
Convivo com crentes que querem me fazer crer que cuidar de pobre não
é justo, pois a culpa de ser pobre é deles mesmos. Idolatram a meritocracia,
enquanto ﬁngem desconhecer o protecionismo hereditário das classes mais
favorecidas que servem-se de caminhos aplanados à força por sucessivas
gerações. Ao pobre resta a humilhação que lhe rouba a dignidade e inibe até
mesmo a reação.
Sabemos que o abandono dos pobres resulta, acima de tudo, de uma decisão política. O capitalismo como o vemos hoje, controla os governos, inﬂuencia
a justiça e inibe as reações das massas que, além de serem hostilizadas são
criminalizadas quando insistem em lutar por seus direitos.
Aqui mesmo no Brasil, temos o exemplo de que quando o governo procura
cuidar melhor da pobreza, optando por fazer-lhe o bem, as forças corporativistas entram em ação. São especialistas em tomar fatos pontuais negativos
para escarnecer de planos que, de modo correto, melhor distribui as riquezas.
Chegam ao cúmulo de demonizar os que agem em favor dos pobres.
Toda história de vida é um ato político, porque traz, em si, consequências
políticas. Não é necessário ser um animal político, fazer discursos, ou se candidatar a um cargo eletivo. Todo ato humano é político, na essência da palavra.
Toda situação resulta de uma ação política.
As pessoas desprovidas de bens e de melhor formação educacional são
vulneráveis às respostas simples. Os defensores do capitalismo sabem disso
e utilizam-se de respostas simples para justiﬁcar a fome, culpando o próprio
faminto. Utilizam-se dessa vulnerabilidade dos pobres como arma para discipliná-los. Trata-se de uma cruel propaganda para manter a dominação.
Aquela aﬁrmação de Jesus que citei na abertura deste texto em Marcos
14.7 não se trata de uma profecia. É apenas uma constatação. Poderíamos
compará-la ao que ele disse em relação ao divórcio. O divórcio e a pobreza
resultam da dureza de coração.
O fundador do Exército de Salvação, que teve um grande êxito nas mudanças sociais na Inglaterra no século 18, usou não só os métodos de assistência
e promoção social, como o fez com base em mudanças mentais e morais pelo
poder do Evangelho de Cristo Jesus. Algumas pessoas criticaram o fundador
dizendo: “estamos interessados nos seus métodos de ação social, mas não na
sua religião”, ao que ele respondeu: “os meus métodos não funcionam sem a
minha religião”.
No capítulo 15 de Deuteronômio, Deus expôs a Moisés a estrutura socioeconômica do povo israelense e estabeleceu normas de comportamentos para
essa nova sociedade que, se seguidas à risca evitaria que houvessem pobres
entre eles.
Dizer que Atos 2.42-47 não é uma regra para a vivência da Igreja em todos
os tempos, pode até ser uma interpretação correta. Mas temos que admitir que
sempre será um sublime exemplo na manifestação da abundante graça de Deus.
Quanto a mim, estou envelhecendo e sei que as pessoas tendem a desistir
quando envelhecem. Eu pretendo terminar a minha carreira como alguém
que não desistiu. Acredito que, não desistir, é o ato político fundamental do
ser humano.
Para ﬁnalizar, quero deixar alguns textos mais para um exercício de reﬂexão:
Deuteronômio 15.11; Atos 20.34,35. Romanos 12.13; 16.26,27. II Coríntios
8 e 9; Gálatas 2.9,10; Galatas.6.9,10; Efésios 4.28; Tiago 4.17; 1 João 3.17,18;
Apocalipse 14.13; Atos 20.34,35; Romanos 12.13; 16.26,27; Jó 1.21.

EXPEDIENTE

“Ao Senhor empresta, o que se compadece do pobre...”
(Provérbios 28.27)
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• Ponto de Vista Bíblico | Rômulo W. Ribeiro

Todo mundo odeia Trump
Praticamente todas as nações estão vivendo uma crise de identidade
moral. As massas estão sendo controladas pelas grandes mídias. O ﬁlho de
Deus, no entanto, precisa duvidar e
reﬂetir sobre tudo o que mundo ama,
especialmente, na área política. Por
exemplo, por que a maioria das pessoas preferia a candidata Hillary Clinton
à presidência dos Estados Unidos? Ela,
apesar de 30 anos de serviço público,
nunca se destacou por qualquer projeto realizado; ao contrário, teve péssimas atuações como primeira dama, senadora e secretária de estado. Todavia,
o mundo a preferia porque ela daria
continuidade ao governo mundial de
Barack Obama. Hillary Clinton, provavelmente não iria governar para os
norte-americanos, mas para as grandes corporações, países muçulmanos
e bancos estrangeiros.
Deus separou as nações por regiões, povos e línguas com o propósito
de preservar o temor e o conhecimento a respeito dEle. O multiculturalismo
da Torre de Babel desaﬁou o Criador
e propôs o humanismo no lugar de
Deus. Até 2016, o mundo caminhava
a passos largos para o governo mundial do anticristo. Agora, com o plesbicito para a saída da Inglaterra do
Mercado Comum Europeu e a eleição

do nacionalista Donald Trump para
a presidência dos Estados Unidos, a
globalização perderá um pouco de
sua velocidade. Donald Trump promete proteger os Estados Unidos da
imigração desenfreada, sobretudo
advinda de países hostis aos americanos e santuários de jihadistas. Ele
também promete taxar as importações
e penalizar as empresas nacionais que
optarem pelo câmbio e salários mais
baixos dos países em desenvolvimento
à custa dos empregos domésticos. Em
seu discurso inaugural, Donald Trump
sugeriu que todas as nações fossem
protecionistas, principalmente de sua
cultura, língua e povo.
O presidente republicano está sendo comparado a Adolfo Hitler que, ao
invés de bigode, se destaca pelo topete. Porém, quem são as pessoas que
odeiam Donald Trump? A mídia liberal
e esquerdista que acredita em um governo mundial, o Partido Democrata,
grande parte das empresas multinacionais e, principalmente, celebridades de
Hollywood. Ou seja, pessoas cujo estilo
de vida é completamente antagônico
aos valores morais e espirituais que
compõem a maioria das famílias tradicionais norte-americanas. Aqui no
Brasil, recebemos a notícia que Hillary
Clinton ganhou as eleições no voto

Em Poucas Palavras
Dito Judaico
“Covarde é aquele que não abre
novos caminhos na vida, nem
emprega as suas forças para
enfrentar os obstáculos”.
LACONISMO
Laconismo é a capacidade de ser
breve, conciso na comunicação. É o ato
de usar poucas palavras para expressar
ideias ou expor sentimentos. A origem do termo remete-nos à Lacônia,
região da Península do Peloponeso,
onde se localizava Esparta. Os espartanos eram conhecidos por usarem
poucas palavras para se expressar. Isto
possivelmente estava relacionado à
subalternidade dada pelos espartanos
às artes. Retórica e ﬁlosoﬁa eram artes
que necessitavam de longas exposições verbais para debater e convencer
interlocutores através de argumentações. Aqui na coluna, optamos pelo
laconismo, as reticências...
EM CÍRCULOS?
Algumas vezes parece-nos que estamos andando em círculos. Temos a
impressão de estarmos perdidos em
um labirinto ou no deserto. Em momentos assim questionamos Deus que,
na maioria das vezes, responde com o
silêncio. Os que continuam na jornada
descobrem que Deus tem planos que
não mudam. Os fatos pontuais não alteram a jornada, nem o destino ﬁnal.
Diﬁculdades e incertezas são ferramen-

tas usadas por Deus para moldar-nos. A
intensidade das ações de Deus destrói
em nós o medo e dá coragem, aumenta
a fé e a perseverança. “Recordar-te-ás
de todo o caminho pelo qual o Senhor,
teu Deus, te guiou no deserto estes quarenta anos, para te humilhar, para te
provar, para saber o que estava no teu
coração, se guardarias ou não os seus
mandamentos.” (Dt 8.2).
DESIGUALDADE
O rendimento de todos os brasileiros assalariados, segundo o IBGE, foi de
R$ 180 bilhões, no trimestre de setembro, outubro e novembro de 2016. A
OXFAM revelou em Davos, na Suíça, que
6 brasileiros têm riqueza equivalente a
100 milhões de brasileiros. A mesma
pesquisa da Oxfam revelou que 0,5%
dos brasileiros detêm quase 45% do PIB.
VIOLÊNCIA
De acordo com informações que
acabaram de ser divulgadas pelo FBSP
- Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre 2011 e 2015, a violência
no Brasil matou mais pessoas que a
Guerra da Síria. Com base em dados
coletados pelos analistas, o Brasil registrou mais de 278 mil assassinatos
entre os meses de janeiro de 2011 e
dezembro de 2015, casos que incluem
ocorrências de homicídio doloso, latrocínio (roubo seguido de morte), lesão
corporal seguida de morte e morte
decorrente de ações policiais.

popular, mas a
perdeu no Colégio Eleitoral.
O que isso quer dizer? Se as eleições
fossem apenas pelo voto direto, os estados da Califórnia e o de Nova York,
com mais de 55 milhões de habitantes,
elegeriam o presidente dos Estados
Unidos a cada quatro anos e os demais
estados ﬁcariam sem voz. O Colégio
Eleitoral foi constituído para equalizar
a importância política de todas as regiões e impedir que um grupo seleto
de pessoas (como as celebridades de
Hollywood, por exemplo) determinasse
sozinho o rumo da nação. No caso do
Brasil, por causa do voto popular direto,
os eleitores do Bolsa Família e do Minha
Casa Minha Vida elegeram o presidente
nas quatro últimas eleições.
Se Donald Trump será pior, igual
ou melhor que o bem-sucedido ex
-presidente americano Ronald Reagan não se sabe ainda. Mas ao continuar protegendo os Estados Unidos,
aproximando-se da nação de Israel e
apoiando o cristianismo, ele ceifará
mais ódio e aumentará a lista de seus
inimigos. Oremos por ele, pois suas
decisões já estão afetando o mundo
inteiro. “O homem nunca será livre a
não ser que o governo seja limitado”
(Ronald Reagan).

Carlos A. Moraes
MISSÕES
Não se faz missões fora da realidade contextual de cada povo e lugar.
Tentar pregar o Evangelho da Graça
de Deus desviando-nos dos acontecimentos cotidianos da sociedade, é
o mesmo que tentar comunicar com
uma língua que não conhecemos em
nossa própria língua.
DITO JUDAICO
“A lealdade é um dos pilares que
sustentam o real valor do homem”.
DESLEALDADE
Entre as falhas do comportamento
humano, uma das piores é a deslealdade. No Brasil de hoje presenciamos
uma escalada de deslealdade através
da deduragem e trairagem nos meios
políticos e empresarias. Mas o que
agrava a dor da deslealdade é quando
ela acontece em um ambiente em que
se espera exatamente o contrário, que
é a lealdade. Muito do que acontece
entre o povo de Deus nas igrejas e até
com líderes é assustador. As pessoas
de fora da igreja ﬁcam admiradas.
Como testemunhar do amor, do perdão e da graça, se somos desleais?
Pela lealdade conhecemos o caráter
de uma pessoa.
DITO JUDAICO
Bens materiais e até saúde podem
ser recuperados. Mas o tempo
que se deixou passar, sem
aproveitá-lo, é irrecuperável.
O ócio é um pecado capital e um
perigo, porque facilmente se torna
pai de muitos pecados.
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Se você se vinga, estará a regredir.
Se sabe perdoar, estará a progredir”.
Provérbio Judaico

Seminário Caraguá 2017 em Orlândia
Em 2015 e 2016, o Seminário Batista Caraguá,
de Caraguatatuba SP, deu
início a um curso de formação teológica com base na
Igreja Batista Independente
de Orlândia SP, um polo do
Seminário Batista Caraguá.
Agora, os alunos que completaram os quatro módulos
oferecidos satisfatoriamente, poderão ter seus créditos
aproveitados para fazer o
Mestrado. Esse curso teve
as seguintes disciplinas em
quatro módulos: Teologia
Sistemática, Panorama do
Antigo Testamento, Panorama do Novo Testamento
e Ministérios Pastorais.
NOVA ETAPA
Neste ano de 2017 o
Seminário Batista Caraguá
pretendia iniciar uma nova
turma para a realização do
mesmo curso. Mas no ﬁnal
de 2016, o Dr. Derek Coleman conseguiu permissão
para conceder o Mestrado
pelo Seminário Teológico
Batista de Nova Orleans
(NOBTS - sigla em inglês),
localizado nos EUA. A carga
horária exigida pelo NOBTS
para cada matéria, é maior
do que a carga que foi ministrada pelo SBC. Mas o seminário estadunidense acabou
concordando em aceitar os
créditos dos quatro cursos

que já foram oferecidos pelo
SBC até agora, sejam validados.
Assim, para completar
os créditos dos oito módulos
exigidos para a formação no
NOBTS, e receber o diploma
reconhecido, os alunos terão que fazer apenas mais
quatro matérias:
Evangelismo, Discipulado, um eletivo do Novo
Testamento e um Eletivo
do Antigo Testamento.
Esses novos cursos serão
oferecidos em 2017. Assim,
os alunos que já cursaram
os quatro módulos satisfatoriamente, poderão terminar ainda em 2017 com as
duas etapas que serão oferecidas nas seguintes datas:
Primeiro semestre, de 2428 de abril: Os Manuscritos
do Mar Morto com Dr. Edge
(considerada como eletiva
do Antigo Testament); de 29
de abril a 4 de maio, Teologia do Evangelismo com Dr.
Coleman. No segundo semestre de 2017, os últimos
dois cursos: Discipulado e
um Eletivo do Novo Testamento em dois períodos: 16
a 20 de outubro para o primeiro e 21 a 26 de outubro
para o segundo curso.
NOVAS TURMAS
As novas turmas formadas a partir deste ano de

2017 estarão dentro da
nova fase de reconhecimento do NOBTS - Seminário Teológico Batista de
Nova Orleans com maior
carga horária (20 horas/
aula em cinco dias) em
todos os módulos. Assim,
além dos alunos que já cursaram até aqui, nós vamos
abrir matrícula para novos
alunos que estarão iniciando
em 2017.

sário pelo menos um livro
didático que terá o custo de,
no mínimo, R$ 50,00.
Para os alunos que desejarem receber o diploma
credenciado do NOTBS,
haverá um custo adicional
de U$ 200,00 (duzentos dólares) para a formatura. Se
desejar apenas o diploma
da SBC haverá um custo de
R$ 50,00 para a formatura.

INVESTIMENTOS
O custo de cada curso
será similar aos custos anteriores. Para cada matéria o
custo será de R$ 50,00 (cinquenta reais) e será necesINFORMAÇÕES
Os módulos continuarão sendo realizados na Igreja
Batista Independente de Orlândia na Avenida Nove, 1092.
Para receber maiores informações, entre em contato com
os pastores, Carlos Alberto Moraes, pelo telefone Claro
(16) 99192-1440 (WhatsApp) ou Benjamin Paulo Leaf,
Claro (16) 99226-9677 (WhatsApp).
Site do NOBTS: http://www.nobts.edu/

“Venha o Teu Reino”
Creio 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
que 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 palestrantes: 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.
Não deixe de participar
do 19º Congresso Internacional sobre a Palavra Profética, de 18 a 21 de Outubro
de 2017 em Águas de Lindóia SP. Para fazer sua inscrição
entre no site: < http://www.
chamada.com.br >
Dieter Steiger
Fundador da
Chamada no Brasil

Nosso
Destaque 3
Edgar R. Donato

Entre o
Chronos e o
Kairos
Geralmente tomamos muito cuidado em certas situações:
Quando vamos ao banco sacar dinheiro, ao dirigir o carro,
ao carregar uma criança no colo, ao passar uma roupa...
É preciso tomar cuidado quanto ao uso do tempo. Veja
só : “Portanto, vede prudentemente como andais, não como
néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias
são maus.” Ao ler esse texto, imediatamente penso num gato
andando num muro cheio de cacos de vidro. O mundo está
cheio de “cacos de vidros”, ciladas, armadilhas, perigos... Todo
cuidado é pouco. Seja sábio e não tolo, é o conselho de Paulo.
O que é remir o tempo? A versão NVI traduziu como “aproveitando cada oportunidade”. Assim, remir o tempo tem o
signiﬁcado de ter poder sobre o nosso tempo, resgatá-lo e
usá-lo com sabedoria para atividades verdadeiramente importantes. Remir signiﬁca comprar. Antigamente o comercio
acontecia na praça. Quando alguém ia comprar algo, resgatava
uma mercadoria através de pagamento. Era possível comprar
escravos. O dono tinha direito sobre o escravo e o vendia.
Remir carrega a ideia de ir à praça e resgatar algo que pertencia
a outra pessoa... Você o redimia, libertava-o do dono anterior.
Por que remir o tempo? “Porque os dias são maus.”
Vivemos entre a Primeira e a Segunda Vinda de Cristo.
É um período de trevas, ocorre o crescimento do reino
do Anticristo, o aumento das tentações, materialismo,
relativismo, egoísmo, perseguição, opressão aos cristãos.
Cada dia traz o seu mal, sua provação e sofrimento. Remir signiﬁca comprar de volta, resgatar o tempo perdido.
Alguns exemplos: Você está oprimido no trabalho, humilhado, tratado com um certo desprezo, mas você usa essa
experiência para dar testemunho de Cristo, não reage com
grosseria ou fofoca. Passa por crise na família; as pessoas
se agridem e se ferem, você atua como um paciﬁcador.
Você está desempregado, ao invés de reclamar, desenvolve
uma habilidade nova. Se têm crianças pequenas e sente
seu tempo limitado, “sem graça”, de bom grado aproveita
para semear verdades que marcarão profundamente seus
ﬁlhos. Sempre é possível melhorar a atitude, ao invés de
se vitimar, viver mal humorado, magoado...
Kairos e Chronos – São duas palavras para o vocábulo
“tempo.” Eram atribuídas às duas divindades/titãs na
religião grega antiga. O Novo Testamento, resiniﬁcou as
duas palavras. Cronos é o tempo do calendário, o tempo
marcado pelo relógio, os dias, semanas, o compromisso
da agenda, a quantidade do tempo. Daí vêm os termos
cronologia, cronômetro.
Kairos, é o momento certo, a qualidade do tempo,
a oportunidade, o instante bem aproveitado, pouco ou
muito. Vários autores consideram-no como o tempo de
Deus. Deus visitou o seu povo na “plenitude dos tempos”.
Sim, Jesus veio trazer vida, não apenas existência. O kairos
pode acontecer dentro do chronos. Nossas mãos e pés
podem ser a visitação de Deus na vida do necessitado.
Às vezes estamos mais preocupados em ter mais horas,
agenda cheia e corrermos atrás de muitas coisas, mas
não aproveitarmos adequadamente. “Remir o tempo” é
aproveitar os momentos, curtir o trabalho, não apenas
aguentar as horas passarem, brincar com o ﬁlho, olhar nos
olhos da pessoa amada, contemplar a paisagem. O próprio
ambiente de culto pode ser um kairos ou simplesmente
uma rotina religiosa dentro do chronos. Entendeu? Viver
é uma arte, é transformar o chronos no kairos. O tempo
é muito precioso, é um dos recursos mais escassos que
temos, por isso é um tesouro para ser bem administrado.
O poeta Mario Quintana trabalhou bem a velocidade das
horas, em sua poesia “O Tempo”: “A vida é o dever que nós
trouxemos para fazer em casa/ Quando se vê, já são seis horas!
/Quando se vê, já é sexta-feira! Quando se vê, já é natal…/
Quando se vê, já terminou o ano…/ Quando se vê perdemos
o amor da nossa vida/ Quando se vê passaram 50 anos!”
“Os planos bem elaborados levam a fartura, mas o
apressado acaba na miséria.” Pv 21.5
Cuidado com as futilidades, os assassinos do tempo:
Celular, redes sociais, computador, trânsito e a própria falta
de planejamento. Administrar o tempo é parecido com a
administração ﬁnanceira. É necessário ter prioridades com
o dinheiro da mesma maneira que se prioriza o tempo. É
conhecido o ditado, “tempo é dinheiro.”
“Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso
coração alcance sabedoria.” Sl 90.12
1 Efésios 5.15-16
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José Infante

Literalmente a nossa igreja nasceu de uma Bíblia! Tertuliano da
Silva Gusmão, fazendeiro da região,
ganhou uma Bíblia de presente. E
a Bíblia o ganhou. Rendeu-se a Jesus. E aí veio a família,
a parentela, amigos, funcionários e outros mais. O grupo
cresceu. E no dia 4/2/1900, numa casa de adobe, a igreja foi
organizada. Seu primeiro pastor foi Antônio T. de Queiroz. A
igreja cresceu com muitas conversões, e, com isso, enfurecido
o reino das trevas atacou. Levantou-se uma febril perseguição aos crentes. Lutas temíveis e cruéis, como diz um dos
nossos hinos! Dizem os antigos que num destes atentados
contra a igreja, a esposa de um dos pastores foi atingida por
uma pedra que, algum tempo depois, a levou a óbito. Porém
quanto maior a perseguição, maior o crescimento.
Um esclarecedor artigo publicado num jornal local,
registrou fatos históricos e de grande desaﬁo à geração
atual. Diz o citado artigo:
Com o passar do tempo a igreja cresceu em número, e,
por isto, mais tarde, alugaram uma casa na Rua da Várzea
(hoje, 2 de Julho). Neste período violentas perseguições de
grupos católicos se abateram sobre a Igreja. Os primeiros
evangélicos de Conquista não renunciaram a sua fé.
O padre recomendava aos seus adeptos a queimarem
toda literatura que recebessem dos protestantes hereges.
Assim foram queimados folhetos e Bíblias em abundância ...
No ﬁnal dos anos 20, o Pr. Antônio T. Queiroz foi acometido por enfermidade, tendo que se afastar de suas atividades
sacerdotais. Foi substituído pelo Pr. Antônio Marques da
Silva. Depois vieram ainda os pastores José Félix, Casimiro
Gomes de Oliveira, Firmino Silva, Luiz Régis, Eduardo Gobira
de Souza, João Norberto da Silva, Saturnino Pereira, José
Rego do Nascimento. Convém notar que o missionário M.G.
White ocupou, como pastor interino, por ocasiões distintas
(Ramon Santos Gusmão - Diário do Sudoeste - 3/2/01).
Em 11/5/58 era empossado no ministério da igreja o Pr.
Gérson Rocha. Ao seu lado a esposa Eunice Lopes Rocha
(uma “guerreira de Deus”). Foram 43 anos de profícuo
ministério “pela fé contra a esperança” (o lema da construção do templo atual). Um tempo de avivamento e visão
às missões indígenas! Visão que é preservada até hoje.
A igreja tem procurado – mesmo em tempos difíceis –
ampliar as suas tendas. Além dos índios no Brasil estamos na
Europa, África e Ásia. Aqui, na “terrinha”, mantemos congregações, pontos de pregação e investimos na evangelização
das crianças (Projeto Boa Semente), bem como semeamos
a Palavra (Grupo de Jovens) entre os moradores de rua.
Não é uma grei perfeita, é óbvio! É militante. Semelhante a muitas outras tem suas lutas por defender a sã
doutrina. Preservar a doutrina bíblica, denunciar o pecado,
falar em santiﬁcação, anunciar a volta de Cristo e pregar
sobre o inferno em pleno século 21, é, no mínimo, estar
fora de contexto e “perdida no tempo”. Até mesmo na
visão de alguns grupos evangélicos é vista como “igreja
velha, ultrapassada e morta”. Realmente é morta para o
mundo, pois não aceita o “profano no lugar santo” e muito
menos que “se removam os marcos antigos” (Pv 23:10). E
em tempos difíceis, é evidente, a luta se acentua.
Ainda há muito que fazer. E enquanto o Senhor não
nos chamar ao seu encontro nas nuvens, vamos continuar
pregando o evangelho antigo, preservando a música espiritual, lutando para andar em novidade de vida e não de
moda, anunciando que somente, unicamente, em Cristo
Jesus há salvação. Ebenézer, até aqui nos ajudou o Senhor!
Glória seja dada a Ele para sempre! Amém.

Para o ignorante, a velhice é o inverno;
para o instruído é a estação da colheita”.
Provérbio Judaico

Moçambique

Greenville SC

Deus me deu oportunidade de estudar nos Estados
Unidos aﬁm de preparar-me
para servi-Lo no ministério.
Parece que foi ontem que
cheguei aqui. Agora, já estou no último semestre do
meu curso, chegou um momento importante, quando
devo ir ao campo missionário trabalhar por nove semanas. As portas se abriram
para ir a San-Pedro, Costa
do Marfim, África, onde
trabalharei na evangelização de crianças, juniores e
adolescentes. Vários desses
são de origem muçulmana
e necessitam conhecer a
mensagem do evangelho.
Lá na África me juntarei aos
missionários Steve e Gayle
King, os quais serão meus
tutores. Eles pertencem a
agencia missionária Baptist
Mid-Missions, que também
está me apoiando neste estágio que contribuirá para o
meu aprimoramento e amadurecimento em liderança,
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como também conhecimento cultural e linguístico. Para
realizar este estágio terei
que arcar com vários gastos,
como por exemplo, visto,
transporte e moradia. Peço
aos irmãos que nos acompanhe com suas orações em
favor do suprimento dessas
necessidades, para que eu
possa servir à obra em San
-Pedro e, o mais importante,
por salvação de almas. Para
contato no Brasil falar com
os pais do Esdras Oliveira
Borges, Pr. Vanderley Borges
pelo e-mails: prvanderley@
batistasiao.org

O Pr. Odenilson
pede que todos continuem orando para
que Deus envie um
ou mais casais de
missionários para
trabalhar em Maputo, Moçambique.
Os irmãos Martins e
Canodilho, que ﬁcaram na liderança da
congregação em Maputo,
estudam doutrinas bíblicas,
recebem orientações e informações, via vídeo conferência todas as quintas-feiras com Pr. Odenilson. Aqui
no Brasil, desde seu retorno,
Pr. Odenilson e sua esposa,
Maria Luíza, trabalham na
Igreja Batista Regular Nova

Maputo, Moçambique

Pr. Jomar no Brasil
O Pr. Jomar Pinto Souza, está no Brasil durante o
mês de fevereiro. Ele está
há mais de cinco anos, trabalhando na implantação de
igrejas batistas no Chile. O
motivo da sua vinda ao Brasil é para fazer divulgação
do seu projeto e conseguir
apoio financeiro de mais
igrejas para seu sustento. O
Pr. Renato Sá Barreto Neto,
presidente da AMI agendou

igrejas para que ele visitasse na região metropolitana
de São Paulo e litoral, possibilitando ao missionário
o contato com dez igrejas.
Também do período de carnaval, Pr. Jomar será o preletor do Acampamento das
Igrejas Batistas Bíblicas de
Guarulhos que será realizado na Estrada dos Botelhos,
1944, Jardim Petrópolis, Itapecerica da Serra SP.

No primeiro relatório
de 2017, a missionária Rosângela da Silva Feitosa deu
sinais de que este ano será
de muitas bênçãos para o
trabalho em Maputo, Moçambique. Ela trabalha com
adolescentes, crianças, moças e senhoras apoiando as

APEC 2017

Alto Rio Purus

O missionários Pr. André
L. Moreira, com a esposa
Marlete, e as ﬁlhas Duda
e Ester, iniciaram mais um
ano firmes servindo ao
Senhor no Alto Rio Purus
evangelizando os Kaxinawas. Na virado do ano
a equipe toda estava na
aldeia, o que não é muito
comum. Por isso, foi um
tempo precioso para todos. As ﬁlhas do Pr. André

estavam de
férias escolares. Sobre
a evangelização dos Kaxinawas, a cada
dia estão chegando mais
perto do objetivo, aprendendo o idioma para poder ensinar de
maneira clara o evangelho.
Neste primeiro semestre Pr.
André estará em trabalho
de divulgação e em busca
de melhoria no sustento.
Eles estará saindo de viagem no dia 6 de fevereiro,
indo para Serrana SP e de lá
fazer agendamentos. Contatos pelo e-mail: andre.
moreira@mntb.org.br.

Fórum Missionário

O Instituto Bíblico Peniel em Jacutinga MG realizará nos dias 21 a 23
de abril de 2017 o Fórum Missionário
sob o tema “Conectando sua igreja
com missões”. Trata-se de um evento
para líderes de igrejas, pastores, diáconos, presbíteros, integrantes do
Conselho Missionário, candidatos a
missões e pessoas interessadas em
missões. As palestras para discussão
serão apresentadas pelo Missionário Edward Emsheimer, que trabalha

Aliança em Dias D’ Ávila BA
e na Congregação Batista
Regular em Pojuca BA. Ele
também está apoiando a
Congregação Batista Regular
em Lamarão BA. Contatos
pelo e-mail: pr.odenilson@
hotmail.com, ou pelos telefones: (71) 99244-5097,
98847-3829.

O 23º Congresso Nacional da APEC 2017, acontecerá no período de 30 de
novembro a 02 de dezembro

igrejas que
estão sendo
implantadas
por outros
missionários
brasileiros,
como o Pr.
Divino. Realiza EBFs,
clubes bíblicos, encontros
de intercâmbio, classes evangelísticas, entre outros. Para
contato com a Rosângela:
E-mail: missrosangelafeitosa@gmail.com; WhatsApp:
+ 258 84 614 3334; Skype:
missrofeitosa; Blog: missrosangelafeitosa.blogspot.com.

de 2017. O tema será
“A criança no plano
de Deus”. O evento
será realizado nas
dependências da
Igreja Bíblica da Paz
na Vila Guilherme, em São
Paulo SP, próximo ao Expo
Center. Inscrições: www.
congresso.apec.com.br

Caxias do Sul

O Pr. Francisco Cosmo
está trabalhando no Bairro
Universitário junto à igreja Batista Independente
apoiando o trabalho durante
a ausência de um colega que
está nos EUA, até agosto. Pr.
Cosmo ainda está levantando sustento e desde que
chegou a Caxias do Sul tem
a intenção de iniciar uma
igreja no Bairro Cruzeiro e no

dia 13 de setembro de 2016
deu início a estudos bíblicos
às terças-feiras a noite no lar
de uma família. Estima-se
que o bairro tenha cerca de
16.000 pessoas. Agora teve
início cultos regulares e o primeiro foi no dia 8 de janeiro
de 2017. Pastor Cosmo foi
enfático ao dizer: “Vamos implantar ali o Templo Batista
Esperança”.

há dez anos entre os povos
indígenas no Amazonas, e
pelo Pr. Clésio Jose Pontes,
que leciona há 14 anos no Instituto Bíblico Peniel, pastor
há 11 anos da Igreja Batista
Boas Novas em Jundiaí SP. O
evento terá início no dia 21 de
abril com abertura às 19h30 e
encerramento com o almoço
no dia 23. Mas informações pelo telefone (35)3443-1554 e inscrições pelo
site:www.institutobiblicopeniel.org.br.

Não sejas doce demais, para não seres
devorado. Nem sejas amargo demais, para
não seres cuspido fora.” Provérbio Judaico
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Simpósio de Missões

No dia 4 de fevereiro de
2017 aconteceu um simpósio
de Missões na Igreja Batista
Independente de Orlândia,
realizado pelo Conselho de
Pastores e Líderes da Igreja da Região Metropolitana
N-NE de Ribeirão Preto, sob
a coordenação do Pr. Alexandre Aquino. Foi um debate sobre o dever e como
ir além do nosso alcance. Os

temas e preletores foram
três: “O Preparo do Obreiro
(CTBPL)”, com o missionário
estadunidense Pr. William
Kettlewell, missionário no
Brasil (CE) há 46 anos, coordenador no Brasil do Curso
de Treinamento Bíblico para
Pastores e Líderes. A segunda palestra foi “História de
Missões e o nosso dever de
continuar”, com Pr. Mário D.

São Braz do Piauí

O missionário Pr. Apoeme Santos Silva e família, trabalhando no sertão
piauiense está há oito anos
implantando uma igreja no
município de São Braz do
Piauí PI. Para 2017, esperase um crescimento maior do
trabalho que agora conta
com um salão já construído, facilitando a realização
dos cultos regulares e outros
trabalhos da igreja. Também
está sendo feito, além do
evangelismo, um intenso
trabalho discipulado. Neste
início de ano, vários irmãos
da Igreja Batista Independente de Serrana, enviadora

do Pr. Apoeme, visitaram o
trabalho. O casal Apoeme
e Lívia Silva estão à espera
do terceiro ﬁlho, o Paulo.
Para contato use o e-mail:
pr.apoeme@hotmail.com.

Pr.Barbosa Neto

Qual o segredo
para se alcançar
uma vida
abençoada?

Baio, da IBI do Parque S. Sebastião em Ribeirão Preto SP
e Diretor Acadêmico do Seminário Batista Ebenézer. A
terceira palestra com o tema
“Como impulsionar a Igreja
para missões e evangelismo”
com Pr. Fernando Martins,
do Templo Batista Boas Novas de São Carlos SP, diretor
ﬁnanceiro da missão Rocha
Eterna e missionário ﬁliado

No dia 3 de fevereiro de
2017 na Igreja Batista Independente no Campos Elísios
em Ribeirão Preto foi realizado o culto de abertura do
semestre 2017 do SBE - Seminário Batista Ebenézer. Houve
apresentação e explicações
das normas do curso teo-

Missões na
sua igreja

A AMI - Associação
Missionária Independente
realiza Conferências Missionárias Regionais em todo o
Brasil e pode fazer coincidir
com a data que a igreja anﬁtriã realiza sua conferência
missionária anual. A missão

gem no texto de 1 Timóteo 1.12 com o tema “O
Mistério do Ministério”,
falando sobre o que signiﬁca ministério. Foram
formadas duas turmas:
Turma John Benson de
2016, e a Turma Dosoaldo
Agnesini de 2017.

se propõe a
indicar o pregador e envia
um documento com todo o
planejamento
necessário.
Entre em contato com
o Coordenador de Missões, missionário Pr.
Carlos Alberto Moraes
pelos telefones: Fixo residencial: (16) 3761-0749,
Celular Claro com WhatsApp (16) 99192-1440.

a AMI. O Simpósio, primeiro
realizado por esse grupo de
pastores, teve a presença de
46 participantes de nove cidades circunvizinhas de
Orlândia SP, destes 17 pastores (foto) e os demais foram líderes e esposas. Para
ver as fotos do Simpósio de
Missões, acesse: www.ﬂickr.
com/gp/151828647@N06/
d0882z

Projeto Manancial

O Projeto Manancial
que envolve a implantação de uma Igreja Batista
na cidade de Castanhal PA,
tem avançado dentro do
cronograma planejado. O
missionário David Teixeira
já reúne uma média de 30
irmãos, organizados em
quatro ministérios: oração
e fé, missões, discipulado e misericórdia. Depois
de uma parceria com YMI
Brasil conseguiram implan-

Seminário Batista
Ebenézer
lógico pelo 10 Anos
diretor acadêmico, Pr.
Mário Baio, e
em seguida o
Pr. Wagner de
Barros trouxe
uma mensa-
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tar uma Escola de Futebol
evangelística (Basesports).
O maior desaﬁo, no entanto,
é a segunda etapa do Projeto Neemias (Construção
do templo e salas) essencial
para o bom andamento do
trabalho que tem um improvisado para os cultos e EBD.
Para saber mais, entre em
contato com o missionário
David de Souza Teixeira pelo
e-mail: < david_oamado@
hotmail.com >.

Neste fevereiro, dias 3 a 5, o Pr. Anderson Dantas, missionário fundador
da Igreja Batista do Boticão em Minas
Gerais comemora 10 anos no campo e
para marcar a data, realiza uma Conferência de Ação de Graças. O preletor é
o Pr. Cleber Rodarte Neves, de Campo
Belo MG, sua igreja enviadora.

Parece que foi ontem que o ano de 2016 se foi. Estamos
no início de um novo ano de 2017. É momento quando
todos nós refazemos planos para este novo ano que se
inicia. O deveremos fazer e o que devemos esperar do
Senhor? O que signiﬁca ser abençoado? Quem são os
abençoados? Como podemos ser abençoados?
O Salmo 128 declara que uma vida abençoada é quando Deus está no centro da vida e quando isso acontece, o
trabalho, a família e a vida pessoal se tornam todos abençoados pelo Senhor. Você está vivendo uma vida abençoada? As pessoas costumam associar bênçãos apenas com
questões materiais e ﬁnanceiras. Mas essa é uma falsa
visão e que coloca limitações sobre a grande capacidade
de Deus abençoar. Ser abençoado fala de uma vida rica
e abundante de Deus; ﬁsicamente: “Lembrar-te-ás de
que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor, teu
Deus, te remiu” (Dt 15.14), mentalmente: “Tu, Senhor,
conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é ﬁrme; porque ele conﬁa em ti” (Is 26.3), emocionalmente:
“Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por
seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus”
(Sl 146.5 ) e espiritualmente: “Bendito o Deus e Pai de
nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com
toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais
em Cristo” (Ef 1.3) .
A Bíblia é clara sobre quem é abençoado: “Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta
na roda dos escarnecedores” (Sl 1.1); “Bem-aventurado
aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto” (Sl 32.1); “Oh! Provai e vede que o Senhor é bom;
bem-aventurado o homem que nele se refugia” (Sl 34.8);
“Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo
coação se encontram os caminhos aplainados; Ó Senhor
dos Exércitos, feliz o homem que em ti conﬁa” (Sl 84.5,
12; “Bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho,
que andam na lei do Senhor” (Sl 119.1); “Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja
esperança está no Senhor, seu Deus” (Sl 146.5) e etc.
A condição de bem-aventurança está na nossa vontade
de ser obediente a Deus e Sua Palavra (Sl 128.1). A benção
vem quando nossas vidas estão arraigadas e alicerçadas
em Deus e Sua Palavra. “Eis que, hoje, eu ponho diante de
vós a bênção e a maldição: a bênção, quando cumprirdes
os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos
ordeno; a maldição, se não cumprirdes os mandamentos
do Senhor, osso Deus, mas vos desviardes do caminho
que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que
não conhecestes” (Dt 11.26-28).
Deus nos garante que se estivermos com o foco correto, Ele vai cuidar de nós. Ser abençoado em casa (Sl
128.3,6). A bênção de uma mulher piedosa. “Mulher
virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de ﬁnas
joias” (Pv 31.10). A bênção de ﬁlhos piedosos. “Herança
do Senhor são os ﬁlhos; o fruto do ventre, seu galardão”
(Sl 127.3). Ser abençoado pessoalmente. “Eis como será
abençoado o homem que tema ao Senhor! O Senhor
te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade
de Jerusalém durante os de tua vida, vejas os ﬁlhos dos
teus ﬁlhos”. (Sl 128.4-5). Sião era visto como o coração
da cidade, politicamente e espiritualmente. O salmista
conﬁrma que a vida abençoada é o resultado de temer
e obedecer a Deus e, em seguida, sugere que o Senhor
promete segurança e estabilidade como o Monte Sião.
A vida abençoada está condicionada à vida centrada
em Deus! E quando a vida está centrada na Palavra de
Deus e na sua vontade, torna-se uma vida abençoada
e maravilhosa que afeta positivamente o trabalho, lar
e vida pessoal. A vida abençoada começa quando uma
pessoa percebe que ele é um pecador sob o juízo de Deus
e vê sua necessidade de receber Jesus como Senhor e
Salvador. Se você não é salvo e nascido de novo todos os
seus trabalhos e esforços serão em vão. Jesus disse: “Pois
que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e
perder a sua alma?” (Mc 8. 36) Pensemos em tudo isso e
deixemos Deus agir em nossa vida e, em primeiro lugar,
façamos a nossa parte, e depois deixemos os resultados
maravilhosos com o Senhor! Ele é ﬁel para cumprir com
a sua Palavra. (I Co 10.13; I Ts 5.24).

6 Visão
Panorâmica
Profª.Bethany Thompson

De Volta
às Aulas

O que as crianças aprenderão ou deixarão de aprender
este ano? Você sabe qual ﬁlosoﬁa é seguida na escola do seu ﬁlho? Sabe se ela defende os mesmos valores que você? Conhece os objetivos
de ensino aos quais seu ﬁlho será submetido? Seu ﬁlho
passará muito tempo sobre a inﬂuência da escola. Efésios
6:4 fala aos pais que devem criar os ﬁlhos “na doutrina e
admoestação do Senhor (ACF).” Creio que, se perguntarmos aos pais quais são os objetivos principais da escola,
iremos receber respostas acadêmicas como aprender a ler,
escrever e somar. Infelizmente, muitos educadores teriam
outras respostas, com consequências sociais e morais. Os
objetivos têm sido mudados para fazer a mente de uma futura sociedade politicamente correta. O pós-modernismo,
positivismo e marxismo são algumas das teorias sociais
que têm inﬂuenciado as escolas. Romanos 16:19 diz “...
E quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal”
(ACF). O pós-modernismo está relacionado ao relativismo
moral e diz que se faz você sentir-se bem, então faça-o.
Nisto a criança é encorajada a experimentar pecados
que vão trazer cicatrizes na vida dela, tais como drogas,
relacionamentos homossexuais e promiscuidade. Se ﬁzer
uma busca sobre as cartilhas distribuídas nas escolas pelo
Ministério de Educação e Saúde, verá a perspectiva pela
qual os alunos estão sendo ensinados. Com o positivismo,
quem tem fé em Deus pode ser criticado ou tratado como
alguém inferior e que precisa depender de algo que outros
já superaram, pois tudo precisa ter um embasamento
cientíﬁco para ter valor. Com a evolução sendo aceita
como se fosse algo cientiﬁcamente comprovado, a fé em
Deus é ainda mais criticada. A perspectiva marxista é a
base de quase todos os livros de história e geograﬁa. Embora a pedagogia enfatize temas como o ensino do senso
crítico, a verdade é que o ponto de vista desejado já está
embutido e a doutrinação está acontecendo. O resultado
disto é de fato uma falta de senso crítico e muitos alunos sem motivação para sobressair-se com suas próprias
conquistas. Considere o que é mais importante. Existem
pais cristãos que moram em cidades onde há escolas
com fundamentos bíblicos, mas, deixam de matricular
seus ﬁlhos por acharem a distância inconveniente ou não
caber no orçamento. Entende-se que com a crise nada
está fácil, mas muitos desses pais que deixam de pagar
uma escola cristã estão gastando o valor da mensalidade
com TV a cabo, viagens e coisas materiais. Considere: Há
uma escola cristã em sua cidade? Infelizmente muitas são
cristãs apenas de nome. Visite, pergunte, compare e ore.
Já considerou a educação domiciliar? Este movimento tem
crescido e há legislação em andamento que precisa das
nossas orações. No mínimo, envolva-se na escola do seu
ﬁlho, conheça o que está sendo ensinado, olhe os livros,
a mochila e peça sabedoria a Deus para combater tudo
que não está de acordo com Sua Palavra.
Se desejar saber mais sobre educação fundamentada
nos princípios da Bíblia, leia a nosso próximo artigo e
acompanhe o que Deus está fazendo na área de material
didático para escolas cristocêntricas: fundamentocristao.
com.br ou ligue para (62)3954-0061.

Estágio Ministerial
Depois de um mês
servindo ao Senhor junto a Igreja Batista Independente Boas Novas
em Campo Belo MG,
sob a liderança do Pr,
Cléber Rodarte Neves,
o seminarista Arthur
Ams, juntamente com a
Bruna, voltaram para o
Seminário Bíblico Palavra da Vida em Atibaia
SP. Para Arthur, foram dias
intensos servindo ao Senhor
com alegria. Teve oportunidade de pregar três vezes
por semana nos cultos de
quarta, EBD e domingo à

noite. Mais pregação na
zona rural, trabalho com os
jovens, estudo para casais,
aconselhamento, música, visitas e pregação no presídio.
Para ele, valeu a pena.

O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas
pensa sempre em tudo o que diz”.
Provérbio Judaico
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Acampamento Conexão Jovem 2017
Sob o tema: “Ilumine-se,
de corpo e alma”, será realizado no Maanaím, município de São Sebastião do Paraíso MG, mais uma edição
do Conexão Jovem. Como
sempre, será no feriado da
páscoa, dias 13 a 16 de abril.
O preletor será o Pr. Joel
Barbosa, de São Paulo, que
já esteve em nosso primeiro
acampamento em 2013. A
idade é a partir de 15 anos,
com possibilidade de participar a partir de 13 anos se
houver permissão dos pais
e alguém do grupo que seja
responsável.
Haverá duas noites especiais. Na sexta-feira, a
Noite das Luzes. Iluminese, de corpo. Esta será a
noite da competição para
que um rapaz e uma moça
sejam premiados ganhando
metade do próximo acampamento. No sábado, a tra-

dicional “Noite de Gala”. A
direção do acampamento
solicita, principalmente aos
rapazes, que venham realmente preparados para uma
noite de gala, pois as moças
sempre fazem o melhor. Não
se apresentem de camiseta e calça jeans. Usem uma
roupa de gala!
O investimento por pessoa será o mesmo dos dois
últimos anos: R$ 150,00 cobrindo, estadia com três cafés da manhã, dois jantares, e
três almoços, além da locação
e demais despesas do evento.
Para garantir sua vaga é necessário depositar R$ 50,00
(cinquenta reais). O restante
deve ser recolhido por um
responsável em cada grupo
e pagos na chegada. Levem
o comprovante bancário do
depósito de R$ 50,00.
Os depósitos devem ser
feitos no BRADESCO: Agên-

Preletor Pr. Joel e sua família

cia: 02189-0 - Conta Corrente: 015560-8, em nome da
Missão Brasileira de Apoio
aos Missionários com o
CNPJ 12.261.001/0001-79.
BANCO DO BRASIL: Agência: 0351-4 - Conta Corrente: 30349-6, em nome da
Missão Brasileira de Apoio
aos Missionários com o
CNPJ 12.261.001/0001-79.
Ao fazer o depósito, enviar
comprovante por e-mail:
jornaldeapoio@yahoo.com.
br, ou pelo WhatsApp (16)
99192-1440. Guarde cópia
do depósito até chegar ao
acampamento e efetivar sua

Quem controla o mundo?
As personagens que surgem mundo afora assumindo o poder político anunciam decisões ousadas com
vistas a chocar a opinião pública e beneﬁciar o controle
total. Segurança é a promessa, em troca do abrir mão
da privacidade. O exemplo
mais recente foi a eleição de
Donald Trump nos EUA que
se tornou possível, graças
à adesão silenciosa de boa
parte dos democratas.
O que resta de verdadeira oposição a esse sistema
é uma força muito débil
que, na verdade, é tolerada porque, de certa forma,
contribui como contraponto
ﬁctício. Aquilo que se convencionou chamar de forças
liberais não passa de um discurso opaco e sem a menor
capacidade de interferir no
processo de dominação
para a formação do controle total.
Os debates em torno de
temas como direitos humanos, distribuição de renda e
liberdade de expressão e de
religião, entre outros, são
permitidos a ﬁm de que a in-

telectualidade seja entretida
e tenha a sensação de que
suas opiniões são relevantes. Não passam de coadjuvantes que simulam oposição ao poder corporativo
que controla os governos
democraticamente eleitos
pelas massas ﬁgurantes.
O que se apresenta
como alternativa à globalização tratando de temas
como soberania nacional ou
soberania dos povos e culturas, não passa de fachada.
São mobilizações manipuladas estrategicamente para
transmitir a ideia de alternativa democrática.
Os debates que vão surgindo abordam temas cujas
deﬁnições e aplicações são
destituídas de praticidade.
Neoliberalismo, pós-verdade, entre outros temas,
esboçam os rumos e provocam teses falaciosas preparadas por acadêmicos em
busca de títulos.
Com todos os setores
das atividades humanas dominadas por elites corporativistas globais, com poderes
maiores que os governos,

inscrição.
Haverá, também, a tradicional cantina, pois os refrigerantes e petiscos não
estão incluídos nos custos.
Não se esqueçam de levar
roupa de cama e banho,
além de roupas adequadas
para recreação e esportes.
Este ano haverá boas surpresas na programação com
muita gente nova.
Mais informações com
Pr. Carlos A. Moraes. Telefone Fixo (16) 3761-0749
Cel. Claro (16) 99192-1440
(WhatsApp), e-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br.

Continuação da página 1

o que presenciamos é um
massacre ininterrupto dos
direitos básicos da maioria
dos seres humanos. Essa
dominação provocou a erosão na soberania das nações
visando a globalização. Todos os dias surgem siglas de
organizações e entidades
reguladoras do comércio
internacional visando apenas o aumento das riquezas
dos endinheirados que não
passa de um por cento da
população mundial.
A democracia não está
nas mãos de governantes.
Ela foi privatizada e sua
estabilidade deve-se às
corporações que mantém
lobistas de plantão nas casas
de leis. Os poderes republicanos, tidos como independentes e harmônicos, não
passam de departamentos
dos verdadeiros governantes. A corrupção sistêmica
e endêmica serve à causa
de quem, de fato, é dono
do dinheiro.
Outra área que aumenta
o controle sobre os povos é a
mercantilização da educação
e do conhecimento. A for-

mação educacional tem que
ser de baixa qualidade para
que as pessoas, imbecilizadas pela mídia (pão e circo),
se contentem com o mínimo
possível. O mesmo ocorre na
saúde e na segurança.
Mas a peça chave do
controle total é, sem dúvida, a religião que construirá
o trono do poder. A Igreja
está sendo dividida pelas
teologias e o que move
boa parte das lideranças é
o poder e os negócios. Cabe
bem as palavras do apóstolo Pedro: “Entre vós haverá
falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente
heresias destruidoras… por
causa deles será blasfemado
o caminho da verdade; também, movidos pela ganância, e com palavras ﬁngidas,
eles farão de vós negócio”
(2 Pedro 2.1-3a).
Estamos a poucos passos
do cumprimento da profecia de Apocalipse 13.17-18:
“Ninguém pode comprar ou
vender, exceto quem tenha
a marca ou o nome da besta,
ou o número do seu nome,
e seu número é 666”.

Dicas de Leitura

O Pastor Imperfeito
Zack Eswine
Editora Fiel
www.editoraﬁel.com.br
O pastor é treinado para pensar em grandes coisas
para a glória de Deus. Mas, parece que a obra do
ministério insiste em puxar o pastor para as coisas
pequenas, aquelas atividades que não são vistas
e nem percebidas pelas pessoas. Além disso, o pastor logo percebe
que tem seus limites, que é insuﬁciente para o trabalho que Deus
coloca diante dele. Descobre que não sabe todas as coisas, não
pode consertar todas as coisas, nem pode estar em todo lugar, ao
mesmo tempo. Porque, aﬁnal, este é o trabalho de
Deus e não do pastor.

Juízes para você
Timothy Keller
Edições Vida Nova
www.vidanova.com.br
Junte-se ao Dr. Timothy Keller na exposição do livro
de Juízes. Entenda seu signiﬁcado e veja como ele

transforma nosso coração e nossa vida hoje. Escrito para pessoas de
todas as idades e etapas da vida, de novos crentes a pesquisadores,
de pastores a professores, este material pode ser utilizado de diversas
formas e foi feito para você... Ler e estudar, servindo de guia para o
empolgante livro de Juízes, levando-o a ver como ele aponta para o
maior resgate de Deus;
Provérbios
Hernandes Dias Lopes
Editora Hagnos
www.hagnos.com.br
Provérbios é um reservatório inesgotável de sabedoria de Deus. Os grandes temas da vida humana
são aqui tratados como casamento, família, ﬁlhos,
amizades, comunicação, dinheiro, trabalho, prosperidade. O livro alerta para os vários perigos que
nos ameaçam, como más companhias, adultério, ganância, preguiça,
mentira, injustiça. Aborda de forma eloquente o relacionamento
correto do homem com Deus, com o seu próximo e consigo mesmo.
A mensagem deste livro trará luz à sua mente e fogo ao seu coração.

• Fevereiro de 2017

Casais Apaixonados 2017
Nos dias 10 e 11 de junho de 2017, no Hotel Vilage Inn Avenida Presidente Castelo Branco, 1925,
Ribeirão Preto SP (http://
www.nacionalinn.com.br/
ribeirao-preto/vilage-inn-ribeirao-preto/), acontecerá o
Segundo Encontro do Ministério Casais Apaixonados. O
preletor será o Pr. Wagner
de Barros da Segunda IBI
de Ribeirão Preto SP que
abordará o tema: “Amor
que ninguém tem”. O investimento, por casal, será
de R$ 245,00, incluindo a
estadia no hotel com café
da manhã e o almoço de
domingo n Restaurante Fazendinha (http://restaurantedafazendinha.com.br/). O
jantar do sábado será por
conta de cada casal, após a
palestra. Vamos apresentar
sugestões no dia. Sugerimos

que cada
igreja tenha uma
pessoa
responsável pelas inscrições
e recebimento dos
valores. Mas os que quiserem se inscrever diretamente, deverão fazer
um depósito de R$ 50,00
para garantir a vaga. O restante poderá ser pago na
chegada ao hotel. Depósitos: BRADESCO: Agência:
02189-0 - Conta Corrente:
015560-8, em nome da
Missão Brasileira de Apoio
aos Missionários com o
CNPJ 12.261.001/0001-79.
BANCO DO BRASIL: Agência: 0351-4 - Conta Corren-

Retiros de Carnaval

No Carnaval, em todo
o Brasil, as igrejas realizam
acampamentos e retiros espirituais e recreativos. Não
há lugar disponível para tantos eventos e, muitas vezes
o custo de locação é muito
alto na época. Por isso, algumas igrejas se juntam e realizam os retiros em escolas.
É o caso de algumas igrejas

na região de Morro Agudo
que há anos se reúnem nas
escolas. Este ano de 25 a 28
de fevereiro o evento será
na Escola do Comércio a um
custo bem acessível. Chegada dia 24 após 23 horas e
término dia 28 após o almoço. Contatos com Pr. Edson
(16) 99372-4761 e Sílvio (16)
99215-9993.

IBI - SBC 8NosAnos
dias 4 e 5 de fevereiro de

2017 acontece a conferencia em
comemoração do oitavo aniversário da Igreja Batista Independente
em São Bernardo do Campo SP. A
igreja convidou o Pr José Mauro
Teles, da Igreja Batista Independente de São Joaquim da Barra
SP, como preletor do evento. A IBI
em SBC está em processo de implantação por uma equipe
de missionários.

Radar
Geral 7

Se não soubermos esquecer, nunca
estaremos livres de tristeza”.
Provérbio Judaico

te: 30349-6, em nome da
Missão Brasileira de Apoio
aos Missionários com o
CNPJ 12.261.001/0001-79.
Ao fazer o depósito, enviar
comprovante bancário e os
nomes completos do casal
por e-mail: jornaldeapoio@
yahoo.com.br, ou pelo
WhatsApp (16) 99192-1440.
Ao enviar, avise que referese ao Encontro de casais.
Guarde cópia do depósito
até chegar ao acampamento
e efetivar sua inscrição.

Batistas Regulares realizarão
Evento Conjunto
No período de 3 a 6 de
abril de 2017, no Hotel Majestic em Águas de Lindoia
-SP, os Batistas regulares do
Brasil estarão realizando um
grande evento com tríplice
propósito: 32ª Assembleia
das Igrejas Batistas Regulares do Brasil, (AIBREB); 59
Assembleia das Igrejas Batistas Regulares do Centro
Sul do Brasil (AIBRECES) e
o 3 Encontro da União das
Mulheres Batistas Regulares do Brasil (UMBREB). O
preletor convidado será O
Pr. Sillas Campos, da Igreja
Batista Central de Campinas

Oitavo aniversário
A II Igreja Batista Independente de Altinópolis
está completando oito anos
e para comemorar, realizou

Aniversário

Nos dias 14 e 15 de
janeiro de 2017 a Igreja
Batista Bíblica Fundamentalista em Cubati PB,
liderada pelo Pr. Marcos

México

No período de 8 a 16
deste fevereiro, na cidade
de Coatzacoalcos, Estado de
Vera Cruz, México, acontece,
em conjunto, o XIX Congresso
Mundial do CIIC - Concílio Internacional das Igrejas Cristãs
e o XXIII Congresso Continental da ALADIC-Aliança Latino

SP, presidente do
Ministério Fiel.
Durante o evento haverá Sala
dos Missionários,
onde serão expostos pelos próprios
missionários, os
seus trabalhos e
trabalho especial
para as crianças
de 3 a 10 anos. O
tema geral será:
“Missões, a mensagem que
não envergonha”. As inscrições estão abertas e já
podem ser feitas através do
site da AIBRECES (aibreces.

Antonio, teve
como pregador, o pastor
estadunidense, Jonathan
McLain. Foram
realizados três
cultos: no sábado no conjunto Evaldo
Gonçalves; no domingo,
Escola Dominical no Sítio
Coalhada, e à noite culto
evangelístico na Igreja, no
centro de Cubati.

Americana de Igrejas Cristãs.
O tema do CIIC será “Fui Posto para Defesa do Evangelho”
e da ALADIC, “Os princípios
da Reforma do século XVI”.
Maiores informações pela
Caixa Postal 9 - CEP-06900970-Embu Guaçu SP ou pelo
e-mail: k43olson@yahoo.com

Inauguração

A Igreja Batista Boas Novas em Guaíra SP, liderada pelo
Pr. Cleyton Maciel, estará inaugurando o seu novo templo
realizando uma série de conferências nos dias 9 a 12 de
fevereiro. Para cada culto haverá um pregador diferente
discorrendo sobre o tema: “Uma Igreja que Gloriﬁca a Deus”.
Os sub temas serão: “Uma Igreja cheia de poder”; “Uma
Igreja cheia do Espírito Santo”; “Uma igreja que evangeliza;
“Uma Igreja Missionária”; “Uma Igreja que gloriﬁca a Deus”.

conferências nos dias 28 e
29 de janeiro, tendo como
preletor, o Pr. José Ênio Darini. Para mais informações

Pr. Sillas e esposa

org.br), ou com o representante de cada região. No site
constam os valores e forma
de pagamento.

entre em contato pelos telefones (16) 3665-2153 e (16)
992813404, ou visite: http://
ibialti.blogspot.com.br.

Conferencista
O Pr. José Barbosa Neto, ções missionárias. Realiza,

nosso colunista de muitos
anos aqui do Jornal de
Apoio, está se colocando à
disposição de igrejas locais
espalhadas por todo o território nacional, para realizar
conferências evangelísticas,
incluindo seu testemunho
de vida no Senhor, o qual
é impactante (foi padrefrade capuchinho por 22
anos consecutivos) e conferências missionárias, para
despertamento de voca-

também, seminário sobre
catolicismo romano confrontando com a Palavra de
Deus e seminário para casais. Seus eventos são sempre de grandes proporções
e de resultados marcantes.
Solicita apenas a passagem.
Para contatos e mais informações: pastorbarbosaneto@yahoo.com.br, ou
telefone (85) 99613-2138
(TIM); (85) 99745.5218
(TIM); (85) 3226-3391.

Ministério Rocha Eterna
realizará congresso

No período de 25 a 27
de agosto de 2017, a Missão Rocha Eterna realizará
um congresso em comemoração aos 15 anos de
organização. O evento será
na Igreja Batista Esperança
em São Paulo, capital, com
preletores do Brasil e dos
Estados Unidos, além de
testemunhos de diretores
prisionais e dos missionários. Atualmente a missão
tem cinco missionários: Pr.
João Henrique, que é o Diretor no Brasil, Pr. Maurício,
que é Capelão no Complexo
Penitenciário de Serra Azul
SP, Pr. Agnaldo que atua

como evangelista
nas prisões do Estado de São Paulo, Pr. Reinando
Mendes que atua
em Londrina PR,
e o missionário
Bruno Santos,
nas prisões de Curitiba PR.
Para o próximo ano mais um
missionário será admitido
na Rocha Eterna. A missão
já alcançou mais de uma
centena de unidades prisionais no Brasil e tem trabalho
ﬁxo em mais de 50 delas.
Para saber mais, entre em
contato com Rocha Eterna:
ministeriorochaeterna@aol.
com. Visite: www.rochaeternaroapm.com. Sede: Hermínio Morandini, 149, Ribeirão
Preto SP, CEP 14085-220.
Telefone: (16) 3612-0278.
Correspondência: Caixa
Postal 271- CEP 14001-970
- Ribeirão Preto SP.

8 Espaço
Final

Na procura de conhecimentos, o primeiro passo é o silêncio,
o segundo ouvir, o terceiro relembrar, o quarto praticar e o
quinto ensinar aos outros”. Provérbio Judaico
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19 anos de ministério pastoral

Ministério Pedra Viva

No segundo semesque priorizou a exposição
tre de 1997 a Igreja Badas Escrituras e defendeu
o princípio fundamental da
tista Regular em Jardim
Oriental, pastoreada na
suﬁciência da Palavra de
época pelo Pr. Marcos
Deus para a vida da igreja.
Dezasso, e a liderança
Após um longo período
da então congregação
de oração e principalmente
Batista Adonai, comedevido ao seu envolvimençaram a sondar a possito com o Seminário Batista
Logos (antigo SEBARSP) e
bilidade do seminarista
do Seminário Batista ReABCB (Associação Brasileira
gular de São Paulo (SEde Conselheiros Bíblicos),
BARSP) Fernando Fero Pr. Fernando Ferreira
reira de Sousa da Igreja
de Sousa decidiu que era
Batista Regular em Jartempo de encerrar seu midim São Jorge assumir
nistério pastoral na Igreja
Fernanda, Pr. Fernando, Miriam e Davi.
o ministério pastoral na
Batista Adonai. Para isso,
congregação localizada
ele preparou dois de seus
no Jardim Conceição em
discípulos para assumirem
Osasco-SP.
o ministério pastoral o
As indicações do
substituindo: Pr. Tiago HenPr. José Rodrigues de
rique da Silva, que trabalhou como missionário por
Oliveira, pai na fé do
irmão Fernando F. de
cinco anos em Arapongas
Sousa e dos irmãos Pe-PR e Pr. Fernando Limoli,
dro e Márcia Justino,
que de certa forma, marca
que foram padrinhos de
o tempo de ministério do
casamento do candidaPr. Fernando uma vez que
foi convertido exatamente
to e eram membros da
mesma igreja em Jardim
no ano de 1998 e fez parte
do primeiro grupo de batiSão Jorge, contribuíram
para que a liderança da
zados por esse pastor. Os
Fernando Limoli, Márcia, Caio; Família Sousa;
congregação e o Pr. Mardois pastores agora estão
Pr. Tiago Henrique, Luana, Pedro (colo) e Felipe.
cos Dezasso ﬁzessem o
com a responsabilidade e
convite para o casal Fernando e Miordenação do Pr. Fernando e também
privilégio de conduzirem essa igreja
riam Sousa assumirem o ministério
em Osasco-SP.
a oﬁcialização da emancipação da
No dia 07 de janeiro de 2017, a
na congregação e como desaﬁo orIgreja Batista Adonai. Os pregadores
ganizarem juridicamente a igreja e
naquela noite foram Pr. Pedro EvaIgreja Batista Adonai organizou um
consequentemente sua emancipação
risto Conceição Santos e Pr. Geber
culto de ações de graças pelos 19
eclesiástica.
Coelho. Assim foram os primeiros
anos do seu pastor. O pregador foi
No dia 10 de janeiro de 1998
anos do ministério pastoral do Pr.
o Pr. Carlos Bacoccina, amigo e cofoi realizado o culto de posse do Pr.
Fernando na Igreja Batista Adonai.
lega de ministério do Pr. Fernando,
Com o passar do tempo, a igreja
Fernando Sousa e no mesmo ano
inclusive foi também aluno dele no
em 21 de novembro a Igreja Batista
foi se desenvolvendo e cresceu em
Seminário Batista Logos. No dia oito
Adonai foi devidamente organizada
de janeiro, o Pr. Fernando Sousa fez
número, teve de ampliar sua consjuridicamente. No ano seguinte, em
trução, passou a apoiar duas conseu último sermão como pastor da
1999, após a aprovação no concílio
gregações, uma em Arapongas-PR e
Igreja que pastoreou por 19 anos.
examinador ao ministério pastoral
outra em Tuiuti-SP, mas seu principal
realizado no dia 31 de julho, no dia
crescimento foi o de maturidade e
Contatos com Pr. Fernando Sousa
14 de agosto, foi realizado o culto de
ﬁrmeza espiritual, com um ministério
<fernando_adonai@hotmail.com>

“E, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens,
mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois
ediﬁcados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.” I Pedro 2:4,5
Depois de 26 ano de ministério pastoreando e ajudando
a plantar igrejas, a partir deste
ano de 2017 o Pr. Edilson e sua
esposa Lia estão colocando em
pratica o Ministério Pedra Viva,
que tem como metas principais:
Plantar igrejas Batistas no Brasil,
auxiliar as igrejas na formação
de liderança local, treinar a liderança de Igrejas, plantar uma
visão de discipulado um a um, e
grupos de crescimento, formar
líderes, pastores e missionário através
do método de EaD e semipresencial
pelo Instituto Pedra Viva, desenvolver
o TBI - Treinamento Baseado na Igreja,
elaborar material de estudo para EBD
e discipulado e mentorear líderes em
potencial, para plantação de igrejas e
pastorado.
Nas duas últimas semanas de
janeiro, Pr. Edilson J. P. Araújo e sua
esposa Lia viajaram até a cidade de
Boa Vista RR e deram início ao desenvolvimento do TCI - Treinamento para
o Crescimento da Igreja, na Igreja Batista Bíblica que ﬁca no Bairro Caranã,
liderada pelo Pr. Paulo Augusto. Uma
pequena Igreja, que através deste ministério está se reavivando e vivendo
a sede de um crescimento através do
discipulado Bíblico um a um e em pequenos grupos.
O objetivo com esse treinamento
é levá-los a ser uma Igreja cativante e
apaixonante, vivendo na Semelhança
dos tempos apostólicos. Mais duas
igrejas de Manaus AM estão fazendo parte do programa de escola de
líderes.
Como parte do ministério de
formação há planos para a constru-

ção de um Centro de Ensino e Convivência (Em algum lugar do Brasil,
para ser a base ministerial) para
receber obreiros e treiná-los. Realizar especializações ministeriais
nas áreas de pastoreio, missões,
aconselhamento, liderança, mentor
e coaching. Este centro de convivência será construído em cidade
e estado que será determinado de
acordo com o andar e desenvolvimento do projeto
Para entrar em contato com o
ministério Pedra Viva, e com o Pastor Edilson Araújo, para agendar treinamentos e capacitação de líderes
(TBI), Mentores, Coach e conhecer o
Treinamento para o Crescimento da
Igreja (TCI):
E-mail: pastoredilsonaraujo@gmail.
com ou edilsonjp.araujo@gmail.com
Celular (92) 99446-5788 (VIVO e
Whatsapp) e (92) 98118-3391 (Tim).
O acesso ao Instituto Pedra Viva é
pelo site:
www.institutopedraviva.com.br
Telefone com whatsapp (92)
981317479 (Tim)
E-mail: adm.pedraviva@gmail.com

Edilson Araújo é pastor Batista a 27 anos. Iniciou a 1ª Igreja Batista de
Embu Guaçu SP. Pastoreou igrejas em São Paulo, Acre e Amazonas.
É Bacharel e Licenciado em teologia, com Especialização em
Coaching e Gestão de pessoas.

