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O que o
Arrebatamento
significa para
nós hoje?
Stephan Beitze

Família Seabra - dedicação à obra missionária
Um testemunho que demonstra a ação de Deus na vida das pessoas

O Senhor me salvou em 2001,
quando eu tinha dezessete anos de
idade através do ministério da Igreja
Batista Independente em São Joaquim da Barra. Fui convidado para
uma reunião, “ironicamente”, por
meu xará, que mais tarde se tornaria
meu cunhado. Na ocasião eu nem
imaginava que um dia fosse me casar
com sua irmã, e muito menos ele.
Meu cunhado que também
se chama Tiago. Ele não pregou o
evangelho para mim, mas sempre
me convidava para ir à igreja. Na
época, estudávamos juntos, e eu
recusei o convite várias vezes. Mas
naquele dia resolvi aceitar já que
um outro amigo também iria. Pena
que, da parte dele, só ﬁcou na conversa, pois quando passamos em
sua casa ele já havia saído.
Cheguei então à residência
cujo anﬁtrião era o irmão Luís,
hoje Pr. Luís Nunes, missionário

em Cabo Verde. Todos me receberam muito bem, e eu até conhecia algumas pessoas. Depois
de cantarmos alguns cânticos o Pr.
Fernando César Martins, hoje em
São Carlos SP, implantando igrejas como missionário pela AMI,
pregou uma mensagem evangelística e fez um apelo no ﬁnal. Eu
disse ao Tiago que queria conﬁar
em Cristo como meu Salvador e

um outro irmão me chamou para
dar mais esclarecimentos sobre
o plano redentor de Deus através
de Jesus Cristo. Naquela noite arrependi-me de meus pecados e
conﬁei em Cristo como meu único
e suﬁciente Salvador. Minha vida
nunca mais foi a mesma. “... nos
céus cantaram de alegria, os anjos,
sim, em harmonia.”
Continua na página 3

Pesquisa revela aumento da perseguição
aos cristãos em vários países

Extremismo islâmico e o nacionalismo religioso conﬁguramse como as principais causas da
hostilidade ao cristianismo
Pelo terceiro ano consecutivo,
a perseguição moderna aos cristãos atingiu novo recorde. A causa
primária, o extremismo islâmico,
agora tem um rival: o nacionalismo religioso. Atualmente, cerca
de 215 milhões de cristãos experimentam perseguição alta, muito
alta ou extrema.
Continua na página 6
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O Arrebatamento é um encontro. É o que aﬁrma Paulo em
1 Tessalonicenses 4.16-17. “Porquanto o Senhor mesmo, dada a
sua palavra de ordem, ouvida a
voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e
os mortos em Cristo ressuscitarão
primeiro; depois, nós, os vivos, os
que ﬁcarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre
nuvens, para o encontro do Senhor
nos ares, e, assim, estaremos para

sempre com o Senhor”.
Para completar o raciocínio,
vejamos os versículos da Primeira
Carta aos Coríntios que também falam do Arrebatamento: “Eis que vos
digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos
todos, num momento, num abrir e
fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os
mortos ressuscitarão incorruptíveis,
e nós seremos transformados” (1
Co 15.51-52). Continua na página 6
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Inauguração

Na foto, os pastores Rodinei Ferreira, Clodoaldo Basílio, Almir
Tavares, e Cleyton Maciel no dia da inauguração do templo da Igreja
Batista Boas Novas em Guaíra SP. No púlpito, o Pr. Mark Swedberg.
Leia mais no Radar Geral na página 7.

S. Lourenço do Oeste SC

Pr. Márcio ao centro com os 6 novos irmãos que receberam os
certiﬁcados depois de terem descido às águas batismais. Veja mais
no Radar Geral, página 7.

Batismo

Missionário, Pr. Ruy Messias realizou batismo no ﬁnal de 2016
em Rio Branco AC, na Igreja Batista Fundamental. Observatório Missionário, páginas 4 e 5.

P������ IDE 2017
De 11 a 21 de Julho em Curuá PA

Saída de Santarém PA às 7h no dia 12 de julho com destino a Curuá
PA. Retorno para Santarém no dia 20 de Julho. Dia 21 de Julho, será um
dia de lazer em Alter do Chão e, a partir das 18h todos estarão liberados
para sair de Santarém. Leia na página 3

2 Editorial
e Opinião

Aquele que é sem pecado tomou forma de pecador para
que nós pecadores, pudéssemos nos tornar santos.”
Max Lucado

• Editorial | Carlos A. Moraes

Missionários e
Pastores

EXPEDIENTE

Em conversa com um pastor pelo
qual tenho grande consideração, tomei conhecimento da sua percepção
sobre o trabalho missionário com a
qual não pude concordar. Foi uma
boa conversa, pois nas discussões
sadias as perspectivas são enriquecidas. Na opinião daquele colega de
ministério, o trabalho missionário
seria tarefa para obreiros menos capacitados, pois o pastoreio de igrejas
exige mais. Não foi a primeira vez que
entrei em um debate assim sobre
esse tema. Parece que há, em boa
parte das nossas igrejas essa percepção de que o trabalho missionário
seja inferior ao ministério pastoral.
Fazendo uma retrospectiva desde que me converti em 1967, não é
difícil concluir que, pelo tratamento dispensado aos missionários, incluindo a ideia de que nem precisam
de um bom sustento ﬁnanceiro, por
terem trabalho menos importante,
essa percepção de inferioridade foi
sacramentada de modo sistemático
e, até pragmático, eu diria.
Começando pelos cursos que
eram oferecidos em seminários e
institutos bíblicos, a grade curricular
para a formação pastoral sempre
era maior do que as que eram projetadas para os cursos de formação
missionária. Há casos em que a formação pastoral exigia quatro anos
e a formação missionária apenas
dois anos. Claro que, dessa forma,
os missionários estariam menos preparados do que os pastores.
Ao longo dos anos, presenciei, escandalizado, a maneira hostil com que
alguns pastores tratavam os missionários. Até ameaças de cortar o sustento
caso os relatórios não estivessem de
acordo com o esperado pela igreja. Em
algumas assembleias de igrejas ainda
se ouve irmãos perguntando se vale
mesmo a pena continuar mandando
dinheiro para missionários quando há
muito para se fazer na igreja local em
termos ﬁnanceiros.
Certa vez recebi um comunicado
de uma igreja, assinado por um irmãos
que se apresentava como presidente
do conselho missionário. O comunicado era breve e dizia apenas que naquele ano a igreja estaria redirecionando
parte dos recursos que eram aplicados
no sustento missionário para uma obra
de construção da casa pastoral.
Em épocas de crises econômicas,
quando os gazoﬁlácios minguam, as
ofertas destinadas aos missionários
são as primeiras a receberem cortes.
Assim, além das ofertas missionárias
não serem altas, e terem mais aparência de esmola do que de sustento, ainda são as mais visadas na hora
dos cortes. É como se o missionário
não tivesse contas a pagar a cada
mês para continuar sustentado a
família. Por isso que há missionários que, sem condição de ter um
trabalho para ajudar no sustento,
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são obrigados a deixar
o campo.
Algumas pesquisas que já chegaram até as minhas mãos dão conta
de que cerca de 90% do dinheiro
arrecadado nas igrejas são gastos
na própria igreja. Dez por cento é
dividido assim: 7% em trabalhos
evangelísticos da própria igreja e
apenas 3% no trabalho missionários
com pessoas que estão nos campos
através de agências missionárias ou
juntas e missões. No ano passado,
uma estimativa feita aqui no Brasil
mostrou que o valor aplicado em
missões pelas igrejas brasileiras não
passa de R$ 1,30 (Um real e trinta
centavos) por pessoa.
Está na hora de repensarmos a
nossa visão missionária e pastoral.
A formação de um missionário tem
que ser maior do que a formação
pastoral, pois o missionário, além
de fazer todo o trabalho pastoral,
tem que que fazer o trabalho missionário. Se o campo for transcultural
maior preparo ainda será exigido.
O início da obra missionária foi
conduzido pelo Espírito Santo a partir
da igreja de Antioquia em Atos 13. Ali
temos um modelo interessante, pois
foi da equipe pastoral daquela igreja,
composta por cinco líderes, que os
dois missionários, Barnabé e Saulo foram convocados. Ambos eram muito
bem preparados e estavam servindo
ao Senhor. Serviam em equipe e foram
enviados em equipe. O versículo 2 diz:
“E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me,
agora, Barnabé e Saulo para a obra a
que os tenho chamado.”
Portanto, missionários e pastores são ministros sob a mesma
comissão de alcançar o mundo e
precisam ser tratados de modo igual.
Todo o dinheiro levantado através
dos dízimos e das ofertas nas igrejas
locais devem priorizar pessoas e não
coisas. Tanto o sustento dos pastores de tempo integral, quanto dos
missionários apoiados pela igreja
não devem sofrer cortes.
Na verdade, não são as crises
econômicas que tiram recursos das
igrejas. O maior problema está na falta de entendimento dos crentes em
relação à impossibilidade de servirem a dois senhores: Deus e Mamon
(Mateus 6.24). A arrecadação cai por
causa do endividamento de crentes
inﬁéis nos dízimos e nas ofertas. Eternos ladrões sucessores da geração
dos dias do profeta Malaquias.
Missionários e pastores estão concorrendo com poderosas empresas de
marketing que vendem, principalmente, as regalias ilusórias dos cartões de
crédito que enriquecem banqueiros
no mundo inteiro, empobrecendo a
obra missionária. Não se busca mais
em primeiro lugar o reino de Deus e
a sua justiça (Mateus 6.33).
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• Ponto de Vista Bíblico | Rômulo W. Ribeiro

Antioquia - implantação de
igrejas saudáveis
Através do Projeto Antioquia, algumas igrejas estão apoiando ﬁnanceiramente a implantação de uma congregação batista independente na cidade de
Porto Ferreira, a 233 km de São Paulo.
A responsável por este projeto é a Igreja
Batista Âncora de Araras e o obreiro na
frente de batalha é o veterano Pastor
Messias Bertanha. Apesar de um terreno pequeno, concedido pela prefeitura
daquela cidade, o Pastor Messias precisa adquirir um local melhor, do outro
lado do rio, onde o seu ministério seria
mais bem sucedido.
Na década de noventa, as igrejas
batistas independentes, ao redor da
cidade de Ribeirão Preto, continham o
desejo de se unirem para a implantação
de novos trabalhos, mas o temor de
serem transformadas em uma convenção minguou o plano inicial de alguns
pastores. Hoje, sem este medo (pois
Antioquia não implanta igrejas, mas
apenas oferece suporte ﬁnanceiro para
quem o esteja fazendo), uma igreja já
foi organizada na cidade de Serra Azul e
está em pleno processo de construção
de sua própria sede. A congregação
de Porto Ferreira é o segundo projeto
apoiado por Antioquia e esperamos
que muitas outras igrejas mães venham
a ser contempladas no futuro.

Através de Antioquia, os pastores
e obreiros batistas independentes retomaram as reuniões bimestrais que
eram comuns na época do missionário
Jaime Rose, mas que perdeu forças ao
longo dos anos por causa das peculiaridades de cada congregação e de cada
pastor. O Projeto Antioquia, no entanto,
respeita a autonomia das igrejas locais
e está unido apenas no ideal de apoiar
ﬁnanceiramente o surgimento de novas congregações. As reuniões têm
sido ediﬁcantes e os ataques pessoais
são completamente desencorajados.
Incentivamos a maturidade entre os
pastores para aprender uns com os outros, ﬁltrando todas as informações
e respeitando as diferenças que não
sejam doutrinárias. De dois em dois
meses, uma igreja voluntária recepciona os pastores e oferece um delicioso
café da manhã e almoço. A próxima
reunião será no dia 1 de abril, na Igreja
Batista Independente de Jardinópolis,
às 9:00 horas.
Venha participar conosco! A região de Ribeirão Preto abrange todas
as cidades adjacentes até Uberaba,
MG além de cidades próximas à capital
de São Paulo. Quanto maior o número de pastores apoiando uma igreja
mãe, maior será o avanço da obra de

Em Poucas Palavras
“Os ignorantes, que acham que sabem tudo, privam-se de
um dos maiores prazeres da vida: aprender”.
(Provérbio Popular)

PASTORES
Uma pesquisa recente mostrou como os pastores investem
o seu tempo. A maioria é refém da rotina e as pressões do dia a
dia só aumenta. Por isso, não conseguem capacitar seus líderes,
nem elaborar e colocar em prática um plano capaz de dividir
as responsabilidades na igreja que pastoreiam. O resultado
ﬁnal é desastroso, pois além de esgotar o pastor, impede o
desenvolvimento da igreja. Neste ano, de 8 a 12 de maio, no
Encontro Sepal Para Pastores e Líderes estes fatos serão tratados sob o tema: Igreja Simples - Redescobrindo a Missão”.
PERSEGUIÇÃO
Os cristãos continuam sendo um dos grupos religiosos
mais perseguidos do mundo. Pelo terceiro ano consecutivo,
a perseguição a cristãos em todo o mundo foi recorde. Essa
perseguição tem origem no extremismo islâmico, no nacionalismo étnico e no radicalismo de outras religiões.
FINANÇAS
Em tempos de crises econômica, o trabalho missionário sofre
com perdas nas ﬁnanças. Boa parte dos missionários ﬁcam com
o sustento fragilizado devido à diminuição das ofertas enviadas
pelas igrejas mantenedoras. Por isso, na crise, devemos intensiﬁcar nosso trabalho de desaﬁar as igrejas para contribuírem.
CASAIS
O Ministério Casais Apaixonados, que realiza reuniões
mensais nas igrejas da região de Ribeirão Preto SP estará realizando o segundo Encontro dos Casais Apaixonados nos dias
10 e 11 de junho deste 2017. Os interessados em participar
deverão fazer a reserva até dia cinco de abril. Veja detalhes
no anúncio da página três nesta edição do Jornal de Apoio.
“Não abandone a lealdade e a ﬁdelidade; guarde-as sempre
bem gravadas no seu coração”.
(Provérbio Popular)
MESTRADO
O polo do Seminário Batista Caraguá na Igreja Batista Independente em Orlândia SP, em parceria com o NOBTS - New
Orleans Baptist Theological Seminary está formando turma para
o Mestrado em Ministérios Pastorais para o biênio 2017-2018.
Para os que já são graduados em qualquer área reconhecida
pelo MEC aqui no Brasil, existe a possibilidade de revalidação
do diploma. Ver Parecer CNE/CES nº 56/2015. Mas, de qualquer
forma, o reconhecimento do NBTS tem valor inestimável. Mesmo
quem não tem graduação pode participar do programa.
CONGRESSO
O Ministério Rocha Eterna que trabalha na evangelização
nos presídios do Brasil, realizará um congresso nos dias 25 a
27 de agosto de 2017, em comemoração aos seus 15 anos de
atuação. O evento terá lugar na Igreja Batista Esperança em

Deus. Ao invés
de dividirmos esforços, com mais de
um encontro regional de pastores, unamo-nos às reuniões de Antioquia onde
o calvinismo não permeia, o evangelismo reina, as igrejas são autônomas e o
objetivo ﬁnal é a implantação de igrejas
saudáveis. Hoje, nossa região conta
novamente com o Seminário Batista
Ebenézer para a defesa da fé, da autoridade da igreja local e treinamento
de obreiros. A região ribeirão-pretana
pode voltar a ser um celeiro de pastores e missionários e Antioquia já é
uma realidade para encorajar o engajamento de igrejas mães na formação
de igrejas ﬁlhas.
Não ﬁque do lado de fora deste
empreendimento celestial. Invista nos
valores eternos e na comunhão homogênea com pastores de mesma linha.
Antioquia propõe fortalecer o alcance
do Evangelho sem papas, sem bispos,
mas contando com servos humildes do
Senhor Jesus Cristo. “Melhor é serem
dois do que um, porque têm melhor
paga do seu trabalho” (Eclesiastes 4:9).
Para maiores informações sobre
o Projeto Antioquia, entrar em contato com o Pr. Alexandre Oliveira pelos
e-mails: pr.alexandreoliveira@hotmail.
com; alexandreoliveiraibis@gmail.com

Carlos A. Moraes
São Paulo SP. Para saber mais visite: www.rochaeternaroapm.
com, ou ligue para (16) 3612-0278.
CONFERÊNCIAS
A AMI - Associação Missionária Independente, está à
disposição das igrejas batistas de posição fundamentalista
de todo o Brasil, para a realização de Conferências Regionais
Missionárias. Para saber mais, entre em contato com o missionário Pr. Carlos Alberto Moraes, Coordenador de Missões.
Por e-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br, por telefone (16)
3761-0749 e pelo WhatsApp (16) 99192-1440 (Claro).
BÍBLIAS
O irmão Josias Candiolli, membro da Igreja Batista Maranata em Novo Hamburgo RS, líder do projeto Bíblias para Todos,
fundado em 2009, oferece bíblias para missionários que atuam
em campos onde é difícil conseguir bíblias. Os missionários
interessados podem entrar em contato pelo e-mail: josiassc@
gemail.com, ou pelo telefone (51) 8281-3162 (WhatsApp).
FORMACOM
FORMACOM é o projeto da AMI que tem à frente o missionário Pr. Alexandre Aquino. Uma das áreas do projeto visa o
desenvolvimento do Curso de Formação Teológica em sistema
EaD com objetivo de proporcionar suporte aos missionários e
pastores de igrejas em locais de difícil contato com escolas bíblicas,
para treinar e equipar obreiros no âmbito da igreja local. Para
saber mais, entre em contatos com Aquino: (16) 3761-2229, (48)
99945-5517 (WhatsApp), e-mail: contato@alexandreaquino.com.
“A árvore quando está sendo cortada, observa com tristeza
que o cabo do machado é de madeira”.
(Provérbio Popular)

Perdoe e doe como se fosse sua última oportunidade.
Ame como se não houvesse amanhã, e se houver
um amanhã, ame novamente”. Max Lucado
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Família Seabra - dedicação à obra missionária
Passados alguns meses,
estando firme na igreja e
participando de todas as atividades, fui batizado, tendo
a presença de meus pais no
batismo, até então apenas
minha mãe era salva, porém
de outra igreja na época, hoje
ela está em nossa igreja.
Na época de minha conversão, a igreja tinha um bom
grupo de jovens e alguns deles cursavam o Instituto Bíblico Ebenézer, em Ribeirão
Preto SP. Era notável o compromisso deles com o Senhor.
Vendo que eles estavam
aprendendo bastante da Palavra de Deus, isso me desaﬁou
a aprender mais. Em nossa
igreja havia uma biblioteca
com alguns livros, incluindo
biograﬁas de missionários, as
quais sempre me inspiravam
e me desaﬁavam a um envolvimento maior com o Senhor,
e foi através, principalmente,
dessas leituras que pude notar que ainda existiam muitos
povos sem nenhum contato
com a Palavra de Deus e sem
o conhecimento de Jesus.
Através de mensagens e
pela leitura desses livros, tomei duas decisões em minha
vida: viver pela fé, a ﬁm de
experimentar integralmente o
cuidado do Senhor em minha
vida e me entregar para servi-lo no campo missionário.
No início de 2014 ingressei no Instituto Bíblico Peniel,
da Missão Novas Tribos do
Brasil, devido à sua ênfase
transcultural e por ser na modalidade de internato, pois
no meu entender, seria uma
grande oportunidade para
ter um contato maior com a
Palavra do Senhor.
A Igreja me apoiou durante todo o curso, e nos três
anos seguintes, pude experimentar o lapidar constante do
Senhor em minha vida. Além
de vê-lo trabalhando no coração de meus familiares, espe-

Continuação da página 1

cialmente de meu pai, que
no início não concordava de
maneira alguma com minha
ida para o Instituto, preferindo que eu ﬁzesse faculdade.
Peniel significa “Face a
face com Deus” e, reconheço
que o Senhor tem usado esse
lugar para conformar muitos
à imagem de Seu Filho Jesus.
Em meu último ano, comecei
a namorar minha esposa Aline. Na época, aproveitei um
recesso de uma semana que
tivemos, e fui para São Joaquim contar-lhe sobre meus
sentimentos e intenções,
além de perguntar se ela estaria disposta a me acompanhar
no ministério. Todas as suas
respostas só serviram para
me conscientizar de que ela
seria a mulher da minha vida.
Casamo-nos em 2008,
dois anos após o término de
meu curso em Peniel. Já fazia
dois anos que voltara a São
Joaquim e nessa época a Aline
cursava a faculdade de Direito
na cidade de Franca SP, razão
pela qual ainda ﬁcamos mais
algum tempo em nossa cidade, para no ano de 2011, irmos
juntos para Peniel. Ela ingressando em seus estudos e eu
acompanhando-a, podendo
trabalhar na manutenção da
estrutura física do Instituto.
Vale ressaltar que todos
os alunos de Peniel trabalham na escola e a mesma

não possui funcionários, sendo
os próprios líderes, juntamente
com os alunos,
os mantenedores do Instituto
através do pagamento de mensalidades, ou
seja, os professores dos Institutos da Missão
Novas Tribos
do Brasil, assim
como qualquer
outro obreiro, trabalhando
em aldeias, bases de apoio,
administração, etc, todos são
sustentados exclusivamente
por igrejas e outros mantenedores, não recebendo nenhum salário da Missão, que
também recebe ofertas para
seu funcionamento.
No último ano do curso
da Aline, fui convidado pela
liderança do Instituto para
ajudar na administração e outros cargos, e após esse ano,
fomos convidados para ﬁcar
mais um ano, agora juntos,
servindo com a liderança, no
preparo dos alunos. Foi um
ano muito bom e pudemos
aprender bastante. Louvamos
a Deus por essa oportunidade. Durante o curso, também
tivemos como presente o nascimento de nosso primeiro
filho, José Hélio, primeira
ﬂecha em nossa aljava.
No ano de 2015 ingressamos no treinamento prático da
MNTB, o CTMS Centro de Treinamento Missionário Shekinah,
em Vianópolis – GO. Todos os
missionários da MNTB precisam
passar pelo curso missionário
antes de serem admitidos na
Missão. Terminamos o curso em
junho de 2016, já com a família
um pouco maior: Deus já nos
dera a segunda ﬂecha: Ana Cecília, a ﬂorzinha que faltava em
nosso jardim.
Tínhamos alguns convi-

tes para trabalhar, sendo que
nosso grande desejo era o
ministério transcultural, em
alguma aldeia no Brasil. Mas
o que queremos nem sempre
é aquilo que o Senhor quer
de nossas vidas. Recebemos
outro convite que nos pegou
de surpresa. Com a saída de
um casal de líderes em Peniel, seria necessário mais
um casal de professores e a
indicação que a liderança do
Instituto fez, junto a liderança
da Missão, era a nossa família.
Após orarmos e pensarmos bastante por alguns
meses, além de nos aconselharmos com nosso pastor e
irmãos, tivemos a convicção
de que o Senhor nos chamara para retornar a Peniel e
servi-lo no preparo de novos
obreiros. Não foi uma decisão
fácil mas a paz do Senhor foi
o árbitro em nossos corações.
Estamos muito animados com o ministério que o
senhor tem nos conﬁado, e
queremos que o nome de Jesus seja gloriﬁcado e honrado
através das nossas vidas. Peniel é um lugar muito bonito,
além de ter uma ótima estrutura para trabalhar. Também
nos sentimos privilegiados
por poder criar nossos ﬁlhos
em um lugar como este.
Como nossa decisão se
deu apenas no mês de Outubro de 2016, não temos tido
muitas oportunidades para
divulgar nosso ministério junto às Igrejas, principalmente
porque no ﬁnal de ano sempre existem muitas atividades. Mas agradecemos pelos
contatos que temos feito e
conﬁamos que o Senhor pode
nos usar para desaﬁar vidas.
O senhor é bom e tem cuidado de nós, fazendo mais
do que pedimos e pensamos,
toda glória seja dada a Ele.
Família Seabra.
Thiago dos Santos Seabra
thiago.seabra@mntb.org.br
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Projeto IDE 2017
De 11 a 21 de Julho em Curuá PA

Curuá-PA é um lugar conhecido de muitos participantes do Projeto Ide. É um lugar
de grandes recordações! Um
lugar para servir ao Senhor
enquanto servimos ao próximo. De acordo com o Censo
Demográﬁco de 2010, a população do município era igual
a 12.254 habitantes. Com
47,18% das pessoas residentes na área urbana e 52,82%
em área rural. Conforme da-

dos do Censo Demográﬁco
2010, no município, a taxa de
extrema pobreza da população era de 73,12%.
Em 2016, o Projeto IDE
contou com 153 voluntários
vindos das mais variadas igrejas e regiões do Brasil. Pessoas que aceitaram o desaﬁo
de doar seu tempo e talentos
para produzir frutos eternos.
Mais de 500 crianças ouviram
histórias, cantaram e ﬁzeram

a festa. A equipe de saúde
trabalhou arduamente para
que 1.031 consultas e 1.463
procedimentos odontológicos
acontecessem.
Curuá, nos espera novamente! Vamos voltar a pisar o
mesmo caminho e solidiﬁcar
aquilo que começamos. Os
desaﬁos ainda são enormes:
taxa de analfabetismo em
torno de 13,7%; ausência de
um hospital e proﬁssionais

de saúde e uma enorme distância dos grandes centros.
Neste ano, temos a alegria de
convidar você para subir o rio
Amazonas e navegar por 8 a
10 horas desde Santarém PA.
INFORMAÇÕES
E-mails: ide@asasde
socorro.org.br
Telefone: (62) 4014-0333
Inscrições: http://www.
asasdesocorro.org.br/
projeto-ide-2017.html

Nosso
Destaque 3
Wagner Amaral

Vitrine

Um espaço envidraçado em
que se expõe algo para apreciação e
venda. Esta é uma deﬁnição básica
acerca do termo francês, conhecido em nosso meio, também com a
variação vitrina.
É um espaço privilegiado, preparado para impressionar. Há,
inclusive, formação especíﬁca para os responsáveis por essa área,
cujo objetivo é o de causar impacto; convencendo o observador
(ou admirador) à aquisição do que é exposto. A atividade de designer de vitrines (vitrinista) foi incluída na classiﬁcação brasileira
de ocupações do ministério do trabalho em 2002. Uma pesquisa
revelou que mais de 70% das compras em lojas são motivadas
pela vitrine. E como todo comerciante quer vender, o trabalho
de vitrinista está ganhando mercado.
Pois bem, expor da melhor forma possível, sem revelar os defeitos ou possíveis razões de sua inutilidade; levando o observador
a pagar o preço proposto. Isto ilustra bem como age o ser humano
movido pelo orgulho. Todo ser humano, naturalmente, busca expor
sua vida da melhor forma possível para que seja alvo de admiração.
Isso funciona mesmo para os “rebeldes”; pois, querem vender a
imagem da diferença motivada por certa capacidade incomum de
ver, sentir e interpretar a vida. Todo rebelde quer provar que há
razão convincente para sua rebeldia; mesmo que seja somente o
prazer ou mesmo o não necessitar de razões para fazê-lo.
Funciona assim: Você é o vitrinista, e arruma sua vida (a imagem que quer passar) na vitrine da melhor maneira possível. Com
o objetivo de ser contemplado, apreciado e adquirido, cuida para
que as imperfeições e os males sejam camuﬂados. O objetivo é
o de levar a aquisição. O medo é o de não ser interessante; o de
empacar; isto é, não vender; aﬁnal, o produto exposto na vitrine
que não motiva à compra, é retirado, devolvido ou vendido em
liquidação, como algo de pouco interesse.
Este é o medo de todos – expor sua pessoa (identidade, jeito,
costume, ideias, princípios, etc) na vitrine e ser rejeitado. Isto
leva alguns a expor a si mesmo de maneira enganosa, sugerindo
mais do que realmente podem oferecer; como se diz no jargão:
vendendo gato por lebre. Vale tudo para não ter o orgulho ferido.
Este medo leva outros a expor sua pessoa na vitrine de outra
forma, sugerindo a discrição, ou mesmo a timidez; tudo pelo
medo da rejeição. Nesses casos, muitos são enganados; pois,
são atraídos por perﬁs que indicam simplicidade ou mesmo
humildade, sem perceber que estão levando pura manifestação
orgulhosa de quem tem medo de ser rejeitado ou vendido em
liquidação, como alguém desinteressante.
Enﬁm, fazem da vida uma vitrine, entendendo que nela não se
expõe a realidade; mas, sim, aquilo que se deseja vender. E, fazem
de si mesmo um vitrinista; preocupado em ser bem sucedido – não
vender a realidade, mas aquilo que interessa aos outros. Não se
vende o produto, mas sua sugestão aplicada à vida do comprador.
Por isso, tanto sofrimento nos relacionamentos. Alguém quer
um amigo. Procura nas vitrines e se interessa por aquele que
lhe traz mais benefícios; preferencialmente, o que não lhe trará
problemas. Compra a ideia, assumindo relacionamento e, após
algum tempo, descobre a verdade. Decepção. Isso acontece de
pessoa para pessoa; de pessoa para instituição, incluindo a igreja
local; de pessoa para Deus, considerando as versões pessoais de
Deus anunciadas. Peca quem vende; peca quem compra.
Segundo o Evangelho, a imagem (real) que devemos expor
na vitrine é a de alguém humilde, no sentido de que é submisso
a Jesus Cristo; este sim, Senhor do universo e de nossa própria
vida. Quando o que é exposto é movido pela humildade, rompe-se
a necessidade e a tendência de aprovação a todo custo e cria-se
a disposição de revelar o Senhor, aquele que deve receber toda
adoração. É isto o que o apóstolo Paulo disse aos gálatas: “Logo,
já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e esse viver
que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que
me amou e a si mesmo se entregou por mim” (2.20).
O que você tem exposto na vitrine?
O autor é pastor na Igreja Batista de Cachoeirinha, Manaus
AM. Doutor em Teologia. Pós-graduado em Educação. Carioca,
casado com Agda e pai de Walter (24), Weber (22) e Ana (20).

4 Observatório
Missionário
Edgar R. Donato

Jesus, mais que
um paradigma!
O que é um paradigma? É um modelo ou padrão, que servirá de exemplo, depois surgirá outro modelo para
substituir o anterior. De maneira bem simples, ocorre paradigma, quando fazemos tarefas repetitivas, e depois mudamos o
jeito de fazê-las. Você lava a louça à mão, o paradigma novo é
comprar uma máquina de lavar. Antigamente o garoto pegava
a bola e dizia: “Mãe vou brincar na rua.” Hoje, o garoto segura
um tablet e a mãe pergunta: “O que você tá fazendo ﬁlho?”
“Tô jogando futebol.”
Os paradigmas são quebrados o tempo todo, aﬁnal surgem
novos, na tecnologia, educação e outras ciências. A chegada
de Jesus foi algo tão diferente, tão inédito, tão extraordinário,
tão fora do comum, e Ele usou dois objetos do dia a dia, ilustrativos: “Não se põe remendo de pano novo em roupa velha,
nem vinho novo em odre velho, se o ﬁzer rompe-se a roupa ou
arrebenta-se o odre.”
O que é o vinho novo? O que é o remendo novo? É simplesmente Jesus, o seu ensino, o seu Evangelho. Não se trata de
uma religião nova, um sistema de ensino novo, um código de
deveres “faça isso, não faça aquilo.” O Evangelho não chegou
para ser um sistema misturado com a religião, não chegou para
remendar a vida da pessoa, suas crenças, veio desmontar todo
sistema de culto, de lugar, de clero, hierarquia religiosa. Jesus
de Nazaré é totalmente diferente de tudo que já se viu, existiu
e que existirá. A começar pela sua entrada na esfera humana,
totalmente surreal, concebido no ventre de uma virgem sem
participação masculina. O paradigma chamado Jesus de Nazaré
(nem podemos chama-lo de paradigma), jamais ﬁca obsoleto,
ultrapassado, porque Ele é o “mesmo, ontem, hoje e eternamente.” “Tudo passa, mas as minhas palavras não passarão.”
O sistema religioso no Novo Testamento era muito burocrático. Os religiosos especialmente fariseus (signiﬁcava “separados”) se achavam os privilegiados, os eleitos, superiores e não
se misturavam com a “gentalha”. Por outro lado, Jesus estava
em contato direto com o povo, e chamavam-no de “amigo de
publicanos e pecadores”. De fato, Jesus estava com frequência
em companhia de estelionatários, prostitutas, leprosos, agiotas,
corruptos, imorais... Se fosse hoje, abraçaria os puxadores de
fumo, traﬁcantes, travestis, aidéticos, homossexuais... E ainda
conseguiu o fato inédito de ser chamado homem de Deus. Por
ironia, o que seria um insulto inicial, o título de “amigo de publicanos e pecadores” transformou-se num elogio, para todos nós
que O amamos. Obviamente o contato de Jesus com pessoas à
margem da sociedade era para ministrar cura, perdão, esperança,
dignidade, “não vim buscar os sãos, mas os doentes.” E quem
era malandro de carteirinha, como Zaqueu, foi tão impactado
a ponto de se dispor a devolver quatro vezes mais, o que antes
roubava, como consequência de um arrependimento Philip
Yancey acertou quando disse: “Jesus ganhou a reputação de ser
amigo dos pecadores. Reputação que seus discípulos correm
o risco de perder.” Ele não era artiﬁcial, politiqueiro, demagógico, intocável. Geralmente nos simpatizamos com as pessoas
semelhantes à nós quanto à linguagem, look, perﬁl. Amar quem
ama você é a coisa mais fácil do mundo, mas orar pelo que o
persegue, fazer uma gentileza para quem não gosta de você,
fazer um favor para alguém desagradável, cumprimentar quem
fala mal de nós e nos amaldiçoa é a diferença que Cristo faz.
Aprendemos com Jesus a considerar o outro como alguém que
tem valor, digna de respeito, mesmo que seja o maconheiro da
nossa rua ou a garota que já passou na mão de todo mundo da
faculdade. Você não é obrigado a comer uma pizza com uma
pessoa desagradável, mas evitar e se tornar inacessível para
aquela pessoa é ignorar o Evangelho. O samaritano não ajudou
a quem gostava ou merecia, mas a quem precisava de socorro.
Infelizmente alguns ambientes, inclusive “igrejas”, podem nos
tornar piores do que os outros. Vestimos a capa de orgulho, não
nos misturamos com essa ralé horrorosa “cheia de pecados.”
Enquanto o orgulhoso se acha, o pecador admite sua culpa e
essa matéria prima desgraçada na vida correspondia ao apelo
do amoroso Salvador. O “vinho novo” quebra meu preconceito,
arrebenta meus costumes antigos.
Pelo fato dos religiosos jejuarem, exigiam de Jesus e dos
seus discípulos. O jejum era consequência de arrependimento,
mas aprenderam a fazer mecanicamente, por obrigação. A
espiritualidade verdadeira me ensina a não orar porque tenho
que orar, não tenho que falar as mesmas palavras numa oração,
porque os outros falam igual; não tenho que ir à igreja porque
tenho que ir a igreja. Não tenho que dar o dízimo porque tenho
que dar o dízimo. Se eu tiver que vir a igreja por causa da obrigatoriedade e não porque eu quero, não haverá transformação
em meu coração, será perda de tempo. Se eu faço qualquer
atividade para impressionar os homens, para ﬁcar bem na ﬁta,
não combina com a essência do Evangelho. O que me arrasta
para a igreja é mais do que dever religioso, um compromisso
da agenda. Eu amo o Senhor, amo os meus irmãos e faço parte,
sou responsável pelo bom andamento da minha comunidade,
sou colaborador, parceiro, envolvido no progresso da minha
comunidade de fé. A espiritualidade verdadeira vem do coração,
vem da espontaneidade.

Você não pode ser qualquer coisa que desejar
ser. Mas pode ser tudo o que Deus quer que você
seja”. Max Lucado

Batismo em Rio Branco

No dia 12 de novembro
de 2017, o missionário Ruy
Messias, implantador da
Igreja Batista Fundamental
em Rio Branco AC, realizou
o batismo de quatro novos
irmãos em Cristo que agora
agregam-se à igreja. O ba-

Cocos BA

Desde o ﬁnal de agosto
de 2016 até início de fevereiro deste 2017, o missionário
Pr. Deusvânio Souza viveu
momentos muito difíceis
devido à saúde da esposa
Kelly. Nesse período, residindo em Formiga MG para
o tratamento, a Igreja Batista
Independente liderada pelo
Pr Bruno os acolheu muito
bem, providenciando moradia, exames médicos para
a Kelly e um apoio que só o
povo de Deus sabe dar. Durante a ausência do campo

tismo foi realizado em um
sítio que ﬁca na BR 364, km
10. A igreja está agora com
35 participantes. Na foto
temos, da esquerda para a
direita: Pr. Agenor, Gerson,
José Carlos, Maria, Rita e
Pr. Ruy.

Pr. Deusvânio conta com o
apoio do irmão Vandeikson,
sua esposa e ﬁlhos os quais
são frutos do ministério em
Cocos. O Irmão Vandeikson
e sua esposa são crentes
exemplares e fieis ao Senhor e também são seminaristas, cursando o SEIBIM
(Seminário e Instituto Batista
independente Macedônia
de Franca SP) à distância.
Continuem orando pelo Pr.
Deusvânio, pela Kelly, e os ﬁlhos, Daniel e André. E-mail:
deusvanio@hotmail.com.

Normandia RR
No dia 27 de novembro
de 2016, o missionário Rozenildo de Sousa Silva e a
esposa Ivanilde, foram agraciados com o nascimento do
quarto ﬁlho, Anna Bethany.
O casal já contava com três
ﬁlhos, Ana Jane, Ana Lydia,
e John Benjamin. Em breve
será realizado o batismo de
16 novos irmãos em Cristo
em Normandia. Além dos
cultos regulares, estão
sendo realizados diversos
ministérios especiais e para
breve terá início o ministério
de cultos nos lares e reuniões com senhoras e moças.
Orem pela construção do

Salto SP

O missionário Pr. Weber
Gusmão Trabalhando na cidade de Salto SP, já tem um bom
grupo de irmãos congregando. Já se passaram 22 meses
desde que chegou com sua
família em Salto. Os primeiros
12 meses foram de semeadura, já os últimos 10 meses
foram para colher e regar com
foco na maturidade cristã dos
novos irmãos. Cerca de 350
pessoas foram evangelizadas
pela família Gusmão ao longo
do ano de 2016 e início de
2017. Destes, muitos esboçaram o desejo de receber
a Cristo, sendo que 5 estão

em processo de discipulado
e aconselhamento bíblico.
Duas famílias vindo de outra igreja já formalizaram o
compromisso de participar
servindo e apoiando o trabalho e algumas outras estão
se aproximando. Assim, há
uma média de 18 pessoas
congregando regularmente.
O Pr. Weber está com apenas
52% do sustento necessário.
Orem para que possa completar este ano o seu alvo. Contatos pelos telefones: (011)
2840-3145 e 9.9637-3007.
E-mail: weberfg@yahoo.
com.br.

Maputo, Moçambique

No dia 2 de Fevereiro,
Deus deu à missionária Rosângela da Silva Feitosa, a
honra de completar mais
um ano de vida: 35 anos. Seu
trabalho em Maputo, Moçambique tem restaurado
vidas e gloriﬁcado o nome do
Senhor. Orem por ela e pelos

demais missionários que
ali trabalham.
Rosângela
tem realizado
intensamente
trabalhos de
intercâmbio
entre moças,
ministrado
cursos sobre
a arte de contar histórias,
ajudado com as sociedades
femininas, e iniciado Clubes
Bíblicos para evangelização
de crianças. Para contatos:
E-mail: missrosangelafeitosa@gmail.com, WhatsApp:
+ 258 84 614 3334, Skype:
missrofeitosa.

San Félix - Venezuela

templo que está em andamento e pelo sustento da
Família Silva que é ligada à
Missão Batista Regular Paulo de Tarso. Contatos pelo
E-mail: rozenildo1@hotmail.com.

Apucarana PR
No dia 30 de Janeiro o Filipe e a Débora cumpriram a
ordenança batismal através
do Pr. João da Silva que está
implantando a Igreja Batista
Regular em Apucarana PR.
Com isso, o trabalho continua em crescimento para a
glória do Senhor. Continuem
orando pelo Lucas e seu
tratamento da displasia no
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maxilar. No dia 21 de março
ele terá nova consulta em
Londrina PR para veriﬁcar
a necessidade de uma cirurgia. Para contatos com
seus missionários em Apucarana: E-mail: prjs1964@
gmail.com, Telefone (43)
3425-8869, Celular TIM:
(43) 99923-8386 ou Vivo:
99187-4510.

O missionário,
Pr. Ricardo Mafra
Mascarenhas está
a três anos
trabalhando
na
plantação
da Iglesia
Bautista
Vid Verdadera, e agora o
crescimento já pode ser
visto através de pessoas
que estão agregando à
igreja e crescendo na graça e no conhecimento de
Cristo. No início deste ano,
o missionário e sua família
saiu de férias lá mesmo na
Venezuela e foi conhecer a
cidade de Mérida. Trata-se
de um campo missionário
muito promissor, sendo o

maior centro estudantil e
turístico do ocidente venezuelano. Há muitas igrejas
católicas e nenhuma igreja
Batista. Um grande desaﬁo
para missões, o que conﬁrma a grande necessidade de
obreiros para este grande
país. Continuem orando
pela Venezuela. Contatos:
Pr. Ricardo e Rita Mafra pelo
e-mail: ricardoeritamafra@
gmail.com.
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Concentre-se nos gigantes e você tropeçará.
Concentre-se em Deus, e os seus gigantes
tropeçarão”. Max Lucado

Mutirão evangelístico

No dia 11 de fevereiro
de 2017, um grupo com
aproximadamente 60 irmãos das Igrejas Batistas
Bíblicas de Guarulhos SP
estiveram em Mococa SP
para um dia de mutirão, com

evangelismo, distribuição
de folhetos, culto na praça
e ﬁnalizando com um culto
especial na igreja. Foi um
esforço e desprendimento
grande e cansativo, mas
certamente os frutos glori-

ﬁcarão ao Senhor.
O beneﬁciado foi
o missionário Pr.
João Camargo de
Vasconcelos Filho
que está trabalhando na implantação
da Igreja batista
Betel. Dois pastores de Guarulhos
se fizeram presentes no
grupo de irmãos: Pr. Manoel
Adilson de Oliveira, da Igreja
Batista Bíblica em Jd. Adriana, enviadora do Pr. João, e
Pr. Wagner Bueno, da Igreja
Batista Bíblica V. Progresso.

“É tempo de crescer”

O missionário da CBBN,
Geovan Bezerra dos Santos realizou em Novo Gama
GO o XXII Acampamento
de Carnaval sob o tema “É

tempo de crescer” com a
participação de 15 pessoas. Presentes, além de
irmãos de Novo Gama, representantes das igrejas de

Avelino Lopes PI, Lunabel
GO, Poço da Jurema BA. O
pregador deste ano foi o
nosso missionário Pr. Alexsandro.

Manaus AM

Trabalhando na revitalização da igreja em Manaus,
o missionário Pr. Josué Amaral tem alcançado bons resultados com treinamento
de professores e a liderança
masculina. Já foi eleita uma
nova diretoria e assim foi
possível reorganizar a documentação da igreja, e dar
andamento na parte ﬁscal.
Os projetos nos interiores do
Amazonas as necessidade
são imensuráveis. Pr. Josué
tem viajado e ajudado no
treinamento de evangelismo, discipulado e liderança

15 Anos

O missionário Divino Gomes Amorim e sua família
estão servindo ao Senhor
há 15 anos em Moçambique, África. Até aqui muitas almas salvas e ediﬁcadas para a glória do Senhor.
As batalhas foram muitas,
mas o Senhor tem dado vitória em todas elas. Neste
2017, logo em janeiro EBF
para 200 crianças com apoio
da missionária Rosangela e
uma equipe de ouro. Em fevereiro a visita do Pr. Max e
sua esposa Patrícia. Foram

Campo
Grande MS

Depois de 9 anos em Timor Leste. O Pr. Lourinaldo
Pereira Araújo e sua família são gratos a Deus pelo
apoio das igrejas aqui do
Brasil que possibilitaram
a implantação de igrejas e
formação de obreiros como
os pastores Joanico da Cruz
e Jose Soares. Devido à situação delicada do seu joelho, e ao problema renal do
Nathan, por recomendação
médica, a família decidiu entrar em fase de transição de
ministério do Timor para o
Brasil. Pr. Lourinaldo em
breve estará apresentando
o novo projeto missionário
de implantação de uma igreja Batista em Mato Grosso
do Sul. No dia 6 de Março
Pr. Lourinaldo volta sozinho
para o Timor Leste para ministrar algumas matérias de
treinamento para a liderança e obreiros. Depois deverá retornar ao Brasil com o
pastor Joanico para visitar
algumas igrejas nos meses
de Julho e Agosto. As igreja
interessadas podem fazer o
agendamento desde já com
Pr. Lourinaldo pelo e-mails:
timorlouri@hotmail.com.

Família Leite

e colaborado com a implantação de igrejas. Em 2016
realizou viagens para Benjamim Constant, 1.100 km
de Manaus e Tefé, 500 km.
Nesses lugares, as necessidades são ainda maiores, e
as duas cidades estão com
igrejas sem pastor. Há necessidade de mais obreiros
para a equipe do Pr. Josué.
Neste ano, Pr. Josué esteve
pregando no Retiro de Carnaval com 125 pessoas sob
o tema: “Em Cristo e Separados do Mundo”. Tabatinga
é fronteira com Colômbia

agradecer o apoio da Igreja,
na participação, no sustento deles, durante o período que passaram naquele
campo. Ainda tem neste
início de ano mais batismos
de novos irmãos. A Família
Amorim está muito grata a
todos que os tem apoiado
aqui do Brasil, tanto com o
sustento ﬁnanceiro quanto
com as orações. Deus seja
louvado. Para entrar em
contato e saber mais use o
e-mail: divinogomesamorim@gmail.com.

com mais ou
menos 50 mil
a mil e cem km
de Manaus.
Contatos: pastorjoamaral@
gmail.com.

Neste começo de ano os missionários Pr. Ricardo de Oliveira leite e
sua esposa Ruth tem visto a igreja
com grandes expectativas em muitas
áreas. Conseguiram pagar a escritura
e agora os planos são de começar a
construção. O projeto com os Moradores de Rua tem surpreendido a
cada semana com a ação da Palavra de
Deus na vida das pessoas. Também o
grupo de pessoas que tem frequentado o Café com Cristo é sempre grande
pois a notícia se espalha e as pessoas
chamam outras. No início de março
recomeçaram as aulas no Instituto Batista Filadélfia. Contatos pelo e-mail:
prricardoleite@yahoo.com.br.

Aldeia Mariazinha
O Pr. Rogério Inácio, sua
esposa Isis Gomes Marinho
Inácio e os ﬁlhos, Suzana e
Calebe servindo ao Senhor
entre o povo da etnia Apinajé teve parte de sua casa
destruída e precisa de reconstrução. No momento há
uma grande necessidade de
materiais para essa reconstrução na aldeia. A família
não tem os recursos e há
necessidade de reconstrução com a máxima urgência,
pois a família está quase desabrigada. Doações de valores para tijolos, cimento,
areia, pedra e mão de obra.
Os que puderem ajudar, os
valores são os seguintes:
Dois milheiros e meio de
tijolos. Cada milheiro custa R$ 550,00; 35 sacos de
cimento a R$ 35,00 o saco;

quatro metros cúbicos de
areia grossa a R$ 100,00 o
metro cúbico; dois metros
cúbicos de pedra britada a
R$ 120,00 o metro cúbico.
Como o material deve ser levado até a aldeia, tem ainda
o custo do frete em torno
de R$ 200,00. O valor total
será de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), incluindo mão
de obra. Para ofertar, a conta bancária está em nome
de Isis Gomes Marinho no
Banco BRADESCO Agência:
647-5 - Conta Poupança
7326-1. Qualquer oferta
enviada para esse ﬁm, favor avisar: WhatsApp (63)
98110-0892 (TIM); e-mail
prrogerioisisinacio@hotmail.com. Correspondência:
Caixa Postal 11 - CEP 77900000 Tocantinópolis - TO.

Observatório
Missionário 5
Pr.Jenuan Lira

Mulheres em
busca do poder

“Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi
isto: Que o poder pertence a Deus...”
(Salmo 62.11)
Inacreditável! Uma empresa americana que produz shakes
dietéticos e proteínas industrializadas descobriu a fórmula para
ajudar as mulheres a se sentirem mais conﬁantes e seguras de
si. Com o simples ato de consumir ritualisticamente as misturas
mágicas da Protein World, as mulheres se tornarão poderosas.
Note bem: o resultado da ingestão das proteínas milagrosas não
está diretamente relacionado com a melhoria do corpo, mas com
o fortalecimento do ego. A mensagem é clara: a beleza externa e a
busca pelo corpo perfeito são movidas pelo engrandecimento do
ego. Os vendedores perceberam, com razão, que o ego ‘sarado’
apela mais para as mulheres do que corpos esculturais. Se as
mulheres tiverem bastante amor próprio e decidirem engrandecer seu ego, a perda de peso e o fortalecimento muscular
virão naturalmente.
Como podem ter certeza de que isso vai dar certo? Simples!
Basta notar que a campanha traz nada menos que a ‘poderosa’
Kloé Kardashian, apresentadora e modelo americana, socialite
reconhecidíssima entre os famosos da América. Um exemplo
de mulher que bebe o shake e ganha poder. Este é o ponto: as
proteínas da modelo fazem parte do processo de ‘empoderamento’ das mulheres.
Para não perdermos o foco, vale a pena lembrar o sentido
do vocábulo ‘empoderamento’. No Dicionário de Oxford, por
exemplo, o termo signiﬁca ‘o processo de tornar uma pessoa
mais forte e mais conﬁante, especialmente no que diz respeito
ao controle da sua vida e à reivindicação dos seus direitos.’ Um
fato interessante é que o vocábulo ‘empoderamento’ tem se
tornado quase um termo técnico para falar de um movimento
social que se consolida entre as mulheres. Por esse motivo,
já existem até ongs especializadas em levantar a bandeira do
empoderamento feminino, fenômeno descrito como ‘o ato de
conceder o poder de participação social às mulheres, garantindo
que possam estar cientes sobre a luta pelos seus direitos, como
a total igualdade entre os gêneros, por exemplo.’
A Bíblia é clara em aﬁrmar que “o poder pertence a Deus”.
Deus não somente é Poderoso, mas é o Todo-poderoso. Por mais
que as mulheres se esforcem para se manifestarem poderosas,
a exemplo da ﬁctícia Mulher Maravilha, sempre serão como os
homens: ‘pó e cinza’. Não existem dietas, maquiagem, título
ou conquistas que transformem a mulher em um ser divino.
Como bem sabemos, a cobiça feminina pela semelhança com Deus não é de hoje. Ainda lá no Jardim do Éden, esta
foi a isca que a Antiga Serpente usou para enganar a primeira
mulher... “como Deus sereis...” A proposta era realmente de
empoderamento feminino. Segundo a Serpente, a partir do
seu ato de desobediência, a mulher seria dona do seu destino,
podendo controlar sua vida e exigir seus direitos. Não haveria
mais necessidade de submissão ao ordenamento do Criador. A
mulher seria absolutamente livre e poderosa, chegando a ser
capaz de, à semelhança de Deus, conhecer ‘o bem e o mal’ sem
ser contaminado pelo último. O resultado desse projeto foi o
pior possível. O mal invadiu o mundo, as criaturas perderam a
conexão com o Criador, com seus semelhantes, com a criação
e consigo mesmas. Nada poderia ser mais desastroso. Por isso,
quando vemos novamente o projeto de empoderamento feminino ganhando fôlego, devemos nos voltar para a Escritura e
lembrar que ‘já vimos esse ﬁlme’, e o seu ﬁnal é horrível. O truque
pode ser novo, mas a mentira é a mesma: humanizar o divino e
divinizar o humano. Fazer com que os seres se descaracterizem
à medida que abandonam sua justa esfera existencial.
Já faz tempo que as mulheres foram envenenadas com a
falsa noção de que deixar de ser mulher nos moldes deﬁnidos
pela Palavra de Deus é um prejuízo. A mulher auxiliadora do
esposo, que cria ﬁlhos e cuida bem da sua casa, servindo assim
de exemplo para as mulheres mais novas, são consideradas inferiores. Aos olhos do mundo, a mulher poderosa é a guerreira,
que há muito deixou o seu lar, contratou umas babás humanas e
algumas eletrônicas e saiu de casa determinada a ser páreo para
os ‘dominadores’ masculinos. A questão não é tanto ocupar o
seu espaço, mas tomar o espaço do homem. É por causa desse
pensamento que muitas feministas promovem, com ‘poder’, a
liberação do aborto. Homens não têm o incômodo de carregar
o ‘fardo’ de uma criança no ventre por nove meses. Isso não é
justo, dizem as ‘superpoderosas’ deste mundo. A saída é simples: assassinar o ﬁlho que Deus lhe deu. Qual o problema? As
mulheres estão ‘empoderadas’ ... ou, como se dizem no popular:
‘Tão podendo!’
É óbvio que a civilização se aproxima do fundo do poço e em
queda livre. Os valores sagrados estão ‘fora de moda’. O único
problema é que esse é o caminho não da autoaﬁrmação, mas da
autodestruição. As mulheres vão se ‘empoderando’, enquanto
deixam de ser. Querendo se aﬁrmar, terminam se destruindo.
Tentam ser ‘poderosas’ aniquilando a si próprias. Deixam sua
honrada posição dada pelo Criador e iniciam uma caminhada
que as leva a lugar nenhum, senão ao desespero e à morte.
Verdadeiramente, esse é mais um caso de perigoso ilusionismo
social com ﬁnal trágico. Quem discordar pergunte à Eva.

6 Visão
Panorâmica
Nancy Fragoso

Confiança

“Quem observa o vento, nunca
semeará, e o que olha para as nuvens
nunca segará”. Eclesiastes 11.4
O agricultor precisa plantar a semente para colher o fruto
que deseja, ele prepara a terra, a semente e sabe o tempo certo
de plantar, para cada tipo de cultura existe o tempo certo da
semeadura para que a colheita seja boa.
Nem sempre quando o lavrador trabalha pesado preparando
a terra para o plantio sabe o que vai acontecer, ele pode até ver
as previsões meteorológicas, mais não pode ter certeza de que
vai acontecer. Mas não pode esperar, tem que plantar senão
não haverá colheita.
Muitas vezes isto acontece em nossas vidas, o que vemos ao
redor não é bom, as previsões para o dia de amanhã são ruins,
não ouvimos palavras de esperança, então ﬁcamos paradas, ﬁcamos prostrados, esperando que algo aconteça, e nisto perdemos
muito tempo e muitas oportunidades que nem percebemos, pois
precisamos começar a trabalhar para que a mudança aconteça.
A Bíblia nos conta muitas histórias de mulheres dentre tantas
podemos parar para entender um pouco sobre a vida de Maria Madalena, ela era uma mulher com problemas, as pessoas
olhavam para ela com desprezo, muitos que se aproximavam
queriam apenas se aproveitar desta mulher que sozinha via seus
dias passarem sem esperança, achando que nada poderia mudar.
Mas um dia ela resolveu lutar, procurar uma maneira de
mudar a sua história, ela sabia que sozinha não poderia pois já
tinha tentado, ela encontrou Jesus, o Senhor parou para olhar
para Maria Madalena, Ele livrou esta mulher dos seus tormentos e de seus problemas, Maria Madalena foi salva e sua vida
começou a mudar.
Maria Madalena começou a seguir os passos de Jesus, ela
caminhava com Jesus, aprendia com ele sobre muitas coisas, ela
viu muitos milagres, ela aprendeu a conﬁar, e principalmente
ela se sentia amada e sabia que podia conﬁar em Jesus, o que
deixava Maria Madalena feliz era servir ao seu amado Senhor.
Na Bíblia vamos encontrar relatos sobre o amor de Maria
Madalena por seu Mestre, e também vamos ler sobre um momento difícil que ela atravessou depois que foi salva por Jesus,
no momento da cruciﬁcação de Jesus Maria Madalena viu seu
Mestre sofrendo e deve ter imaginado que novamente ﬁcaria
sozinha, que sua vida ia ﬁcar parada novamente, mais ela não
desistiu a Bíblia relata que ela ﬁcou ao lado vendo tudo, chorando
certamente mais não abandonou seu Mestre, viu onde Jesus
foi enterrado e não parou diante deste problema tão grande.
Maria Madalena não ﬁcou parada tomou uma decisão muito
importante ela se levantou de madrugada e foi a tumulo de Jesus,
ela queria ser útil, naquela época era costume levar perfumes e
banhar os corpos, era um gesto de amor porisso Maria Madalena
e as outras mulheres foram de madrugada ao tumulo.
Mas o maior de todos os milagres acontecera, Jesus estava
vivo, não estava mais no tumulo, mais Maria Madalena não
sabia, ao chegar ao jardim ﬁcou muito triste por não encontrar
o corpo de Cristo, então perguntou par um homem que estava
no jardim “Onde colocaram o corpo do meu Senhor?”
Ela não imaginava que a resposta seria tão maravilhosa,
aquele homem era Jesus e chamou seu nome: Maria então ela
ouviu e conheceu a voz de seu Mestre, que alegria imensa ela
sentiu em seu coração, Jesus estava vivo e ela podia vê-lo.
Depois a Biblia nos conta que Maria Madalena continuou
servindo a Jesus mesmo depois que Ele voltou ao céu, ela se
sentia útil, se sentia amada, ela tinha um motivo para viver e
para servir a cada dia.
Com Jesus há vida, há esperança, há mudança, e a certeza
que mesmo que vivamos com lutas a eternidade será de alegria e paz, Jesus nos garante uma vida de paz e segurança e a
eternidade no céu.
Maria Madalena pode ouvir a voz doce de Jesus chamando
-a pelo nome, eu e você também podemos ter este privilégio,
Jesus conhece suas ﬁlhas pelo nome e tem um propósito para
cada uma de nós.

O poder da oração não depende de quem a faz,
mas de quem a ouve.”
Max Lucado
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O que o Arrebatamento significa para nós hoje?
Stephan Beitze

O Senhor vem ao encontro da Igreja e a Igreja vai ao
encontro do Senhor. Nesse
momento os mortos em
Cristo e os crentes vivos receberão corpos gloriﬁcados.
E então nos reuniremos com
o Senhor. Essa reunião não
se dará sobre a terra; será
nos ares, e de lá entraremos
na glória celestial.
Todos os crentes serão
reunidos num só momento, ajuntados e atraídos
por um poder invisível, e
todos desaparecerão da
face da terra. O cientista
norte-americano Thomas
Alva Edison (1847-1931)
ilustrou essa realidade futura fazendo uma experiência: misturou areia com
limalha de ferro. Segurou
um potente ímã sobre a
mistura. De repente, a
areia começou a se mexer
deixando sair a limalha de
ferro, que foi atraída pelo
ímã e se grudou nele. Assim será o Arrebatamento.
Os crentes serão retirados
de onde se encontram e se
reunirão com Cristo.
Você anseia por esse
momento em que o Senhor chamará desta terra
os que são dEle? Paulo esperava pela coroa da justiça
(2 Tm 4.8). Essa coroa está
preparada e disponível não
só para Paulo; todos os que
“amam a sua vinda” terão
direito a ela. Você ama a vinda de Jesus? Talvez responda “sim”, pensando apenas
em livrar-se dos incômodos
do dia de hoje. Talvez você
gostaria de não precisar estudar para a prova de ama-

nhã, não quer ter aquela
conversa desagradável com
seu chefe rabugento, sonha
em não ter mais contas a pagar nem decisões a tomar.
Você espera pela volta de
Cristo só para que seus problemas desapareçam no ar?
Isso não é amar a vinda de
Cristo! Amar a volta de Jesus
de verdade é viver uma vida
totalmente voltada para Ele,
condicionando todo o nosso
agir a esse grande evento
iminente.
Digamos que Jesus
voltasse em uma semana.
Como seria essa nossa última semana sobre a terra?
Estudaríamos a Palavra de
Deus todos os dias, buscaríamos profunda comunhão com o Senhor e
estaríamos presentes em
todos os cultos? Sim, com
certeza iríamos participar
ativamente de todas as
programações na igreja e
evangelizaríamos todos ao
nosso redor. Fugiríamos do
pecado, demonstraríamos
amor ao próximo e pediríamos perdão a quem magoamos. Mas, por que não
fazemos tudo isso agora

mesmo? Jesus realmente
poderia vir na próxima semana. Ele poderia vir ainda
hoje!
Existe um fenômeno que
pode ser observado em toda
a História da Igreja: quando uma igreja vivia ou vive
na expectativa da volta de
Cristo, era e é uma igreja
viva e ativa. Foi assim no
início da Igreja. O apóstolo
Paulo e as primeiras igrejas
que foram se formando
contavam com a volta de
Cristo ainda em seu tempo de vida. A mesma coisa
aconteceu no século 19 e no
início do século 20. Houve
um clímax na evangelização
mundial. Muitas missões foram fundadas nessa época
e milhares de missionários
foram enviados aos campos
pioneiros do mundo todo.
Foi uma época de grande
expectativa pela volta de
Cristo, conjugada a intenso
fervor missionário. Hoje,
infelizmente, o amor pela
vinda de Cristo está sendo
abafado pelo materialismo,
pela busca do bem-estar, de
uma boa posição social e de
lazer e entretenimento sem

ﬁm. Em resumo, em muitos
lugares e em muitos corações o amor ao mundo sufocou o amor pela volta de
Cristo. Pare e pense: que
lugar a volta de Cristo ocupa em seus pensamentos?
Que prioridade ela tem em
relação às outras coisas da
sua vida? Respondendo essa
pergunta, você saberá como
seu coração se sente quanto
à breve volta do Senhor.
Deveríamos fazer nosso
o desejo do apóstolo Paulo:
“O Senhor vos faça crescer e
aumentar no amor uns para
com os outros e para com
todos, como também nós
para convosco, a ﬁm de que
seja o vosso coração conﬁrmado em santidade, isento
de culpa, na presença de
nosso Deus e Pai, na vinda
de nosso Senhor Jesus com
todos os seus santos” (1 Ts
3.12-13).
Na mesma carta, o
apóstolo escreve sobre a
dupla função de todos os
cristãos que se convertem:
“...deixando os ídolos, vos
convertestes a Deus, para
servirdes o Deus vivo e
verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho...” (1 Ts 1.9-10). Essa
dupla função é servir o
Senhor e esperar Sua vinda para buscar Sua Igreja
para junto de si. Estamos
cumprindo esses dois
propósitos? Somente então teremos condições de
responder ao anúncio de
Jesus: “Certamente venho
sem demora!”, com um sonoro “Amém! Vem, Senhor
Jesus!” (Ap 22.20).
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Pesquisa revela aumento da perseguição aos
cristãos em vários países
O diagnóstico alarmante
foi anunciado recentemente na Lista Mundial de Perseguição 2017, publicada
pela Open Doors (no Brasil,
Portas Abertas), organização que tem por objetivo
servir a Igreja Perseguida
em todo o mundo. A lista
divulgada na segunda semana de janeiro reúne dados
compilados entre novembro de 2015 e outubro de
2016 e é tida como a mais
precisa, completa e intensa
pesquisa disponível sobre

a perseguição aos que seguem os ensinos de Cristo.
Entre os dez países que
apresentam maior hostilidade à fé cristã, destacamse: 1- Coreia do Norte,
2- Somália, 3- Afeganistão,
4- Paquistão, 5- Sudão, 6Síria, 7- Iraque, 8- Irã, 9- Iêmen, 10- Eritreia. Para ver
a lista completa dos países
onde há maior perseguição: https://www.portasabertas.org.br/dlpg/2017/
mapa2017_A2.pdf.
De acordo com a pesqui-

sa, a pressão islâmica continua a ser o mecanismo de
perseguição dominante nos
50 países que compõem a
lista, no entanto, o Oriente
Médio e o Norte da África
são regiões onde estão concentrados o maior número
de países nessas condições.
Ironicamente - destacam
-, houve poucos relatos de
cristãos que tenham sido
mortos na Síria e no Iraque,
já que a maioria deixou o
território antes de o Estado Islâmico estabelecer-se

como um califado em 2014
na região. A América Latina
também entrou para o triste
quadro. México e Colômbia
aparecem no ranking no 41º
e 50º lugar, respectivamente.
“Nesses países, permanecer
onde grandes territórios são
controlados pela máﬁa ou
pela guerrilha e enfrentar a
corrupção pode ser fatal”,
analisam os estudiosos.
Saiba mais através
deste vídeo: https://www.
youtube.com/watch?v=phjC0LORHhg.

“Vivendo a Palavra para Motivar os Discípulos”
A AMI - Associação Missionária Independente realizará de 11 a 14 de julho
de 2017, no Hotel Litoral
Norte, Caraguatatuba SP,
o VIII Congresso Missionário Batista Fundamentalista sob o tema: “Vivendo
a Palavra para Motivar os

Discípulos”
O preletor será o Pr.
Ramon Lara, missionário
chileno fundador da Iglesia
Bautista Missionera de El
Bosque em Santiago, Chile.
Ramon é Casado com Naldy
Saavedra há 31 anos, e tem
quatro ﬁlhos.

Inscrições pelo site
da AMI: www.missaoami.com.br. Contato com
o Diretor Administrativo
da AMI, Eliseu Reder:
E-mail: missaoami@uol.
com.br; Telefones: (11)
2441-3588 (Fixo); (11)
99346-3747 (TIM) e (11)

94655-5828 (OI).
Investimento por pessoa
à vista: R$ 395,00 ou parcelado desde que a última
parcela seja paga até 7 de
julho de 2017: 2 x R$ 207,50
= R$ 415,00; 3 x R$ 142,00
= R$ 426,00; 4 x R$ 109,00
= R$ 436,00.
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S. Lourenço do Oeste

A Igreja Batista Bíblica em
São Lourenço do Oeste SC,
sob a liderança do Pr. Márcio
Barroso S. Trindade realizou
mais um batismo no ﬁnal do
ano passado. A notícia chega
um pouco em atraso, mas vae
a pena ser publicada por uma
razão especial. O Pr. Márcio
teve o prazer de batizar suas
duas ﬁlhas gêmeas, Naara e

Maressa. O batismo foi realizado na Chácara da Casa do
MDF. Na foto, da esquerda
para a direita os batizandos: Naara, Evandro, Lucas,
Patrícia, Maressa e Sandra.
Na ocasião outros irmãos
também foram recebidos
no rol de membros da igreja
que continua crescendo pela
graça de Deus.

Quilombolas
No ano passado nasceu
o Erick que está crescendo
com saúde. Foi o primeiro
bebê apresentado a Deus no
Templo Batista Independente
entre os quilombolas através
do missionários Pr. Juarez e
Musa Peixoto. No dia 26 de
janeiro teve início a construção da nova etapa do templo

para terminar uma sala, os
banheiros e o batistério e as
instalações hidráulicas (água
e esgoto), e eletricidade. Depois teremos na última etapa
a construção de um quarto
para visitas e uma área aberta.
Tudo já tem o alicerce pronto.
Logo será realizado o primeiro
batismo de 2017.

Pais, professores e líderes
A Editora Cristã Evangélica está promovendo o
Congresso para pais, professores e líderes com Seminários e Workshop especiais:
Educação por Princípios na
família, Impacto da Reforma
na Educação, Plug Baby - os
pequeninos conectados.
Onde? Igreja da Cidade
- dependências gentilmente

cedidas, Rodovia Presidente
Dutra - Vila São José, Taubaté - SP, Brasil
Quando? Sexta-Feira, 17
de Março de 2017 - 18:30
e Sábado, 18 de Março de
2017 - 07:30 BRT
Entre em Contato:
e-mail: eventos@editoracristaevangelica.com.br, ou
pelo telefone (12) 3202-1704

Radar
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A deslealdade é ofensiva. A vingança é perversa.
Mas o pior de tudo é que, sem perdão, tudo o
que resta é rancor”. Max Lucado

O Uso da Armadura de Deus Inauguração
De 6 a 11 de março acontece o Seminário de Aconselhamento Bíblico na Igreja
Batista em Dom Pedro em
Manaus AM. O preletor será
o Pr. Bill Moore apresentando
o Seminário “O uso da armadura de Deus no aconselhamento bíblico”. O Investimento é de R$ 50,00 reais por
pessoa ou R$70,00 reais para
dupla de casados ou noivos.
Pastores e Missionários não
pagam, mas precisam fazer a
inscrição antecipadamente.
O seminário contará
com uma apostila completa
para cada participante. O Pr.
Bill é formado em linguística
e comunicação transcultural
pela Missão Novas Tribos do
Brasil, Mestre em Aconse-

lhamento Bíblico e Doutor
em Ministério.
Conteúdo a ser Ministrado: A Armadura de Deus; Os
Propósitos da Armadura; A
necessidade de andar revestido da Armadura; de Deus;
Ilustração da Mão; Couraça
da Justiça; O Evangelho da
Paz; O Escudo da Fé; O Capacete da Salvação; A Espada do Espírito; Vigilância e
Oração. Certiﬁcação da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos (ABCB).
Contato pelo telefone:
(92) 3656-7242 (Célia ou
Elóia); Gilberto (92) 981820090 e Dimas (92) 981363506. Igreja Batista em D.
Pedro: E-mail: costasilvio@
gmail.com.

Unidas de Sião

No dia 28 de janeiro do corrente, a
Sociedade Feminina
Unidas de Sião da
Igreja Batista Bíblica
em Vila Rosa, São Bernardo do Campo SP,
completou 51 anos de
vitórias, de trabalhos
na obra do Mestre.
Neste dia, com a presença de 280 pessoas, fomos
enriquecidas através do pastor João Amador de Melo que
pregou sob o tema: “O tempo
passa... Mas a vida com Cristo
continua”. Foram momentos
de muita comunhão, cânticos
abençoadores, muitas alegrias, crescimento espiritual
e ainda a oportunidade para
abençoarmos a missionária
Alba Prado Lima, com uma
oferta especial.
Somos agradecidas,
pois ao Senhor nosso Deus
que tem sido maravilhoso,
providencial e benigno para
conosco. É claro que, passamos dos cinquenta anos e
lutas ainda virão, mas ama-

durecemos cada vez mais e
continuaremos a estabelecer alvos e projetos.
Agradecemos a toda
equipe (diretoria e sócias),
enﬁm, a todas as nossas irmãs que, de uma maneira
geral sempre colaboraram
com esta união feminina,
para que nunca, jamais deixemos de embelezar o trabalho do Senhor e que continuemos com a missão de
fazer cada vez mais e melhor.
Ao senhor toda honra e
toda glória. A nós, somente
o servir nos cabe. Deus seja
louvado hoje e sempre.
Dulcineia A. Rocha Perez
(Presidente)

Os dias 9 a 12 de fevereiro foram de comemoração e ação de graças pela
inauguração do templo da
Igreja Batista Boas Novas de
Guaíra SP. Após seis anos,
desde a aquisição dos terrenos, de batalhas e conquistas Deus concedeu aos
irmãos em Guaíra, a enorme
alegria de entrarem em seu

próprio templo. As mensagens discorreram sobre o
tema, Uma Igreja que Gloriﬁca a Deus. Um pregador
diferente a cada dia. Várias
igrejas de Guaíra e região,
convidados entre visitantes
e autoridades da cidade se
uniram em adoração a Deus.
Na foto, a oração inaugural
do templo.

Vale das Cancelas MG

O irmão José Tomaz é
um missionário voluntário
enviado pela Igreja Batista
Independente de Pitangueiras SP para implantar igrejas
no Vale das Cancelas MG,
próximo a Salinas. Ele já implantou uma igreja na zona
rural, em Diamantina onde
há um templo construído,
faltando apenas o acabamento. No Vale das Cance-

CAFHOME

O Primeiro CAFHOME de
2017 será realizado na Igreja
Batista Regular em Americanópolis no dia 11 de março de
2017. O tema será “O MARIDO
QUE PEDI A DEUS”, ministrado

las, com cerca de dois mil
habitantes, o trabalho está
sendo implantado. Eles já
tem o terreno para construir
e 14 membros. O missionário José Tomaz sofreu um
AVC e está precisando tomar
remédios que são caros para
ele. Precisa de ajuda. Para
contatos você pode usar o
e-mail: joseftomaz@live.
com.

pelo Pr. Tiago Moreira. Contatos com Carlos pelo celular
(11) 97288-6408 (Vivo). Endereço da igreja: Rua Públio Pimentel, 217 - Americanópolis,
São Paulo, SP.

Dicas de Leitura

O PENTECOSTES E O CRESCIMENTO DA IGREJA
Augustus Nicodemus Lopes
Editora Vida Nova
www.vidanova.com.br
O livro de Atos dos Apóstolos registra como os discípulos de Jesus começaram a cumprir a missão de
evangelizar o mundo. Essa missão teve início no Dia
de Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre os discípulos para capacitá-los a realizá-la.
Após a descida do Espírito, a igreja nascente começou a se expandir
com rapidez por todo o mundo. O Pentecostes e o crescimento da
igreja procura entender a relação entre a vinda do Espírito Santo e
as missões cristãs.
COMENTÁRIO BÍBLICO SWINDOLL - JOÃO
Charles R. Swindoll
Editora Hagnos
www.hagnos.com.br
O Evangelho de João, uma obra-prima de
narrativa, é charmoso em sua simplicidade e
desafiador em sua profundidade. João apre-

senta Deus Pai de uma forma mais terna que qualquer outro
livro da Bíblia, estabelece com destemor e ousadia a dupla
natureza de Jesus Cristo - totalmente Deus e totalmente
humano, perfeitamente unido em uma pessoa - e revela o
mistério do Espírito Santo de forma mais distinta que a de
qualquer outro Evangelho.
A ESSÊNCIA DA CRIATIVIDADE
Fernandinho Araújo
Editora CPIMW
www.loja.cpimw.com.br
Com certeza você já teve uma ideia. Esse ato
surpreendente revela o ser criativo que há dentro da sua mente. Com Inovação, preparamos
esse livro repleto de ideias altamente criativas,
disponibilizadas em diversas páginas. Todas as
ideias tem por objetivo torná-lo um ser incrível,
um educador inesquecível e um líder criativo.
Vivencie, compartilhe e aplique no dia a dia as
ideias apresentadas nesta obra especialmente dedicada a você, que
almeja uma educação criativa.

É um dia verdadeiramente maravilhoso quando
Espaço
paramos de trabalhar para Deus e começamos a
8 Final
trabalhar com Deus”. Max Lucado
1ª Igreja Batista de Conquista comemora
117 anos

Março de 2017 •

Nove sinais de um
pastor que está
perdendo o rumo
Pr. Robson Rosa Santana

Pr. Infante e Ana

Templo atual
A Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista
(PIBBVC) foi organizada no dia
04 de fevereiro de 1900. Em
gratidão a Deus, para comemorar os 117 anos de existência,
a igreja realiza uma série de
conferências nos dias 3 a 5 de
março, tendo como preletor
o Pr Robson Marcelo da Silva,
missionário pela AMI atuando
na implantação de igrejas batistas no estado de Goiás. Os
cultos são transmitidos ao vivo
pela internet, através do site
www.pibbvc.com.br. Outra opção é a transmissão pela Rádio
Melodia FM 87,9, aos domingos pela manhã.
A Igreja foi fundada no dia
04 de fevereiro de 1900 por Tertuliano da Silva Gusmão e tudo
começou com uma Bíblia. Ele
construiu uma casa de adobe na
Fazenda Felícia, de sua propriedade. Tertuliano era fazendeiro
e também comerciante de gado.
Ao viajar para comercializar o
rebanho, protegeu um jovem
que estava sendo perseguido
por causa do evangelho. Agradecido, na hora de ir embora

Pr. Sidnei e Rubenita

o jovem presenteou Tertuliano
com uma Bíblia. Ao retornar à
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. Há descendentes
do fundador que defendem a
ideia de que esse pastor teria
sido o jovem que presenteou
Tertuliano com a Bíblia.
Os crentes eram assíduos
aos cultos. Aqueles que moravam em lugares distantes,
saíam de casa ao romper da
aurora a ﬁm de participarem
de todos os trabalhos. A igreja
cresceu em número, e, por isto,
mais tarde, alugaram uma casa
na Rua da Várzea (hoje, 2 de
Julho), e organizaram ali uma
congregação. Pouco tempo depois, compraram aquela casa,
ﬁzeram uma reforma e trans-

Pr. Vitor e Andréia

Templo antigo
feriram a igreja para o citado
local. Aquela casa reformada
foi o seu segundo templo.
Naquele tempo, violentas
perseguições se abateram
sobre a igreja, e os crentes as
enfrentaram com ﬁrmeza. Dentro da igreja os crentes eram
apedrejados. Os inimigos formavam grupos que saíam à
meia-noite com latas de piche
e pincel, fazendo cruzes nas
portas das casas dos crentes.
Pinchavam a cruz maior na porta da casa do pastor.
O Pr. Theóphilo foi sucedido pelos pastores Antônio
Marques da Silva, José Félix,
Casemiro Gomes de Oliveira
(durante seu ministério foram
organizados o coral da igreja
e a sociedade de senhoras) e
Abílio Pereira Gomes, fundador
e primeiro diretor do Colégio
Marcelino Mendes. No ano de
1928, durante o pastorado de
Firmino Silva, foi inaugurado o
terceiro templo, na praça dois
de julho, atual Praça Caixeiros
Viajantes. Ele foi sucedido pelos pastores Luiz Régis, M.G.
White e Eduardo Gobira, João

Norberto da Silva (nesse período a igreja adquiriu a área
atual do templo atual), Saturnino Pereira e José Rego do
Nascimento.
No dia 11/05/1958, assumiu o pastorado desta igreja,
o Pr. Gérson Correia da Rocha.
O templo foi demolido para a
construção do atual, inaugurado na primeira semana de fevereiro de 1966. Seu ministério foi
o mais longo na igreja, 43 anos.
Durante seu ministério a igreja
desenvolveu ainda mais a visão
missionária e muitas almas foram ganhas para Cristo.
Hoje a igreja tem 930
membros. Está participando
no sustento de 35 trabalhos
missionários espalhados pelo
Brasil e mundo afora, atingindo
os continentes da África, Ásia e
Europa. São cinco congregações,
vários pontos de pregação na
zona rural, evangelização nas
escolas, ruas e hospitais. No
ministério de música há os Conjuntos Agnus Dei, Herdeiros da
Graça, Homens do Rei e Melodia, os Grupos Alêtheia e Novo
Canto, os Quartetos Filhos de
Sião e Luzes, e os Corais Filhos
de Sião, Cordeirinhos e Filhos do
Rei. Conforme citado no terceiro
parágrafo da matéria, os cultos
são transmitidos ao vivo pela
internet e por uma emissora de
rádio na cidade. O Pastor José
Infante Júnior é o atual presidente, tendo como auxiliares o
Pastor Vitor Ferreira e Silva e o
Pastor Sidney Siqueira.
Material enviado por:
Marcos Paulo J. Infante

de 1991. Iniciou seu ministério em dezembro de 1991.
Casou-se com Shirley Martins
nascida em Jandaia do Sul - PR
em 29/08/1977, no dia13 de
janeiro de 1996. No ano 2000
foi para Arapongas PR, Norte do
Paraná, como missionário. Ali
deu início ao estabelecimento
da Igreja Batista Moriah. Com
o falecimento da esposa, no
dia13/10/2009 em Arapongas
PR, Josafá ﬁcou com as duas ﬁlhas ainda pequenas: Giovanna
Fernandes Serra (11/10/98),
com onze anos e Laura Fernandes Serra (08/11/2002)
com sete. Teve que entregar o
campo para outro missionário
dar sequência e a igreja está
indo bem.

Em 18 de dezembro de
2010, Josafá casou-se com Regina Fernandes Sanches Chiqueto Serra em Campina da
Lagoa, Oeste do Paraná. Regina
também era viúva como Josafá e tinha uma ﬁlha, Carolina
Chiqueto Romero. Após o casamento foram para Cascavel PR
onde permaneceram por dois
anos e voltaram para Campina
da Lagoa, desta feita através da
AMI - Associação Missionária
Independente, enviado pela
Igreja Batista Adonai, de Osasco
SP liderada pelo Pr. Fernando
Ferreira de Souza.
Contato com o missionário
Pr. Josafá F. Serra pelo e-mail:
josafaserra@yahoo.com.br,
Telefone (44) 3542-1122.

25 Anos de Ministério

No dia 19 de fevereiro de
2017 o missionário Pr. Josafá
Fernandes Serra completou
25 anos de ministério e para
marcar a data foi realizado
um Culto de Ações de Graças
ao Senhor. O local foi a Igreja
Batista Adonai em Osasco São
Paulo, sua igreja enviadora
para o campo missionário em
Campina da Lagoa PR, onde
Josafá e sua família atuam
como missionários na implantação de uma igreja. Josafá é
casado com Regina Fernandes
Sanches Chiqueto Serra e tem
duas ﬁlhas: Giovanna e Laura.
Estiveram presentes os pastores, Tiago Henrique, Milton
Calazans, Manoel Senna, Fernando Limoli, Fernando Sales,

Fernando Ferreira, Gasparino
Alves e Joaquim.
Filho de João Fernandes
Serra e Laurita Santos Serra,
Josafá Fernandes Serra nasceu
no dia 29 de julho de 1964 em
Medeiros Neto, na Bahia e foi
para São Paulo em 1970. Sua
infância, adolescência e juventude, se passaram na região do
ABCD, Santo Amaro e Cotia.
Nascido em um lar cristão, de
família Batista, Josafá foi levado
a Cristo da adolescência em São
Bernardo do Campo SP.
Em junho de 1987, o Senhor confirmou o seu chamado para o ministério, e ele
foi para o Seminário Batista
Regular do Sul em Pinhais PR,
de julho de 1987 a dezembro

Paul David Tripp, em seu
livro Vocação Perigosa, dentre
tantas questões importantes
sobre a vida pastoral, trata
de alguns sinais de como um
pastor pode se encontrar em
perigo e até mesmo questionar sua vocação pastoral.
Primeiro, ele ignora a
evidência clara de problemas. Não vê ou encontra em
si mesmo problemas. Justifica
dizendo que o que lhe ocorre
é causado pelas circunstâncias
ou mal entendidos.
Segundo, vê e trata o problema dos outros, mas não os
seus próprios, até porque não
encontra problemas em si. É
a questão do lado obscuro da
liderança.
Terceiro, falta de vida devocional. Ter capacidade de
interpretar textos (hermenêutica), pregar bem (homilética)
e conhecimento teológico não
significa ter vida intima com
Deus. O que motiva, traz perseverança, humildade, amor,
paixão e graça é a vida devocional. É ter um relacionamento com a Palavra, e com
o Deus da Palavra.
Quarto, não pregar o
Evangelho para si mesmo. É
não descansar na graça salvadora e consoladora do Evangelho libertador de Cristo. E
começar a buscar realização e
identidade nas coisas e pessoas, de forma messiânica. Isso
gera autodefesa, autocomiseração e mágoas. Só Jesus é
nosso Salvador.
Quinto, não ouvir as pessoas mais próximas. Sempre

há pessoas conversando com
pastores sobre seu comportamento e de como trata os
outros, e isso deve levar à
ponderação e mudança de
atitudes. É preciso humildade da parte dos pastores para
isso. Pastores são humanos e
falhos. Não adianta sublimar
os erros.
Sexto, o ministério começa a tornar-se pesado demais.
“O impacto de todas essas
coisas juntas é que você descobre que o seu ministério é
cada vez menos privilégio e
alegria e cada vez mais peso
e dever”.
Sétimo, começar a viver
em silêncio. O pastor começa a se isolar como um mecanismo de defesa. Porém a
vida cristã é comunitária e
orgânica.
Oitavo, o pastor questiona sua vocação. Cogita que realmente não foi vocacionado
para o pastorado, coisa essa
que não pensava há tempos
atrás.
Por fim, pensa em abandonar o ministério. Alimenta
em seu coração exercer outra atividade à parte da vida
pastoral.
Tripp reconhece que nem
todos esses sinais possam se
evidenciar. Reconhece também que esse processo é mais
comum do que parece. Sua
preocupação é com a cultura
das igrejas, que permite que
essas coisas estejam acontecendo com seus pastores, sem
que seja visto e tratado. (Leia
Atos 20.24).

Publicado também em www.institutojetro.com

