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Congresso AMI

N

os dias 11 a 14 de julho
de 2017, em Caraguatatuba SP, a AMI - Associação Missionária Independente,
estará realizando o VIII Congresso
Missionário Batista Fundamentalista no Hotel Litoral Norte.
O tema será, “Vivendo a Palavra para Motivar os Discípulos”, e
o preletor será o Pr. Ramon Lara,
missionário chileno fundador da
Iglesia Bautista Missionera de El
Bosque em Santiago, Chile.
Inscrições pelo site da AMI:
www.missaoami.com.br e paga-

mentos através de boletos bancários. 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.
Divulgue também através das
redes sociais e WhatsApp.

jornaldeapoio.com.br

Implantar igrejas. Que igrejas?

J

ohannes Reimer, escreveu o excelente
livro, “Abraçando o
Mundo - Teologia de implantação de igrejas relevantes
para a sociedade”, publicado pela Editora Esperança.
Trata-se de uma obra de leitura obrigatória para todos
os que, de alguma forma, se
interessam pela implantação
de igrejas.
A relevância do trabalho de
Reimer, deve-se principalmente
ao fato que nas últimas quatro
a cinco décadas a Europa, berço
do cristianismo, estar vivendo
um processo de falência das
igrejas em todas as denominações. A membresia está em debandada, colocando em risco a sobrevivência das igrejas e denominações.
Reimer cita como exemplo as
igrejas na Grã-Bretanha, mostrando que se a tendência se mantiver, em menos de uma geração
a Grã-Bretanha cristã, como a
conhecemos, não existirá mais. A
Igreja da Escócia, por exemplo, terá
perdido seus membros por volta
do ano 2033 e a Igreja Metodista
da Grã-Bretanha terá desaparecido
até o ano 2031. Segundo os dados
levantados, entre 1960 e 2000 a
membresia ativa na Inglaterra caiu
de 9,9 milhões de membros (1960)
para 5,9 milhões no ano 2000. Uma
perda de 40%. Se for incluído o

crescimento correspondente da
população, a perda de membros
sobe para quase 50%. Os números
em outras denominações históricas
na Grã-Bretanha seguem a mesma
tendência. Reimer mostra que a situação dos outros países da Europa
Ocidental não é melhor. Seguem a
mesma tendência e ano após ano
milhares de pessoas abandonam
suas congregações. A Europa vai se
tornando um vasto campo missionário para implantação de igrejas.
Biblicamente, a única alternativa para o trabalho missionário
é a implantação de igrejas, seja
em Jerusalém, Judéia, Samaria ou
os confins da terra. O campo para
cada missionário deve resultar do

seu chamado pessoal, ou seja,
onde Deus o quer implantando
igrejas. A estratégia bíblica para
missões em todo o Novo Testamento, é a implantação de igrejas.
Atualmente, principalmente
na Europa Ocidental, mas também
nos EUA, tem havido espaço também para a revitalização de igrejas.
Como muitas estão morrendo, mas
possuem um patrimônio valiosos,
há estratégias missionárias que estão sendo montadas com obreiros
preparados para a revitalização
que é uma forma de implantação
de igrejas. Aqui mesmo no Brasil,
em algumas regiões, este trabalho
tem dado frutos.
Continua na página 5

Mestrado em Ministérios Pastorais

O

Mestrado em Ministério
Pastorais oferecido em
Orlândia SP está aprovado da seguinte forma: Os 24 créditos ministrados até o momento
pelo Seminário Batista Caraguá, é
reconhecido pelo Advanced e pelo
NOBTS. Isto quer dizer que quem
cursou até aqui pode receber um
Certificado atestando que as matérias são de nível de Mestrado, podendo ser aproveitadas tanto nos
EUA, quanto para transferência legal
para escolas no Brasil, desde que o

aluno preencha os requisitos exigidos pela legislação educacional.
Nos Estados Unidos há quatro
níveis de reconhecimento para validar nosso diploma. Primeiro tem
que ser validado por um seminário
que, em nosso caso, é o SBC - Seminário Batista Caraguá, que tem
sua sede nos EUA. Depois precisa
da validação do órgão regulador,
que é o Advanced. Em seguida precisa da validação de uma escola
reconhecida, que em nosso caso
tem sido o NOBTS. Finalmente, há

necessidade de aprovação pelo
SACS - Southern Association of
Christian Schols (Associação dos
Sul de Escolas Cristãs).
Para que o Mestrado em Ministérios (Equivalente ao Mestrado em Artes nos EUA) ministrado
em Orlândia seja validado pelos
quatro órgãos, é necessário que
seja incluído mais quatro matérias.
Mesmo assim, pode sair ou não o
reconhecimento que vai depender
do andamento do processo.
Continua na página 7

2 Editorial
e Opinião

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

• Editorial | Carlos A. Moraes

O cuidado com
as missões

O

meu ministério me possibilita estar em contato
com pastores de várias
partes do Brasil. As conversas
com esses pastores, tem sido um
aprendizado para a minha vida e
trabalho. Faço perguntas e recebo
respostas que, na maioria das vezes, reorientam rumos e decisões.
Também faço perguntas que me
ajudam a entender a filosofia de
missões adotada pelas igrejas e
os critérios para adoção de novos
projetos missionários. Algumas colocações que ouço, no entanto,
dão a entender que há critérios
que precisam ser repensados e,
quando é possível, dialogamos
sobre o tema.
Em nosso meio batista fundamentalista temos diversas missões. Todas as que conheço são
confiáveis, pois são formadas por
pastores e irmãos das nossas próprias igrejas e que estão doutrinariamente alinhados nas posições
teológicas e práticas eclesiásticas.
Há, também, alguns casos em que,
devido à vocação e ministério do
missionário enviado por nossas
igrejas, ele tem que optar por
trabalhar com missões não denominacionais, ou mesmo interdenominacionais com as quais nossas
igrejas mantêm certo relacionamento, como por exemplo, a Missão Novas Tribos do Brasil e Asas
de Socorro, entre outras. Nesses
casos, o apoio financeiro continua
sendo cem por cento das nossas
igrejas, através de uma agência
séria e confiável.
Porém, há casos em que ouvimos de missionários que não
são oriundos de igrejas do nosso
meio e que estão recebendo apoio
financeiro das nossas igrejas. Sem
querer fazer qualquer tipo de intromissão indevida nas decisões
das igrejas locais, que são autônomas e independentes, creio que
precisamos, pelo menos, debater o
tema para fins de esclarecimentos.
Como estou envolvido com a
obra missionária há muitos anos e,
além do contato com os pastores
e igrejas, tenho também contato
com os missionários, sei que estes
não recebem apoio senão das nos-

sas igrejas. Aliás, cada vez fica mais
difícil levantar sustento, porque
grande parte das nossas igrejas
pouco fazem financeiramente pela
obra missionária. Assim, os que
saem em busca de apoio levantando sustento, acabam tendo que
passar sempre nas mesmas igrejas
onde a fila de espera cresce.
Ora, se somos tão criteriosos
em nossos relacionamentos eclesiásticos, porque não seríamos também em relação ao investimento
na obra missionária? Confesso
que, em alguns casos, fico um
tanto frustrado com os critérios
adotados ou até mesmo com a
falta de critérios.
Precisamos adotar critérios
mensuráveis para ampliar a visão
da membresia das nossas igrejas,
aqueles que colocam a mão no
bolso e participam do sustento
da obra missionária. Os missionários precisam ser conhecidos e
reconhecidos pelas igrejas mantenedoras, pois trata-se de uma
parceria. Os campos em que nossos missionários estão atuando
precisam ser conhecidos de nosso
povo, a ponto de poderem visitá
-lo, caso queiram e tenham oportunidade. Cada vez que membros
das igrejas mantenedoras saem em
visita a campo missionários e voltam
com relatórios produzidos por eles
mesmos, a igreja cresce em sua visão. Os pastores deveriam visitar os
campos e incentivar os membros
de suas igrejas a fazerem o mesmo.
Deveriam participar dos congressos
e conferências missionárias e incentivar os membros das suas igrejas
a fazerem o mesmo. Tudo isso é
investimento na obra missionária.
A missão da qual faço parte
tem se prontificado a realizar conferências missionárias regionais
nas igrejas do meio batista fundamentalista em todo o Brasil, a fim
de dialogar com os pastores sobre
a obra missionária. Acreditamos
que dessa prática podemos colher
bons frutos para o desenvolvimento do trabalho missionário em geral e não apenas da nossa missão.
Nossa oração é no sentido de
que possamos crescer para a glória
do Senhor!

CASA DE PRAIA
NO GUARUJÁ

EXPEDIENTE

Alugo uma casa de praia para temporada em Guarujá SP. Fica a
duas quadras da Praia do Mar Casado, Praia de Pernambuco, a melhor
praia do Guarujá. É um sobrado com 2 salas, 4 suítes, churrasqueira,
e ampla varanda. Fica próximo ao Shopping Jequeti, Pão de Açúcar,
e Padaria. Contato: Falar com Davi: (11) 95955 6641 (WhatsApp).
• Matrícula 4 - Livro B-2 - Fls 1 v, 2
E�����: Pr. Carlos Alberto Moraes
A���������: Pr. Rômulo Weden Ribeiro
E��������: Agnes Ayres F. Moraes
P������ G������: Pr. Alexandre Aquino
D����������: Roberto Shimabukuro
I��������: Gráfica Spaço
C������. R������: Caixa Postal 125
CEP 14300-000 - Batatais - SP
T��������: (16) 3761-0749 / 99192-1440
E-����: jornaldeapoio@yahoo.com.br

C����������: Este periódico é BATISTA
em governo e doutrina; é INDEPENDENTE
em operação; é FUNDAMENTALISTA em
posição e SEPARADO por convicção.
R����������������: Artigos assinados
são de inteira responsabilidade de seus
autores.
V������: Todos os articulistas e colaboradores são voluntários, sem qualquer
vínculo de trabalho.
www.jornaldeapoio.com.br

Maio de 2017 •

• Ponto de Vista Bíblico | Rômulo W. Ribeiro

S

A fé não é de todos

e a salvação da alma humana dependesse
somente da soberania divina, com certeza todos os homens seriam salvos (I Timóteo 2:4),
mas, justamente por conta do livre arbítrio, a fé não é
de todos. Dentro e fora da igreja, há pessoas que não
possuem o temor de Deus e muito menos o desejo de
amá-Lo e servi-Lo. A própria parábola do Semeador nos
garante que não há nada de errado com o sementeiro
e muito menos com a semente, que é o Evangelho,
mas, sim, com o tipo de coração que escuta e recebe
a Palavra de Deus, quer seja uma vez na vida ou por
vários e vários anos sendo exposto às Boas Novas. Por
esta razão, o Apóstolo Paulo adverte: “... se não é que
crestes em vão” (I Coríntios 15:2).
A fé não é de todos porque nem todas as pessoas
conseguem viver a graça do Evangelho. No livro de
Efésios, capítulo cinco, Paulo propõe que o crente
salvo não vive na prática do pecado seja ele ativo,
passivo, exteriorizado ou internalizado. O filho de
Deus foi chamado para lutar contra a carne e obter
vitórias. Ainda que ele possa cair fortuitamente, ficar
prostrado e sem arrependimento não é uma opção.
O amor ao exercício do pecado é uma clara indicação
que o indivíduo não possui a moradia do Espírito
Santo, pois uma pessoa redimida jamais achará paz
no pecado enquanto que os perdidos não sabem
distinguir a diferença entre paz e prazer carnal. O
Evangelho não apenas salva, mas concede forças
para uma vida de obediência e submissão a Deus.
A fé não é de todos porque nem todas as pessoas conseguem amar e perdoar ao próximo. Além
de ser paradoxal, o irmão que odeia a outro e não
consegue perdoá-lo está demonstrando o mais profundo antagonismo à fé Cristã. Jesus disse: “Nisto
todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos
amardes uns aos outros” (João 13:35). Apesar deste
aviso solene por parte de Cristo, não é incomum a
divisão de igrejas e o êxodo de famílias inteiras por
causa de divergências entre pessoas. Se a fé fosse

de todos, não haveria separações entre nós, mas o Apóstolo
Paulo nos avisou: “E até importa
que haja entre vós heresias, para
que os que são sinceros se manifestem entre vós”
(I Coríntios 11:19). Que fique bem claro: nem todos
os que vão embora são os que causaram a divisão,
mas, com certeza, a falta de salvação impede que
pessoas resolvam os seus conﬂitos sociais à luz das
Escrituras Sagradas. O homem natural racionaliza
as suas atitudes, mas o homem espiritual segue a
liderança de Deus.
A fé não é de todos porque nem todas as pessoas
amam a Casa de Deus e a obra de Deus. Uma igreja
com cerca de 400 ou mais pessoas não sofre tanto com
a ausência de algumas dezenas de frequentadores;
porém, uma congregação com menos membros sente
a falta de um único indivíduo. Todavia, são poucas as
igrejas batistas tradicionais que estão mantendo a
mesma frequência de cinco anos atrás e, principalmente, que estão crescendo na era da rede mundial
de computadores. A troca constante de igrejas foi uma
profecia pré-anunciada em II Timóteo 4:3: “Porque
virá tempo em que não suportarão a sã doutrina;
mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si
doutores conforme as suas próprias concupiscências”.
Ao invés de amar o corpo local de Cristo, os crentes do
século XXI estão amando as pregações que agradam
ao ego e que não machucam a consciência.
Que Deus proteja a obra dEle de pessoas que
não conseguem viver a graça do Evangelho, amar ao
próximo como a si mesmas e amar a Igreja acima do
sistema deste mundo. Deus realmente deseja que
todos sejam salvos, mas, quanto aos pecadores impenitentes e inveterados, só podemos orar para que
sejam regenerados e para que nós não sejamos perseguidos e prejudicados por suas ambições pessoais: “E
para que sejamos livres de homens dissolutos e maus;
porque a fé não é de todos” (II Tessalonicenses 3:2).

Em Poucas Palavras

Carlos A. Moraes

“Mesmo desacreditado e ignorado
por todos, não posso desistir, pois para mim,
vencer é nunca desistir.” (Albert Einstein)
MISSÕES NAS IGREJAS
A AMI - Associação Missionária Independente
realiza Conferencias Missionárias Regionais em todo o
Brasil em parceria com igrejas locais. Essas conferências podem coincidir com a conferência missionária
anual realizada pela igreja hospedeira. O responsável
pela organização é o pastor Carlos Alberto Moraes,
missionário da AMI atuando como Coordenador de
Missões. Contatos: e-mail: jornaldeapoio@yahoo.
com.br, telefone Claro e WhatsApp (16) 99192-1440.
PREVIDÊNCIA
A Reforma da Previdência é rejeitada por 71%
dos brasileiros, de acordo com pesquisa realizada na
última semana de abril pelo instituto Datafolha. Se
a pesquisa for olhada considerando os funcionários
públicos, que dispõem de um sistema previdenciário
à parte, o número cresce ainda mais: 83% são antirreforma. O tema, polêmico, é uma das principais
bandeiras do governo do presidente Michel Temer
(PMDB).
ISLAMISMO
Um grupo de muçulmanos paquistaneses desembarcou no Amazonas na última semana de abril para
divulgar o islamismo junto aos brasileiros da cidade
de Iranduba, localizada a 27 km da capital do estado, Manaus. Vestidos com a tradicional kandoora, o
“vestido” masculino dos muçulmanos, os missionários
vieram para divulgar sua fé Brasil afora, como parte
de um plano mundial de popularização do islamismo.
Levas como esta chegam regularmente a diversas
regiões do nosso país.
SUICÍDIO
A série da Netflix “13 Reasons Why”, que no Brasil ganhou o título de “Os 13 Porquês”, é uma das
mais comentadas do ano. Tratando de uma questão
delicada - suicídio - ela aborda por vários ângulos a

relação (ou falta de) entre pais e filhos e a prática
do bullying nas escolas. Apesar de ter sido criticada
por muitos, por supostamente incentivar o suicídio,
ela ganhou o apoio do pastor Russell Moore, que é
professor de teologia e atual presidente da Comissão
de Ética e Liberdade Religiosa da Convenção Batista
do Sul, a maior denominação norte-americana. Ele
está incentivando os pastores de jovens e, de modo
geral, os cristãos que tem filhos adolescentes que
abordem em suas igrejas e lares as perguntas levantadas pela série. Apesar de não recomendar que os
adolescentes cristãos assistam, pelo fato do seriado
defender questões que conﬂitam com a Bíblia, como
sexo livre e relações homossexuais, ele acredita que
o assunto principal não recebe atenção das igrejas.
“Não será uma vergonha que os fanáticos sejam
zelosos e que os sábios se desmazelem?” (Voltaire)
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Perdoe e doe como se fosse sua última oportunidade. Ame
como se não houvesse amanhã, e se houver um amanhã,
ame novamente.” Max Lucado

Nosso
Destaque 3
Edgar R. Donato

Jesus, o
imprevisível!

C

ada vez mais cresce o meu
fascínio e admiração por Jesus de Nazaré. Ele foi incrivelmente diferente. A começar do seu nascimento, sem a
participação masculina, nascido sobrenaturalmente pelo poder
do Espirito Santo no ventre de Maria. Aos 12 anos, enquanto
os pais pensavam que ele estava com os parentes na volta
para casa, o garoto prodígio estava no Templo de Jerusalém
em altos papos com os escribas e Mestres da Lei.
Ao iniciar sua trajetória pública, Jesus aparece num casamento e patrocina um vinho novo para todos os convidados.
Ao invés de escolher doutores e líderes importantes para
seus staﬀ, seleciona gente simples demais, pescadores rudes
e trabalhadores comuns.
Veja outras situações: Ninguém aceitava um leproso por
perto, pelo contrário, era enxotado e expulso, mas Jesus faz
questão de tocar em leprosos e curá-los. O cego clama, os
discípulos mandam o linguarudo calar a boca para não interromper a caminhada do Mestre, mas Jesus parou e curou o
miserável. Daqui a pouco Ele chama um fiscal da receita federal
(Mateus) e aceita o convite para almoçar em sua casa, em outro momento se auto convida para ir à casa de Zaqueu, outro
inimigo público. Ninguém esperava que Jesus se misturasse
com gente dessa laia. Quando se esperava que Ele desse uma
bronca numa prostituta aos seus pés, Ele a trata com ternura
e a honra. Uma mulher foi apanhada em adultério, esperavase apenas uma palavra de condenação para apedrejá-la, mas
os truculentos ficam desconcertados, pois a “pedra” de Jesus
(“quem não tem pecado, atire a primeira pedra”) expõe as
suas contradições e hipocrisia. Ao invés de elogiar a tropa de
elite da religião, afirma que as prostitutas chegarão à frente
deles no Reino de Deus. Quando o avisaram da doença do
Lázaro, era natural imaginar que Ele iria correndo socorrer o
amigo, porém demora 4 dias e quando chega, manda abrir a
sepultura. Incrível, o ex-defunto sai e não era nenhum zumbi.
Os homens tentavam colocar Jesus no aquário da sua religião. Várias atividades eram proibidas aos sábados, não podia
cozinhar um ovo, acender um fogo, visitar um amigo que morava
longe, buscar lenha, fazer uma sopa quentinha... Era proibido
até colher espigas no sábado... Bolo de fubá? Nem Pensar! Porém, lá estão seus discípulos alegres e com os feixes nas mãos.
Naquela época, o sábado tinha perdido a graça, tornou-se um
dia chato, triste, tedioso... O Nazareno frustrou os religiosos
quando disse: “O homem é mais importante do que o sábado.”
Viva o ser! Fora o aparecer! E o jejum forçado? O jejum tinha
sido criado para demonstrar arrependimento, busca de Deus,
contudo, transformou-se em ritualismo mecânico, fachada de
piedade, oportunidade para impressionar os outros. Porque os
discípulos não jejuavam? Porque o próprio Deus estava com
eles, entre eles, o Noivo, ocasião de festa, era para celebrar a
Vida. Naquele momento era desnecessário o jejum.
Tentaram prendê-lo várias vezes, mas não conseguiam... Por
alguma razão Ele “escorria” de suas mãos. Certa ocasião a Guarda
Municipal de Jerusalém foi ao Templo prendê-lo. Estavam com os
chicotes e cordas nas mãos, ficaram ouvindo o sermão naquele
dia. Daí a pouco voltam aos seus senhores que perguntaram:
“Cadê o homem?” “Não conseguimos prendê-lo.” “Mas por
quê?” “Porque nunca ouvimos alguém falar daquela maneira.”
Quando tentaram mata-Lo, Ele disse: “Minha hora não
chegou” e ninguém conseguia segurá-Lo. Só quando Ele quis,
finalmente declarou na última semana do seu ministério terreno: “Vou para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue,
torturado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitará.” O responsável pela morte de Jesus não foi Satanás, não foi Judas, não foi
o império Romano (representado por Pilatos), não foi o povo
judeu, nem grego, nem as autoridades juntas... O próprio Jesus
deixou-se ser entregue: “Eu dou a minha vida para retomá-la.
Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea
vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la.” Joao
10.17-18. Ele era indomável, ninguém o manipulava. Hoje, as
igrejas se acham donas de Jesus... Ele não é da Universal, não
é dos Católicos, não é dos Batistas, não é dos Assembleianos,
nem evangélico Ele é. Ele é o próprio Evangelho encarnado,
cheio de Graça e de verdade.
Após tanta humilhação, tortura, chicotada, pregos nas
mãos, pregos nos pés, suspenso na cruz, seria normal uma
palavra de condenação dos seus lábios. Contudo, suas palavras são: “Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. “Se
pensavam que iria condená-los; Ele perdoa, se pensavam que
a morte o reteria; Ele ressurge, mais vivo do que nunca no
domingo da ressurreição. Esse é o meu Jesus!

4 Observatório
Missionário
O Missionário
- sempre
o relegado!

O perdão esclarece o passado e protege o futuro.”
Max Lucado

José Barbosa
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Projeto Kombi

O

que é ser um missionário? O principal objetivo
do missionário é trabalhar exercendo o seu ministério, plantando igrejas, utilizando seus dons
que foram presenteados por Deus, levando a Palavra aos
descrentes, e revitalizando os fracos na fé. Implantar e
revitalizar igrejas envolve a salvação de almas e o preparo
dos salvos para produzir frutos na obra de Deus. Essa
missão foi ordenada por Jesus, e passou s ser conhecida
como “A Grande Comissão” (Mt 28.18-20; At 1.8).
Pregar o evangelho é obrigação e não opção para o
cristão. Por nisso, precisamos apoiar os que vão aos campos. Esse apoio implica, inclusive, em cuidado pastoral aos
missionários. Quando alguém se compromete a deixar
tudo e ir para o campo missionário, tem que haver os que
se comprometem a orar e sustentar financeiramente. A
falta de compromisso de muitos faz com que, diante de
alguma dificuldade financeira, ou projetos alternativos na
igreja local, os missionários sejam deixados de lado. Há
casos em que até mesmo o luxo das igrejas enfraquece
a obra missionária.
Não há como o missionário fazer um bom trabalho, se ele não estiver sendo apoiado financeiramente
de forma digna. Haverá maiores dificuldades para se
concentrar no trabalho, estudar a Palavra e, consequentemente, frutificar. Parece-me que temos pouca
ou quase nenhuma noção ou uma visão distorcida
com relação ao preparo do missionário. A começar
pelos cursos que lhe são oferecido, abreviados, sem
nenhuma profundidade bíblico-teológica. Jamais o
trabalho missionário deve ser entendido como inferior
ao trabalho pastoral. Jamais! Parece-nos que o missionário é aquele que, pelo fato de não ter sido chamado
e vocacionado para um trabalho pastoral, qualquer um
serve, qualquer curso lhe serve e o mandamos para o
campo, como se estivéssemos tirando um grande peso
de nossas costas. Precisamos mudar a nossa visão com
relação aos missionários, urgentemente!
Sempre fui um relegado. Nunca fui muito bem aceito
por muitos ‘amados irmãos’ e algumas igrejas locais.
Quando entreguei a minha vida a Jesus e fui batizado
por um grande líder nosso, recebi dele todo o apoio
necessário para o exercício do meu ministério missionário, sendo disponibilizado uma oferta generosa e
digna. Mas quando ele faleceu, a primeira atitude que
o líder sucessor fez, após assumir a igreja local que
aquele líder tanto dedicou a sua vida, fui me cortar
do plano missionário, sem explicações justas. Por quê?
Por que questionei a saída desejada e tão ambicionada
daquele líder, que teve de ser compulsoriamente afastado da sua igreja e da cidade onde morava, porque
se encontrava debilitado, para deixar o caminho livre
para seu sucessor? No meio batista bíblico, nunca tive
chance de nada.
Recentemente, recebi uma carta de uma igreja, com a
somatória de todas as ofertas que eu já havia recebido ao
longo do tempo que por ela fui mantido, avisando-me que
eu seria cortado de seu plano missionário, porque aquela
igreja iria atender a outros interesses. A uma igreja que
ministrei renovação de promessa de fé, cujo compromisso de fé foi triplicado, e esperava ter melhoras em meu
sustento, mas fui surpreendido, pois sem aviso prévio,
diminuíram o sustento!
Hoje, encontro-me gravemente doente, tendo sido
diagnosticado, há já um bom tempo, com doença ateromatosa carotídea com estenose, isto é, com obstrução nas
carótidas, na esquerda já com 75% e na direita com 70%
de obstrução, sendo tido como paciente de alto risco de
vida. Meu médico cirurgião, por precaução, para evitar
uma cirurgia de alto risco, optou para um tratamento
medicamentoso, no primeiro momento. Medicamentos
caros. Mas como as obstruções aumentaram em patamar
acima do esperado, estou prestes a passar por um processo cirúrgico às presas, para ser colocado em cada artéria
do pescoço, um stent para que o sangue corra livre para
o irrigar meu cérebro, para melhor expectativa de vida.
Mas estou nas mãos de um Deus Todo-Poderoso o qual
me tem dito em sua Palavra: “Aquietai-vos e sabei que
eu sou Deus”. Eu precisava fazer esse desabafo. Tenho
70 anos de idade.

Gostaríamos de agradecer a Deus pelas orações e
compartilhar uma bênção
sobre a Kombi que pedimos
orações. Temos orado pela
aquisição de uma Kombi
para podermos fazer o ministério e o projeto Gaúchos
para Cristo da Região Celeiro. Temos informado aos
irmãos por meio das cartas
sobre as dificuldades para
as pessoas daqui chegarem

para as programações e os
cultos por motivo de distância quando chove tem muito
barro, é frio e também não
tem iluminação pública,
pois é nas aldeias e fora da
área urbana também. Recebemos uma oferta de R$
7.000,00 (Sete mil reais) de
irmãos de São Paulo, capital
para a compra da Kombi. Pedimos que orem pelo restante e se porventura alguém
deseje participar nos avise
que será uma oferta específica. Já vimos uma Kombi
no valor de 17 mil reais em
bom estado. Contato com o
missionário Pr. Isaías Batista
e Geni, pelo e-mail: isaiasegeni@gmail.com ou pelos
seus telefones (41) 5581536070; 9905-3881 WhatsApp.

Omar e Rute

Dias 27 a
28 de fevereiro
os missionários
Omar e Rute que
trabalham com a
missão Asas de
Socorro, participaram de um
treinamento
sobre diagnóstico participativo, em Santarém PA.
A proposta é realizarmos
diagnóstico nas novas comunidades que atuaremos a
partir de 2018. Foi precioso
aprender sobre novas ferramentas que nos ajudarão
muito no conhecimento do
perfil de cada comunidade.
Este trabalho terá início no
mês de agosto. Dias 05 a
11 de março estiveram no
Rio Puru (sem “s” mesmo),
com um grupo de 30 voluntários. Foram seis dias
de muito trabalho, calor,
chuvas e carapanã (os famosos pernilongos), mas Deus

Formiga MG

Os missionários Deusvânio, Kelly, Daniel e André estão em um período
de tratamento e descanso
em Formiga MG com o Pr.
Bruno Oliveira (Pastor da
Igreja Batista Independente
aqui de Formiga MG). Para
o casal tem sido de grande
importância esse período em
que aproveitam para servir
a Deus apoiando o trabalho
em Formiga. A saúde da Kelly
já está bem melhor e neste

mês de maio retornarão ao
campo de trabalho em Cocos
BA. Orem pelo irmão Vandeikson e família que está à
frente do trabalho na ausência do missionário. Ele está
fazendo seus estudos teológicos seus estudos através do
SEIBIM - Seminário e Instituto Batista Independente, de
Franca SP, curso EaD. Orem
pela compra de um terreno
para a construção do templo
em Cocos BA.

Jaboticabal SP

O missionário, Pr. Daniel Rodrigo de Sousa e sua
família, trabalhando na implantação da Igreja Batista
Esperança em Jaboticabal
SP, teve em 2016 um ano
marcado por problemas de
enfermidades na família,
além da crise que atinge todas as áreas do nosso país.
Mas Deus tem abençoado

o trabalho e eles continuam realizando a obra com
zelo. No momento estão
iniciando a construção do
templo e acreditam que as
vitórias serão grandiosas, e
proporcionais ao tamanho
das lutas enfrentadas. Isso
os anima a continuar firmes
e constantes na obra do Senhor.

Timor Leste

derramou ricas e preciosas
bênçãos! Foram desenvolvidas ações de saúde, oficinas
para crianças e adolescentes, evangelismo e discipulado. Dias 19 a 22 de março,
o trabalho foi realizado no Rio
da Ilha, alcançando duas comunidades: São Francisco e
Espírito Santo, com um grupo
de 31 voluntários. Os missionários retornaram a Santarém
no dia primeiro de maio. Para
contatos: Omar: (92) 991541324 (vivo); (92) 98228-9123
(Tim) Rute: (92) 99154-1212
(vivo); (62) 99299-1541 (Tim);
e-mail: abdalla@asasdesocorro.org.br.

No mês de março
o missionário Pr. Lourinaldo Araújo recebeu no Timor Leste a
visita do Pr. Humberto
da Igreja Batista Bíblica
Salem, de Salvador BA,
juntamente com os irmãos
Ivanildo e Denis. Pr. Humberto pregou e deu uma
tarde de treinamento para
os líderes. Com a equipe
do pastor Humberto foram
feitas visitas a várias aldeias
e povoados nas montanhas
do Timor Leste. Devido ao
tratamento renal do seu fi-

lho Nathan, no próximo ano
o projeto do pastor Lourinaldo será de fundação de uma
nova igreja no Brasil. Mas
em 2018 ainda terá uma
temporada no Timor Leste
para ajudar no treinamento
de líderes, e para passar os
documentos da missão para
o nome do substituto.

Aos missionários da AMI

Refúgio em Peroba

A missionária Dinalva sofreu uma lesão em fevereiro
que a levou a uma cirurgia.
Agora ela está bem melhor.
O custo da cirurgia e continuidade no tratamento da
irmã Dinalva, passou dos 30
mil reais (incluindo todos os
gastos) e Deus tem suprido
através dos irmãos e usou
grandemente Jenny, Monte
e Susan, irmãos e parceiros
do Refúgio em Peroba que,
através da Missão Global
Faith, iniciaram uma campanha e levantaram grande
parte valor para a cirurgia

e demais gastos. O missionário Peterson agradece a
todos que contribuíram e
oraram. Se tudo correr bem,
Dinalva voltará ao Refúgio
neste mês de maio, mesmo
que tenha de continuar com
o tratamento de fisioterapia.
O Acamp será realizado entre os dias 19-22 de maio,
e o missionário Peterson
aguarda a participação de
100 pessoas, sem contar a
equipe. Mesmo com o levantamento de ofertas para
a cirurgia, foi necessário
usar parte do valor reservado para os custos do acamp.
Orem para que todo o valor
necessário seja provido por
Deus e que sejam dias onde
as pessoas tenham oportunidade de depositar sua fé
em Jesus Cristo. Orem pelo
sustento do missionário Peterson e sua família, pois ele
teve uma perda de aproximadamente R$ 500,00.

A AMI estará realizando
o seu VIII Congresso Missionário Batista Fundamentalista nos dias 11 a 14 de
Julho deste ano. A missão
tem trabalhado para que
todos os missionários estejam presentes neste que
será um momento decisivo
de muitas decisões para a
missão e os missionários.
Neste ano, a missão quer
contar com a presença de
TODOS os missionários. A
Diretoria, através do presidente, Pr. Renato Sá Barreto Neto, trabalhou para que
houvesse facilitação para os
missionários parcelarem
seus pagamentos com antecedência desde o final de
2016 diante das dificuldades
financeiras. Dentre outros
assuntos tratados neste
congresso serão definidos
a questão do congresso da

missão, com possibilidade
de mudanças na forma de
reunião a cada dois anos.
Outro assunto na pauta,
que é de total interesse dos
missionários é quanto o Imposto de Renda. A diretoria
está convocando a todos os
missionários para estarem
presentes e trazerem pelo
menos mais um representante de sua igreja e também de
sua igreja enviadora. É hora
de todos vestirem a camisa
da missão, pois em meio às
dificuldades é que a graça
do Senhor conduz ao crescimento. As inscrições podem
ser feitas pelo site da missão:
www.missaoami.com.br e
os pagamentos através de
boletos que serão enviados
por e-mail pelo irmão Eliseu,
Diretor Administrativo. Divulgue também através das
redes sociais e WhatsApp.
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O ontem não existe mais pra você, ele se foi enquanto você
dormia, o amanhã ainda não existe, você só tem o hoje,
esse é o dia em que Deus age!” Max Lucado

Distrito de Bravo BA Projeto Assaré

Simples
mortais

BA. No final de abril, foi realizado um trabalho de impacto
no local, com 27 irmãos que
foram para evangelizar através de visitação de casa em
casa e diversas pessoas se
converteram. Orem por esse
novo trabalho.

Acidente

O missionário Pr. Vanderlei José Lopes, que trabalha na administração da
MNTB em Manaus AM,
comunicou que houve um
acidente com irmãos norte-americanos no dia 20 de
abril. Eles vieram para entregar bíblias na língua Saterè
Mawuè e foram levados de
avião pelo Pr. Haroldo Biery

em sua aeronave. Quando
regressavam, próximo ao
pouso na pista do Km 17 em
Itaituba PA, o trem de pouso
da aeronave tocou nos fios
de alta tensão atrapalhando o pouso. O Pr. Haroldo
teve fratura no braço e os 20
irmãos estadunidenses sofreram apenas escoriações
leves. Louvado seja Deus!

Seminário Bautista de
Venezuela
O projeto do Seminário
Bautista de Venezuela visa
a construção de 30 casas
para alunos casados. Até
o momento oito casas já
foram construídas ao custo
aproximado de 30 mil reais
cada. No momento, o alvo
é a construção de mais seis
unidades para novos alunos
que iniciarão em agosto de
2017. O desafio é para que
500 irmãos aqui do Brasil
ofertem durante três meses consecutivos o valor de
cem reais. Os que puderem
participar poderão fazer os
depósitos na Caixa Econômica Federal (Banco 104)
Ag. 684, Operação 013,

Conta Poupança 14257-5,
em nome de Helderlina Hosano dos Nascimento, CPF
036180203-09. Para saber
mais, entre em contato com
Pr. Fernando Lima, e-mail:
pastorferandolimah@gmail.
com ou pelo seu WhatsApp
00(58)416-585-6697.

O missionário da AMI,
Pr. Ruy Lopes de Messias
concluiu seu trabalho de
implantação da Igreja em
Rio Branco AC. O projeto
foi aprovado pela diretoria
da AMI em dezembro de
2005, e teve sua conclusão
em 2016. Em 2011 o trabalho foi organizado juridicamente como Igreja Batista
Fundamental. A saída de Rio
Branco AC, resultou de acordo com a igreja enviadora
do missionário, a Primeira
Igreja Batista Independente
de Pitangueiras, sob a liderança do Pr. Misael Firmino
Neto. O novo projeto tem
como alvo a implantação
de uma igreja na cidade
de Assaré CE, com vistas a
alcançar outras cidades da
região. Assaré é um municí-

pio localizado na região Sul
do Estado do Ceará, a oeste
da Chapada do Araripe. Fica
520 km da capital, Fortaleza.
Assaré fica bem próxima a
região metropolitana, entre
os municípios de Barbalha,
Juazeiro do Norte e Crato.
Com 25.680, habitantes, a
cidade carece de trabalho
batista fundamentalista.
Havia na cidade uma Igreja
de doutrina batista fundada por missionário norte
americano, do movimento
Batista Regular, mas passou
por mudanças e mudou a
posição doutrinária. O novo
endereço do Pr. Ruy é este:
Rua Vicente Liberalino, 46
- CEP 63140-000 Assaré CE,
telefone e WhatsApp: (68)
98113-3513. O e-mail: ruydomessias@gmail.com.

Continuação da página 1

Implantar igrejas.
Que igrejas?
O que está em discussão, não é a questão da
implantação de igrejas em
si, mas o tipo de igreja que
deve ser implantada. Há
questões teológicas, missiológicas e eclesiais em
discussão, pois se há uma
tipo de igreja morrendo, a
busca de solução deve levar em consideração a formatação das novas igrejas.
Não se trata de mudança de
conteúdo, mas de forma. Ou
repensamos essa questão
com coragem ou veremos
a morte das igrejas chegando perto de nós nesse
século XXI. Se nosso alvo é
implantar igrejas e as igrejas
que existem estão em crise,
temos que perguntar: que
igrejas devemos implantar?
Outro aspecto de grande

relevância na implantação
de igrejas aqui no Brasil, é
a questão do preparo teológico, tanto dos implantadores, quanto dos pastores das
igrejas enviadoras. Precisamos aprimorar o preparo
para que o conteúdo possa
ser condizente com as exigências da sociedade contemporânea. Há necessidade de formação continuada,
pois na maioria dos centros
de formação, os próprios
professores não preparam
bem, porque não estão bem
preparados.

Selma Agnesini

Salmo 9
o salmo 9 Davi nos apresenta um aprendizado
precioso. Ele aprendera a conviver com as lutas
e aﬂições, entendendo, pela fé, que elas não
são nada se comparadas com o poder e majestade de
nosso Eterno Deus. Não é apenas uma atitude isolada
mas uma decisão tomada dia após dia. Hoje eu escolho
confiar em Deus, hoje eu escolho adorá-lo, mesmo diante
da dor e incerteza.
Num tempo em que os poderosos julgam-se intocáveis, capazes de viver uma vida de fachada, corruptos
e corruptores buscando alternativas para se livrarem
das consequências de seus delitos, delatando aqueles
que até então eram seus “melhores amigos”, tentando
se verem livres da mão pesada da justiça, Davi nos diz
que:” o Senhor já preparou o Seu tribunal para julgar os
ímpios” v. 7, Meros mortais, “mas nunca desamparará os
que o buscam.” v.10.
Davi nos apresenta uma disposição nova diante das
dificuldades, não a negando ou fazendo de conta que ela
não existe. Nem mesmo numa atitude de aceitar tudo como
algo natural, mas, um ato de fé, porque precisamos crer
que Deus está no controle de todas as coisas, e “todas as
coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.”
Sem dúvida teremos momentos de fraqueza como
Davi. Somos seres humanos e sofremos os deslizes de
nossa humanidade. E é neste momento que entram nossas escolhas. Ou damos graças a Deus, apesar das lutas,
ou nos entregamos ao mal humor, às murmurações e
aprisionamos ainda mais nossa alma ao desânimo e à
fraqueza espiritual. (I Ts. 5.18).
Quando escolhemos ser agradecidas a Deus, mesmo
diante da luta, mostramos um viver de fé e somos exemplos de vida cristã vitoriosa, mantendo nosso olhar na
soberania e majestade de Deus, tirando nosso foco dos
problemas e os mantendo na esperança. “Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança
dos aﬂitos não se há de frustrar perpetuamente” v.18
Ninguém é obrigado a louvar Aquele que faz maravilhas em nossa vida, apesar das circunstâncias. Mas o fato
de desprezar o Doador da vida, o Salvador do mundo, o
Criador de todas as coisas nos torna injustos. O próprio
salmista cita a justiça quando diz a respeito do incrédulo: “enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias
mãos.” (v. 16
Também o apóstolo Paulo diz a respeito deles em
Rm 1:21-22, que são indesculpáveis “porquanto, tendo
conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe
deram graças; antes, em seus discursos, se desvaneceram
e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se
sábios, tornaram-se loucos.”
Às vezes nos parece que Deus está Se esquecendo
de nós, pela demora em ajudar-nos em nossas aﬂições.
Entretanto, a Sua promessa é esta, v. 18: “O necessitado
não será para sempre esquecido, e a esperança dos aﬂitos
não se há de frustrar perpetuamente.”
E termina este salmo com estas palavras: “Levanta-te,
Senhor; não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações
perante a tua face. Tu os pões em medo, Senhor, para
que saibam as nações que são constituídas por meros
homens.”
Ele merece o nosso louvor, hoje e por toda a eternidade.

N

O missionário José Cerqueira que está trabalhando na Igreja Batista Fundamentalista em Feira de
Santana BA, deu início, há
nove meses, a um trabalho
de implantação de igreja no
Distrito de Bravo, Serra reta

Observatório
Missionário 5

6 Visão
Panorâmica
Expectativas e
Frustrações

P

Quando sua perspectiva está em Deus, seu foco
está naquele que vence qualquer tempestade
que a vida pode trazer.” Max Lucado

José Soares

or que nos encontramos muitas vezes
tão frustrados com um relacionamento a ponto de no nosso coração
desistir de uma pessoa? Desistir da esposa, do marido, do pai, da mãe,
do filho, do irmão, da irmã, do amigo... Creio que um dos motivos
é o fato de que com frequência nos aproximamos de certa pessoa
porque alguma característica dela chamou a nossa atenção e criou
expectativas. Nos achegamos com a esperança de satisfazer nossas
necessidades intelectuais, emocionais, espirituais, etc. É a fase do
encantamento, da empolgação. E nesse período, com as expectativas
em alta, apostamos muito, investimos muito na pessoa, esperamos
muito dela. E sem notar passamos a conviver não visando a pessoa,
mas visando a nossa necessidade. - Estou com você não por causa
de você, mas por causa de mim.
Porém, na medida em que nos tornamos mais próximos passamos
a enxergar além das aparências, e descobrimos que ela não é tudo o
que pensávamos. Nada tem para nos acrescentar. Vem a desilusão e,
muitas vezes, o ressentimento: Não fez o que eu esperava. Não me deu
o que eu queria: atenção, companhia, carinho, respostas, satisfação. Ela
não valeu o investimento.” E dominados pelo sentimento de frustração
fixamos o olhar nas faltas da outra pessoa. Olhamos para aquilo que
esperávamos que elas nos dessem, mas não veio. E assim nos inclinam
os à maledicência. Passamos a falar da pessoa a partir de um ponto de
vista que corresponde a nossa expectativa em relação a ela.
Mas será que todo mundo só enxerga nela aquilo que você está
enxergando? Você acha que é a vontade de Deus continuar com a
mesma atitude crítica e depreciativa? O que será que Deus pensa disso?
Ao pensar nisso me ocorre o fato de que num aquário, muitas vezes é
preciso separar o peixe que tem um machucado. E isso porque todos os
outros começam a beliscar o seu machucado e ele acaba morrendo. É
o que acontece quando olhamos para alguém de um ponto de vista no
qual só vemos os seus defeitos e só mordemos, só criticamos. Nessas
condições a pessoa só piora. Fica sem estímulos para seguir em frente.
Passa a sentir-se rejeitada, depreciada, incapaz, sem esperança.
Com certeza há o que podemos esperar das pessoas, mas será que
podemos defini-las a partir disso? Defini-las a partir do nosso interesse?
Elas não podem ser responsáveis pela nossa alegria, paz, equilíbrio,
satisfação... Fazer isso seria exigir além do que elas podem dar, seria
promovê-las à posição de semideuses e a nós à de idólatras. E tudo isso
para no fim das contas encontrá-las exauridas pelas nossas exigências
e a nós mesmos insatisfeitos apesar de muitas dessas pessoas terem
feito das tripas o coração a fim de nos agradar. Pessoas não irão ser o
que nós queremos que elas sejam. Elas são o que são, com virtudes e
defeitos, com as suas próprias carências. Pessoas só são transformadas,
só se tornam mais sensíveis, altruístas, agradáveis, na medida do agir
de Deus em suas vidas, pois “aquele que em vós começou a boa obra a
aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Fp 1.6.) Cabe portanto, acordar
para o fato de que a pessoa do seu convívio é um projeto de Deus, está
sendo trabalhada por Deus e para Deus e não para o nosso deleite pessoal (Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Rm11.36).
E quanto a esse projeto você pode ou não se deleitar em fazer parte.
Como? Mudando a sua motivação para aproximar e conviver com tal
pessoa. E quando isso acontece, o motivo para se achegar já não é mais:
“O que eu posso receber dessa pessoa?” Mas: “O que é que eu posso
dar?” Você está pronto para mudar a razão pela qual você atraca o seu
navio no porto do coração do seu semelhante? Já parou para pensar
que tipo de carga você leva ao se achegar ao seu próximo? Uma carga
de expectativas irreais só fará com que você encha os seus porões de
frustrações, amarguras e ressentimentos e corra o risco de solitariamente se afundar no mar da desilusão. Lembre-se que o conselho de
Jesus ainda é o mesmo: “Tudo quanto, pois, quereis que os homens
vos façam, assim fazei-o vós também a eles.” Mt 7.12. Mas só teremos
algo de valor para compartilhar quando a nossa fonte de satisfação for
a graça de Deus e não pessoas tão carentes como nós mesmas.
Após considerar esse assunto, será que você pode admitir a necessidade de mudar o seu ponto de vista em relação a uma determinada
pessoa? Será que você pode mudar a sua expectativa? Um certo homem,
já idoso, assentado em uma cadeira de balançar, recebeu um presente
e ao abrir se deparou com um óculos. A princípio não entendeu bem a
razão daquele presente. Mas, ao colocar o óculos começou a chorar. O
motivo é que aquele era um óculos especial para daltônicos. Ele agora
podia ver as cores, algo que nunca tinha visto antes.
Meu querido amigo, será que podemos usar, ao menos nesse dia, o
óculos da misericórdia e da graça de Deus para ver em nosso próximo
mais do que aquilo que desejamos dele? Com certeza há bem perto
de você pessoas precisando de um novo olhar, um olhar de graça, de
misericórdia, de amor. Lembre-se que assim como você, a pessoa ao
seu lado também é um projeto de Deus. Amizades e pessoas não são
encontradas prontas. Precisam ser construídas. Precisamos aceitar o
desafio de sermos instrumentos de Deus na edificação de pessoas.
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Encontro reúne 300 mulheres

No dia oito de abril de
2017 aconteceu em Batatais SP o 21º Encontro
de Mulheres Cristãs sob a
responsabilidade da Igreja
Batista Independente de Ba-

tatais SP. O tema foi “Dele,
por Ele e para Ele”, baseado em Romanos 11.36 e a
palestrante, a irmã Daniela
Poppi, membro da Igreja
Batista Independente de
Franca SP, e Procuradora do
Estado. Participou do evento
cerca de 300 mulheres representantes de 30 igrejas

de 23 cidades da região.
O próximo Encontro a ser
realizado em 2018, será na
Igreja Batista Independente
de Orlândia SP. Para saber
mais, entre em contato com
a organizadora do evento,
Selma Maria Pavan Agnesini pelo e-mail: sagnesini@
hotmail.com.

Congresso de Jovens

O Pr. Diogo Henrique está convidando para o Congresso de
Jovens, que ocorrerá no dia
primeiro de Julho de 2017,
a partir das 18 horas, na
Igreja Batista Esperança. O preletor será o
Pr. David Merch Júnior,
que faz parte da equipe
de pastores da Primeira
Igreja Batista em Atibaia,
com ênfase no ministério
com Adolescentes. Ele também é professor do Seminário
Bíblico Palavra da Vida e do projeto
“Pregue a Palavra”.

O tema será: Juventude na
sua plenitude. O alvo é extrair da Palavra princípios
que devem reger a vida
de um jovem cristão. A
participação no congresso não terá custo.
O que teremos após
o congresso será uma
cantina e todos os valores arrecadados serão
utilizados para projetos da
Juventude na Igreja Batista
Esperança. Contatos com Pr.
Diogo: (11) 97388 4125, ou pelo
e-mail: pr.diogo@ibe.org.br.

Porto Ferreira

O missionário Pr. Messias Israel Bertanha e sua
esposa Ivanilde B. Bertanha estão animadíssimos
com o trabalho em Porto
Ferreira SP na implantação
da igreja. Atividades evangelísticas, visitação, ponto de
pregação no Bairro Paschoal
Salzano aos sábados alternados com a frequência de
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Há ocasiões em que o coração fica tão duro e os
ouvidos tão surdos que Deus nos deixa sofrer as
consequências de nossas escolhas.” Max Lucado

10 a 15 pessoas. Algumas
vezes o missionário recebe
o apoio de irmãos de sua
igreja enviadora, Igreja Batista Âncora de Araras nos
trabalhos de evangelismo.
Orem especialmente pela
salvação da Simone e Tatiane filhas da irmã Maria Inês
e também pelo crescimento
espiritual das irmãs Solange

e Madalena. Em breve Pr.
Messias estará realizando
um mutirão de evangelismo liderado pelo Pr. Davi
Whitmore e sua equipe em
Porto Ferreira com o apoio
do evangelista Pr. Stephen
Elliott. Contatos: Cel.1999804-6299 (vivo), E-mail
messiasbertanha@yahoo.
com.br.

San Félix - Venezuela

A Iglesia Bautista Vid
Verdadera, na comunidade
19 de Abril, San Félix, Venezuela, sob a direção do
missionário Ricardo Mafra
Mascarenhas, enviou um
grupo de 15 jovens ao Acampamento de Jovens realizado por algumas igrejas da
região juntamente com os
alunos do seminário. Duas
jovens e um adolescente,

que já congregavam, receberam a Cristo como Salvador. Estes, juntamente com
outros cinco irmãos, foram
batizados no dia 15 de abril.
Há jovens sendo despertados para a obra missionária
na Venezuela e nós devemos orar para que muitas
pessoas sejam alcançadas
naquele país que vive uma
profunda crise econômica e

espiritual. No mês de junho
o missionário Ricardo estará
no Brasil para um período
de três meses na divulgação
do trabalho. Caso alguma
igreja queira agendar uma
visita, pode entrar em contato pelo whatsapp: +58
416 5907895 (Ricardo) +58
416 1918287 (Rita), ou pelo
e-mail: ricardoeritamafra@
gmail.com.

Acampamento

A mocidade Ecos
de Louvor,
na pessoa
de seu
presidente
Irmão Ezequiel Santana e vice
presidente
Ivanildo, diretor do Acampamento Aelson, com apoio da
Igreja Batista Bíblica de Avelino Lopes Piauí, realizou um
acampamento dos dias 14
a 16 de abril. O preletor foi
o Pastor Luis Sacramento.
Estavam presentes mocida-

des das igrejas: Igreja Batista
Bíblica de Novo Gama Goiás, Igreja Batista Bíblica de
Luís Eduardo Magalhães BA,
Igreja Batista Bíblica de Mansidão e Aroeiras BA, Igreja
Batista Bíblica de Buritama
BA, Congregação Batista Bí-

blica de Curimatá PI, e a II
Igreja Batista Bíblica de Avelino Lopes PI. O Pr. Luis pregou
mensagens que edificaram
a todos. Mais informações
com Pr. José A. Marques pelo
e-mail: joseantonio1947@
hotmail.com.br

Continuação da página 1

Mestrado em Ministérios Pastorais
Dr. Derek Coleman está
trabalhando em busca do
reconhecimento e a qualquer momento poderemos
ter uma resposta. Enquanto isso, os módulos estão
sendo ministrados regularmente, para todos os
interessados. Nos dias 24
a 28 de abril foi realizado
o módulo de Teologia do
Evangelismo, pelo Dr. Derek Coleman e nos dias 29
de abril e 01 a 04 de maio,
o módulo eletivo do Antigo
Testamento que desta feita
foi Os Manuscritos do Mar
Morto com o Dr. Raymond

Edge. Ainda em 2017, no período de 16 a 26 de outubro
teremos mais dois módulos:
Discipulado e uma Eletiva do
Novo Testamento.
Assim, até o momento, os módulos oferecidos
foram estes: Teologia Sistemática, Panorama do
Antigo Testamento, Panorama do Novo Testamento,
Ministérios Pastorais, Teologia do Evangelismo e Os
Manuscritos do Mar Morto,
como eletiva do Antigo Testamento.
Os alunos que cursaram
apenas os quatro módulos

iniciais e pararam, terão sua
formatura em data a ser definida no mês de outubro
juntamente com a ministração dos outros dois módulos
deste ano. Fiquem atentos
às informações no site.
Endereço nos EUA: Caraguá Baptist Seminary, PO
Box 4224, Lexington, KY
40544 USA. Para maiores
informações entre em contato através do site do Seminário Batista Caraguá: www.
sbcaragua.org ou nos EUA,
Caraguá Baptist Seminary,
Inc. USA: www.cbseminary.
org.

Dicas de Leitura

PERMANECENDO
FIEL À FÉ
David Gooding
Editora A Verdade
www.editoraverdade.
com.br
A história da primeira
igreja cristã é registrada
por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos.
Mas como Lucas selecionou seu material?
Será que ele é realista? Qual é sua relevância para os nossos dias? Em um livro vívido
e original, David Gooding dá vida ao mundo
da primeira igreja cristã e proporciona ao
leitor uma visão clara do que realmente
significa ser fiel à fé.
EVANGELIZAÇÃO
J. Mack Stiles
Vida Nova / Fiel
www.editoraﬁel.com.br
Passam-se alguns
anos e as igrejas continuam se lançando
à mais recente moda
evangelística. Os líderes

administram o novo programa, e os membros põem a mão na massa. Mas imagine
uma igreja em que a evangelização simplesmente faça parte da cultura da igreja. Os
líderes e os membros compartilham a fé e
a evangelização se torna um estilo de vida.

MÃE 24 HORAS
Stacey Thacker e Brooke McGlothlin
Editora Hagnos
www.hagnos.com.br
Querida mãe
exausta: Você sente que chegou ao
fim das suas forças?
Você está jogando a
toalha? Nós sabemos que existe uma
exaustão que um cochilo não pode resolver. Ela se instala no
seu âmago e tem um
peso determinante sobre tudo o que você
tenta fazer. Nós entendemos. Também
somos mães exaustas e queremos que você
saiba que não está sozinha.

8 Espaço
Final

Você não pode ser qualquer coisa que desejar ser.
Mas pode ser tudo o que Deus quer que você seja.”
Max Lucado
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Rocha Eterna tem Nova Diretoria e Novos Projetos

O Ministério Rocha Eterna continua avançando para
a Glória de Jesus Cristo e,
recentemente, elegeu sua
nova diretoria, constituída
por Pastores representantes das igrejas locais, pois
a ênfase na igreja Local é
e sempre será uma das filosofias da missão! A nova
composição é a seguinte:
Pr. João Henrique Nunes
Alves – Diretor; Pr. Fernando César Martins - Diretor
Financeiro; Pr. Reinaldo Batista Mendes - Diretor Administrativo e Representante
Missionário; Pr. Alexandre
José de Oliveira - Conselho;
Pr. José Ênio Darini - Con-

selho; Pr. Marcos Roberto
Pereira - Conselho; Pr. José
Roberto de Oliveira - Conselho; Pr. Kleber Aparecido
da Silva - Conselho.
Anualmente, a Diretoria,
juntamente com o Conselho
Deliberativo se reúne para
orar juntos, e compartilhar
os alvos e projetos do Ministério Rocha Eterna, o que
tem sido proveitoso para a
obra de Deus.
Desde o estabelecimento da nova diretoria, aos
poucos novas diretrizes e
novas filosofias de trabalho
tem sido implementado
ao Ministério Rocha Eterna para melhor eficiência

na obra de Deus! O Espírito Santo continua sendo o
nosso maior orientador.
Um novo missionário
foi aceito pelo Ministério
Rocha Eterna. Trata-se do
irmão Jonas Damasceno,
enviado pela Igreja Batista
Vila São José de São Paulo,
capital. Além disso, aproximadamente 40 voluntários das igrejas locais, tem
se oferecido para pregar o
evangelho nos presídios,
masculinos e femininos.
Milhares de pessoas ouviram o Evangelho devido ao
envolvimento desses irmãos
voluntários. Os missionários do Ministério Rocha

Pr. Danilo é empossado em Araés

Aceitando o desafio de
Deus o Pr. Danilo Elvis Costa,
juntamente com sua esposa Merieli Tonhi Costa com
os filhos, Danilo Elvis Costa
Filho de 11 anos, Débora
Costa de 8 anos e Melissa
Costa de um ano, foram
para Cuiabá MT a convite
da Igreja Batista em Araés. A

chegada à capital matogrossense foi
no dia 25 de
janeiro deste
2017 e o culto de posse
foi realizado
no dia 18 de
março 2017,
tendo como
pregador o
missionário
fundador da
igreja Pr. John
Cristian Raehl.
Formados pelo Seminário e Instituto Batista Independente Macedônia de
Franca SP, Pr. Danilo e sua
esposa desenvolveram anteriormente um ministério
voltado para a melhoria da
qualidade musical dos Batistas Fundamentalistas atuan-

do na região de Franca SP.
Danilo formou-se em 1999
e sua esposa em 2005. São
casados desde 21 de junho
de 3003 e foi ordenado no
dia 23 de janeiro de 2012
pela IBI de Franca SP sob a
liderança do Pr. Paulo Castelan.
Danilo se converteu aos
12 anos de idade através do
testemunho de seu irmão o
Pr. Leonilson Pereira Leite,
através do ministério do Pr.
Robert Lee Smith. Merieli
teve sua conversão através
do testemunho de sua irmã
Marciani Tonhi, através do
ministério do Pr. Paulo Castelan. Ele é natural de Franca SP, e ela de Umuarama
PR. Antes de partirem para
Cuiabá, o casal era membro
da Igreja Batista Independente em Franca.

19º Congresso Internacional
Sobre a Palavra Profética
No período de 18 a 21 de Outubro de
2017 em Águas de Lindóia SP acontecerá o
19º Congresso Internacional Sobre a Palavra
Profética. Desta feita o congresso terá 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 pela
Chamada da Meia Noite no mundo árabe.
Com certeza, eles enriquecerão o congresso,
juntamente com os já conhecidos Meno Kalisher e Norbert Lieth. O tema será: “Venha
o Teu Reino”.
Inscrições através do site:
http://www.chamada.com.br/

Eterna atualmente são estes: João Henrique Nunes
Alves, Mauricio Ribeiro de
Arruda, Reinaldo Batista
Mendes, Bruno Santos, Agnaldo de Araújo Jr e Jonas
Damasceno.
Foi estabelecido a Semana de Treinamento Missionário, onde todo ano, todos os
missionários do Ministério
Rocha Eterna participam
dos treinamentos, novos e
veteranos, um tempo de re-

frigério e novos desafios para
os missionários que estão conosco há anos, aprendemos
e oramos uns pelos outros.
Este ano, o Ministério
Rocha Eterna, completa 15
anos de existência no Brasil
e será realizada uma conferência sob o tema: “Rogai ao

Senhor da Seara…”. Você é
nosso convidado a participar. O evento será realizado
na Igreja Batista Esperança
nos dias 25 a 27 de agosto
de 2017 com a participação
de preletores do Brasil e dos
Estado Unidos, e também
de autoridades prisionais.

Para saber mais visite o Nosso Site:
www.rochaeternaroapm.com
João Henrique N. Alves - Diretor
www.rochaeternaroapm.com

