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Projeto Neemias Igreja Batista Independente

de Orlândia - Jubileu de Ouro

Pr Lorival, Pr Paulo César, Pr Paulo Ricardo e Pr Carlos Moraes

N

a foto a Família Delcides que está sendo enviada pela
Igreja Batista Boas Novas de Guaíra SP para apoiar
o trabalho da Igreja Batista Boa Vista em Orlândia
SP sob a liderança do Pr. Sidnei dos Santos Lima. Página 4.

AMI elege Diretoria

F

Família Powell
undada pelo missionário estadunidense,
Bobby Joe Powell no

dia 13 de julho de 1967, a
Igreja Batista Independente
de Orlândia comemorou em

13 de julho deste 2017, os
50 anos de organização - o
Jubileu de Ouro.
Liderada atualmente pelo Pr. Paulo Ricardo
Gonçalves, a igreja organizou uma série de conferências de oito dias para

as celebrações, do dia 9 a
16 de julho. Em cada culto
esteve pregando pastores
que fizeram parte da história da igreja e que puderam estar presentes no
evento.
Continua na pág. 3

V Congresso COJUBAB 2017

E

m Caraguatatuba SP no Hotel Litoral Norte dos dias 11
a 14 de julho de 2017, a AMI. Associação Missionária
Independente, elegeu sua diretoria para o próximo
biênio. Também aprovou dois novos projetos missionários.
Página 5.

Ordenação em Manaus AM
Leia na página 6

Ordenação em Guaíra SP

A

equipe pastoral da Igreja Batista em D. Pedro, capital
do Amazonas, Manaus, sob a liderança do Pr. João
Azevedo Saraiva Júnior, ordenou dois novos pastores. Pr. Orange vai implantar uma congregação e Pr. Dimas
pastoreia os jovens. Página 7.

A

Igreja Batista Boas Novas em Guaíra SP, sob a liderança do Pr. Francisco Cleyton P. Maciel. Procedeu a
ordenação pastoral do irmão Clodoaldo Basílio para
trabalhar na equipe pastoral da igreja. Página 7.

Posse em Cuiabá MT

A

Igreja Batista Boa Esperança em Cuiabá MT acabou
de empossar seu novo pastor, Vitor Hugo dos Santos
Moreira, no dia primeiro de julho de 2017. Leia a
matéria completa na Página 7.

2 Editorial
e Opinião

O respeito irrestrito à autoridade
é o maior inimigo da verdade”.
(Albert Einstein)

• Editorial | Carlos A. Moraes

Você está cheio do que?
“Eu vim para que tenham vida e
a tenham em abundância”
(Jo 10.10).
ecentemente me chegou às
mãos um artigo muito interessante. O título me chamou
a atenção: “Igrejas cheias de pessoas
vazias”. Ao ler o texto, o conteúdo
não decepcionou. Era verdadeiro e
abordava aspectos que todos nós
vivenciamos, pois até mesmo em
pequenas igrejas locais, que nem
estão cheias, há pessoas vazias.
Há casos em que o vazio nas
pessoas é reflexo do vazio do púlpito cujos sermões já deixaram de
lado a Bíblia e não passam de histórias vivenciadas pelo pregador.
Não há exposição do texto bíblico
que é lido antes de cada mensagem apenas para dar aparência de
que seja um sermão, mas passa a
ser ignorado logo após a leitura e,
quando citado ao longo da mensagem, serve apenas de reforço
para as histórias da tia, do primo,
ou das novelas da TV.
Muita gente velha de igreja
vive apenas a instituição. Os cargos da diretoria os encargos relacionados ao CNPJ - a legalidade
institucional. Para estes, o que
dá poder são os cargos institucionais. Apreciam as tarefas a serem
cumpridas, a contabilidade e as
boas expectativas de que a vida
financeira da igreja vai melhorar.
A razão, o sentido de ser igreja
está se perdendo. A ideia de corpo, de sermos membros uns dos
outros perde a razão. O planejamento financeiro e programático,
a gestão de eventos e pessoas vai
se sofisticando, enquanto a ação
do Espírito e o sentir impacto na
hora da mensagem diminui.
A espiritualidade vira espiritualização e basta ter entregado a alma
a Cristo que da vida cuidamos nós
mesmos. Esse negócio de entregar
tudo que temos e somos a Deus
não cabe mais no raciocínio cristão.
O que passa a valer é o que Deus
vai fazer por nós, como vai nos dar
mais pelo que fazemos para Ele,
principalmente em relação à nossa
prosperidade financeira.
Arrependimento, perdão e o
abandono do pecado estão fora

EXPEDIENTE

R

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

de moda. Os
apelos, se forem
feitos no final
dos sermões, devem ser dirigidos
a coisas positivas, conquistas e não
aos atos pecaminosos que devem
ser abandonados. Afinal, isso pode
soar negativo e espantar possíveis
candidatos à membresia.
Os testemunhos dados em
público devem focar nas vitórias
e conquistas financeiras, de preferência dando destaque à conquista
de sonhos de consumo realizados,
melhoria no emprego com um cargo mais prestigiado. Soa bem mais
saudável e palatável um Deus que
nos serve do que um Deus a quem
temos que servir.
E aqui entram os líderes oportunistas que sabem que a maioria
das pessoas que procuram ligarse a uma igreja estão dentro do
perfil levantado por empresas de
marketing evangélico. São pessoas que buscam soluções para
a vida. Como não é difícil pregar
um evangelho antropocêntrico,
transformando a verdade bíblica
em material de auto ajuda, os sermões seguem um modelo light,
palatável que inverte completamente o sentido de servo de Deus
para o servir-se de Deus.
Outro aspecto perigoso, é quando vemos igrejas sobreviverem à
custa de programações. Todos têm
seu tempo preenchido com as programações dos diversos departamentos. Uma igreja ativista, repleta
de pessoas que trabalham para a
obra do Senhor. O trabalho serve
para preencher as vidas vazias de
significado. O lema é “Não pare
para pensar. Ocupe-se”. Trabalhase para a obra e se afasta de Deus.
Para os jovens, o que vale é o
entretenimento. A criatividade na
programação. Tem que haver sempre algo novo, não importa que seja
bíblico ou não. Temos que competir
com o entretenimento que o mundo oferece. Nada de celebração e
adoração. O negócio é agitação.
Infelizmente, para nossa tristeza e decepção, estamos vivendo
um momento em que a expressão
“conto do vigário”, começa a fazer
sentido como “conto do pastor”.
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Responsabilidades: Artigos assinados
são de inteira responsabilidade de seus
autores.
Vínculo: Todos os articulistas e colaboradores são voluntários, sem qualquer
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Passeando pelas cavernas de Qumran

F

oi um passeio! O intensivo
com o Dr. Raymond Edge sobre os Manuscritos do Mar
Morto no Mestrado do Seminário
Batista Caraguá em Orlândia, foi
uma caminhada emocionante de
volta a 1947. Como se fosse um
guia, Dr. Raymond nos fez entrar
nas cavernas, onde vimos os rolos
serem abertos, um a
um, diante dos nossos
Dr Edge
olhos... Isaías, Deuteronômio, Salmos, textos que combinavam
perfeitamente com o
Massorético. Sem dúvida, a maioria dos escribas da Comunidade
de Qumran fizeram um
trabalho de primeira!
Ao todo, vimos
serem separados 930
rolos. Textos bíblicos e
seculares, em hebraico, aramaico
e grego, se confundiam. Uma invejável biblioteca essênica com
mais de quinze mil fragmentos que
contam um capítulo importante
da história da preservação das
Escrituras.
Provavelmente, o Professor da
Justiça, fundador da Comunidade
de Qumran lá pelos idos de 168
a.C, nem imaginasse, a princípio,
que os “filhos da luz” seriam autores de um capítulo impressionante
que descreve a maneira sublime
como o Deus da Palavra preserva
a sua própria Palavra.
Apesar de manterem uma forte expectativa messiânica, e uma
busca constante de purificação na
vida comunitária, os moradores
de Qumran exerceram pouquíssima influência social no seu tem-

po. A opção pelo isolamento no
deserto, quase os torna invisíveis
na história, a ponto de não serem
mencionados dentro do Novo Testamento.
Provavelmente por adotarem
uma crença apoiada no determinismo dualista, como precursores
de Agostinho na predestinação, e

com sérios equívocos teológicos, a
Comunidade de Qumran conquistou seu lugar de destaque na história como vasos usados por Deus na
preservação das Escrituras.
Assim, por mais que os moradores da Comunidade de Qumran
quisessem se distanciar dos hipócritas fariseus, de onde provavelmente saíram, foram para o extremo oposto e acabaram servindo
como exemplo de que os extremos
se tocam. Com a mesma intensidade com que os fariseus queriam aparecer, os moradores de
Qumran queriam desaparecer. E
foi, exatamente nesse isolamento,
que eles se nivelaram em orgulho
com os fariseus ao se auto declararem “filhos da luz”, julgando que
todos fora deles, fossem os “filhos
das trevas”.

Finalmente, em nosso passeio
pelas toscas cavernas de Qumran,
descobrimos que o mais relevante
na descoberta dos Manuscritos
do Mar Morto, é o fato que eles
confirmam a crença de que as
palavras reveladas de Deus serão
fidedignamente preservadas pelo
seu poder e não meramente pelas
ações humanas.
Pr Carlos
Dr. Edge, de forma
maravilhosa, demonstrou que os Manuscritos do Mar Morto
abatem aqueles que
questionam a veracidade das Escrituras.
Entre os 223 a 233
fragmentos de cópias
das Escrituras Hebraicas e todos combinam
com os textos mais recentes. A exatidão maravilhosa reconhecida por todos, é
o “Rolo de Isaias”. Provavelmente,
o texto que Jesus usou na Sinagoga
de Nazaré, quando leu Lucas 4.18
citando Isaias 61.1: “O Espírito do
Senhor está sobre mim, pelo que
me ungiu para evangelizar os pobres”. A seguir Jesus disse: “São
estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco: importava
se cumprisse tudo o que de mim
está escrito na Lei de Moisés, nos
Profetas e nos Salmos” (Lc 24.44).
Para o beduíno que entrou na
caverna em busca de um tesouro
e saiu frustrado, nada teve importância. Para nós que cremos na
Palavra do Senhor, o tesouro é real,
e faz valer o que está escrito em
Isaias 40.8: “Seca-se a erva, e cai
a sua flor, mas a palavra de nosso
Deus permanece eternamente”.

Lançamento do livro “A Missão de Neemias

O

Pr. Luiz Miguel de Souza Gianeli acaba de publicar o seu primeiro livro: “A Missão de Neemias - Uma Perspectiva para a Obra
Missionária na Atualidade.” Fruto
de uma intensa pesquisa, associado
às experiências e aprendizados no
campo missionário nestes quase 12
anos de ministério, este livro é um
pequeno tratado sobre missões e
fundação de igrejas (com um toque
de Teologia Pastoral), tendo como
base uma análise minuciosa do livro
de Neemias, em especial da missão
que este servo do Senhor teve na reconstrução dos muros da cidade de
Jerusalém, com aplicações práticas
e pertinentes para a realização da
Grande Comissão nos dias atuais.
Perguntamos ao missionário
Gianeli como surgiu a ideia da publicação do livro, e ele nos disse
que “foi algo crescente ao longo
destes quase doze anos de ministério missionário. Sempre refletindo sobre as experiências nas duas
igrejas que implantamos aqui na
Serra da Canastra MG. Primeiramente preparei esboços para uma
série de mensagens que preguei na
conferência missionária do Seminário Batista Regular do Sul no ano
de 2015; posteriormente, expandi

seu conteúdo e adaptei como um
Trabalho de Conclusão de Curso
para a Convalidação do meu curso
de Teologia e, agora, fiz toda uma
revisão e nova modificação de conteúdo, acrescentando mais ‘corpo’
ao texto, editando-o como um pequeno livro, visando compartilhar,
com um grupo maior de irmãos,
este desafio missionário que, em
suma, se trata de uma análise do
livro de Neemias, em especial, da
missão de Neemias em liderar a
reconstrução dos muros e de toda
a cidade de Jerusalém e aplicá-la
a obra missionária na atualidade,

oferecendo exemplos práticos e
pertinentes de como podemos
executar a Grande Comissão dada
pelo Senhor Jesus Cristo. Minha
oração é para que o livro desperte
mais irmãos e igrejas para a obra
missionária e a implantação de
novas igrejas em campos pouco
ou nada alcançados.”
Com cem páginas de conteúdo, prefácio do missionário John
Lee Nunley e capa de Bertran Evarini, o livro pode ser adquirido nas
versões impressa e digital. Livro
Impresso pelo Clube de Autores.
Para adquirir, use uma das opções:
Livro Digital (e-book Amazon
Kindle): https://clubedeautores.
com.br/book/234922 A_Missao_
de_Neemias#.WWEcXtQrLs0.
Versão e-book para Amazon
Kindle: https://www.amazon.com.
br/dp/B071ZHPY45
Observação: No momento o
autor está concluindo a edição de
um novo livro, o primeiro volume
de uma série de comentários bíblicos devocionais denominada
“Diamantes Eternos”, o título é
“Como Peregrinos e Forasteiros
- Meditações em I Pedro”.

Pr. Luiz Miguel, sua esposa Débora, e os filhos, Agnes, Annelise e Luigi,
são missionários em Piumhi - Serra da Canastra - Minas Gerais
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Seres humanos foram dotados apenas de inteligência suficiente
para ver com clareza o quanto inadequada é a inteligência
quando confrontada com o que existe”.(Albert Einstein)

Igreja Batista Independente
de Orlândia - Jubileu de Ouro

Nós
podemos
melhorar!

R
Anita Nunes e família Powell

Pr Alvaro e Luzia

Duk Powell

N

Pr Carlos e Agnes

o domingo, dia 9, de
manhã e à noite, Pr.
Álvaro Augusto Pavan
(Pastor entre 06/08/1977 a
31/12/ 1992); segunda-feira, dia 10, Pr. Paulo Ricardo
Gonçalves (Pastor atual desde 06/02/2011); terça-feira,
dia 11, Pr. Benjamin Paulo
Leaf (Que trabalha com os
jovens na igreja) quarta-feira, dia 12, Pr. Luis Roberto
Nunes (Representando a
família Nunes, entre os fundadores da igreja); quintafeira, dia 13, Duke Powell
(Filho do missionário fundador e reside nos EUA);
sexta-feira, dia 14, Pr. Lorival
Pedroso (Pastoreou entre
28/09/2003 a 17/09/2006);
dia 15, sábado, Pr. Carlos Alberto Moraes (Pastoreou a
igreja entre 31/12/1992 a
28/09/2003; 17/09/2006 a
28/03/2007; 10/07/2009 a

Pr Paulo e Regiane

Pr Lorival e Elaine

Pr Aluisio e Juliana

06/02/2011 e permanece
membro da igreja desde
31/12/1989, servindo atualmente como missionário
da igreja pela AMI e trabalhando com os casais na
igreja. Entre 31/12/1989 e
31/12/1992, serviu como
Pastor-Auxiliar do Pr. Álvaro
Augusto Pavan); domingo,
dia 16 na EBD, Pr. Aluísio
Frazão (Pastor da Congregação da IBIO em Nuporanga) e à noite, Pr. Paulo César Lopes (Pastoreou entre
28/03/2007 a 10/07/2009).
Outros pastores serviram
à igreja nestes 50 anos. Além
do missionário fundador Pr.
Bobby Powell que pastoreou entre 13/07/1967 a
11/03/1970 e 22/06/1971
a 27/06/1973, os demais
que não participaram das
conferências foram: Pr. Manoel Domingos Prado, entre

Família Powell com Pr Paulo e família

Pr Benjamin e Luciana

Pr Luiz e Ana Luíza

Pr Paulo e Beth

11/03/1970 a 22/06/1971;
Pr. Phillip Ronald Allen entre
01/07/1973 a 22/06/1975 e
06/08/1976 a 20/08/1977; Pr.
Daniel Douglas Johnson entre
22/07/1975 a 06/08/1976.
No sábado, dia 15 e domingo,
dia 16, as conferências contaram com a participação do
Quarteto Adoração.
O missionário Bobby Joe
Powell saiu dos EUA com sua
esposa Frances Claretta Hall
Powell e os filhos Fred e
Duke (O terceiro filho, Hamilton, nasceu no Brasil),
enviados pela South American Worls Missions no dia
17 de dezembro de 1963.
Permaneceram um tempo
na escola de línguas estudando o português em São
Paulo e depois foram para
Batatais SP, trabalhar com os
missionários Jaime e Nancy
Rose fazendo adaptação e

definindo o local onde implantariam uma igreja.
Enquanto estava em
Batatais, Pr. Bobby teve sua
enfermidade agravada, tendo
que passar por uma cirurgia
para tirar um tumor na cabeça em Ribeirão Preto. Após a
cirurgia, voltou aos EUA onde
permaneceu por um ano em
tratamento e recuperação.
De volta ao Brasil, Pr. Bobby já
havia decidido implantar uma
igreja em Orlândia SP. Assim,
em 1977, a família Powell mudou-se para Orlândia.

Família Powell

A igreja teve início em
sua residência e mais tarde,
no dia 13 de julho do mesmo ano aconteceu a organização como Igreja Batista
Independente de Orlândia.
Nesse meio tempo, em
1971, Pr. Bobby teve que
voltar mais uma vez aos EUA
e fazer uma segunda cirurgia
e ainda retornou ao Brasil,
mas não pôde permanecer
muito tempo. No dia 25 de
novembro de 1972 a família retornou definitivamente
para os EUA e o Pr. Bobby foi
recolhido à glória pelo Senhor no dia 13 de junho de
1973 com 43 anos de idade
(1930-1973).
Para as comemorações
do Jubileu de Ouro, vieram
ao Brasil para as conferências a viúva do Pr. Bobby,
Francis Claretta H. Powell,
os três filhos, Duke, Fred
e Hamilton, mais os netos
e bisnetos: Gerald, Adam,
Sean, Megham, Cade, Thaxton, Braze, Theron e Oliver.

Nosso
Destaque 3
Edgar Donato

ecentemente vi uma reportagem de uma diretora que
mudou radicalmente o jeito da escola, na periferia
do Rio de Janeiro. Ela era incrível e a sua presença
mudou a dedicação dos professores, a atenção dada a cada
aluno. Apesar de não ter entrado recursos, apesar de não
ter conseguido mudar o piso tão velho e não ter feito reformas, o amor às crianças foi contagiante. Antes, os alunos
tomavam a merenda em pé, ela conseguiu um jeito de
colocar as crianças sentadas e educá-las para não jogarem
lixo no chão e outras pequenas mudanças. A diferença que
um bom líder faz é extraordinária. Quando um líder cresce,
todas as pessoas em sua volta crescem também.
Eu tive uma professora, dona Custódia, no segundo ano
primário até a quarta-série, depois minha turma prestou
admissão e entramos no ginásio. Juntos até a sétima série.
Quando mudei para São Paulo, meus amigos continuaram
até o segundo grau e saíram para estudar fora. A professora
Custódia deixou-nos um legado; a leitura, líamos longos
textos em classe. Ela desenvolveu em nós um gosto pelo
texto escrito e pela boa oralidade. Assim, não tropeçávamos na fala, nem na escrita. Quase todos continuaram seus
estudos e se formaram: Medicina, farmácia, pedagogia,
assistência social.... Teve até um pastor!!
Você já trabalhou em algum lugar e um chefe, um líder,
uma pessoa chave fez diferença no ambiente de trabalho?
Certamente era uma pessoa positiva e pra frente. Lembrase da fase ruim do Palmeiras? Da fase ruim do Corinthians?
Quem fez a diferença? O técnico.
Vejam o impacto do prefeito Dória? Não estou dizendo
que é um santo homem e que não falha como gestor, mas
nesses seis meses está revolucionando São Paulo. Uma
única pessoa é capaz de fazer a máquina da prefeitura
ganhar outra cara. O líder faz a diferença. Lembro-me
quando tinha 18 anos e fui a um acampamento de jovens
pela primeira vez. Era um novo convertido. Estávamos
numa chácara de uma organização católica. Após os quatro
dias do feriado (carnaval), havia lixo espalhado por todo
canto, embalagens de chocolate, de biscoitos, copos descartáveis, papéis... Enquanto estávamos com a mochila à
espera do ônibus, o missionário (nosso preletor) de mais
de 60 anos pegou uma sacola de lixo e começou a limpar.
Agachava-se, às vezes de joelho ia recolhendo a sujeira
pelo chão. Ao olharmos a cena, paramos de conversar
e após um silêncio, cada um pegou um sacola plástica e
começou a limpar também. Em pouco tempo o sítio estava
bem arrumado. Todos nós podemos melhorar e influenciar
onde Deus nos colocou, em qualquer ambiente.
Um exemplo de fracasso, podia ter sido Moisés. Com 80
anos de idade, olhava para si como um fracassado, havia
até assassinado um homem. Tinha estudado na Federal
do Egito, mas agora estava cuidando de ovelhas. Deus o
chamou! Deus o chamou para uma grande responsabilidade, libertar pessoas e ensiná-las a Palavra na Nova Vida.
Ainda hoje, Deus nos chama para libertar pessoas, e ensiná-las o Novo Caminho. Temos muito a aprender... Às vezes
acomodamo-nos, deixamos a vida no piloto automático. Já
não temos aquele tempo a sós com Deus, não avançamos
na Palavra, fazemos as atividades do mesmo jeito.
Recebemos a oportunidade para influenciar positivamente. E o desafio é o nosso crescimento pessoal. Mais
leitura, mais disciplina. Quero ser um pai melhor, um pastor
melhor, um estudioso melhor, um líder melhor. “A vida
é muito curta para ser pequena” (Benjamin Disraeli). E a
vida pequena é a vida morna, não fede, não cheira, não
incomoda para o bem, nem para o mal.

4 Observatório
Missionário

União

O senso comum nada mais é do que um depósito de
preconceitos que se assentam na mente antes de você
alcançar 18 anos”. (Albert Einstein)

Nancy Fragoso
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Projeto Neemias

“Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados
para a comunhão de seu Filho Jesus
Cristo nosso Senhor”. (I Coríntios 1.9)

D

eus nos chama a comunhão. Ele deseja que estejamos mais perto dele a cada dia. Deus quer caminhar
conosco. Deus quer ter intimidade conosco. Ele nos
conhece, mas deseja que paremos a nossa correria diária
e tenhamos um tempo com nosso Salvador, Jesus chamou
seus discípulos para perto para que estivessem unidos
antes das batalhas que enfrentariam. Não precisamos nem
devemos estar sozinhos podemos em nossa caminhada ter
com quem dividir e principalmente onde nos fortalecer.
Vamos olhar para uma rosa. É linda. Uma das flores
mais procuradas, símbolo de amor. Suas cores, seu perfume, enfeitam casas, casamentos e são um presente
elogiado pelas mulheres. As pétalas das rosas também
são valorizadas. Mas tem um problema: estragam com
facilidade, e se um vento chegar vão ser espalhadas. As
pétalas não guardam o perfume da rosa por muito tempo.
As pétalas não podem escolher suas cores. Para sobreviverem elas precisam estar unidas formando a rosa que
alimentar-se da água de um vaso e durar muito.
A união é muito importante. A Palavra de Deus nos
fala em muitas passagens sobre união.
“Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam
em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que
desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce à orla
das suas vestes. Como o orvalho de Hermom, e como o
que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor
ordena a bênção e a vida para sempre”. (Salmo 133).
A união traz paz, harmonia e crescimento, mas ela não
é fácil. Muitas vezes somos pétalas, achando que somos
rosas. Para termos união precisamos esquecer o nosso
“eu” os “nossos desejos”. Precisamos estar dispostos a
fazer parte de algo e não ser o centro de tudo. Unidos
venceremos o medo - Deuteronômio 31.8; venceremos
os obstáculos - Gálatas 6.2; alcançaremos a vitória - Isaias
41.6.
Os dias são perigosos e o medo faz parte de nossa
rotina. Medo da violência, medo de doenças... Temos
realmente muitos obstáculos pela frente, na família, no
casamento, mas podemos alcançar vitorias, pois temos
Jesus como nosso amigo e companheiro. Jesus está conosco. Ele prometeu estar ao nosso lado, por isso nunca
estamos sozinhos (Mateus 28.20).
Precisamos nos unir, pois as lutas são grandes, os gigantes estão se erguendo contra nossa família, contra
nosso casamento, contra as verdades bíblicas. O povo de
Deus precisa ser diferente da sociedade que está ao redor.
Não podemos nos amoldar ao mundo. Precisamos estar
unidos e ligados à videira que é Jesus. “E, perseverando
unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em
casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração”
(Atos 2.46).
A igreja primitiva é nosso maior exemplo. Eles estavam
juntos, partilhavam o mesmo pão, os mesmos ideais; tinham a tristeza e a alegria em comum; dividiam seus bens
e seus fardos. Esta união levou a mensagem de Jesus a
todas as cidades, e mesmo perseguidos eles continuavam
juntos em oração e assim alvoroçaram o mundo.

Projeto Birigui SP
Deus tem abençoado o
trabalho de implantação
da Igreja Batista em Birigui SP. Deus tem levantado algumas pessoas para
ajudar na tarefa: o Jânio
está cuidando da EBD, Ualan cuida dos jovens aos
sábados e Rosana, a esposa, dando estudos para
senhoras. Todos estão
animados com o desafio
da construção do templo. Diante dos muitos
desafios Deus tem dado
sabedoria ao missionário
Pr. Geraldo, e por isso ele
está estimulado ao trabalho. Pela graça do Senhor,

receberam algumas ofertas e foram aplicadas na
fundação e construção
dos alicerces que estão
prontos para levantar as
paredes. O grande estímulo é o fato de ver que
juntamente com o prédio,
cresce o número de pessoas que vão se agregando. Orem pela salvação
de almas em Birigui. Para
entrar em contato: Caixa
Postal 18 - CEP 16200970; Celular (18) 997654271 (VIVO) 98103-6180
(Tim WhatsApp), ou por
e-mail: pr.geraldodeoliveira@hotmail.com.

No dia oito de julho
de 2017 a Igreja Batista Boas Novas de Guaíra
SP, sob a liderança do Pr.
Cleyton Maciel realizou o
culto de envio do irmão
Vandeir Delcides que ide-

alizou o Projeto Neemias,
um trabalho de ajuda na
estruturação de igrejas
com dificuldades e apoio
a pastores no ministério
de edificação de igrejas.
Estavam presentes os

pastores, Cleyton Maciel,
Clodoaldo Basílio e Rodnei
Alves, da Igreja Enviadora,
Pr. Sidnei S. Lima da Igreja Receptora em Orlândia
SP, mais os pastores Alexandre Acosta, de Guará

SP e Alexandre Aquino
de Batatais SP. O preletor
foi o Pr. Clodoaldo Basílio. Vandeir é casado com
Rosana Neves Delcides e
tem dois filhos, Vandeir
Filho e Rebeca.

EBF em Senador Canedo

O missionário Pr. Robson Marcelo da Silva, que
está implantando o Templo
Batista Ebenézer em Senador Canedo GO, realizou
EBF na semana de 27-29 de
julho, alcançando 70 crianças na quinta, 80 na sexta

e 60 no sábado. Diversas
delas oraram entregando a
vida a Cristo e os obreiros
da igreja vão acompanha
-las nas próximas semanas
pós EBF. No encerramento
e diplomação, no culto de
domingo a noite, 38 crian-

Ji-Paraná RO
As notícias que recebemos do missionário Adilton Furtado, são de que
o Senhor continua agindo
e edificando a Sua Igreja
onde ele e sua família tem
dedicado sua vida. Continuam os trabalhos na tradução da Bíblia e Lições
Bíblicas na língua Gavião.
Concluíram a tradução do
livro de 1 Coríntios e estão finalizando as Lições
Bíblicas que acompanham
o livro. Teve início a tra-

dução do livro de Gálatas.
No ensino sistemático,
continuam no livro de
Efésios. No mês de abril
Pr. Adilton participou da
conferência de aniversário
da Igreja Wari na linha 10
no município de Guajará
Mirim RO, há 800 km da
cidade de Ji-Paraná junto
com alguns irmãos da etnia Gavião e Zoró. Para ele
foi muito bom ver as igrejas indígenas desfrutando
de uma comunhão que só

ças compareceram levando
pelo menos um adulto da
família, totalizando mais
de 60 visitantes. As bênçãos do Senhor refletiram
em toda a igreja, principalmente na equipe de trabalho que muito se dedicou

para que a EBF fosse realizada. Pr. Marcelo espera
colher muitos frutos como
resultado desse trabalho.
Contatos pelo e-mail: prmarcelo30@hotmail.com,
telefone com WhatsApp:
(62) 9310-8202.

o Evangelho proporciona.
Em junho os irmãos Wari
foram em dois ônibus retribuir a visita e participaram da Conferencia de
Aniversário da Igreja Zoró
na aldeia Nova no município de Rondolândia MT.
No dia primeiro de julho
toda a família foi a um
almoço de confraternização da liderança da Igreja
Gavião-RO na aldeia Igarapé Lourdes. Há seis anos
Adilton não retornava a

esta aldeia onde passou
os nossos primeiros anos
de seu ministério. Pastor
Adilton pede oração pelo
seminário de tradução
bíblica que ocorrerá em
Manaus, de 07 de agosto a
2 de setembro. Orem pela
esposa, Vilma Campos e
pelos filhos do casal: Ana
Eunice, Natan e Sara. Contatos pelo e-mail: adiltonfurtado@yahoo.com.br, e
pelo telefone (69) 999660097 WhatsApp.

Venezuela: 700% de inflação!
R i ca rd o M af ra
Mascarenhas e sua
esposa Rita, missionários brasileiros na
Venezuela, sempre se
mostra grato a Deus
pelo apoio das igrejas mantenedoras do
seu ministério. Ele se
sente privilegiado por
estar implantando
igrejas na Venezuela. Pr. Ricardo veio ao
Brasil para a celebração do casamento de
sua filha primogênita, Natasha no dia 15
de julho, e para um breve
período de divulgação mi-

nisterial e apresentação de
relatórios em algumas igre-

jas mantenedoras, principalmente nos
estados do
Pará e Ceará.
Em Belém, a
visita a outra
filha casada,
Sacha e do
genro Wallace. Chegaram
ao Brasil no
dia primeiro de julho
e, para eles,
uma das raras
ocasiões em
que toda a família poderá
estar reunida. A Natasha

e o Joshua vão morar nos
EUA. Orem pela Igreja Batista Vid Verdadera que
está sendo fundada pelo
Pr. Ricardo na Venezuela.
Orem pela Venezuela onde
a crise se aprofunda e a
inflação ultrapassa a casa
dos 700% ao ano. O desabastecimento de alimentos e medicamentos tem
causado fome e desespero
em muitos, e as doenças
proliferam. Orem especialmente pela construção do
templo que no momento
está à espera de verbas.
Contatos: ritinhamafra@
gmail.com.
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A maioria dos professores gastam seu tempo fazendo perguntas que
têm como objetivo descobrir se o aluno não sabe algo, enquanto a
verdadeira arte de fazer perguntas é para descobrir o que o aluno
sabe ou o que ele é capaz de saber”. (Albert Einstein)

AMI realizou seu VIII Congresso e elegeu a
Diretoria

Mário Maracaípe

O Culto
Exemplar II

P
Projeto Maranata

Nos dias 11 a 14 de julho
deste 2017 foi realizado no
Hotel Litoral Norte, em Caraguatatuba SP, o VIII Congresso da AMI - Associação
Missionária Independente.
Foi um tempo de muitas
bênçãos através dos estudos
e mensagem do preletor, Pr.
Ramón Lara, do Chile, bem

como dos relatórios e testemunhos dos missionários
presentes. Para o próximo
biênio foi reeleita a mesma
diretoria que ficou assim
constituída: Presidente, Pr.
Renato Sá Barreto Neto, Diretor Administrativo, Elizeu
Reder e Secretário, Pr. Roberto Castilho de Brito. O Pr.

Projeto Índia

Carlos Alberto Moraes continua como Coordenador de
Missões e para supervisores foi reeleito o Pr. Paulo
Ricardo Gonçalves e eleito
o Pr. João Azevedo Saraiva
Júnior. Ainda durante o congresso, a diretoria aprovou
dois novos projetos: Projeto Maranata com a Família

Marques em Marilândia do
Sul PR e Projeto Índia com
a Família Matias. Ambos
estão iniciando os contatos
para levantamento do sustento. Foram encerrados os
projetos: Campina da Lagoa
PR, com Pr. Josafá Serra e
Goianésia GO com o Pr. Vanderley Borges.

da entrega a um pastor local e a família de missionários siga para novo campo.
Também a construção continua na parte dos fundos
onde está sendo erguido
as paredes, reboco, piso já
colocado e revestimento

na cozinha em andamento.
Falta a parte elétrica, colocação da porta, as janelas
e a pintura. Contatos pelo
e-mail: prpedregulho@
yahoo.com.br, e pelo telefone e Whatsapp (16)
99293-7333.

Projeto Pedregulho SP
No mês de maio ocorreu o enlace matrimonial
da Alana, filha do casal Pr.
Armando Castelan Júnior e
Ana, com o jovem Edson.
Foi um momento especial na vida da família, e a
despedida da primogênita

que foi morar na Grande
São Paulo. Pr. Armando e
a Ana continuam em tratamento de saúde e carecem das orações de todos.
O trabalho em Pedregulho
prossegue se estruturando
até que chegue o momento

Família Gianeli
O missionário
Pr. Luiz Miguel
Gianelli, sua esposa Débora, e
as filhas, Agnes
e Annelise, mais
o pequeno Luigi, estão todos
e nvo l v i d o s e
alegres na obra
do Senhor em
Vargem Bonita
MG. O trabalho
de evangelismo
nas escolas tem
prosperado e
continua abrindo muitas portas
para evangelização. Na igreja, há
muito trabalho
nos estudos bíblicos, nos
discipulados, e evangelismo.
Nos ministérios especiais
com crianças e senhoras,
os frutos alegram os missionários e glorificam ao
Senhor. A frequência média
nos cultos regulares está aumentando e se mantendo,
prova do amadurecimento

espiritual. Sempre há visitantes novos. Contatos pelo
e-mail: prmiguelgianeli@
hotmail.com, Telefones e
Whatsapp: Pr. Luiz Miguel
(37) 98831-9792. Para saber mais e seguir o trabalho
da Família Gianelli, visite o
Blog: http://diamanteseternos.blogspot.com.

Grande ABC
O missionário Pr. Tomé
Lopes dos Santos, atuando no Projeto Grande ABC
Paulista, ter visto frutos nos
diversos ministérios desenvolvidos na implantação da
Igreja Batista em São Bernardo do Campo SP. No
último trimestre, a equipe
desenvolveu trabalhos na
área de Aconselhamento
Bíblico para Famílias, Ministério Infantil, com EBF e

crescente número na EBD
sob a liderança no missionário Mark e sua esposa Dana.
No mais, tem havido muito
envolvimento nas comemorações especiais, nos encontros de casais, discipulados,
entre outros. Pr. Tomé e
Lucia Helena, sua esposa,
pedem orações a todos pelo
trabalho no Projeto Grande
ABC Paulista. Contatos: prtomeylucia@yahoo.com.br.

Bodas de Prata

No dia 15 de julho de
2017, o missionário Pr. Eurípedes Antônio dos Santos
Filho e sua esposa Luzilene
Alves Santos celebraram
as Bodas de Prata em uma
Escola Municipal em Buritirama BA. O celebrante foi
o Pr. José Antonio Marques
que há 25 anos celebrou
também o casamento de
ambos no dia 27 de junho
de 1992. Pr. Marques, juntamente com a esposa Arquimínia, missionários em
Avelino Lopes PI, conheceu
Eurípedes, ainda jovem,
em Belo Horizonte durante

uma série de conferencias. A
convite, Eurípedes decidiu
ir para Avelino Lopes e lá se
casou e foi para Buritirama
BA enviado como missionário. Assumiu uma nova e
pequena congregação que
se tornou uma das grandes Igrejas Batistas Bíblicas
do interior baiano, sendo
um trabalho que implanta
muitas outras novas igrejas
através dos anos. Parabéns
ao Pr. Eurípedes, sua esposa Luzilene e seus três
preciosos filhos: Leonardo
(22), Letícia (20) e Leslaine(18).

Mococa SP
O missionário Pr. João
Camargo de Vasconcelos
Filho com a Silvanete e a
Luíza estão animados com
novos contatos em Mococa SP. O segundo trimestre
já finalizou e há boas notícias. Como fruto do trabalho
evangelístico realizado pelas
igrejas da Comunhão Batista Bíblica de Guarulhos em

fevereiro desse ano, duas
portas se abriram para estudos bíblicos para toda a
família. Orem, pois o alvo
do missionário é levar essas
pessoas e mais alguns novos contatos a Cristo. Orem
também pelo trabalho com
as crianças que tem sofrido
revezes sem que aja uma
causa aparente.

Observatório
Missionário 5

rosseguindo nosso tema a
respeito do Culto Exemplar
(publicado no JA de junho/17),
analisaremos neste artigo a respeito do desenvolvimento
do Culto ao Deus Único e Verdadeiro, tendo como embasamento a profunda sistematização do culto a Jeová
promovida pelo rei Davi ao longo de seu reinado, além de
utilizarmos alguns salmos, extraindo assim, mais alguns
princípios bíblicos para um culto exemplar.
7º Princípio do Culto Exemplar: o Culto Exemplar permite o uso de uma grande variedade de instrumentos
musicais (Sl 33.2; 150.3-5). Davi foi um cristão abençoado
com vários dons e talentos: foi profeta, valente guerreiro,
poeta, músico e artífice de instrumentos musicais. Como
artífice, percebe-se que ele criou e utilizava uma grande
gama de instrumentos na “música de Deus”. Instrumentos
que, mesmo após sua morte, continuariam a ser usados
pelos sacerdotes no Culto ao Senhor (2 Sm 6.5; 1 Cr 15.16;
16.42; 23.5; 2 Cr 5.13; 7.6; 29.25-27; Ne 12.36). Igrejas que
limitam o uso de um ou outro instrumento certamente têm
suas razões, mas não deveriam julgar ou desprezar igrejas
que utilizam o instrumento não permitido em seus cultos.
8º Princípio do Culto Exemplar: o Culto Exemplar, apesar de não coibir o uso de instrumentos musicais, exige
que a música seja executada com maestria com dignidade
e glória divina (Sl 92.3; Sl 150.2). Os envolvidos na área
musical do louvor eram conhecedores da arte, um requisito que deve ser valorizado e promovido nas igrejas
(2 Cr 34.12). Apenas gostar de música não qualifica um
regente ou um potencial instrumentista. Mesmo com o
uso de alguns instrumentos “estrondosos” no louvor em
Israel, a música, contudo, era adequada, espiritual e alegre
(2 Cr 30.18-21). Pode-se afirmar que havia em Israel o
equivalente a uma orquestra, onde, apesar da variedade
instrumental, a música era harmônica, jubilosa e solene.
9º Princípio do Culto Exemplar: o Culto Exemplar permite o uso de coros ou “números especiais” ministrados
por pessoas dotadas nessa área (Ne 12.31-38; Sl 68.25,26;
87.7). Provavelmente Israel seja a referência mais antiga
no uso de um Coral na adoração a Deus. Contudo, os envolvidos devem promover o louvor a Deus, e não buscar
o louvor pessoal. Havia a música de enlevo pessoal, a qual
era, obviamente produzida com o intuito de proporcionar uma distração e prazer individual, não sendo em si
mesma, pecaminosa, contudo, inapropriada ao louvor a
Deus (Ec 2.8; Dn 6.18). Nos “números especiais”, deveriam
ser evitados a exaltação pessoal. Se alguém deseja ser
ovacionado, a igreja não é o lugar apropriado.
10º Princípio do Culto Exemplar: o Culto Exemplar pode
ser expresso por temas diversificados na música utilizada.
Obviamente, tudo o que envolve o culto deve glorificar a
Deus. O primeiro “hino” registrado na Bíblia expressava
elementos que destacavam alguns atributos de Deus e,
ao mesmo tempo, seus feitos graciosos sobre seu povo
redimido (Ex 15). Os salmos são bem diversos quando se
trata de tema para o louvor, ora expressando a adoração
a Deus devido a quem ele é (Sl 95), ora expressando seus
feitos graciosos (Sl 66), por vezes revelando os anseios de
seu povo por seu livramento gracioso (Sl 42) ou a tristeza
e angústia pelo aparente afastamento do Deus Salvador
(Sl 13), além de buscar inculcar no povo de Deus os feitos
históricos de Jeová (Sl 78). Há, inclusive nos salmos, desafios
à proclamação do Nome do Senhor e de sua salvação entre
as nações (Sl 67; 96). Observando os Salmos percebe-se
a diversidade de temas na adoração e assim deveríamos
promover tal riqueza temática em nossos cultos.

6 Visão
Panorâmica
A Igreja
cristã está
em perigo

Um homem feliz está muito satisfeito com o
presente para falar muito sobre o futuro”.
(Albert Einstein)

Barbosa Neto
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V Congresso COJUBAB 2017
tista Bíblica
em Junqueiro AL.
Os participantes
foram ricamente abençoados pela
conteúdo
das palestras
e durante o
congresso,
alcançando

A

igreja cristã está em perigo e isso já há mais de 2000
anos. Com relação à assim-chamada “igreja brasileira”, o
que acontece com ela é algo de assombro que ‘até Deus
desconfia”. O apóstolo Paulo em II Timóteo 3.1-9 nos diz que
“nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos” para a Igreja.
Dentro desse período dos “últimos dias” haverá “tempos”
(épocas) de diferentes tipos, mas à medida que os “tempos”
se aproximarem do fim, se tornarão bem mais “trabalhosos”.
Esse termo significa perigosos, complicados, brutais.
Essas características começaram a manifestar-se no tempo
de Paulo e, hoje, essas estão cada vez mais intensas e alarmantes. Ao que nos parece, o mal está mais profundo e ativo e vai
sendo aceito e promovido na sociedade com muita ousadia
cada vez maior e também dentro da Igreja - mormente na
igreja local. A sociedade toda parece agitada e rebelde. Por
certo, vivemos dias ou “templos trabalhoso”. Muitas vezes nós
temos atribuído essa passagem bíblica profética para o mundo
incrédulo logo antes da volta de Jesus. Nada mais que errado,
deslocado! Na verdade Paulo vem tratando em II Timóteo
do perigo de falsos mestres dentro da própria igreja. Paulo
disse a Timóteo que ele deveria evitar essas pessoas e isso
já naquela época. No entendimento do apóstolo os “últimos
dias” de “tempos trabalhosos” tiveram início com a primeira
vinda de Jesus e hoje o agravamento da atual situação é exageradamente alarmante.
Um cristão fiel jamais deve ter qualquer relacionamento
com as pessoas que Paulo descreve nessa seção. Paulo está
dando instruções Timóteo a quem ele chamou de “meu verdadeiro filho na fé”. A grande preocupação de Paulo que dominava
o seu coração é a Igreja. Paulo está escrevendo a Igreja e não
ao mundo, percebamos isso. Para Paulo Cristo morreu para
“purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras”
(Tito 2.14). Por conseguinte, Paulo está preocupado com a
vida da Igreja local e, em especial, com a responsabilidade que
ela tem de guardar e ensinar a verdade. Por isso ele define a
Igreja como “casa do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade”
(I Timóteo 3.15). Coluna para impulsioná-la para o alto e firmeza ou fundamento para mantê-la sempre firme e inabalável.
Paulo diz “sobrevirão tempos trabalhosos”. Notemos aqui
o tempo futuro do verbo. Paulo descrevia a sua própria época,
algo que para ele ainda era futuro. Além disso. Porém, há aqui
um genuíno elemento profético. A heresia do gnosticismo - que
é um conjunto de correntes fisiológico-religiosas sincréticas que
chegaram a mimetizar-se como Cristianíssimo nos primeiros séculos de nossa era - era quase insignificante quando contrastada
com as heresias futuras, que surgirão imediatamente antes da
segunda vida de Cristo. Haverá uma apostasia de proporções
gigantescas e alarmantes, quando o próprio Satanás será adorado, por intermédio do anticristo. O décimo terceiro capítulo
de Apocalipse descreve-a com riqueza de detalhes.
Nos últimos tempos há um como derramar um saco de batatas pelo chão afora, cobrindo o solo brasileiro com “evangélicos”
que alardeiam coisas esquisitas que poderíamos chamar isso
de qualquer coisa, menos de cristianismo bíblico. E as pessoas, na ânsia do novidades, correm atrás dessas esquisitices,
porque buscam uma palavra que massageiem seus corações e
que lhes forneçam bênçãos imediatas e de rápido alcance. O
que estamos vendo nos últimos tempos, é uma catolização e
umbadanização das coisas sagradas para clientes apressados. Há
uma invasão de toda espécie de superstições que tem grassado
em muitos arraiais dito e tipos como “evangélicos”. A grande
verdade é que grande parte dos “filhos do reino” despencou
escada abaixo do estado de discípulos de Jesus, para um estado
de “bobos alegres e festivos” que cantam e pulam e dançam
sem nenhuma beleza de espírito que faça alguém desejar ser
cristão, nos moldes das Sagradas Escrituras. Surge uma geração
de “crentes” que nos assustam e nos deixam estarrecidos. O
que vemos é prejuízos espirituais que as superstições tidas
como “evangélicas” tem trazido para a nossa gente brasileira.
O que vem sendo pregado em muitos arraiais é um evangelho sem cruz. O evangelho que se prega hoje em muitos
púlpitos é diferente daquele que se encontra inserido nas
Sagradas Escrituras. É sem cruz, sem sacrifícios e voltado única
e exclusivamente para a felicidade das pessoas. É o “evangelho do jeitinho brasileiro”. Mas a verdade do Evangelho e sua
pregação é outra. Ela não visa mostrar apenas o pecado do
homem, mas o direito de Deus de governar sobre ele. Deus tem
direitos sobre o ser humano. Ele não é apenas o seu Salvador,
mas o Senhor soberano de sua vida e de todo o universo. Este
pé o Evangelho das Escrituras Sagradas. Cristianismo exige
uma cruz. Aceitar a Cristo no coração, significa concordar em
carregar uma cruz, para honrar e proteger essa fé “que uma
vez foi dada aos santos”. ( Jd. 3).

N

o período de 5 a 9
de julho de 2017 foi
realizado no Sítio em
Cachoeira BA, o V Congresso da COJUBAB. O evento
contou com a participação
de 150 congressistas de diversas igrejas, tendo como
tema “Segue-me” com a di-

visa em Mateus 9.9. O alvo
era desafiar os participantes
para o ministério.
Os preletores foram: Pr.
Ebenézer Rodrigues da Primeira Igreja Batista Bíblica
de Cidade Ademar em São
Paulo SP, Pr Isaías Alexandria
da Igreja Batista Bíblica Bro-

tas em Salvador BA, Pr Humberto Vieira da Igreja Batista
Bíblica Salem em Salvador
BA, Pr Eurípedes Antonio
da Igreja Batista Bíblica em
Buritirama BA, Pr Edilson
Luiz da Igreja Batista Bíblica
em Recife PE; Pr Lourinaldo
Albuquerque da Igreja Ba-

seu objetivo, houve algumas
decisões para o ministério.
Todos saíram do evento na
expectativa de participar do
VI congresso.
Com informações
de Kaique Vieira pelo
e-mail:
sistema.masterup@gmail.com

Os 07 problemas que uma igreja enfrenta por possuir
um pastor despreparado bíblica e teologicamente
Pr. Renato Vargens
stou convencido que um dos fatores primordiais para blico, visto que os pastores não possuem conhecimento
os problemas enfrentados por muitos igrejas se deve das Escrituras, bem como fundamentos teológicos para
ao fato de seus pastores serem despreparados tanto aconselhar o rebanho.
bíblica quando teologicamente. Isto posto, elenco sete
7 - Um pastor despreparado bíblica e teologicamente
consequências de uma igreja cujo pastor não possui bom produz uma igreja ensimesmada, antropocêntrica, cujo
preparo teológico, senão vejamos:
foco está na satisfação do homem e não na glória de Deus.
1 - Um pastor despreparado bíblica e teologicamente
contribui para que a sua igreja seja levada por ventos de
doutrinas.
2 - Um pastor despreparado bíblica e teologicamente
ORE PELAS NAÇÕES
contribui para o surgimento de uma igreja doutrinariaUM GUIA COMPLETO DE MISSÕES E
mente imatura.
INTERCESSÃO PELO MUNDO.
3 - Um pastor despreparado bíblica e teologicamente
Editora Mundo Cristão
contribui para um ministério de música adoecido, desprowww.mundocristao.com.br
vido de conteúdo saudável teológico.
Em diversas regiões do planeta ser cris4 - Um pastor despreparado bíblica e teologicamente
tão é uma opção de alto risco. A persecontribui com uma igreja imatura emocionalmente, beligeguição é uma realidade para milhões
rante nos relacionamentos interpessoais pelo fato de que as
de irmãos e irmãs. E, a julgar pelo cenário geopolítico
verdades das Escrituras não são pregadas em seus púlpitos.
mundial e a tendência à secularização cada vez maior
5 - Um pastor despreparado bíblica e teologicamente
das sociedades e a consequente intolerância aos valores
contribui para o surgimento de uma igreja mística, cujo
cristãos, a Igreja precisa decidir sobre que atitudes tomar.
fundamento se deve efetivamente a experiências e não a
Este guia te ajudará a interceder pelas nações.
Palavra de Deus.
6 - Um pastor despreparado bíblica e teologicamente
DUVIDANDO EM DIREÇÃO À FÉ
contribui para o enfraquecimento do aconselhamento bíBobby Conway
Chamada da Meia Noite
www.chamada.com.br
Todos nós temos dúvidas, e essas
dúvidas podem levar à confusão e
ao desespero. Mas, como demonstra este livro revelador, as dúvidas
também podem aprofundar nossa
dependência de Deus, desenvolver
nossa empatia pelos outros e nos motivar para encontrar respostas satisfatórias às maiores perguntas da vida.
Não deixe que as dúvidas corroam a sua fé e o levem à
incredulidade.

E

DICAS de Leitura

PREGAÇÃO
COMUNICANDO A FÉ NA ERA DO
CETICISMO
Timothy Keller
Editora Vida Nova
www.vidanova.com.br
Timothy Keller divide com o leitor
a sabedoria acumulada em anos de
pregação e ensina a transmitir a fé
cristã tanto por meio da pregação
como em uma cafeteria. A maioria dos cristãos - mesmo
pastores - tem dificuldade de falar sobre sua fé de uma
maneira que consiga aplicar o poder do evangelho para
a transformação das pessoas. Este guia vai ter ajudar a
comunicar o evangelho com todos.
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Uma coisa que aprendi ao longo de minha vida: a nossa ciência,
comparada à realidade, é primitiva e infantil - e, mesmo assim,
é a coisa mais preciosa que temos”. (Albert Einstein)

Radar
Geral 7

IBDP ordena dois novos pastores Ordenação Pastoral
em Manaus

No dia 10 de Junho de
2017, aconteceu na Igreja
Batista em D. Pedro sob a liderança do Pr. João Azevedo
Saraiva Jr., o culto de ordenação ao ministério pastoral
dos irmãos Orange Dennis
Lamego da Silva e Dimas
Caranhas do Nascimento,
ambos membros da IBDP.
Os dois candidatos foram
aprovados em concilio realizado no dia três de Junho
próximo passado, tendo
como presidente o Pr. Carlos

Soares Cordovil com a bancada examinadora composta pelos pastores: Edilson
José Pereira de Araújo, Wendell G. Hiers, Rubem Alves
da Silva, Jonathan Andrade
Luz, Célio da Cunha Bezerra
Junior, João Azevedo Saraiva
Jr., Almir Verdelho da Silva,
Raimundo Augusto Castro,
Sebastião Oliveira dos Santos e Gilberto Rodrigues
Machado. O pregador no
culto de ordenação foi o Pr.
Wendell G. Hiers, um dos

pastores fundadores
da igreja Batista em
Dom Pedro.
O Pr. Orange
Dennis Lamego da
Silva é manauara,
nascido em 25 de
Setembro de 1962,
casado com Roselene Reina Lamego
da Silva, Bacharel
em Teologia pela
Faculdade de Teologia Evangélica do Rio
de Janeiro - FATERJ.
O casal Silva está começando uma igreja reunindo com
alguns irmãos, compartilhando da palavra de Deus
em sua residência.
Já o Pr. Dimas Caranhas
do Nascimento, manauara,
nascido em nove de Julho de
1982, casado com Caroline
Yukare Caranhas, Bacharel
em Teologia pela Faculdade
de Teologia - FACETEN, vem
exercendo um excelente trabalho como líder de jovens
na equipe pastoral da IBDP.

Posse do Pr Vitor em Cuiabá MT

A Igreja Batista Boas
Novas em Guaíra SP, sob
a liderança do Pr. Francisco Cleyton Pinheiro
Maciel em Assembleia
Geral Ordinária votou o
pedido de Examinação
e Ordenação Pastoral
do candidato Clodoaldo
Basílio. O mesmo concluiu curso Teológico
no Seminário Batista
do Cariri CE, com êxito
passou no exame doutrinário e foi adotado
como obreiro desta
igreja, assumindo ministério pastoral. Se faz
necessário a Examinação e ordenação para oficialização daquilo que o Senhor
já tem feito. Assim, no dia
29 de julho der 2017, procedeu-se à Examinação tendo
como presidente do concílio
o Pr. Cleiton Maciel e como
secretário o Pr. Rodinei Ferreira. O Concílio foi composto

pelos pastores: Alexandre M.
Acosta de Guaíra SP, Sidnei
S. Lima, de Orlândia SP, Manoel Adilson O. Lourenço de
Guarulhos SP, Cleiton S. Souza
de Barretos SP, John Morales
Silva da Venezuela, Josué F.
Cunha de Iturama MG, Dorian S. Soutto de Barretos SP,

Leonilson P. Leite de Uberaba
MG, e Leandro Almeida, de
Uberaba MG. O pregador no
culto de ordenação foi o Pr.
John Morales da Venezuela.
Pr. Clodoaldo Basílio é casado com Carmem Lúcia Ortega
Basílio e tem três filhos, Kálita, Hudson e Nicole.

32º Aniversário
No dia primeiro de julho
de 2017, tomou posse no
pastorado da Igreja Batista
Boa Esperança, o Pr. Vitor
Hugo dos Santos Moreira.
Mineiro de Carmo do Paranaíba, Vitor Hugo se converteu em 2001, é casado com
Ana Laura desde 19 de janeiro de 2008, com cerimônia
realizada na Igreja Batista
em Araés, Cuiabá MT. O
casal tem uma filha de sete
anos, Sofia. Sua formação
teológica deu-se no Instituto
Bíblico Maranata em Marilândia do Sul PR entre 2005
e 2009, onde conheceu Ana
Laura. Antes de aceitar o
convite para assumir a Igreja

Batista Boa Esperança, Pr.
Vitor Hugo pastoreou por
cinco anos a Igreja Batista
Regular da Graça em Uberaba MG. No culto de posse,
que teve como preletor
o Pr. Manoel José Nunes,
da Igreja Batista Jardim
Umuarama, em Cuiabá
MT, estiveram presentes,
representando suas igrejas, os pastores: Douglas
Carrijo - Igreja Batista Chácara dos Pinheiros; Israel
de Oliveira - Igreja Batista
Maranata Independente
em Cristo Rei; Anselmo
Moraes e Antônio Geraldo
Pinto - Igreja Batista Maranata Independente em

Santo Antônio do Leverger; John Christian Raehl
- Igreja Batista Maranata
em Jardim Florianópolis;
Wanderley Faria e Peter
Doollitle - Igreja Batista
Maranata Independente em
Tarumã; Saffyk Vicunã Souza
- Igreja Batista Fundamental
em Morada da Serra; Danilo
Elvis Costa - Igreja Batista
Independente em Araés;
Moisés Ricardo - Igreja Batista Bereana em Pedra 90,
e Wagner Rodrigues - Igreja
Batista em Jardim Fortaleza.
Para contatos, use o
e-mail: vhs.hugo.sm@
gmail.com, telefone (65)
9293-4341.

CASA DE PRAIA
NO GUARUJÁ

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).

A Primeira Igreja Batista Em São Sebastião do
Paraiso MG, liderada pelo
Pr. Jader Saraiva Neto comemorou seu trigésimo
segundo aniversário de
fundação realizando con-

ferencias nos dias 29 e 30
de julho de 2017. A ênfase
foi evangelística e o tema,
“Verdadeira Esperança”
enfatizou que só há verdadeira esperança em Jesus.
O preletor foi o Pr. Paulo Ri-

cardo Gonçalves da IBI de
Orlândia SP que esteva com
toda sua família. O evento contou também com a
participação da banda Os
Filhos, da Primeira Igreja
Batista de Franca SP.

8 Espaço
Final

A única forma de escapar do efeito corruptor
do louvor é continuar trabalhando”.
(Albert Einstein)
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Seminário Batista
A Nossa Gloriosa Herança
Caraguá em Orlândia SP
CONGRESSO EBR 2017
DE 6 A 10 DE NOVEMBRO EM ÁGUAS DE LINDOIA SP

A

LOCAL: IGREJA BATISTA INDEPENDENTE ORLÂNDIA
AV. NOVE, 1092 14.620-000 ORLÂNDIA, SP

próxima etapa do curso do Seminário Batista Caraguá em Orlândia será de 16 a 26 de outubro de
2017, distribuídos em dois módulos nas
seguintes datas:
16 A 20 DE OUTUBRO:
TEOLOGIA DO DISCIPULADO
SBC-106
Este curso fornece uma introdução geral
à teologia do discipulado. O curso é dividido
em três unidades principais: (1) Avaliação
do Discipulado de Hoje na Igreja Local; (2)
Fundamentos Bíblicos para Discipulado; e (3)
Discipulado baseado na Igreja. O propósito
deste curso é fornecer ao pastor local com
compreensão teológica básica e ferramentas para implementar um plano bíblico de
discipulado na igreja local.
21 DE OUTUBRO, 23-26:
ELETIVO DO NOVO TESTAMENTO
SBC -108
Este curso fornece informações sobre
vários assuntos do Novo Testamento, como
livros individuais em profundidade, avaliações arqueológicas e culturais da era do

N
Novo Testamento, etc. O objetivo é fornecer
informações gerais sobre a vida e os tempos
do povo de Deus e o início dos tempos da
igreja durante o período do Novo Testamento.
Para saber mais ente em contato com o
Pr. Carlos Alberto Moraes pelos telefones:
(16) 3761-0749 (Residencial) ou (16) 991921440 (Claro e WhatsApp). Se preferir entrar em contato por e-mail: jornaldapoio@
yahoo.com.br.

o dia 31 de outubro de 1517, Lutero
pregou 95 teses na
porta de uma igreja em
Wittenberg, Alemanha. Ele
pensava estar defendendo
a doutrina da igreja e nunca imaginou a tempestade
que estava provocando.
Em poucos dias suas teses
foram reproduzidas e espalhadas pelo país inteiro. O
resultado foi o que os historiadores chamam de “A
Reforma Protestante”, um
retorno às Escrituras como
a única regra de fé e prática,
junto com a crença na salvação somente pela graça
e somente por meio da fé.
O ano de 2017 marca
500 anos deste evento histórico e evangélicos no mundo inteiro celebram a graça
de Deus que nos salvou da
perdição. Nós, batistas, não
somos diferentes. Somos
gratos a Deus por homens
como: Lutero, Melancthon,
Zwinglio e Calvino. Não
fossem eles, nosso mundo
e até nossa fé seriam bem
diferentes.
Porém, nós batistas historicamente defendemos a
ideia de que a Reforma não
foi longe o suficiente, que
ainda não produziu igrejas
como as do Novo Testamento. Assim, nós também

vamos celebrar a Reforma,
mas o faremos ao modo batista: destacaremos as áreas onde concordamos, mas
também lembraremos das
áreas em que discordamos.
Há muitas igrejas evangélicas - e até batistas - com
identidades confusas. Não
queremos julgar ou condenar outras denominações,
mas apenas não perder a
nossa distinção, e a melhor forma de fazê-lo é, de
tempos em tempos, revisar
nossa história e nossas doutrinas.
Portanto, venha celebrar
conosco 500 anos da Reforma Protestante na perspectiva batista. Os preletores
abordarão as principais
doutrinas
da Reforma e nosso
convidado
especial
discorrerá
s o b re o s
distintivos
dos batistas.
PRELETORES E TEMAS:
Mark Swedberg - “A
nossa herança.” Diretor da
EBR, professor visitante em
diversos seminários e pastor
na Igreja Batista da Bíblia em
Carapicuíba, SP.

Marcos Perin – “Sola
Scriptura.” Pastor na Igreja
Batista Regular da Pituba e
deão acadêmico e professor
no Seminário Batista Regular da Bahia em Salvador.
Almir Tavares – “Sola
Fide.” - Pastor na Igreja Batista do Novo Juazeiro (CE),
e professor de teologia no
Seminário Batista do Cariri,
em Crato (CE).
Wagner Amaral – “Sola
Gratia.” - Pastor da Igreja
Batista Regular de Cachoeirinha em Manaus, AM e
professor no Seminário Batista Regular do Amazonas.
Edward Alexander –
“Solus Christus.” - Pastor
da Igreja Batista Vitória
em Pinhais, PR e diretor
do Seminário Batista Regular do Sul, também em
Pinhais.
Thiago Moreira – “Soli
Deo Gloria.” - Pastor na Igreja Batista Tremembé e professor no Seminário Batista
Logos, em São Paulo (SP).
Ryan J. Martin – “Os Distintivos dos Batistas.” - Pastor da First Baptist Church

Pr. Mark e esposo

of Granite Falls, Minnesota,
Estados Unidos. Doutor em
Filosofia pelo Central Baptist
Theological Seminary.
Para se inscrever: http://
congressoebr.com.br/

