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Conferência
Missionária IBE

Na foto a equipe organizadora da conferência.
Leia na página 7, no Radar Geral

Coordenador de
Missões da AMI

O

Coordenador de Missões da AMI, missionário Pr. Carlos Alberto Moraes, neste ano de
2017 realizou diversos trabalhos de acompanhamento
de projetos da missão em
andamento e também a
entrada de novos projetos.
Participou do planejamento
de conferencias regionais e
do congresso que foi realizado em julho na cidade de
Caraguatatuba SP. Durante
o ano Pr. Carlos realizou 21
conferencias, além de pregar e palestrar outras 14
vezes.
A AMI - Associação Missionária Independente, neste ano de 2017, tem passado
por algumas mudanças que
deverão repercutir no início
do próximo ano. Orem pela
Diretoria, pelos missionários

Ano XXXIII • Edição 293 • Nov/Dez de 2017

O que nos espera em 2018?
E
sta é a nossa última edição do Jornal
de Apoio de 2017.
Daqui a pouco será natal
e ano novo. O ano “velho” estará na memória,
sendo lembrado apenas
pelas retrospectivas que
apontarão, principalmente, os piores momentos.
Mas como é de praxe, o
que mais fazemos na virada do ano é olhar para
o futuro, traçando metas,
fazendo planos. Em tempos de crises, as projeções
geralmente são mais otimistas, pois a impressão
que se tem é que pior não
pode ficar.

J

Há tempos eu tenho
dito que faço planos para
os próximos cem anos, pois
mesmo sabendo que a vida
é breve, quero ter motivação para aguardar a volta

de Cristo servindo-o e não
encostado. A impressão que
tenho nessa virada de 2017
para 2018 é que estamos na
contagem regressiva para
o ﬁm, não da crise, mas da

era da igreja. A sensação é
de que o anjo que fará soar
a última trombeta já está a
postos aguardando apenas
a ordem daquele que sabe
o dia e a hora. Pág. 6

Formatura do Seminário Batista
Caraguá em Orlândia

N

e pelos conselheiros. Uma
reforma estatutária está em
andamento para cumprir
requisitos legais e também
para redirecionar os rumos
da missão.

o dia 21 de outubro
de 2017 aconteceu a
formatura com entrega de diplomas e certiﬁcados
de alunos que completaram
etapas do curso de teologia
que tem sido ministrado no
polo de Orlândia SP. Foram
alunos que completaram 4
ou 8 módulos, sendo que
alguns deles estarão dando
sequência aos estudos cursando mais quatro módulos
para completar o Mestrado de Artes em Ministérios
Pastorais.
Algumas mudanças estão sendo feitas na forma
de operar do seminário e
logo no início do ano será
feito uma divulgação deta-

Acampamento Conexão
Jovem do Maanaím

á estamos com quase
tudo pronto para o nosso Acampamento Conexão Jovens no Maanaím
para o feriado da Páscoa de
2018 que esse ano será nos
dias 29 de março, quinta-feira, até dia primeiro de abril,
domingo. A chegada será na
quinta à noite e a saída domingo após o almoço.

jornaldeapoio.com.br

Mais um ano estamos
mantendo o mesmo valor
para cada acampante: R$
150,00 (cento e cinquenta reais), mesmo com o
aumento do aluguel e de
muitos outros itens. Mas
como todos sabem, a nossa
proposta é apenas cobrir as
despesas e esperamos mais
uma vez alcançar êxito.

O tema já está definido: “Postura cristã em um
mundo pós moderno” e
logo divulgaremos mais
detalhes sobre o preletor.
O que já deve ser feito,
imediatamente, é você que
pretende participar nos avisar. Estamos contando que
cada igreja terá um líder
responsável pela inscrição
dos participantes.
Vamos adiantar aqui a
conta para os depósitos:
Banco do Brasil Agência
0408 1 Conta Corrente
38980 3, em nome de Jader Saraiva Machado Neto e
os endereços para contatos:
E-mail: jadermercia@hotmail.com e o telefone (35)
99174-6351.

lhada das próximas etapas
do Mestrado de Artes em
Ministérios Pastorais. O que
está deﬁnido é que Orlândia
terá uma base permanente
do curso e provavelmente
mais duas para o Mestrado,
uma em São Paulo, capital e
outra em Manaus.
Para 2018 estão previstos quatro módulos, pos-

sivelmente com datas em
abril e maio, no primeiro

semestre, e outubro, no
segundo semestre.

Missionários Osmundo e
Mari - Rumo ao Timor Leste

O

smundo viajou com
Mari até o sétimo mês
de gravidez. Conheceram muitas pessoas que se
tornaram especiais para eles.
No ﬁnal de Julho, voltaram a
Campo Grande a ﬁm de esperar a chegada da Sarah. O
quarto e o enxoval estavam
prontos. O sonho da pater-

nidade, latente.
Faltando três dias
para o parto, o coração de Sarah parou de
bater. Não havia nada
que se pudesse fazer,
a não ser clamar ao
Senhor. Naquela mesma noite Mari teve um
parto forçado que colocou sua vida em risco, mas pela graça de
Deus foi preservada. Ainda
havia uma leve esperança
de ouvir o choro da criança nascendo, mas o único
choro que se ouviu foi o de
Osmundo e Mari...
A fase dos “porquês” tirou um pouco a paz, mas a
conﬁança na soberania de
Deus, a trouxe logo de vol-

ta. O conforto veio de Deus
através das muitas vozes dos
irmãos que foram usados
por Deus através de mensagens por todos os meios.
Dividiram a dor e ela se tornou suportável. Como testemunhou Osmundo, “o apoio
de muitos irmãos, da nossa
igreja em Campo Grande e
da nossa missão AMI foi de
fundamental importância”.
Ainda abalados, Osmundo e Mari estão reiniciando
a divulgação visando levantar o sustento para irem ao
campo missionário para o
qual Deus os chamou - o
Timor Leste.
Contatos: E-mail: osmundo_araujo@hotmail.com, e
telefone: (67) 98126-0838

2 Editorial
e Opinião

Um homem pode ser teologicamente instruído e
espiritualmente ignorante”.
(Stephen Charnock)

100% Bíblico

E

stá marcado para Curitiba
PR, a realização do XXIV Congresso Batista Bíblico no período de 16 a 20 de julho de 2018.
Chama a atenção o tema, “100%
Bíblico”, que tem a clara intenção
de conduzir os congressistas a um
debate em torno das posições
bíblicas conservadoras em um
momento em que boa parte dos
que compõem o movimento fundamentalista vai se distanciando
do seu propósito original, sob a
crescente inﬂuência do relativismo
e do humanismo.
Na própria justificativa do
tema, conforme divulgado no jornal O Batista Bíblico, órgão oﬁcial
da Comunhão Batista Bíblica Nacional, está dito que o desejo dos
organizadores do evento é “promover a reaﬁrmação e o resgate
do verdadeiro sentido e propósito
do movimento fundamentalista,
que teve seu início em 1915”.
A intenção é louvável e espera-se da parte dos preletores
que não reprisem equívocos que
alguns entre nós tem cometido,
de confundir questões culturais
relacionados a usos e costumes,
com a doutrina 100% bíblica. Em
muitas oportunidades e em momentos decisivos, tais equívocos
tem contribuído para a falência
do movimento fundamentalista
em nosso querido Brasil.
Desde os primeiros passos na
publicação do Jornal de Apoio em
abril de 1984, tento conduzir-me
com equilíbrio em meus posicionamentos evitando transitar nos
extremos em relação a posicionamentos de cunho cultural em detrimento da doutrina 100% bíblica. Claro que há um preço a pagar
para manter tal posicionamento,
pois trata-se de uma posição que
recebe ataques de ambos os lados.
Mesmo assim, nunca fugi do de-

bate, pois como
batista, pastor,
missionário e
jornalista, amo
a liberdade e sempre faço opção
pelo não conformismo.
De umas poucas coisas me
lembro com tristeza em minha
jornada cristã, principalmente
aquelas nas quais tive que optar
pela quebra de relacionamentos
que ﬁzeram falta e até causaram
dor, mas mantenho-me convicto
de que, apesar de cometer erros
dos quais tive que me arrepender
e até me retratar, nunca tive, no
entanto, que me arrepender por
ter sido omisso.
Os dias maus nos quais vivemos eram esperados. Essa avalanche de lixo que inunda o mundo,
escorre pelas frestas das nossas
igrejas, mas o que causa assombro
é a velocidade dos acontecimentos
que nos envelhece mais rapidamente. Fica difícil acompanhar o
desenrolar dos fatos. Alegro-me,
no entanto, por ver que Deus
continua levantando homens e
mulheres capazes servindo a essa
geração de verdadeiros mutantes
da qual aos poucos me despeço.
Não sei se em algum momento próximo futuro terei coragem
de fazer minhas as palavras do
apóstolo Paulo aﬁrmando que
“combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé” (2Tm.
4.7), mas o que sei, com certeza,
é que a atual geração já não suporta a sã doutrina e, por isso,
amontoam para si doutores segundo os seus próprios desejos,
desviando-se da verdade e dando
ouvidos às fábulas. Tanto às fábulas que brotam das mentes relativistas, quanto das que se postam
como defensores das suas manias
e preferências como se fossem
verdades bíblicas.

Os 10 pastores que
respeito e admiro

C

André Sanchez

omo escrevi sobre os 10 pastores que não respeito e não admiro, quero, na sequência, destacar aqueles que merecem toda a admiração
e respeito devido à forma como tratam o ministério
pastoral. Abaixo segue a minha lista.
1 - O que não é perfeito, mas que busca ser exemplo do rebanho - Esse pastor sabe de suas limitações,
sabe que não é melhor do que ninguém, sabe que
é um pecador resgatado pelo sangue de Cristo. Ele,
porém, sabe também da missão que Deus lhe deu e
busca conduzir suas ovelhas no caminho dado pelo
Supremo Pastor, sendo, antes de todos, o primeiro a vivenciar a Palavra de Deus em sua vida para
testemunhar a outros. Ele tem todo cuidado nessa
questão e pode-se ver em sua vida um homem que
busca viver o evangelho e não somente falar dele. É
humano, tem seus erros, e não faz questão de passar
uma imagem de todo poderoso.
2 - O que faz cultos Cristocêntricos - Esse pastor
busca gloriﬁcar a Cristo nas ministrações que preside.
Busca conduzir todas as coisas para
que Cristo cresça e
todo o resto diminua. Do primeiro
ao último minuto de seus cultos
busca apresentar
a Cristo e conduzir
as pessoas a Ele.
É sensível ao observar e corrigir coisas que tentam competir com a
centralidade de Cristo nos cultos.
3 - O que não tem medo de pregar a Palavra de
Deus - Esse pastor não faz média, antes, entrega a
palavra de Deus conforme a Bíblia a revela. Ele não
usa de técnicas melodramáticas para tocar o coração
dos seus ouvintes. Ele busca antes de tudo, que o
Espírito Santo revele a Palavra aos seus ouvintes,
conduzindo-os à presença viva de Deus. Sabe que
muitas vezes irá desagradar pessoas na sua pregação,
mas é ﬁel às verdades que Deus lhe manda pregar.
4 - O que não crê que os ﬁns justiﬁcam os meios
- Esse pastor é totalmente dependente de Deus em
seu ministério. Ele conduz a igreja a andar nos caminhos corretos de obediência ao Senhor e não nos
caminhos tortuosos que o coração humano propõe e
que visam, antes de tudo, resultados que premiam o
trabalho realizado. Para ele o mais importante é fazer
a vontade de Deus usando os meios dados por Deus.
5 - O que é obediente a Deus mesmo não vendo
resultados palpáveis - Esse pastor gosta de ver os
resultados de seu trabalho, porém, não é guiado por
esses resultados. É guiado pela obediência e direção
de Deus. Mesmo, às vezes, não vendo resultados
pontuados pelas pessoas como o ‘sucesso’, continua
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sendo ﬁel e o pastor responsável por certo número de
ovelhas dadas por Deus. Para ele, cumprir a missão
de Deus não é encher a igreja de gente a qualquer
custo, mas sim obedecer a Deus e conﬁar a Ele os
resultados do trabalho, sejam quais forem.
6 - O que não faz a si mesmo o “bam-bam-bam”
da igreja - Esse pastor sabe fazer suas ovelhas entenderem a diferença entre admiração e bajulação.
Ele não aceita ser bajulado e até adorado como se
fora mais do que os outros ou até mesmo um quase
deus. Coloca-se na posição de servo, tem prazer de
trabalhar em equipe e de ver suas ovelhas se desenvolvendo em seus ministérios, e sempre reitera
que ele também é ovelha do rebanho de Deus. Não
deixa o ego assumir o controle. Ele não é um ídolo
dentro de sua igreja.
7 - O que não explora ﬁnanceiramente suas ovelhas - Esse pastor não é ignorante, não acredita que
as dívidas da igreja são pagas como que por milagre.
Ele sabe das possibilidades da sua igreja e não usa
ameaças e nem promessas que a Bíblia não
faz para que suas ovelhas contribuam com
o trabalho. Ele sabe
instruir corretamente
sua igreja sobre o que
a Bíblia diz a respeito
das contribuições para
o reino de Deus. Não faz
dos momentos de ofertório o momento mais importante do culto e nem
do dinheiro o deus e a conﬁança maior da igreja.
Trabalha a parte ﬁnanceira da igreja com dignidade,
ética e transparência.
8 - O que não tem medo de ensinar profundamente a Bíblia às suas ovelhas - Esse pastor não faz
doutrinas em cima de textos isolados da Bíblia, por
isso, não tem medo de ensinar suas ovelhas a serem
questionadoras, estudantes profundas da Bíblia. Ele
tem porta aberta ao diálogo e aos questionamentos.
Por isso, os cultos que preside são banquetes de
aprendizado e quebrantamento, onde a Palavra de
Deus reina soberana como fonte de ensino e a regra
de fé e prática. Por ser assim ele sabe que precisa
sempre beber dessa fonte para também poder dar
de beber cada vez mais aos seus discípulos.
9 - O que ora sempre buscando em seus pedidos
que seja feita a vontade de Deus em primeiro lugar
- Esse pastor não ousa sequer pronunciar palavras de
ordem a Deus. Ele sabe quem é Deus, sabe de Seus
atributos grandiosos. E mais, sabe exatamente que
ele é apenas um homem imperfeito, que está de pé
pela graça de Deus. Por isso, em suas orações ele é
dependente de Deus e não o chefe de Deus.
10 - O que tem cheiro de ovelha - Esse pastor é
pastor que pastoreia de verdade.
A sua missão de vida é pastorear
e não fazer fortuna com o rebanho vendendo suas peles e carnes!
Chegue perto dele e sentirá o cheiro das ovelhas. Isso porque ele ﬁca
muito perto, ele acompanha, ele
se preocupa com elas. Ele as ama
de verdade, mesmo que elas não
tenham nada para dar-lhe em troca. Ele as acolhe, ele cumpre seu
trabalho cabalmente como bom
trabalhador que não tem de que
se envergonhar.
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Nosso
Destaque 3

Deus não é uma fórmula, Ele é um Pai”.
(Ray Hughes)

Os 10 pastores que não respeito Abrace a
e não admiro
Causa!
André Sanchez
aus líderes existem aos montes dentro das igre- ser unicamente no Deus soberano para objetos e unções
jas. O joio está espalhado dentro da igreja como (falsas) e extravagantes. Trabalha com a ilusão, com a amensinam as escrituras (Mt 13. 26). Isso não é bição, com a falta de conhecimento de muitas das ovelhas
novidade para ninguém. Apesar de designar aqui o que lhe ouvem.
termo “pastores” a essas pessoas que citarei abaixo,
5 - O que “profetiza” o que Deus não mandou profetinão tenho a intenção de diminuir aqueles que fazem jus zar - Usa sua inﬂuência sobre as pessoas para “profetizar”
a esse termo tão lindo mostrado nas escrituras, e que e “revelar”. Porém, não usa a Bíblia, que é a revelação e
realmente pastoreiam de coração as ovelhas do Senhor. é onde se encontram as profecias de Deus para a vida de
Usei esse termo somente para facilitar a identificação seus servos.
dessas pessoas.
6 - O que faz com que seus fiéis o adorem - Ele é visto
Não respeitar aqui não signiﬁca faltar ao respeito, pois como um semideus pelos seus fiéis. O pior de tudo é que
toda pessoa merece ser respeitada. O dicionário online não faz nada para mudar essa situação, pois adora ser
Priberam deﬁne como um dos signiﬁcados de respeito, o paparicado, adora status, adora demonstrar seu grande
“apreço, consideração, deferência”. É nesse sentido que “poder” e ser ovacionado pela multidão. Seu prazer é
não respeito e admiro os pastores citados abaixo
ver multidões afluindo em sua direção com desejo de
Os dez pastores que não respeito e não admiro são:
glorificá-lo.
1 - O que faz do púlpito um palco de shows - A expo7 - O que usa o dinheiro dos dízimos e ofertas para
sição da Palavra é esquecida e substituída pelo talento seu próprio enriquecimento - Esse pastor-empresário é
hollywoodiano desse pastor, que explora as mais diversas formado e pós-graduado em enriquecimento usando a igretécnicas para cativar os
ja. Tem fortuna
seus expectadores, fae bens luxuosos,
zendo do show o protudo adquirido
tagonista do culto. Ele
com a ajuda das
é a estrela e não Cristo
ofertas da igree Sua palavra. Seu púlja que, segundo
pito é lugar de entrediz ele, é usado
tenimento, de show,
para a obra de
e não de pregação, de
Deus. Ele entransmissão da voz de
gana multidões
Deus.
que bancam sua
2 - O que explora ﬁnanceiramente as ovelhas - Esse vida de ostentação.
8 - O que prega a teologia da prosperidade - Um pastor
pastor é muito ambicioso e tem planos de crescimento.
Porém, para a realização dos seus planos, precisa de muito que diz que pobreza é maldição, que o crente verdadeiro
dinheiro. E esse dinheiro é retirado das ovelhas, através será reconhecido pela sua prosperidade material, e outras
das mais diversas técnicas de extorsão (legais). Ele não abobrinhas sem embasamento bíblico, não merece admiraliga para o que a Bíblia ensina e inventa formas de arre- ção. Se a Teologia da prosperidade é um câncer, esse pastor
cadação para realizar seus sonhos megalomaníacos. As é um espalhador de doenças no meio do povo.
ovelhas são iludidas, exploradas e sugadas até a última
9 - O que usa versículos isolados da Bíblia para fundagota que podem dar.
mentar doutrinas destruidoras - Esse pastor adora inventar
3 - O que insiste em querer fazer a agenda de Deus doutrinas usando versos bíblicos isolados, cuja interpretação
- Um pastor que quer determinar lugar, dia e hora para isolada, sem considerar contextos e outras boas regras de
Deus agir não merece meu respeito. Segunda: Deus age interpretação, favoreça seus pensamentos e desejos.
na família; terça: nas ﬁnanças; quarta: Deus dá o Espírito
10 - O que [acha] que determina a ação de Deus - É uma
Santo; quinta: Deus faz conversões e sexta: Deus liberta piada dizer que um homem determina algo ao Todo-Podeas pessoas de demônios. Deus agora está preso em uma roso, mas essa ousadia acontece. Palavras ousadas saem
agenda criada pelo homem?
da boca desse pastor determinando, ordenando, exigindo
4 - O que ilude as pessoas com amuletos, objetos un- que Deus faça determinadas coisas que, segundo ele, Deus
gidos e unções que não vem de Deus - Esse pastor es- tem de fazer. Coitado, não tem nem noção da besteira que
craviza pessoas em crendices e superstições que não são faz! E o pior: ensina as pessoas a agirem também assim!
encontradas e ordenadas na Bíblia. Desvia a fé que deveria
Esses são os pastores que não respeito e não admiro.

M

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

Edgar Donato

s pessoas só abraçam uma causa quando são tomadas por uma forte convicção que tal causa vale
a pena. Ninguém se dispõe a mergulhar num ideal
se o tal não o convence.
Quando você se torna cristão, geralmente faz as
coisas simplesmente porque as pessoas ao seu redor
sugerem ou porque as imita. Você pode orar, ler a Bíblia
e frequentar cultos porque está seguindo o exemplo
dos outros, algo completamente normal para um novo
crente, assim como para as crianças, pois imitam os
outros. Mas quando você cresce, precisa desenvolver
suas próprias razões para fazer o que faz. Essas razões
são as convicções. As pessoas sem convicção geralmente
seguem a multidão e sem pensar... Fiquei impressionado
pela carta que um jovem comunista enviou para a sua
noiva, na metade do século XX :
“Nós comunistas temos alto índices de baixas.
Somos dos que são alvejados, enforcados, linchados,
provocados, intimidados, detidos, despachados dos
empregos, e por todos os outros meios dão-nos tanto
desconforto quanto possível. Certa porcentagem de
nós é morta ou aprisionada. Vivemos virtualmente na
pobreza. Devolvemos ao partido cada centavo além
ao absolutamente necessário para manter-nos vivos.
Nós comunistas não temos tempo para muitos cinemas, concertos, lautas refeições, ou casas decentes e
carros novos. Temos sido descritos como fanáticos...
Somos fanáticos. As nossas vidas são dominadas por
um grande fator que a tudo eclipsa: A LUTA PELO
COMUNISMO MUNDIAL.
Nós comunistas temos uma filosofia de vida que
nenhuma soma de dinheiro poderia comprar. Temos
uma causa pela qual lutar, um propósito definido na
vida. Subordinamos o nosso pequenino eu pessoal a
um grande movimento da humanidade, e se a nossa
vida pessoal parece dura, ou se o nosso ego parece
sofrer com a subordinação ao partido, temos adequada
recompensa no pensamento de que cada um de nós, a
seu modesto modo, está contribuindo para algo novo,
real e melhor para a espécie humana. Há uma coisa na
qual estou empenhado com intenso zelo, e essa coisa é
a causa comunista. É minha vida, meu negócio, minha
religião, minha distração, minha namorada, minha esposa, minha amante, meu pão, minha comida. Trabalho
por essa causa o dia inteiro, e de noite sonho com ela.
Sua posse sobre mim cresce; não diminui com o passar do tempo. Portanto, não posso dar continuidade
a uma amizade, a um caso de amor, ou sequer a uma
conversão, sem ligar isso a esta força que ao mesmo
tempo empurra e guia a minha vida. Avalio as pessoas, os livros, as ideias e ações segundo a forma como
afetam a causa comunista e por sua atitude para com
ela. “Já estive na prisão por causa das minhas ideias
e, se necessário, estou pronto para enfrentar o pelotão
de fuzilamento.”
Eis aí uma pessoa que foi comprometida e militante
ferrenho de uma causa. E quanto a nós? Nossa dedicação,
esforço e engajamento deveria ser menor? O nosso Amado Salvador não merece de nós uma entrega completa?
Sabemos na história da Igreja sobre incontáveis mártires
que deram suas vidas e não negaram a fé. Admiro a convicção do apóstolo Paulo : “Porém em nada considero a
vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a
minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus,
para testemunhar o evangelho da graça de Deus”. “Para
mim o viver é Cristo e o morrer é ganho.
Ei um teste: Se eu realmente conﬁasse em Deus, não
iria me preocupar tanto; se eu realmente tenho uma
mensagem que muda vidas, vou tentar transmiti-la; Se eu
realmente creio na oração, vou orar com perseverança. Se
eu realmente creio que existe um céu, vou querer levar
o maior número de pessoas para lá.
Cada cristão foi chamado para ter um ministério
mundial. Chamada para atuar localmente, nacionalmente e internacionalmente. Temos uma causa (serão
minhas testemunhas), temos uma capacitação (recebereis poder), temos uma certeza (Cristo voltará assim
como subiu).

4 Observatório
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A difícil
tarefa
de ser só
ajudadora...

Quando as pessoas encontram a Escritura, sem encontrar
Cristo, eles substituem a relação pela religião”.
(Kris Vallotton)

Genaina Reder

D

eus nos criou mulheres e nos deu a responsabilidade de sermos ajudadoras (Genesis 2.18). Com o
passar do tempo fomos tomando para nós outras
responsabilidades, que nada tem a ver com o plano de
Deus para nós enquanto mulheres, biblicamente falando.
O movimento pelo mundo, mais fortemente a contar
da década de 60, incentivou as mulheres a buscarem
direitos iguais aos dos homens. A busca é nas esferas
política e social incluindo casamento e trabalho. Não
que seja errada essa busca, o perigo é quando a busca
de tais direitos levam as mulheres a reivindicar e assumir
papéis que não lhes cabe, que originariamente não foram
concebidos por Deus para nós.
A concepção da relação opressora entre homem e
mulher é humana, não divina. A Bíblia conduz a relação
homem x mulher de forma igualitária e complementar,
nunca opressora. Creio que Deus concebeu tanto homens
como mulheres competentes, porém, com funções, papéis
distintos. Deus nos chama enquanto mulheres para contribuir com a sociedade como ajudadoras. Nosso maior
desaﬁo é não enxergar essa responsabilidade sob a ótica
míope de estar sendo desvalorizada ou colocada em segundo plano, em condição de inferioridade.
Enquanto mulheres, somos capazes de assumir e dá
conta dos mais variados papéis e responsabilidades, o
problema é a que preço conseguimos isso. Como não
fomos concebidas pelo Criador para tais responsabilidades, acabamos por amargar um peso, uma amargura
que coloca muitas mulheres no topo do “sucesso”, seja
na carreira, no lar, nas igrejas, mas lhes rouba a alegria,
lhe empurra para a ansiedade, para as síndromes mais
variadas (do pânico, da ansiedade, do medo, da solidão,
da depressão).
A sociedade pós-moderna coloca no termo ajudante
um sentido pejorativo, desprovido de dignidade, alguém
inferior, que apenas cumpre ordens de outro que lhe é
superior. Certamente essa não era a proposta de Deus
para a mulher quando a criou. Deus concebeu a mulher
um ser inteligente, capaz, sensível, dotado de habilidades complementares ao homem, como a emoção, por
exemplo, que nos faz muito mais sensíveis para com os
outros; capacidade para mediar conﬂitos, que os homens
fazem questão de passar o mais longe possível. Somos
multi, enquanto eles são uni, ou seja, fazemos dez coisas
ao mesmo tempo enquanto eles uma de cada vez...Isso
é um defeito deles ou nosso? Não! É a sabedoria divina
da complementariedade.
Precisamos aprender a viver satisfeitas com o papel
que Deus nos conﬁou: o de ajudadora. Não precisamos
provar para ninguém que somos capazes, nosso Pai celestial conhece e conﬁa em nossa capacidade. Na história
da vida não somos coadjuvantes, somos protagonistas,
ajudando a escrever uma linda história, onde o autor é
nosso Pai Celestial e o Personagem principal é Jesus Cristo,
Aquele a quem pertence a glória eternamente!

Iquitos - Peru

Rocha Eterna

No mês de outubro foram realizadas duas campanhas de evangelismo
juntamente com novos
voluntários e pastores. Foram usados 15 pregadores
oriundos de sete diferentes cidades de dois estados.
Durante a campanha o grupo esteve em um complexo
de aproximadamente 6.000
homens, entregando 2.000
folhetos evangelísticos. Durante os cultos, estiveram
presentes 622 pessoas ouvindo atentamente a men-

Ji-Paraná

Os missionários Pr.
Adilton Campos e Vilma
trabalhando com a etnia
Gavião em Ji Paraná RO na
tradução do texto bíblico e
de lições bíblicas na língua
tupi-monde. Segundo informações do próprio missionário, concluíram o rascunho da tradução do livro de
I Coríntios, e estão fazendo
atualizações nas porções bíblicas do livro de Gênesis.
Também concluíram a ministração das lições do livro
de Efésios. Pr. Adilton disse
que tem sido gratiﬁcante e
motivo de gloriﬁcar a Deus
ao contemplar o amadurecimento da Igreja Gavião
através do conhecimento
das Escrituras. No mês de
agosto Adilton participou

sagem do
Evangelho,
das quais,
230 ﬁzeram
uma decisão
pública de
fé. Também
na Penitenciária Feminina foi realizado evangelização para
cerca de 400 mulheres,
sendo que 15 delas fizeram decisão. Orem pelos
voluntários, especialmente por dois homens e uma
mulher que estão orando
sobre a possibilidade de
se tornarem missionários
com a Rocha Eterna. Contato: Pr. João Henrique
Nunes Alves, WhatsApp
(16) 98818-0994, e-mail:
ministeriorochaeterna@
aol.com, ou www.rochaeternaroapm.com.

do Seminário de Tradução
Bíblica, em Manaus, uma
ferramenta abençoadora
para o ministério. Em outubro, quatro alunos do CTMS
- Centro de Treinamento
Missionário Shekinah, passaram vinte dias de estágio
na tribo Gavião e tiveram a
oportunidade de conhecer
um pouco mais da realidade
do trabalho transcultural indígena. Estiveram, também,
em uma das aldeias do povo
Zoró e do povo Arara, que
no momento clama por missionários e não há obreiros
disponíveis. Orem pelos
missionários Adilton e Vilma. Para contatos: E-mail:
adilton.campos@mntb.org.
br; Tel. (69) 99966-0097
WhatsApp.

Família Martins

O pastor Fernando César
Martins juntamente com sua
família, continuam servindo
com alegria na implantação
da Igreja Batista Boas Novas em São Carlos. Almas
continuam sendo salvas e
edificadas. Recentemente
foram evangelizados e ﬁzeram decisão: Marcelo, Adão,
Clara, Antônio, Maria, Lúcio,
Cirino e Wesley. Orem por
eles, pois entrarão em pro-

cesso de discipulado. Orem
também pelo trabalho na cidade de Araraquara onde o
Pr, Fernando continua dando
apoio. É necessário um pastor para aquela igreja. Orem
pela saúde do Pr. Fernando
em tratamento da próstata
e pela sua esposa, Milena e
as ﬁlhas, Isabela e Ana Luisa.
Contatos pelo WhatsApp (16)
98116-4547 ou e-mail: prfernando20@hotmail.com.
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Redentora RS

O Projeto Gaúchos para
Cristo da Região Celeiro, com
trabalho de implantação de
uma igreja em Redentora RS,
continua sob a responsabilidade do missionários Isaias
Batista Gonçalves Vieira, sua
esposa Geni e os ﬁlhos, Hasta Gabrielly, Hane Isabelly e
Matheus Feliphe seguem ﬁrmes na obra do Senhor. Recentemente foram batizados
5 novos irmãos em Redentora e o trabalho vai crescendo.
Pr. Isaias está muito grato a
Deus pela aquisição da Kombi para o ministério, pois será

de grande ajuda para o trabalho, principalmente para
levar os irmãos e congregados para casa após os cultos. Tem irmãos que fazem
uma caminhada de uns 30
minutos, e também não tem
iluminação e nem asfalto; é
mato e barro, muitos com
criança no colo. Foi com a
ajuda de muitos irmãos e
igrejas que essa compra foi
viabilizada. Contatos pelo
e-mail: isaiasegeni@gmail.
com, telefones: (55) 999053881(VIVO) e (55) 8442-3941
(OI).

Cubati PB

A Igreja Batista Bíblica Fundamentalista
de Cubati sob a liderança do Pr. Marcos
Antonio realizou conferencias tendo dois
preletores: Pr. Lúcio
Pires da IBR do Monte Santo e o Pr. Florisvaldo Xavier da IBB
de Marechal Rondon
BA. Na quarta-feira a
conferencia foi aberta com
um culto de oração na IBBF
de Cubati, na quinta-feira,
evangelismo em São Vicente
do Seridó com uma equipe
de jovens para distribuir
1.000 folhetos e fazer visitas. Deus abriu a porta e
puderam participar de um
programa na Rádio FM da
Cidade. Na sexta-feira a igreja se deslocou para a Congregação Batista do Sitio Salgado, onde foi realizado um

culto com os irmãos daquele
local. No sábado, com início
às 10 horas da manhã, um
dia de lazer proporcionado
por um irmão de São Paulo,
e à noite o culto na IBBF de
Cubati com a participação
das Igrejas de Queimadas,
Alto Branco e do Monte Santo em Campina Grande. No
encerramento do domingo,
culto na IBBF de Cubati com
duas conversões. Louvado
seja o Senhor.

Torres Vedras - Portugal
Orem pela Daniela, ﬁlha
dos missionários Jovito e
Cristina Nunes que estão trabalhando em Torres Vedras,
Portugal. Com fortes dores e
sangramento os médicos estão entre dois diagnósticos:
endometriose (o mais provável) ou uma bactéria. Na
obra, recentemente houve
quatro decisões para Cristo,
sendo duas em cada igreja:

Torres Vedras e Fernão Ferro.
Há batismos a serem realizados em Fernão Ferro. Pr.
Jovito completou 23 anos
em Portugal juntamente
com sua família, a esposa
Cristina e os ﬁlhos Daniela
e Gabriel. Para contatos: Telefone: 00351 261 40 5898;
Celular e WhatsApp: 00351
925 182 622. Por e-mail:
cgdjovitonunes@gmail.com.

São Braz do Piauí

Salto SP

O missionário Pr. Saul
Mera Ramirez, trabalhando
em Iquitos, na Amazônia
Peruana, tem uma nova
congregação a 57 km de
Iquitos e sob a liderança
irmão Eduardo Mey. Há 15
comunidades para serem
alcançadas naquela região.
Orem também pelo traba-

lho na cidade de Indiana
onde a Igreja Batista Horeb
já comprou um terreno e
algumas Igrejas no Brasil
estão ofertando para a
construção do templo. O
missionário Juan Falcón e
família estão encarregados
desta congregação. E-mail:
sauliquitos@yahoo.es.

Em novembro o missionário Pr. Weber Gusmão e família, completa
dois anos desde o primeiro culto realizado em Salto no dia 11 de novembro.
Na celebração do segundo aniversário formalizou-se o rol de membros
fundadores e com 20 pessoas frequentando os cultos
noturnos de domingo. Orem
pelo sustento ﬁnanceiro do
missionário que alcançou
até agora 57% do necessário
com o apoio de 17 igrejas. O

Senhor tem usado homens
como o Pr. Pier da IBNA de
Campinas SP para ajudar em
alguns trabalhos em Salto.
Contatos: (011) 2840-3145 /
9.9637.3007 ou e-mail: weberfg@yahoo.com.br.

O missionário Pr. Apoeme Santos Silva, trabalhando no sertão do Piauí tem
visto crescer a frequência de
pessoas no trabalho. Continuem orando em favor do
missionário e sua família,
bem como em favor das
almas que precisam de sal-

vação. Pr. Apoeme tem realizado muitos cultos evangelísticos. Intercedam também
pela ediﬁcação dos salvos e
pela família do missionário:
Lívia, Samuel, João Marcos
e Paulo. Para contatos, use
o e-mail: pr.apoeme@hotmail.com.
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Deus fica mais impressionado com a sua fé,
do que com sua teologia”. Randy Clark
Nov/Dez de 2017 •

Mococa SP

“Por mais que a gente
queira controlar as coisas,
apenas Deus é soberano. A
nós cabe planejar, sonhar
e conﬁar em Deus, pois os
resultados estão sob o seu
controle. E Planejando,
sonhando e conﬁando em
Deus é que fechamos mais
um trimestre, cientes de
que não somos os donos da
obra, mas servos obedientes
ao chamado de Deus”. Essas
foram as palavras do missionário Pr. João Camargo de
Vasconcelos Filho em seu
relatório no mês de outubro
próximo passado. A palavra
de Deus continua sendo semeada no bairro em que a
igreja está sendo implantada e os frutos, certamente
virão no tempo de Deus.
Muitas crianças estão re-

Pilar - Argentina

Dos dias 11 a 13 de
setembro foi realizado
o Primeiro Congresso
Fazedores de Discípulos
na Argentina. Pastores
de várias regiões do país
participaram deste evento que já tem começado a
fazer diferença em muitas
igrejas. O congresso foi
organizado pelo Pr. Jaime Greenwood e pelos
irmãos da igreja em Pilar.
Alguns pastores do Brasil também participaram
tornando para os trabalhos
e as reuniões estão animadas. No mês de setembro, a
igreja enviadora do missionário, começou um projeto
novo de apoio ao trabalho em
Mococa e, uma vez por mês,
estarão enviando um grupo
de pessoas para ajudar no
desenvolvimento do projeto. Da primeira vez foram o
irmão Dijalma, sua esposa
Sandra e a ﬁlha Tamires, mais
o irmão Renildo e a esposa
Maria, foi um tempo muito
abençoador. Pr. João está
cursando uma Pós-graduação
em Plantação e Revitalização
de Igrejas pelo CTPI e espera
aplicar esse conhecimento
em Mococa. Contatos pelo
e-mail: prjoaovasconcelos@
yahoo.com.br e WhatsApp:
(19) 99403-0074.

Amigos de Sião

e, ao mesmo tempo puderam visitar o trabalho
do missionário Adriano
Silva em Pillar, passando
um precioso tempo de
edificação e comunhão.
O missionário ficou agradecido pela presença dos
pastores José Bezerra, Ary
Langrafe, Rodrigo, Rudge e
Diego Garcia. Aproveitando a viagem, os pastores
levaram 20 mil folhetos.
Para contatos: Siladrianojosisilva@gmail.com.

Projeto Grande ABC

A Igreja Batista Independente de São Bernardo do
Campo SP, base do Projeto
Missionário Grande ABC
Paulista, com os missionários Tome Lopes dos Santos
e Geraldo Majela Pupin, e o
Pr. Antonio M. Pupin, realizou a série de conferencias
missionárias nos dias 11
e 12 de novembro, tendo
como pregador o Pr. Alexandre de Oliveira da Igre-

ja Batista Independente de
Serrana SP. O tema abordado foi “A ﬁdelidade de Deus
e a nossa missão”. A igreja
apoia atualmente 22 projetos missionários. No ﬁnal
de setembro foi realizado
um batismo e nove novos
membros foram recebidos
pela igreja. Foi dado início
a campanha dos tijolos com
vistas à construção do prédio da igreja.

Aroeiras BA

Nos encontros dos “Amigos de Sião”, o Pr. Alexandre
B. Dutra realiza vários estudos bíblicos respondendo os
questionamentos teológicos
sobre a vida, obra e ministério do Senhor Jesus, baseado no best-seller: “Respondendo Objeções Judaicas
Contra Jesus”, do Dr. Michael Brown. Os Encontros dos
Amigos de Sião acontecem
toda sexta-feira, durante o
ano letivo com o propósito
de ediﬁcar os judeus e gentios crentes, além de prepará-los para o testemunho

Maputo

O missionário Divino Gomes de Amorim, que atua
em Maputo, Moçambique
na África, esteve em viagem
ao Brasil para visita à família e treinamento da MBBF.
Mesmo sendo por um curto
período, ainda foi possível
visitar algumas igrejas dando relatórios do trabalho.
Maria e Nathanael, esposa

do Messias. Orem pela Jane,
esposa do Pr. Alexandre, que
acaba de fazer uma histerectomia parcial no dia seis
de novembro. Os Amigos
de Sião estão nas mídias sociais. Acompanhem notícias
e estudos, assista aos vídeos
e divulgue esse ministério:
www.youtube.com/amigosdesiaoaimi; facebook.com/
amigosdesiao Blog: http://
noticiasdesiao.wordpress.
com; E-mail: amigosdesiao@gmail.com. Orem pela
família Dutra: Pr. Alexandre,
Jane, Nicolas e Gabriel.

e filho do pastor Divino,
estarão no Brasil de 11 de
outubro até 30 de Agosto
de 2018. Eles ficarão em
Curitiba para tratamento de
saúde. Orem pelo missionário Divino Amorim e família.
Contatos pelo telefone (258)
21 41 47 37 e 84 60 31 570,
e-mail: divinogomesamorim@gmail.com.

Nos dias 10,11 e 12 de
novembro acontece uma
série de conferências na
congregação de Aroeiras
Bahia. O preletor é o Pr.
Manuel Fernando Cano,
Secretário Executivo da
CNBB. O irmão Ismael José
da Silva é obreiro em Mansidão Bahia e o irmão José
Carlos Pereira é obreiro em
Aroeiras. Os dois obreiros
estão trabalhando por
dedicação e confiança na
recompensa de Deus. Os
dois templos que estão
sendo erguidos, está cus-

tando muito suor derramado por estes dois queridos
irmãos. Orem por eles. Na
medida do possível fale
de seu trabalho orando e
pedindo orações para que
não desfaleçam nas dificuldades que aparecem
no seu dia a dia como homens de Deus. Orem, também, pelo Pr. José Antônio
Marques, responsável por
essas congregações. Para
contatos: Fones fixo (89)
35751097/1531; e-mail: joseantonio1947@hotmail.
com.br.

Novo Gama GO
A Primeira Igreja Batista Bíblica em Novo Gama
GO, liderada pelo Pr. Geovan realizou a sua conferência em comemoração
pelos 33 anos de história.
A conferência foi realizada
do dia 30 de setembro a
primeiro de outubro, tendo como conferencista o
Pr. Dominicano Gonçalves
do Templo Batista em Vila
das Mercês, São Paulo SP.
A programação teve início
na sexta-feira dia 30 com
um estudo para casais sob

o tema: Como vencer os
conflitos no casamento.
No sábado e domingo, os
cultos glorificaram a Deus
pelo aniversário da igreja.
A igreja trabalha na construção do seu templo e
todos trabalham para seu
crescimento a fim de que
venha a ser a maior Igreja
Batista Bíblica na região
Centro-Oeste. Contato:
(61) 99168-6291 (Claro);
(61) 98521-4397 (OI), ou
pelo e-mail: prgeovan@
yahoo.com.br.

José Soares

All the
people living
for today? *

E

xiste em nossos dias, creio que com mais intensidade que outrora, uma pressão externa e interna para que procuremos e permaneçamos numa
“zona de conforto” no que diz respeito a deﬁnição do
que seja certo ou errado. Há um sedutor apelo para
que ﬁquemos confortavelmente numa posição ﬂexível
e igualmente deixemos os demais na mesma indeﬁnição e letargia espiritual, que não os incomodemos, que
não venhamos a tocar em pontos que venham a gerar
conﬂitos. Em outras palavras somos intimados a ser uma
metamorfose ambulante sem uma opinião formada, ser
o que passaram a chamar de politicamente correto e a
essa passividade, a esse sucumbir e pressão da cultura
vigente, chamam de amar.
É como se aceitar o próximo como ele é, sem nenhum juízo de valores, sem o compromisso de influenciá-lo, sem nenhuma pretensão, oração e estratégia
para apresentar o que a Bíblia claramente define como
propósito de Deus para a sua vida, fosse amor. Isso,
creio eu, na verdade tem outro nome, é incredulidade
quanto ao que a Bíblia diz, é compromisso com os interesses pervertidos da natureza humana, mais do que
compromisso com a santidade de Deus, é idolatrar o
conforto, é hedonismo, é a cultura do prazer assumindo
a primazia em nossas vidas.
E quando isso acontece, quando deixamos de
influenciar, deixamos de produzir e passamos a
consumir. O mundo começa a tomar conta, tudo
passa a valer, e a paixão, o desejo carnal, a sensualidade, a permissividade, passam a ser confundidos com amor. Assim, não há mais perspectiva
de eternidade. É como se um dia não tivéssemos
que prestar contas a Deus e assim o que passa a
contar é o aqui e agora.
Todavia, o meu vizinho que está com câncer de próstata, o garotinho que morreu atropelado algumas semanas
atrás, a seminarista que não resistiu a uma infecção na
bexiga, tudo isso está me avisando que sou frágil, tudo é
passageiro e crendo ou não, um dia o homem irá encarar
o seu Criador.
“Desperta tu que dormes, levanta-te,
dentre os mortos e Cristo te esclarecerá”
Efésios 5:14
(*Todas as pessoas que vivem hoje?)

6 Visão
Panorâmica
Os 500 anos
da Reforma
Protestante do
século XVI

N

Paz não é ausência de conflito é a
autoridade sobre o caos”.
(Danny Silk)
Continuação da Página 1

Barbosa Neto

o dia 31 de outubro passado, nós, como herdeiros que
somos, comemoramos – se é que comoramos - os 500
anos da Reforma Protestante do Século XVI. Naquele
dia foi comemorado por todos aqueles que se chamam
cristãos evangélicos, das mais diversas linhas ou correntes
teológicas, devido a sua relevância para o Cristianismo. E disso
não podemos jamais nos esquecer! A Reforma começou,
propriamente dita, quando, segundo se conta, Martinho
Lutero aﬁxou o “Debate para o esclarecimento do valor das
indulgências”, também chamadas de suas 95 teses na porta da
Igreja do Castelo, em Wittenberg, uma cidade da Alemanha,
localizada no estado de Saxônia-Anhalt. E devemos ter em
mente que Lutero alimentou um fogo que tinha se iniciado
alguns séculos antes. E, não somente isso: podemos dizer
que a Reforma se encerrou em algum momento entre 1550
a 1600, ainda que seus efeitos continuem até os dias de hoje
– ou pelos menos, esperamos isso.
A partir do dia 31 de outubro de 1517 o Cristianismo
mudou o seu rumo para melhor – pelo menos assim esperamos - naquele tempo ou momento, pois o Cristianismo de
então estava mergulhado na maior depravação religiosa que
possamos imaginar! A palavra é forte, mas o termo é este
mesmo. Os reformadores ergueram uma bandeira contra
os problemas morais, teológicos, doutrinários, espirituais
e contras as injustiças de sua época, muito bem antes e
culminou com o monge agostiniano Martinho Lutero.
Entre as diversas heranças deixadas pela Reforma Protestante do Século XVI podemos citar os cinco solas como
as mais signiﬁcativas:1. Sola Scriptura (somente a Escritura):
aponta a Bíblia Sagrada como autoridade máxima para
doutrina e prática cristã; 2. Solus Christus (somente Cristo):
não existe outro que tenha poder de salvar, apenas Cristo;
3. Sola Gratia (somente a graça): alcançarmos a salvação
pela graça de Deus, não por méritos humanos); 4. Sola Fide
(somente a fé): é somente pela fé que podemos ser salvos;
5. Soli Deo Gloria (somente a glória de Deus): não há nada
nem ninguém que deva ser dada a glória, senão a Deus;
Estas cinco verdade são básicas para qualquer cristão
verdadeiro, e creio que todos nós sabemos que os cinco
pilares levantados pela Reforma devem nortear a vida do
crente. Porém, após quinhentos anos, preocupa-nos e muito,
ver que, especialmente no Brasil, estes princípios não são
colocados em prática como deveriam ser. Como Lutero
desejava, a data também é válida para uma discussão não
só sobre a importância da Reforma, mas principalmente
sobre quanto dela ainda vive na essência das igrejas locais
que se dizem herdeiras da Reforma. O pilar da Reforma não
está em todas as 95 teses de Lutero, mas em um trecho em
especial que defende a soberania das Escrituras, de Cristos,
da graça, da fé, e da glória de Deus para o fundamento do
que se chama de cristianismo. Olhar para os pilares deste
movimento histórico, no entanto, nos leva a reﬂetir sobre
a igreja atual, cinco séculos depois. Como estamos, hoje?
Infelizmente, o que vemos hoje com certa frequência, são
líderes religiosos buscando a glória divina para si mesmos,
vemos pessoas que confessam serem cristãs com práticas
totalmente contrárias às propostas pela Palavra de Deus.
Inacreditável, mas é verdade! Seu testemunho de vida é uma
verdadeira desmoralização! Para muitos, a fé em Cristo já
não é suﬁciente, por isso depositam a sua fé em pastores
mercenários, mestres de última hora, em denominações
oportunistas, em objetos, verdadeiros amuletos, etc., esquecendo-se que Jesus Cristo, o único e suﬁciente Salvador
e Senhor. Outros, com sua vida, não demonstram gratidão
por tão grande salvação proposta por Cristo, pois se julgam
merecedores, quando deveriam pensar do que seria de cada
um de nós se não fosse a graça de Deus em nossas vidas!
Esperamos que o 31 de outubro tão importante da
comemoração dos 500 anos Reforma Protestante do Século XVI, da qual somos herdeiros, quer queiramos ou
não, mais do que possamos ter comemorado, precisamos
em nossas igrejas locais de uma revolução espiritual que
resgate os valores da Palavra de Deus e reforme o senso
comum dos crentes em geral, levando-nos de volta aos
princípios fundamentais da fé cristã e, acima de tudo, aos
pés da Cruz do Calvário! À Ele, que morreu por nós, em
nosso lugar, por amor, toda honra e toda a glória! Para
sempre! Amém!
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O que nos espera em 2018?

embro-me da virada
do milênio, de 2000
para 2001, quando
as expectativas eram bem
maiores do que as de hoje.
Confesso que eu mesmo vivi
uma sensação diferente,
lembrando-me das ﬁcções
da minha adolescência, escritas por Isaac Asimov onde
tudo era associado ao então
longínquo ano 2000. Havia
algo de mágico naquela expectativa do início do terceiro milênio da era cristã.
Embora ﬁccionista, Asimov tinha certa autoridade
por ser bioquímico, professor universitário e criador
das famosas leis da robótica.
Sua formação conferia seriedade aos seus milhares de
textos ﬁccionais, exatamente pelo seu conhecimento
cientíﬁco aliado à habilidade
com as letras.
Asimov teve muitos
acertos sobre as maravilhas do ano 2000 prevendo
smartphones, robôs, inteligência artiﬁcial e veículos
autônomos que já estão
entrando em testes atualmente. Mas um detalhe que
não estava na ﬁcção quase
profética do mestre Asimov,
o que ﬁcou muito clara logo
no início de 2001, foi a perspectiva de que a economia
mundial viria a ser o carro

chefe do controle total que
está profetizado na Bíblia,
no capítulo 13 do Apocalipse.
Na virada para o terceiro milênio, evidenciou-se,
entre outros, o nome de
George Soros, que ganhou
milhares de milhões de dólares por antecipar convulsões nos mercados ﬁnanceiros. O que Soros fez serviu
como uma demonstração
prática do que poderá acontecer no momento em que
o anticristo for entronizado
neste mundo.
Há um livro escrito pelo
próprio George Soros, “A
era da Falibilidade - consequências da guerra contra
o terrorismo”, onde vemos
retratado o uso do mercado
como se fosse um “deus”,
reportando-nos ao ensino
de Jesus em Mateus 6.24
onde ele diz claramente que
“ninguém pode servir a dois
senhores; pois odiará um e
amará o outro, ou será leal
a um e desprezará o outro.
Não podeis servir a Deus
e a Mamon”. Mamon é o
“deus” da riqueza material.
Soros e muitos outros
nomes que ocupam lugar
de destaque nas dinastias
que estão no controle da
economia mundial, como
os Rothschild, Rockefeller,

Morgan, du Pont e Bush, são
os denominados “estadistas
sem estados”. Eles inﬂuenciam governos no mundo
todo através de partidos de
direita e de esquerda.
O quadro mais perverso
que está em fase de acabamento, é o que mostra que
as 25 famílias mais ricas do
planeta estão investindo na
diminuição da população a
ﬁm de preservar o planeta
para uma população de 500
milhões de habitantes. Atualmente somos 7,6 bilhões
de pessoas. Como chegar a
apenas 500 milhões? Aqui
entra os megainvestimentos
desses “estadistas sem estado”. Eles gastam fortunas
para mudar, pela aprovação
de leis e pela imprensa, a
ideia da população sobre
temas como aborto, ateísmo, legalização das drogas,
educação sexual, eutanásia, feminismo, controle
de armas, e a imigração
em massa. A Open Society,
controlada por Soros, promove experiências diversas
em engenharia social com
pleno apoio à ideologia de
gênero, carro chefe da diminuição populacional.
No seu livro, “A Era da
Falibilidade”, o autor deixa
claro que seu principal objetivo é uma globalização da

liberdade, com ênfase nos
interesses das minorias,
especialmente as sexuais,
garantidos por meio de legislação. O jogo é claro: as
minorias prevalecerão sobre
a maioria.
Os ataques contra os
cristãos conservadores ﬁcarão cada dia mais intensos
e, de acordo com o que foi
previsto por Soros, o Brasil,
a partir de 2018, será um
intenso campo de batalha
na aprovação de leis que
deverão afetar toda a América Latina. O escritório da
Open Society está no Rio
de Janeiro desde 2014 e
eles trabalham estratégias
para atuar através de qualquer partido que esteja no
poder.
Em tempos de pós-verdade, cultuada pelas organizações do senhor Soros, o
que prevalece é a mentira e
o engano através da relativização da realidade. O passo
decisivo para a tomada do
controle, foi deixar o Brasil no estado em que está,
nas mãos do senhor Michel
Temer, um desgoverno sem
qualquer respaldo popular,
ávido pela hegemonia propalada pela era da falibilidade.
Que Deus tenha misericórdia do seu povo!

DICAS de Leitura

AS DISPENSAÇÕES DA BÍBLIA
Norbert Lieth
Chamada da Meia Noite
www.chamada.com.br
É possível equiparar a Era do Paraíso com a Era da Lei? Ou a Era da Lei
com a Era da Graça após a primeira
vinda de Jesus? Quais são estas diferentes dispensações e por que é
tão importante compreendê-las? O
autor esclarece de forma clara e sucinta, o quão determinante são as dispensações para capturar o signiﬁcado da
Palavra de Deus.

CRISTIANISMO DESCOMPLICADO
Augustus Nicodemus
Editora Mundo Cristão
www.mundocristao.com.br
Questões complexas da fé debatidas de modo acessível a todos. O
hermético teologuês traduzido para
o português do dia a dia, mostrando
que a teologia é para todos. Nicodemus desvenda um emaranhado de
assuntos que desaﬁam a cosmovisão
cristã, como ideologia de gênero, sofrimento, divórcio,
sexualidade, possessão demoníaca e suicídio.

TER FÉ NA CIDADE
Tiago Cavaco
Editora Vida Nova
www.vidanova.com.br
Inovador e provocativo, o autor
responde a uma importante indagação: “A religião até pode ter servido
para o meu antepassado que vivia no
interior, mas como pode servir para
a minha vida moderna na cidade?”
O diálogo de uma pequena igreja de
bairro com a cultura à sua volta, mostra que o cristianismo
é adequado para a vida moderna.

UNIDOS PELA CRUZ
Wilson Porte Jr
Editora Vida Nova
www.vidanova.com.br
É urgente conhecermos a obra
de Cristo na cruz e sua mensagem. Só ela é capaz de nos unir
em torno daquilo que é central
em nossa fé fazendo que nossa
luz brilhe diante dos homens. A
Bíblia diz que a igreja, o povo da
cruz, é a luz deste mundo. O que
fazer para que a igreja de Cristo volte a brilhar?
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Conferência Missionária IBE

20 Anos

Nos dias 27 a 29 de
outubro próximo passado
a Igreja Batista Esperança
de São Paulo, capital, liderada pelo Pr. Sérgio Moura,
realizou a sua conferencia
missionária anual tendo
como preletor, o Pr. Luciano
Martins, da Primeira Igreja

A Igreja Batista Boas Novas de Sales Oliveira SP, liderada pelo Pr. Lorival Pedroso
da Silva, comemorou Jubileu

Batista Regular de Campinas
SP. As mensagens proferidas
sob o tema proposto, “Até
que Ele venha”, foram uma
grande bênção para todos
os participantes. Além dos
cultos, foi realizado o 2º
Seminário de Inclusão Religiosa abordando o tema:

51º Aniversário
A Igreja Batista em
Vila São José São Paulo
SP, liderada pelos pastores, José Benedito Viana
e Neil Saborido, comemorou seu 51º aniversário de
fundação realizando uma
série de conferencias nos
dias 12 a 15 de novembro
de 2017. As conferencias
foram realizadas de domingo a quarta-feira tendo um
preletor a cada noite. Dia
12, domingo, Pr. Jorge dos
Santos Cândido, da Igreja
Batista Nova Vida em Natividade da Serra SP. Dia 13,
segunda-feira, Pr. Ademir
Pereira do Nascimento, da
Igreja Batista Jardim São
Bernardino, Suzano SP. Dia
14, terça-feira, Pr. Manoel

Sobrinho Nazareth, da Igreja Batista Jardim Meliúnas,
São Paulo, capital. Dia 15,
quarta-feira, Elias Oliveira
Moura da Igreja Batista de
Monte Belo, Itaquaquecetuba SP. E foi exatamente, no
dia 15 de novembro de 1966
que a IBVSJ foi fundada pela
Igreja Batista de Vila São Pedro através do missionário
Donald Ross.

Brasil e Moçambique

Desde que retornou
ao Brasil, o missionário
Pr. Odenilson tem sido direcionado para continuar
dando apoio ao trabalho
em Moçambique. Ele está
com a responsabilidade de
cuidar de uma Igreja e três
Congregações: Igreja Batista Regular Nova Aliança
(Dias D’ávila), Congregação em Pojuca, Congregação em Lamarão - cidades
da Bahia e a Congregação
Baptista Fundamental em
Moçambique. Aqui no Brasil
o trabalho tem crescido, e
os desaﬁos são crescentes.

Para Moçambique, Pr. Odenilson tem enviado recursos
ﬁnanceiros para sustento
dos jovens que estão ministrando. Quatro jovens estão estudando no Instituto
Bíblico dirigido por Pr. Joel
em Moçambique: Martins,
Canodilho, Alberto Bione e
Sandra. Há necessidade de
uma visita a Moçambique
e o missionário precisa de
recursos. O plano é viajar
em abril de 2018. Contatos pelo e-mail: pr.odenilson@hotmail.com; ou pelo
WhatsApp (71) 99271-0859,
99244-5097.

Radar
Geral 7

A falsa modéstia é o último requinte da
vaidade”.
(Jean de la Bruyere)

“Se Deus é amor, porque eu
sou assim?” A conferência,
como sempre, contou com
a presença de muitos missionários que são apoiados
pela igreja e alguns deles
tiveram a oportunidade de
testemunhar do seu ministério.

Nuporanga SP
T e n d o
como preletor,
o Pr. André
Luiz Rivoiro,
da Igreja Batista em Bonfim
Paulista SP, a
Igreja Batista
Nuporanga, sob
a liderança do
Pr. Aluísio Frazão realiza sua
conferência de
aniversário. A
igreja ainda é Congregação
da IBI de Orlândia SP. O
tema da conferência, a ser

Boquim SE
No mês de novembro
dias 13,14 e 15, o missionário Guaraci Jesus em
Boquim SE realiza clubes
bíblicos com apoio do irmãos Beto e Rose da APEC
e a missionária Raylda. Há
também o alvo de comprar o terreno o quanto
antes.
Então Deus colocou em

de Porcelana (20 Anos) realizando uma série de conferencias no período de 2 a 5
de novembro de 2017. Para

Orlândia SP
A Igreja Batista Independente de Orlândia SP, liderada pelo Pr. Paulo Ricardo
Gonçalves, realizou a segunda conferência missionária
de 2017 nos dias 10 a 12 de
novembro próximo passado.
O conferencista foi o missionário da própria igreja,
Pr. Robson Marcelo da Silva

Manaus e outra de São Paulo. Foi realizado treinamento para 36 professores de
EBD de cinco diferentes localidades, além de trabalho
evangelístico e social em
três povoados próximos a
Tefé, com a distribuição de
400 evangelhos de Marcos
e 200 Histórias de Deus (literatura da AMME-evangelizar) e 12 caixas de roupas
e calçados doados por irmãos de igrejas de Manaus.
Nas três comunidades visitadas, Josué percebeu que
há grande necessidade de
obreiros.

que está implantando igrejas na região metropolitana
de Goiânia GO. Atualmente está na implantação da
Igreja no município de Senador Canedo GO. A IBIO
está apoiando 22 projetos
missionários no Brasil e exterior, mais a congregação
em Nuporanga SP.

Manaus AM
abordado nos dias 18 e 18
de novembro é “A bênção
de ser igreja”.

meu coração pedir para
continuarem rogando ao
Santo Deus por esse Terreno. O missionário tem apenas R$ 6.000.00, faltando
R$45.500.00 para o total de
R$52.000,00. Caso queira
ajudar entre em contato.
Ore pelo Pr. Guaraci, Sandra, Jamile, Julia, Juliana e
Hellena.

Piumhi MG

Nos dias 28
e 29 de outubro
próximo passado
a Igreja Batista em Augusto
Monte Negro,
Manaus AM,
sob a liderança
do Pr. Amarildo
Batista de Souza,
realizou a Conferência Missionária Anual para
re n o va ç ã o d a
Promessa de Fé
para Missões. O preletor
foi Pr. Timóteo Hawkins.
Os alvos foram alcançados e no encerramento
das conferencias, noite do
dia 29, foi feito a entrega
de 30 Bíblias, 3 lanternas,
folhetos evangelísticos e
roupas para crianças e
adultos, para o missioná-

rio Pr. Irineu T. Mota que
trabalha no Pupunhal em
Maués, interior do Amazonas. Na foto, a entrega do
material com os pastores
Irineu, ao centro, Amarildo à direita e o pastor
José Castro que coletou o
material para a entrega ao
missionário.

Rocha Eterna em
Assis SP

Manaus AM
O missionário Pr. Josué
Amaral, trabalha na implantação de um Igreja na
periferia de Manaus. No
momento, estão realizando
as reuniões e cultos em casas. Em um local especiﬁco
é realizado um clube bíblico
e tem sido feito o trabalho
de evangelização e discipulado com treinamento e
ensino das doutrinas básicas
da fé cristã. Em relação ao
trabalho com os ribeirinhos,
no mês de agosto Pr. Josué
retornou ao interior com
bastante atividades, desta
vez com duas pessoas de

tão marcante data, a igreja trouxe como preletor, o
Pr. João Azevedo Saraiva
Junior, que foi o fundador
da igreja enquanto missionário da AMI e atualmente
pastoreia a Igreja Batista
em D. Pedro, Manaus AM.
O tema foi “Renovação Espiritual - uma necessidade
permanente”. No sábado,
de manhã, dia 4, foi realizado um Café com Pastores com uma palestra com
Pr. João Saraiva e palestra
para as esposas com a Elaine
Souza Silva, esposa do Pr.
Lorival.

No final de agosto foi
comemorado o quinto aniversário do trabalho de implantação da Igreja Batista
Nova Esperança em Piumhi,
trabalho da Família Gianeli. O pregador foi o Pr.
Vanderley Borges de São
Roque de Minas, e mais
de 80 pessoas estavam
presentes. Em setembro
a Igreja em Piumhi hospedou a reunião de pastores
da região, com irmãos das
igrejas Batistas de Vargem

Bonita, São Roque de Minas, Campo Belo, Formiga, Arcos, Carmo do Rio
Claro e Boa Esperança. No
feriado de Finados, dois
de novembro, irmãos de
Piumhi e São Roque de
Minas foram até Vargem
Bonita evangelizar. Orem
pelo Pr. Luiz Miguel, Débora, Agnes, Annelise e
Luigi. Contatos: E-mail:
prmiguelgianeli@hotmail.
com, telefone (Whatsapp):
(37) 98831-9792

No dia 18 de outubro,
a Penitenciária Estadual de
Assis SP recebeu a visita do
pastor Bobby Reuben Sizemore e do pastor Reinaldo
Batista Mendes, que atuou
como tradutor. Ambos são
da missão “Rocha Eterna”.
A palestra realizada foi de

grande impacto aos sentenciados e funcionários que
participaram
do evento. Pr.
Bobby, falando sobre as
várias prisões
que visitou,
comentou: “A
Penitenciária
de Assis realiza um excelente trabalho educacional
cristão e humanitário aos
sentenciados desta nação!”.
O evento foi acompanhado
pelo agente de segurança
penitenciária, e missionário,
Valdecir Evangelista, capelão prisional da unidade.

8 Espaço
Final

A esperança é um alimento da nossa alma, ao
qual se mistura sempre o veneno do medo”.
(Voltaire)
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Criados para matar: A sensibilidade mortal dos pequenos assassinos (I)
Pr. Jenuan Lira

“Porquanto dizeis: Fizemos concerto com a morte e
com o inferno ﬁzemos aliança; quando passar o dilúvio
do açoite, não chegará a nós,
porque pusemos a mentira
por nosso refúgio e debaixo
da falsidade nos escondemos.” (Isaías 28.15)

E

ra o dia 20 de outubro de 2017, por volta
da 11:40 da manhã,
numa escola infantil na cidade de Goiânia. Aproveitando os últimos momentos
de concentração da turma,
antes da já esperada agitação que antecede o toque
ﬁnal, a professora explicava
as tarefas para a próxima
aula. Lamentavelmente, a
mestra não podia imaginar
que alguns não meninos
não haveria amanhã. A professora lhes preparava para
a vida, mas um colega as
queria destinadas à morte.
E foi assim que, de posse
de uma pistola e bastante
munição, um menino de 14
anos levantou-se da carteira,
bradando: “Vocês vão morrer”. Imediatamente, descarregou os projéteis da sua ira
e da sua arma contra a sala.
Dois foram executados sumariamente, outros quatro
ﬁcaram feridos, dentre os
quais uma garota atingida
na coluna, que está irremediavelmente paraplégica.

Segundo os noticiários, o
garoto assassino aﬁrma que
o desejo de matar os colegas
nasceu do bullying que sofria. Desse modo, não tenho
como não fazer um paralelo
entre os meninos do passado
e do presente. Da infância,
trago vivas na lembrança
as troças que fazíamos e os
apelidos que dávamos uns
aos outros. Minhas orelhas
salientes, nariz avantajado e
a magreza fenomenal eram o
mote perfeito para uma lista
interminável de ‘títulos honoríﬁcos’, com os quais meus
colegas me agraciavam. Os
apelidos iam desde esqueleto da maçonaria (diziam
que tinha um dentro da loja
maçônica da nossa cidade)
até ‘sibite baleado’. Entre
esses extremos, qualquer
outro podia nascer pela
criatividade de um moleque
que notasse algo pitoresco
na minha aparência, jeito ou
vocabulário. Era agradável?
De modo algum! Especialmente quando o apelido
caía sobre mim como uma
luva, sendo uma espécie de
retrato falado daquele pirralho franzino, tão atraente
quanto um amontoado de
ossos ambulantes, que não
tinha carne sequer para fazer um pastel, como diziam
alguns. Eu, que também não
era santo, embora passasse essa ideia para alguns

adultos, não deixava por
menos. Ficava observando
os colegas e fazia o meu melhor para lhes dar um bom
‘título’. Nesse tempo não
havia a invenção moderna
do bullying, a gente apenas
‘mangava’ uns dos outros. E
não adiantava ﬁcar ressentidos, nem procurar os adultos
para nos defender. Crianças
do passado eram apenas
crianças, não pequenos adultos. Ninguém lhes ‘enchia a
bola’, nem se sentava para
lhes ouvir as lamúrias e reforçar as manhas. Assim, na
falta da bajulação paterna,
a gente seguia aprendendo,
tornando-se mais resistentes
às contrariedades da vida.
Mesmo na nossa imaturidade, aprendíamos desde cedo
que a vida nem sempre será
fácil, que não somos o centro
do universo e que as relações
sociais nem sempre serão
agradáveis.
Quando comparamos o
passado com o presente, é

óbvio que as crianças já não
são as mesmas. O espaço e
a inﬂuência que possuem
hoje eram inimagináveis
alguns poucos anos atrás.
No passado, os adultos falavam e as crianças ouviam.
Em caso de birras, excesso
de ira ou tentativas de manipulação, havia apenas um
tratamento: Os pais usavam
a técnica milenar da T.A.A.A.
ou seja, ‘terapia aplicada no
assento da aprendizagem’. O
traseiro ﬁcava vermelhinho,
mas o ego era humilhado. Ao
contrário dos tempos idos,
atualmente, as crianças são
bajuladas e adoradas como
semi-deuses. O excesso de
mimos, a abundância material e a falta de disciplina
fazem-nas pensar que são
os seres mais importantes
do universo. De maneira
ativa e passiva, as crianças
estão aprendendo a ter o
ego inﬂado, à medida que
são ensinadas a amar a si
mesmas acima de tudo. Por

isso, são hipersensíveis e não
podem suportar a frustração de ouvir um “não”. São
adestradas para sempre ouvir “sim” a todas as suas demandas. Em caso de adultos
conversando, por exemplo,
as crianças têm autoridade
suﬁciente para deﬁnir quem
tem o poder de fala, que,
em geral, são elas próprias.
Além disso, são consideradas
capazes para decidir o que
comer e o tipo de brinquedo
que os pais devem comprar.
Aliás, o poder das crianças
tem chegado a tal ponto que
os ‘inocentes’ decidem até
a igreja aonde a família vai
se congregar. E como não? A
antropologia moderna não
nos ensina que as crianças
são doces criaturinhas, moralmente neutras, incapazes
de desejar e fazer o mal?
Embora alguns achem
que tenho aversão às crianças, porque não as permito
agirem soberanamente em
momentos solenes, especialmente durante o culto
ao SENHOR, a verdade é que
tenho problema com adultos permissivos. As crianças
são a ‘imagem e semelhança’ dos pais, sem o verniz da
civilidade. Quanto aos pais,
são produto de um sistema
que os domesticou para lutarem e competirem pelos
primeiros lugares. Nada lhes
deixa mais plenos dos que

os holofotes da fama da
produtividade. Querem ser
vistos como estando sempre
acima da média, sendo servidos e paparicados. Quando
alguém lhes contraria ou pisa
no seu pé, o primeiro ímpeto é pegar em armas e tirar
satisfação. São importantes
demais para levar desaforo
para casa. Não usam literalmente uma pistola (em alguns casso!), mas diante de
Deus e dentro do coração,
são matadores proﬁssionais.
Enquanto isso, os ﬁlhos os
estão observando e recebendo suﬁciente estímulo
assassino. Como se não bastasse o doutrinamento do
mundo, as crianças recebem
também o impacto letal de
pais mimados. Lamentavelmente, esse é o cenário da
nossa sociedade. Por isso,
com pesar aﬁrmo: o triste
episódio de Goiânia é apenas o primeiro dentre muitos que virão.
Pais, se por seu exemplo,
atitudes e palavras seu ﬁlho
aprendeu que ele deve viver
acima das regras, tendo o
mundo aos seus pés, façanos, ao menos, um favor:
esconda muito bem as suas
armas e, de vez em quando,
examine a mochila da criança, para ter certeza de que
pistolas, fuzis e revolveres
não estão misturados ao
material escolar.

O que Jesus fará após o Seu retorno?

C

remos que, algum
tempo após o nosso
arrebatamento ao céu,
Jesus Cristo voltará conosco
à terra. O que o Senhor fará
então? Eis uma breve exposição a respeito.
A Bíblia cita seis atos essenciais que Jesus executará
após o Seu retorno à Terra.
1- Cristo vencerá o Anticristo e seus exércitos (Ap
19.19-21).
Conta-se que alguns
soldados do exército do
imperador romano Juliano,
o Apóstata (332-363 d.C.)
torturaram um cristão durante um deslocamento
deles à Pérsia. Cansados da
sua brincadeira cruel, olharam para sua pobre vítima
e perguntaram-lhe zomban-

do: “Onde está agora o seu
deus carpinteiro?” O homem
olhou para eles com seu rosto ensanguentado e disse:
“Está construindo um caixão
para o imperador de vocês”.
Quando o Senhor Jesus retornar, o Anticristo e todos
os outros líderes ímpios serão aniquilados pelo Deus de
quem zombaram.
2- Cristo reunirá o Israel ﬁel para restaurá-lo (Rm
11.26).
A promessa talvez mais
citada no Antigo Testamento é a de que um dia Deus
reunirá e restaurará o povo
de Israel (Is 43.5-6; Jr 30.10;
33.6-9; Ez 36.24-38; 37.128). O processo de reunião
de Israel começou em 1948,
quando nasceu o atual Estado de Israel, e prossegue até
hoje, devendo continuar até
a Segunda Vinda de Cristo.
Durante o período da Tribulação, Israel será disperso
pela última vez (Zc 14.1-2),
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e na sua Segunda Vinda Cris- se eles poderão entrar em
to reunirá os judeus crentes Seu reino (Mt 25.31-46).
para restaurá-los como Seu Esse julgamento é chamado
povo (Is 11.11-16; Ez 39.25- de “separação das ovelhas
29). Mateus 24 descreve a dos bodes”. Cristo também
dispersão dos judeus duran- reunirá todos os judeus vivos
te a Tribulação (24.15-21) e do deserto para determinar
sua subsequente reunião sob quem entrará no Seu reino
o Messias: “Então aparecerá (Ez 20.33-38).
no céu o sinal do Filho do ho4- Cristo ressuscitará os
mem, e todas as nações da mortos.
Um dos eventos subseterra se lamentarão e verão
o Filho do homem vindo nas quentes à Sua Segunda Vinnuvens do céu com poder e da será a ressurreição dos
grande glória. E ele enviará crentes do Antigo Testamenos seus anjos com grande to e da Tribulação. Eles serão
som de trombeta, e estes ressuscitados e premiados
reunirão os seus eleitos dos para reinarem com Cristo
quatro ventos, de uma a ou- (Ap 20.4-6; ver também Dn
tra extremidade dos céus” 12.1-4). Os crentes neotes(Mt 24.30-31).
tamentários oriundos da Era
3- Cristo julgará os que da Igreja não participarão
estiverem vivos.
desta ressurreição porque
Por ocasião da Sua vin- os crentes que morrerem
da, todos os homens de to- durante a presente era (o
das as nações que tiverem período da Igreja) já ressussobrevivido à Tribulação citarão por ocasião do Arrecomparecerão diante Dele. batamento que ocorrerá sete
Nessa ocasião se veriﬁcará anos antes.

5- Cristo prenderá o Diabo (Ap 20.1-3).
Será a primeira providência de Jesus após o Seu
retorno. Um poderoso anjo
o agarrará e o lançará por
mil anos no abismo. Após
esse período, ele será solto
brevemente.
6- Cristo assumirá o Seu
reinado (Ap 19.16).
Cristo retornará como

Rei dos reis e Senhor dos
senhores! Ele se assentará
em Seu maravilhoso trono
e reinará sobre a Terra (Dn
2.44; Mt 19.28; Lc 1.32-33).
“Eis que ele vem com as
nuvens, e todo olho o verá,
até mesmo aqueles que o
traspassaram; e todos os
povos da terra se lamentarão
por causa dele. Assim será!
Amém” (Ap 1.7).

