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Bacharel em Teologia em Orlândia

A

Matrículas abertas. Início das aulas dia 3 de março de 2018

partir deste ano de
2018, Orlândia volta
a oferecer o Curso de
Bacharel em Teologia como
polo do Instituto Pedra Viva
na Igreja Batista Independente. Em três anos você
poderá ter sua formação
teológica reconhecida pelo
MEC.
A grande vantagem é
que o aluno fará a maior
parte dos estudos em casa
tendo apenas duas reuniões
mensais no polo em Orlândia realizadas aos sábado
das 15 às 18 horas, mais os

trabalhos de estágio supervisionado que terão duração
de um ano e meio feitos paralelamente aos três últimos
semestres do curso.
O Polo de Orlândia

oferecerá o Bacharel em
Teologia, tanto livre quanto reconhecido pelo MEC.
Para o curso reconhecido é
necessário que, ao iniciar
os estudos, o aluno tenha

jornaldeapoio.com.br
Leia na Página 2 em:

Ponto de Vista Bíblico

completado o ensino médio (antigo segundo grau
ou colegial). Para o Curso
Livre não há tal exigência e
a duração será de apenas
dois anos com a mesma exigência de estágio.
As matrículas estão
abertas e as aulas terão
início dia 3 de março com a
primeira reunião presencial
das 15 às 18 horas. Numa
segunda fase serão oferecidos cursos de pós graduação.
Leia matéria completa
na página 3.

Três projetos que resultaram de orações específicas

D

Parlamento do Timor Leste

urante alguns anos
estávamos orando
para que o Senhor
abrisse as portas para três
projetos missionários através da AMI - Associação

Missionária Independente.
Os três países pelos quais
oramos são estratégicos
para a obra missionária:
Venezuela, Timor Leste e
Índia.

Dê seu apoio ao nosso

Jornal de Apoio

E

stamos iniciando o
trigésimo quarto ano
de circulação ininterrupta do Jornal de Apoio.
Ele é publicado pela Missão
Brasileira de Apoio aos Missionários e tem como propósito principal a divulgação
do trabalho missionário das
igrejas batistas de posição
fundamentalista: Batistas
Independentes, Batistas
Regulares e Batistas Bíblicos
entre outros.
Neste momento estamos precisando do seu
apoio. Tanto igrejas, como
empresas e pessoas físicas
que possam ofertar pelo

D

menos R$ 20,00 (Vinte reais)
por mês para a impressão
e distribuição do jornal. Ao
colaborar, você estará ajudando a tornar o trabalho
missionário conhecido para
que haja mais intercessores
e mantenedores da obra do
Senhor.
Entre em contato conosco através do site:
jornaldeapoio.com.br, ou
através do e-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br.
Se preferir por telefone, o
número residencial é (16)
3761-0749 e o celular da
Claro (16) 99192-1440 com
whatsapp.

Parlamento da Índia
Para a Venezuela o
Senhor está levantando o
Alexandre Vicente Ferreira e sua família, de Limeira SP. Seu projeto está em
fase de aprovação neste

início de ano, e em breve
começará a fase de divulgação. Para o Timor Leste,
temos o Osmundo Pereira
de Araújo e a Mari, que já
estão, desde o início de

OANSE

Parlamento da Venezuela
2017, fazendo divulgação
e levantando sustento. E
para a Índia, o Pr. Donizeti Matias e família, de
Franca SP, tiveram o projeto aprovado em julho

de 2017 e caminham na
divulgação e levantamento de sustento.
Veja mais detalhes
dos três países na página 8.

Tributo ao Pr. Ricardo
Camargo, servo do
Grande e Único Deus

C
Diretor Executivo

Pr. Samuel

Página 3

AIBRECES 2018

Preletores

Teddy e Margy

e 29 de janeiro a primeiro de fevereiro acontece em Águas de Lindoia no Hotel Majestic, a 60ª Assembleia
da AIBRECES e Retiro da Família. Os preletores, Pr. Pedro Evaristo e Pr. Jaiderson Marçal abordarão o tema “O
futuro da Igreja e a Igreja do futuro”. Entre no site www.aibreces.org.br e faça sua inscrição. Ainda há vagas!

onheci o Ricardo jogando vôlei na rua em
1984, época em que
esta prática era uma febre
no Brasil. Tínhamos amigos em comum. Ele era da
igreja Presbiteriana e logo
começou a visitar a nossa
igreja Batista Independente de Jordanópolis, em São
Bernardo do Campo SP, cujo
pastor era o missionário Donald Merchant.
Aos poucos o Ricardo
foi chegando e acabou se
tornando membro da igreja.
Nossa amizade se transformou em namoro no dia 15
de setembro de 1984 durante o culto de inauguração do
novo templo. No mês de
novembro, eu creio, fomos
participar de um retiro em
Atibaia onde a ênfase era a
divulgação do Instituto Bíblico
Palavra da Vida que naquele

ano estava se tornando Seminário. Naqueles dias tivemos
a experiência de vivenciar a
rotina de um internato.
Naquele retiro o Ricardo
foi desaﬁado a entregar a
vida pra servir a Deus e se
preparar para o ministério.
Não tínhamos condições ﬁnanceiras para frequentar o
Seminário Palavra da Vida,
mas fomos pedir conselho
ao Pr. Donald que nos indicou o Instituto Batista Ebenézer em Ribeirão Preto SP,
onde poderíamos estudar à
noite e trabalhar durante o
dia. Continua na página 6

2 Editorial
e Opinião

Se você está procurando uma grande oportunidade,
descubra um grande problema.”
Martinho Lutero

• Editorial | Carlos A. Moraes

Fazer Missões
em 2018

O

EXPEDIENTE

mandato de Cristo para a
Sua Igreja é único: Fazer
missões! Tudo que for proposto para a Igreja que não estiver
dentro do plano geral de pregar o
Evangelho em “Jerusalém, Judéia,
Samaria e até aos conﬁns da terra”,
constitui desvio de função. É perda
do foco. É obra do inimigo.
A pregação do Evangelho através da obra missionária, que começa a partir da soleira da porta
do local em que a igreja estiver
reunida, é a grande arma que o
Senhor deixou para Sua Igreja, capaz de prevalecer contra as portas
do inferno. É por essa razão que
boa parte das igrejas locais estão
esbanjando alegria em programas
que não passam de recreação em
pleno campo de batalha. Até alguns cultos tem aparência de tudo,
menos de culto.
O crente que se dispõe a servir a Deus, de fato, entendendo
que Ele amou o mundo a ponto
de dar Seu Filho como expiação
pelo pecado, renunciará a tudo
para priorizar ações que cooperem
para o cumprimento da Grande
Comissão. A realização da pessoa
que nasceu de novo torna-se a realização de Deus. O alvo é servir
com fé a ﬁm de agradar a Deus.
Se o desejo de Deus é para que
todas as pessoas sejam salvas e
cheguem ao pleno conhecimento da verdade, eu tenho que me
comprometer a fazer tudo para
alcançar esse objetivo.
Comece este novo ano sem
máscaras. Sem camuﬂagem. Pare
de tentar enganar Deus. Ele sempre sabe se você está envolvido
na obra dEle de coração ou não.
Examine-se a si mesmo e veja se
o que você está fazendo contribui
para espalhar o Evangelho cumprindo o plano de Deus.
Ao dar início ao seu ministério,
Jesus se baseou em Isaías 61.12, declarando: “O Espírito do Senhor está sobre mim”. Será que
podemos aﬁrmara o mesmo sobre
nós? Se não podemos, temos um
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problema a ser
resolvido, pois a
única maneira de fazer essa obra é
através do Espírito do Senhor que
precisa estar sobre nós.
A ordem de Deus em Atos 1.8
é que todos na Igreja se envolvam
em fazer a obra de Cristo. Somos
testemunhas e mandados alcançar, ao mesmo tempo, Jerusalém,
Judéia, Samaria e os conﬁns da
terra. A ordem é encher a terra
com a pregação da Palavra, fazendo discípulos de todas as nações.
Todos os crentes são missionários, pois a Igreja está em missão
neste mundo. Eu e você estamos
comissionados para a pregação
do Evangelho. Deus separa para
os campos mais distantes aqueles
que, a exemplo de Barnabé e Saulo
na Igreja de Antioquia, participam
ativamente do ministério. Servir
a Deus é servir pessoas, tanto as
que estão ao alcance da nossa voz,
quanto às que estão ao alcance
das nossas orações e das nossas
ofertas ﬁnanceiras.
O problema da maioria dos
crentes na igreja local, é pensar que
alguém fará a obra, mas ele tem diﬁculdade. Às vezes, ao ofertar para
o sustento dos missionários, há uma
sensação de missão cumprida, mas
pode não passar de desencargo de
consciência. Uma coisa não anula a
outra. Todos devemos orar, e todos
devemos contribuir e evangelizar.
Em relação à Igreja como Corpo,
faça como a Bíblia ensina: considere o outro superior a si mesmo, pois
agindo assim, você não terá concorrentes, mas parceiros.
Como Corpo de Cristo, temos
um propósito a cumprir. Não é justo que parte do Corpo se recuse a
fazer a sua parte acreditando que
tem quem faça por ele. Vamos,
cada um de nós, em nossa igreja
local, servir a Deus com integridade de propósito. Não ﬁque à
espera de um chamado especíﬁco,
quando você já tem um mandato. Faça a parte que lhe cabe, pois
Deus conta com você!
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Parabéns, Donald Trump!

C

oincidência ou não, há setenta anos a Organização das Nações Unidas (ONU) discutia o
ressurgimento do Estado de Israel que ocorreu
no dia 14 de maio de 1948 sob a liderança indiscutível
do diplomata brasileiro, Osvaldo Aranha. A profecia
de Isaías 66:8 estava sendo cumprida literalmente:
“Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num
só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião
esteve de parto e já deu à luz seus ﬁlhos”. Agora, no
dia 6 de dezembro, o Presidente norte-americano,
Donald Trump, reconheceu Jerusalém como a capital
oﬁcial do Estado de Israel apesar de todas as vozes
contrárias dentro e fora dos Estados Unidos. Desde
1995, todos os ocupantes da Casa Branca adiaram
esta decisão sob o pretexto de segurança nacional,
mas o atual presidente disse estar preparado para as
retaliações dos grupos terroristas.
De um ponto de vista bíblico, a Palavra de Deus
ensina que uma geração é de setenta anos no Salmo
90:10 e no livro de Mateus 24:34, Jesus profetizou
que o Seu retorno estaria às portas diante de todos
os sinais envolvendo a nação de Israel: “Em verdade
vos digo que não passará esta geração sem que todas
estas coisas aconteçam”. Se esta “geração” se refere
ao ressurgimento do Estado de Israel, que completará
setenta anos em 2018, os salvos em Cristo já podem
preparar as suas almas, pois o Arrebatamento está
mais próximo do que imaginamos. Porém, a maioria
dos pré-tribulacionistas acredita que a geração citada
por Jesus se refere aos judeus durante a Grande Tribulação. De uma forma ou de outra, Israel é o relógio
profético de Deus e todos os atos políticos em relação
ao Oriente Médio precisam ser analisados e levados
a sério pelo povo de Deus. Por exemplo, em relação
a Israel, Deus fez uma promessa estarrecedora às
demais nações da Terra: “E abençoarei os que te
abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem;
e em ti serão benditas todas as famílias da terra”
(Gênesis 12:3).
Durante os oito anos de Barack Obama e, até mesmo, nos últimos quatro anos de George W. Bush, os
Estados Unidos se posicionaram contra os interesses
de Israel e se alinharam às nações que defendem a
partilha da terra entre dois estados e Jerusalém como
patrimônio mundial da humanidade. Bush entregou o
país debaixo da maior recessão econômica desde 1932

e Obama conseguiu criar apenas
o famigerado Sistema Único de
Saúde durante os seus dois mandatos, mas que a maioria dos
americanos rejeita por ter aumentado o déﬁcit nas
contas públicas, piorado a qualidade do atendimento
médico e por ter inﬂacionado os seguros de saúde,
exatamente como acontece no Brasil. Porém, em
apenas 10 meses de governo Trump, o PIB americano
alcançou mais de 3% e o desemprego está abaixo de
4%. O dólar voltou a se valorizar diante de todas as
moedas internacionais e o mercado de valores está
atingindo novos recordes a cada semana. Por detrás
de todos esses resultados mirabolantes jaz o papel
importante do vice-presidente americano, Mike Pence, um cristão bíblico e amigo declarado de Israel.
Com Nikki Haley, a nova embaixadora americana na
ONU, os Estados Unidos voltaram a proteger Israel
e a combater o antissemitismo no Conselho de Segurança, UNESCO e demais órgãos da ONU. Quanto
ao Presidente Trump, o apoio evangélico não é à
pessoa dele, mas às suas promessas de campanha
que estão sendo, aos poucos, cumpridas e implementadas. Agora, sim, podemos dizer: God bless
America (Gênesis 12:3)!
Enquanto isso, o Brasil de Osvaldo Aranha sofreu
um profundo retrocesso durante os 20 anos de governos esquerdistas: oito anos de PSDB e 12 anos
de PT. Mas foi na pessoa de Marco Aurélio Garcia
(que infelizmente já encontrou o seu destino ﬁnal
na eternidade), Celso Amorim e Luiz Inácio Lula da
Silva que o Brasil oﬁcialmente se posicionou a favor
dos inimigos de Israel, trazendo a liga Árabe para
solo brasileiro, compactuando-se com o Irã, a Líbia
de Muamar Kadaﬁ, Venezuela de Hugo Chaves e até
mesmo abrindo uma embaixada brasileira na Coreia
do Norte. Além de consequências individuais como
morte prematura, enfermidades gravíssimas, processos penais e cadeia, os integrantes do governo
passado conseguiram empurrar o país para a maior
recessão econômica de sua história, catástrofe na saúde, educação e segurança. Deus retirou Suas bênçãos
de sobre o Brasil enquanto o Brasil amaldiçoava Israel
com seus pactos políticos e votações antissemitas na
ONU. Apesar de um governo fraco e desmoralizado,
que o Presidente Michel Temer não mexa com os
judeus para o bem do povo brasileiro. Maranata!

Alessandro Monteiro

Nossa Missão: Ser um
Versor do Salvador

H

á uma única origem e uma única extremidade.
E nelas, um único segmento de módulo, direção
e sentido, apontando para a eternidade. Ser
equipolente a Ele não é difícil, é impossível. Mas há
uma esperança: podemos fazer parte desse conjunto
de vetores deixando Ele agir em nós.
Com Jesus Cristo somos completos, porque nele
nossas vontades podem ser quebrantadas em módulo, sentido e direção da Sua vontade. Sem Ele não
somos nada e a felicidade está em ser, no Seu agir e
querer, pelo menos um versor de tudo que Ele é, pois
dentro dos Seus sonhos ele nos multiplicará. Essa é
a nossa missão.
Em vários pontos somos apenas uma tangente de noventa
graus e a vida de muitos de nós
se resume em uma busca por ser
tudo que podemos, para no ﬁnal
sermos nada do que poderíamos
ter sido.
Ainda dá tempo de fazermos
parte de uma seleta e razoável
quantidade de cristãos que vivem
ou viveram dentro dos sonhos de
Deus. Os únicos e verdadeiros,

aqueles que priorizam Deus e depois as pessoas.
Aqueles que são unitários para ser grandemente usados por Deus e ser de tamanho inﬁnito para outros.
Existem muitas pessoas precisando de nós e não
as encontraremos enquanto não estivermos prontos
para ser uma projeção de Deus sobre elas. Deus usou
a si mesmo para ser Jesus para nós, e a partir desse
milagre quer usar-nos para ser Jesus para outros.
Alessandro Monteiro, Matemático,
Membro da Igreja Batista em
Dom Pedro - Manaus AM
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Cada vez que você faz uma opção está transformando sua
essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes."
C.S. Lewis

2ª Conferência Nacional OANSE

m 2016, realizamos
nossa 1ª Conferência
Nacional OANSE, e
Deus nos abençoou muito
além do que imaginávamos. Entendemos então a
conﬁrmação de Deus para
realizarmos a cada dois anos
Conferências Nacional em
várias regiões de nosso país.
Para 2018, o Dr. Tedd
Tripp e sua esposa Margy
Tripp, serão nossos preletores novamente, na 2ª Conferência Nacional OANSE,
abordando o tema “Ídolos
do Coração”. Quero destacar
um comentário escrito pelo
Dr. Tedd Tripp, no livro “Dicas para pais”, que retrata
um pouco do que aprenderemos juntos:
“O apóstolo Paulo nos
recorda em Romanos 1.25
que os homens realizaram
uma mudança. Substituíram
a adoração a Deus pela adoração aos ídolos. Estes, não
são necessariamente imagens esculpidas; são ídolos
do coração. Os Ídolos comuns do coração são o amor
por bens materiais, orgulho
e exibicionismo, poder e inﬂuência. Os homens ﬁzeram
uma mudança, passando a
adorar e servir estas coisas,
em lugar de Deus. Às vezes,
os pais crentes perdem sua
perspectiva e alimentam,
inadvertidamente, esses
ídolos, em vez de ajudarem

os ﬁlhos a perceberem que
o sentido da vida se encontra em conhecer a Deus e
amá-Lo. Qual é o antídoto?
Beber abundantemente do
rio dos deleites de Deus, alimentar-se da abundância da
casa dEle (Sl. 36.8) e manter
estas alegrias diante de seus
ﬁlhos.”
A c re d i tamos na
família
e na
igreja,
como
instrumentos de
D e u s
para transformar vidas.
Juntos têm o poder
de impactar toda uma geração, a OANSE do Brasil tem
procurado no decorrer dos
anos, através de um programa completo, ser uma ferramenta que serve e abençoa
família e igreja, pais e líderes. Tenho certeza que esta
próxima conferência será
uma grande benção para
você, sua família e sua igreja
novamente.
Sonhando com isto, teremos três ﬁnais de semana
de Conferência, em São José
do Rio Preto SP, Fortaleza CE
e Campinas SP. Tenho certeza que se organizando será

possível estar conosco, desfrutando de um tempo de
ediﬁcação e instrução, para
que você possa abençoar
seus ﬁlhos ou as crianças e
adolescentes que estiverem
próximos a você.
Hoje temos no Brasil
aproximadamente 150
igrejas utilizando o
programa OANSE, e alcançamos semanalmente
aproximadamente
10.000
crianças,
que memorizam
versículos,
escutam histórias bíblicas e se
divertem muito! E principalmente, conhecem do
Evangelho da Graça, que
transforma vidas. Temos
testemunhos de muitas
pessoas que participaram
da OANSE em suas igrejas,
que hoje são pais e líderes
que entendem o valor de investir na vida das crianças.
Você pode ser parte disto,
conhecendo mais sobre a
OANSE.
Queremos alcançar
mais! Pois ainda existem

muitas crianças que não
conhecem Deus. A OANSE
tem o objetivo de abençoar as crianças através do
fortalecimento da família
e igreja, portanto, se você
ama crianças, participe de
nossa 2ª Conferência Nacional! Seja ediﬁcado através das palestras, conheça
pessoas que tem investido
a vida em vidas e entenda
como o Programa OANSE
pode impactar sua família
e igreja.

PRELETORES
Dr. Tedd e Sra. Margy
Tripp estão no ministério
há 43 anos. Tedd é o autor de “Pastoreando o Coração da Criança”. Juntos,
Tedd e Margy escreveram
“Instruindo o Coração da
Criança”. Tedd e Margy têm
três ﬁlhos adultos, que são
casados com cônjuges que
eles consideram como seus
próprios ﬁlhos, e têm nove
netos.
COMO PARTICIPAR:
Investimento Individual:
R$ 120,00 Até 05 de fevereiro de 2018. R$ 130,00 Depois do dia 06 de fevereiro
de 2018. Inscrição: http://
www.cno.org.br

Pr. Samuel Souza - Diretor Executivo Nacional OANSE
Telefones: (17) 3227-7830; (17) 99144-1620.
E-mail: samuel@oanse.org.br

Polo Teológico Pedra Viva em Orlândia

O

Instituto Pedra Viva
atua na formação teológica de homens e
mulheres, através de cursos livres, ministrados no
sistema EAD. O Polo Pedra
Viva de Orlândia foi criado com a missão de apoiar
as igrejas locais da região
na formação de obreiros e
líderes para os trabalhos
missionário e pastoral,
entre outros. O Polo se
responsabiliza pela orientação e supervisão do estágio a partir do segundo
semestre de estudos, bem
como dos encontros pre-

senciais duas vezes por
mês, aos sábados das 15
às 18 horas.
Acreditamos que é necessário conhecimento e
formação do caráter do
servo líder, entendendo

que o Deus que chama,
também capacita os chamados através dos que
já foram capacitados. A
nossa responsabilidade é
a transmissão do conhecimento bíblico através da

ministração da Palavra de
Deus e do trabalho prático orientado e supervisionado.
O curso livre de dois
anos com um ano e meio
de estágios paralelos aos
três últimos semestres de
aulas dará um total de três
anos no currículo e poderá
ser estendido para mais um
ano de complementação teológica para reconhecimento pelo MEC através de uma
parceria ﬁrmada entre o Instituto Pedra Viva e a FACEL,
de Curitiba PR do grupo Digamma Educacional.

CURSOS

BACHAREL EM TEOLOGIA
Curso livre de Teologia, com duração de quatro semestres, voltado para ministério pastoral e missionário. Paralelo
aos três últimos semestres, estágio supervisionado elevando
a qualiﬁcação do aluno para uma carga horária prática a
ser incluída em sua formação.
Matrículas abertas e início das aulas no dia 3 de março
de 2018 com reunião em Orlândia das 15 às 18 horas na
Igreja Batista Independente, Avenida Nove, 1092.
Custos: Matrícula de R$ 50,00 (cinquenta reais), mais
24 mensalidades de R$ 90,00, pagas mensalmente. Inclui
todo o material de estudo. No dia 3 de março o aluno terá
que fazer o pagamento da matrícula mais a primeira mensalidade totalizando R$ 140,00.
COMPLEMENTAÇÃO TEOLÓGICA
Curso com duração de um ano, reconhecido pelo MEC.

Essa etapa só poderá ser feita depois da conclusão do curso
livre Bacharel em Teologia.
PÓS GRADUAÇÃO
Vários Cursos de Pós Graduação todos reconhecido
pelo MEC nas áreas de interesse ministerial poderão ser
oferecidos após a formação da primeira turma. Os cursos,
entre outros, serão estes:
Aconselhamento Pastoral, Ciências da Religião,
Docência do Ensino Religioso, Gestão Eclesiástica,
Comunicação na Pós Modernidade e Educação à
Distância.
CONTATOS
Pr. Carlos Alberto Moraes pelos telefones: (16) 37610749 (Residencial) e 99192-1440 Claro com WhatsApp. Por
e-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br.

Nosso
Destaque 3

Missão para
2018 e para
todos os
outros anos

Almir Tavares

L

i que quase todas as obras do grande músico e compositor Johann Sebastian Bach (1685-1750) têm no
início as letras J. J. e no ﬁnal S.D.G. Os dois jotas
seriam a abreviatura de Jesus Juva que signiﬁca “Jesus
ajuda” e as letras do ﬁnal seriam a abreviatura de Soli
Deo Gloriai, que signiﬁca “Somente a Deus a Glória”. Ao
confessar sua incapacidade e atribuir toda honra a Deus,
entendeu que sua missão era gloriﬁcar a Deus. Missão
também de todos nós. Existimos para gloriﬁcar a Deus
em tudo “Portanto, quer comais, quer bebais ou façais
outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus”
(1 Co 10.31).
O que signiﬁca viver para a glória de Deus? A frase pode
tornar-se mais um chavão religioso, dito quando se espera
uma resposta piedosa, mas sem o devido entendimento.
Na Bíblia, o termo “glória” literalmente é usado para
qualiﬁcar algo ou alguém de peso, riqueza ou inﬂuência,
que por isso era honrado, valorizado e estimado, pois
causava um impacto ou impressão nas pessoas que o conheciam. Indicava o que a pessoa era, o que demonstrava
e a reação que causava. Aplicado a Deus, tanto adjetiva
quem Ele é, a manifestação daquilo que Ele é, e a reação
que lhe é devida em virtude do que Ele é.
Deus é a Sua própria glória, a Suprema glória. Seu valor
não é derivado e não há nada acima dele, para que Ele
gloriﬁque. É o valor maior, a riqueza superior, a sabedoria
e poder supremos. Por isso, quando se revela, mostra a
Sua glória (Ex 33.18,22). Sendo chamado de Glória, Rei da
glória, Pai da glória e Glória excelsa (Jr 2.11;1 Sm 15.29;
Sl 24.7-10; Ef 1.17; 2 Pd 1.17).
Suas ações manifestam Sua glória, pois são sempre
coerentes e consistentes com o que Ele é. A criação,
seus juízos e suas aparições demonstram sua glória
(Sl 19.1; Ex 40.34; Nm 14.10; Is 6.1-8; Ez 1.28). Supremamente essa glória se manifestou na obra de
Seu Filho (Jo 1.14).
Viver para a glória de Deus incluiu conhecê-lo através
de Sua revelação na Criação e nas Escrituras, e reconhecer o valor supremo que Ele tem, valorizando-o e
honrando-o acima de qualquer outra pessoa, acontecimento ou objeto. É atribuir a Deus o valor supremo
que Ele tem. Fazer escolhas, investir tempo e recursos,
dirigir ações e conversas, enfim viver, orientado por
este valor. Isso acontece quando obedecemos aos Seus
mandamentos, adoramos a Ele e O proclamamos com
palavras e obras.
Vivendo para a glória de Deus encontramos nosso
sentido, valor e felicidade, pois somos criaturas, nosso
valor deriva d’Ele “Porque dele, e por meio dele, e para
ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente”
(Rm 11.36). Quando nossa vida é orientada por e para
outras criaturas e ou circunstâncias, ela se torna vazia,
pobre, sem valor, isto é, sem glória.
Pregar o evangelho, fazer missões, clamar nas fraquezas e necessidades, agradecer pelas bênçãos, adorar
com outros irmãos no culto, ofertar, interceder e cumprir
nossa rotina diária com obediência em casa, na escola e
no lugar onde trabalhamos, é viver para a glória de Deus.
Bach entendeu isso. Usou sua música para gloriﬁcar
a Deus. Tanto quando iniciava confessando sua inabilidade, como quando terminava deixando claro que fora
Deus quem ﬁzera. Que entendamos também. Vivamos
par a glória de Deus, neste e em todos os outros anos,
em cada dia.

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).
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Se você crê somente naquilo que gosta no evangelho e rejeita
o que não gosta, não é no evangelho que você crê, mas, sim,
em si mesmo." Agostinho

Elaine Martins

Encontre a
mulher virtuosa
em você

Avelino Lopes PI

falecom@elainemartoli.com.br

Mulher virtuosa quem a
achará? O seu valor muito
excede ao de rubis.
Provérbios 31:10

Q

uando se pensa em um
descritivo bíblico da esposa ideal, o capítulo
31 do livro de Provérbios talvez seja o mais estudado de
toda Escritura. Começando
pela pergunta feita em Provérbios 31:10 até a conclusão do versículo 31, rapazes
cristãos solteiros são orientados a pensar em sua futura
esposa e nas características
que deverão ser consideradas
para encontrá-la, a partir dos
ensinamentos deixados por
uma mãe a seu ﬁlho. Mas e
a moça, qual a sua responsabilidade no processo de ser
achada? Como ser a mulher
virtuosa?
A mulher virtuosa, ou
seja, repleta de qualidades,
se revela naturalmente aos
outros por meio de suas palavras e atitudes. Seja pessoalmente, seja virtualmente,
essa cristã compartilha uma
vida guiada pelo Espírito Santo e, assim, dá fruto de amor,
gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança (Gálatas
5:22). Não se trata de alguém
perfeita, mas de alguém que
reconhece humildemente a
necessidade de seguir buscando ser melhor. Assim, ao
buscar conhecer mais ao Senhor e cumprir sua vontade,
ela segue conformando-se à
imagem de Cristo, o que a faz
ser alguém diferente (2 Coríntios 3:18). E aí os versículos
30 e 31 de Provérbios 31 ﬁnalizam com toda sabedoria a
orientação da mãe de Lemuel
para escolha de sua futura esposa aﬁnal, sabemos que os
homens se apegam ao que
vêem, critério que, se tomado
isoladamente, pode resultar
em engano.

Há, ainda, alguns outros
aspectos práticos a serem observados na caminhada por
quem desejar ser uma mulher
virtuosa. Para ser reconhecida como uma mulher de virtudes que se destaca dentre
as demais (Provérbios 31:29),
analise sua vida e busque no
Senhor a sabedoria necessária para mudar tudo o que for
necessário (Efésios 4:22-24;
Romanos 12:2). Além disto,
para ser achada, também é
essencial permitir o acesso a
você. Não se esconda atrás de
comportamentos auto protetores tais como isolar-se
em seu grupo de amigos ou
expressando timidez excessiva ao ser apresentada a alguém. Ainda que nos tenham
machucado no passado, não
podemos nos fechar a ponto
de impedir recomeços. Por
mais distante que pareça, no
Deus do impossível sempre é
tempo de construir histórias
com ﬁnais felizes.
Se você ainda não encontrou a mulher virtuosa em
você, persiga esse alvo por
amor a Deus, em primeiro
lugar. Ele nos promete que
ao buscarmos seu reino em
primeiro lugar as demais
coisas nos serão acrescentadas, todas necessárias para
que os planos insondáveis
do Senhor se cumpram em
nossas vidas.
Somente quando você
permitir ser internamente
transformada pelo Espírito Santo terá condições de
compartilhar de maneira
genuína seu melhor lado
com as pessoas. E é aí que
doar seu tempo para ajudar
quem precisa, ser tardia no
falar, ter o coração movido
para espalhar o Evangelho
pelo mundo vai acontecer
do jeito como uma mulher
virtuosa deve ser.
Você já encontrou a mulher virtuosa na sua vida?

Antes de ﬁndar o ano de
2017, no dia 17 de dezembro, a Igreja batista Bíblica
em Avelino Lopes PI, sob
a liderança do missionário
Pr. José Antonio Marques,
batizou dez novos irmãos:
Edilta Angelino dos Santos, Valmir de Sousa Neres,
Genilde Pereira de Sousa,
Roselita Marques do Couto,
Elizandra prospero dos San-

tos, Lívia Marques
de Souza, Giovanna
Marques de Souza,
Joana Maria de Jesus, Maurício Gama
Moreira, Bruno Souza da Gama. Neste mesmo
dia a igreja realizou a sua assembleia geral para organizar
a diretoria e cargos para o
funcionamento do próximo
ano de 2018. À tarde foi celebrada a ceia do Senhor com
a participação dos novos 10
membros da igreja. Contatos
com Pr. Marques (89) 35751097 e 3575-1531, Celular
(89) 98118-6442.
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Boticão MG

A família Dantas irá crescer de novo! A Marianne está
grávida e o Pr. Anderson se
preparando para o crescimento da família que passará a ter seis membros. Nada
melhor do que uma notícia
de crescimento da família e
também da igreja na virada
de 2017 para 2018. O trabalho em Boticão está sendo
alvo das bênçãos do Senhor

e o nome de Cristo está sendo
gloriﬁcado. Para 2018 o alvo é
continuar espalhando a preciosa semente do Evangelho
e trabalhar para que haja boa
colheita proporcionada pelo
Senhor da seara. Continuem
orando pela família Dantas:
Pr. Anderson, Marianne, Alexandre, Maressa & Alyssa e
agora a chegada do sexto
componente.

Família Fonseca

Apucarana PR
O trabalho missionário
em Apucarana PR desenvolvido pelo missionário Pr. João
da Silva e sua família produziu
bons resultados em 2017. Ele
pede nossas orações especíﬁcas por vários novos irmãos
que lutam no início da vida
cristã: Anderson e esposa, Gabriel e Carlos Bretan.

Mococa SP
Em 2017, o missionário
Pr. João Vasconcelos distribuiu mais de 6.000 folhetos,
visitou lares, ministrou estudos evangelísticos, realizou clubes bíblicos para as
crianças, além dos cultos
regulares às quartas e aos
domingos. Muitos contatos
foram feitos e a mensagem
do evangelho foi espalhada,
alcançando os corações e alguns se converteram a Cristo.
Vários irmãos se dispuseram

Orem também pela família
do missionário e pelo desenvolvimento da Igreja Batista
Regular de Apucarana. Para
contatos: Rua Pedro Ribeiro
Valim, 1464 - Jd. Ipanema
- Apucarana PR. CEP 86809080. E-mail: prjs1964@gmail.
com. Telefones: (43) 34258869 e 99923-8386.

a ajudar o trabalho. Cerca de
64 irmãos das igrejas de São
Paulo: IBR Horto do Ypê e da
igreja enviadora do missionário, IBB em Jardim Adriana,
Guarulhos. Também, de Ribeirão Preto SP, os irmãos da
IBI do Parque São Sebastião.
O Pr. João deu início a uma
Pós-graduação em Plantação
e Revitalização de Igrejas e,
segundo testemunhou, tem
aprendido e, com certeza o
trabalho será beneﬁciado.

Rancagua - Chile
O missionário
Pr. Jomar Pinto
de Souza, que
está trabalhando
em Rancagua, no
Chile, terminou
2017 agradecendo
a Deus pelas metas alcançadas, pelas almas
que se renderam ao Senhor
e pelas reconciliações que
aconteceram. Foi um ano de
muitas lutas, diﬁculdades e
adversidades, mas o Senhor
em tudo, a mão do Senhor
teve peso decisivo, mostrando que Ele está no controle.
A igreja Batista Galileia está
vivendo um processo de
mudanças, de crescimento
e de maturidade. Orem para
que Deus continue fazendo
a sua obra no Chile. As ati-

vidades evangelísticas e de
discipulado desenvolvidas
durante o ano todo tiveram
resultados que gloriﬁcaram
a Deus. Continuem orando
pelo Pr. Jomar, sua esposa
Regiane e pelos ﬁlhos Davi
e Ester. A família toda sempre tem expressado gratidão a todos os parceiros
das igrejas aqui no Brasil
que oram e sustentam o
ministério de implantação
da Iglesia Bautista Galilea
em Rancagua, Chile.

Buritirama BA
Para o missionário Pr. Eurípedes, sua esposa Lusilene
e os ﬁlhos, 2017 foi um ano
muito abençoado. O crescimento da obra foi real, tanto
na sede como nos povoados.
No último trimestre do ano,
quatro pessoas foram salvas
e outras seis foram batiza-

dos. Foi inaugurado o templo
em Pedra Branca, um dos locais onde a missionária Nilce
dá assistência com apoio de
outros irmãos. Continua no
povoado do sítio um salão
para os cultos. Continuem
orando pelo Pr. Eurípedes e
sua família.

O missionário Pr. Geraldo Fonseca e sua esposa
Ileta, servindo ao Senhor
em Madrid, região andina
da Colômbia, conseguiram
comprar um lote no bairro
Echavarria e já o adequaram
para realização dos cultos
até poder construir. Orem
para que possam conseguir

os recursos para a construção do local de cultos. Desde
o dia cinco de novembro estão se reunindo nesse novo
local. Orem pela evangelização da Colômbia e por mais
obreiros na seara do Senhor.
Para contatos com Pr. Geraldo e Ileta use o e-mail: Prgeraldo2000@yahool.com.br.

Grande ABC

O missionário Pr. Tomé
Lopes dos Santos, trabalhando no Projeto Grande
ABC em São Bernardo do
Campo, terminou 2017
contando as muitas bênçãos que o Senhor concedeu
àquele ministério. Salvação
de almas, discipulado, batismos e crescimento na visão
missionária da nova igreja
que cresce para a glória do
Senhor. Orem especialmente por um trabalho que foi
viabilizado em uma escola
próximo à igreja onde uma
vez por semana Pr. Tomé
tem participado com oportunidade de evangelização,
tanto dos alunos quanto

dos professores. Orem
pela construção do templo, uma etapa a ser iniciada em 2018. Contatos com
Pr. Tomé e Lúcia Helena:
Avenida Senador Vergueiro, 2685 - Bloco 17B Apt.31
Vila Tereza - CEP 09.601-000
São Bernardo do Campo SP,
E-mail: tomesantoslopes@
gmail.com

Família Moreira

O missionário Pr. André
e sua esposa Marlete, em
tratamento de câncer, continuam em Serrana SP, igreja
enviadora da Família Moreira. Continuem orando pela
Marlete que está bem no
momento, mas ainda terá
que fazer mais uma cirurgia
para retirada de um tumor
na mama. Continuem oran-

do pelo povo Kaxinawá. Pr.
André está realizando trabalhos de divulgação de missões e nos últimos meses
ele foi o preletor em cinco
conferencias missionarias
na região onde está neste
momento de tratamento da
esposa. Orem pelo Pr. André e Marlete e seus ﬁlhos:
Duda, Ester e André Filho.

Maringá PR

O missionário Claudinei
Periles trabalhando na implantação da Igreja Batista
Regular em Maringá PR, realizou conferencias missionárias
no ﬁnal de 2017 tendo como
preletor o missionário estadunidense Robert Vergiels, de
Presidente Prudente SP. Pela
graça de Deus foi possível alcançar o alvo para continuar

ajudando no sustento dos
seis projetos missionários que
fazem parte do quadro de
missões da nova igreja. A escritura do terreno, em nome
da igreja já ﬁcou pronta e foi
possível conseguir a isenção
de todos os impostos. A nova
fase agora é dedicar à construção. Orem pelo trabalho
em Maringá PR.
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Campana - Argentina Missionário Agnaldo

Os missionários Pr.
Adriano dos Santos Silva,
sua esposa Josi, com as ﬁlhas Helena e Cecilia, servindo ao Senhor na Argentina, estão ainda em Pilar se
preparando para o trabalho
em Campana. Terminaram o
ano de 2017 somando muitas bênçãos e frutos colhidos para a glória de Deus.
Dois dos discípulos do Pr.
Adriano, Keila e Nehemias,
decidiram obedecer o Ide
do Senhor para servi-lo integralmente. Keila está arrumando suas malas para
estudar neste novo ano em
um seminário no Equador
e Nehemias está neste momento no Uruguay cursando
o seminário. Agora, em uma
nova etapa, será dado início
ao trabalho de implantação
da igreja em Campana com
reuniões aos domingos. O

trabalho será iniciado com
três famílias que já estão
sendo discipuladas em suas
casas separadamente e a
ideia agora é juntá-las em
grupo para estudos bíblicos
por alguns meses, antes de
alugar um local e começar
a realização dos cultos. A
igreja em Pilar vai continuar
dando apoio “emprestando”
uma família por domingo
quando os cultos forem iniciados aos domingos. Com
grande generosidade, a igreja em Polar estará doando
20 cadeiras, alguns hinários,
um púlpito, três estantes de
música, uma caixa de som,
um microfone e as crianças
também levantaram uma
oferta. Agora o desafio é
alugar uma casa para a residência em Campana. Para
contatos use o e-mail: adrianojosisilva@gmail.com.

O missionário da Rocha
Eterna, Agnaldo de Araújo Jr
tem um relatório promissor
neste ﬁnal de 2017. Foram
visitadas 27 penitenciárias
alcançando mais de 37.800
pessoas com o Evangelho.
Foram realizados 79 cultos
com a presença de 2.715
pessoas, dos quais, 1.273
fizeram profissão de fé.
Foram distribuídos 9.180
folhetos, 73 bíblias, 466 estudos por correspondência
e 400 devocionais Pão Diá-

dependente, na formação de
obreiros em Marilândia do Sul
PR. Os Formandos de 2017 no
Maranata são uma parte dos
excelentes resultados deste
ministério. Orem pela família:
Pr. Jeany e Heliamar mais os
ﬁlhos: Mykael, Estevão e Habner. Entre no site da AMI e
veja mais informações: www.
missaoami.com.br.

Campo Grande MS

rio. As cidades visitadas para
alcançar as prisões no estado
de São Paulo foram: Ribeirão
Preto (feminina e masculina),
Serra Azul, Araraquara, Casa
Branca, Pontal, Mirandópolis, Getulina, Álvaro de Carvalho, Avanhandava, Dracena,
Junqueirópolis, Flórida Paulista, Irapuru, Reginópolis,
Balbinos, Tupi Paulista, Diadema, São Paulo, Presidente
Venceslau, Pacaembu. Em
Minas Gerais, uma cidade:
Araguari.

Caxias do Sul RS
Apesar
das diﬁculdades, 2017 foi
um ano de
trabalho frutífero para o
missionário
Pr. Francisco
Cosmo da Silva Neto em Caxias do Sul RS.
Foi possível alugar um local
para a realização dos trabalhos da igreja já no ﬁnal do
ano no bairro São Luis onde
não há igrejas por perto. O
trabalho alcança, também,
os bairros Kaiser e Cruzeiro.
Para 2018 os planos são de
adquirir um terreno. Para
tanto, pastor Cosmo está
lançando uma campanha
em busca de ajuda para
comprar 400 metros quadrados a um custo aproxi-

mado de 160 mil reais. Cada
metro quadrado custa 400
reais. Toda ajuda será bemvinda. Para facilitar o apoio,
foi aberto uma conta especíﬁca para esse ﬁm no Banco
do Brasil Agencia 3220-4 Conta Corrente: 41263-5 em
nome de Francisco Cosmo da
Silva Neto. Qualquer depósito deverá ser comunicado ao
Pastor Cosmo pelo e-mail:
pastor_cosmo@yahoo.com.
br, ou pelo telefone (54)
9948-2289.

O missionário Ruy Messias está implantando uma
igreja em Assaré CE. Esta
é a terceira igreja que ele
atua como implantados. As
duas primeiras foram em Rio
Branco AC. Como estratégia
o Projeto Assaré - CE iniciou
com programa de rádio,
transmitindo em uma rádio
comercial, uma hora e meia
de programa, tocando músicas cristãs de boa qualidade
e a pregação da Palavra de
Deus de segunda à sexta-

feira em horário nobre. Essa
emissora transmite em FM
com boa audiência, e penetração, em 11 municípios do
Estado, sem contar com lugarejos e vilas, totalizando mais
de cem mil pessoas. Pouco
antes da virada do ano, no
dia 30 de dezembro, Pr. Ruy
realizou um culto no Sítio
Trapiá e algo extraordinário
aconteceu. Do total de 25
pessoas visitantes, 17 almas
se converteram a Cristo. Louvado seja o Senhor!

Formação de Obreiros Assaré CE
Projeto Maranata em
Marilândia do Sul PR desenvolvido pelo Pr. Jeany Marques Santos e sua esposa
Heliamar, está precisando
de apoio. Convidem o Pr.
Marques para apresentar seu
projeto em sua igreja neste
ano de 2018. Eles trabalham
com credenciamento da AMI
- Associação Missionária In-

Itacarambi MG

Em Campo Grande MS,
os missionários Ricardo de
Oliveira leite e Ruth desenvolvem várias frentes de trabalho evangelístico que tem
trazido muitos frutos para
a igreja. No Bairro Bordon,
uma média de 70 crianças
chegam semanalmente para
ouvir a Palavra de Deus aos
sábados. No entanto, como
o local não é coberto, em
algumas ocasiões não é pos-
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A porta da felicidade abre só para o exterior; quem a força
em sentido contrário acaba por fechá-la ainda mais."
Soren Kierkegaard

sível realizar os trabalhos
devido às chuvas. Um dos
alvos para 2018 é conseguir
um local mais adequado. No
Café com Cristo, outra frente evangelística, vidas tem
sido transformadas. Trata-se
de um trabalho em equipe
com ajuda de vários irmãos,
inclusive de outras igrejas.
O trabalho vai se desenvolvendo e Cristo tem sido
gloriﬁcado em tudo.

Carlos Prates Alves,
foi criado na igreja, desde
pequeno frequentou a Primeira Igreja Batista Bíblica
no Jardim São Pedro juntamente com sua mãe e seus
4quatro irmãos. Casou-se
com uma serva ﬁel de Cristo,
Nice, e teve três ﬁlhos, Geovana, que está com 14 anos;
Julia, com 12 anos e Miguel
com 9 anos. Sentiu no coração o desejo de conhecer
mais da Palavra de Deus e
ajudar seu pastor e come-

çou a fazer Seminário
no IBM e também no
Instituto Pedra Viva, lá
percebeu que era muito mais do que um desejo. Era um chamado
de Deus para missões.
Conheceu a Missão
Campo Norte e depois
de fazer os devidos contatos, está de mudança para
a Cidade de Itacarambi no
Norte de Minas Gerais, para
dar início à implantação de
uma igreja, enviado pela Primeira Igreja batista Bíblica
no Jardim São Pedro sob a liderança do Pr. José Reginaldo Santana. Para contatos:
Telefone (11) 97561-2777
e-mail: carlosprates@terra.
com.br. Em www.carlosprates.net e www.vimeo.com/
carlosprates

“Vacas de
Basã!”
Que é isso?

Edgar Donato

O

profeta Amós, era um agrobusiness, um pequeno
empresário colhedor de ﬁgos e paralelamente criador de gado e de ovelhas. Nasceu em Tecôa, Judéia
e foi chamado para profetizar no reino do norte, Israel,
por volta de 755 A.C.
Em um dos seus sermões, chama as mulheres de
Samaria de “Vacas de Basã”. Basã era um lugar ao leste
do rio Jordão. O gado dessa região era bem conhecido
por ter vacas bem nutridas e pastagens de primeira. O
profeta chamou as mulheres de Samaria de maneira
pejorativa, pois tinham uma excessiva preocupação com
o corpo, a aparência, a sensualidade e o prazer. Eram
mulheres ricas e cruéis. Não é pecado ter riquezas, a
questão é a riqueza fruto da exploração e insensibilidade
para com o próximo.
Veja na versão da Bíblia - A Mensagem: “Ouçam vocês,
vacas de Basã, que pastam nas colinas de Samaria. Vocês
mulheres! Perversas para com os pobres, cruéis para com
os marginalizados! Insensíveis e mimadas, exigem dos
maridos: ‘Tragam uma bebida bem gelada, e num copo
grande.” Amós 4.1.
Era uma geração de mulheres hedonistas, manipuladoras dos seus maridos “bananas”, contentes com uma
existência puramente animal. Preocupavam-se com o
corpo e não com o ser interior. Imagine o homem do
interior vendo as madames passeando com vestidos
chiquérrimos, sedas importadas, perfumes exóticos,
tão caros que o trabalhador da lavoura demoraria o ano
inteiro para ganhar o dinheiro equivalente. Sem falar
daquelas bolsas caras de couro ﬁníssimo com prendedor
de ouro e prata... Eram entregues à bebedeira, às festas
caras e requintadas. Eram socialites que passavam o dia
bebendo vinho e dizendo aos maridos o que deveriam
fazer para garantir a vida fútil, mulherio sem noção,
cheias de ostentação, individualistas, não havia nada de
dama, de compaixão, mas gente mimada e embriagada
de egoísmo e cinismo. Não há nada de errado em investir na aparência, cuidar do corpo, a questão é: Não
combina ter 20 pares de sapatos, gastar R$ 6.000,00
numa tatuagem, joias caras, beber vinho de 5.000,00
num país como o nosso onde a renda de 46% dos brasileiros é de até R$ 1.356,00 (Fonte Datafolha de 2013).
O luxo das suas casas reluzentes era fruto do pão que
era arrancado à força da boca do peão para sustentar
as donas vaidosas e fúteis.
Além do mais, eram ‘religiosas’. Achavam que estavam
agradando a Deus, mas o foco era elas e os seus comparsas.
O culto não era um meio para se humilharem diante de
Deus, voltavam para casa com o mesmo coração endurecido, pois a adoração não passava de um ritual vazio...
Havia louvorzão, agito: “Afastem de mim o som das suas
canções e a música das suas liras.” Amós 5.22. Deus diz
que não dava a mínima atenção para essa movimentação.
A religião deles não tinha o propósito de gloriﬁcá-Lo e sim
um instrumento para satisfazer seus próprios caprichos.
“Essas mulheres da sociedade passavam todo o dia
ociosas, bebendo vinho e dizendo aos maridos o que fazer.
A prosperidade material sem o temor de Deus torna as
pessoas extravagantes e tirânicas .” Hernandes Dias Lopes.
Amós denuncia essa inversão de papéis. Existe um tipo
de mulher, independente, autônoma, segura de si, tem
os homens aos seus pés. E há outro tipo, ser feminino,
elogiada, admirada, respeitada, torna-se referência como
gestora. É a mulher de Provérbios 31.30: “Os encantos
de uma mulher podem ser apenas uma ilusão e a beleza
não dura para sempre. A verdadeira beleza, a verdadeira
honra de uma mulher está em amar e obedecer ao Senhor.”
O castigo para elas seria humilhante, na sequência
do capítulo 4. Tais mulheres das altas rodas e cheias de
si, sairiam da cidade arrastadas como peixes ou como
bois. Teriam o luxo trocado pelo lixo. Era costume dos
assírios colocarem gancho no nariz ou no lábio inferior
das suas vítimas de guerra e puxá-las como animais
para o cativeiro.
Qual a lição? “O orgulho vem antes da destruição. O
espírito altivo, antes da queda.” Pv 16.18
LOPES< Hernandes Dias, Amós,
Um Clamor Pela Justiça Social, Hagnos, p. 92

6 Visão
Panorâmica

A vida não pode ser economizada para amanhã.
Acontece sempre no presente."
Rubem Alves

Bethany Thompson

Educação
e a Vida
Cristã

C

omo missionária e educadora, ouço de muitos pais
suas preocupações sobre inﬂuências perigosas que
seus ﬁlhos enfrentam. Espero que os seguintes conselhos possam ajudar-lhes:
Ensine seus ﬁlhos a guardar seu coração. “Sobre tudo
o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele
procedem as fontes da vida” (Pv 4:23).
Conheça a verdade. Os alunos precisam conhecer para
não serem enganados e os pais precisam ajudar a identiﬁcar problemas na escola e outras fontes de inﬂuência. “E
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará” (Jo 8:32).
Saiba como lidar com temas como a evolução. Ensine a
diferenciar entre o que o mundo considera preconceito e o
que Deus chama de pecado. Saiba o que seus ﬁlhos estão
aprendendo e estude a Palavra de Deus para reconhecer
quando o ensino difere das verdades de Deus.
Prepare seus Filhos para defenderem sua fé. “. . . Sempre preparados para responder com mansidão e temor a
qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em
vós,” (1 Pe 3:15) e “Eis que vos envio como ovelhas ao meio
de lobos; portanto, sede prudentes como as serpentes e
inofensivos como as pombas” (Mt 10:16)
Ajude seus ﬁlhos afastarem-se das más inﬂuências e
saberem que, com Deus, eles são maioria. “Tenho posto
o Senhor continuamente diante de mim; por isso que ele
está à minha mão direita, nunca vacilarei” (Sl 16:8). “. .
. Se Deus é por nós, quem será contra nós?” (Rm 8:31).
Lembrem-se que a responsabilidade da educação é
dos pais. “E vós, pais, não provoqueis à ira a vossos ﬁlhos,
mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor” (Ef
6:4). Deuteronômio 6:7 deixa claro que o ensino deve
ocorrer o tempo todo. Pais, não deixe este papel para a
escola. Envolva-se, eduque em casa e ore muito sobre
decisões educacionais.
Saibam lidar com questões morais e ﬁlosóﬁcas no
ensino da escola. “. . . e quero que sejais sábios no bem,
mas simples no mal” (Rm 16:19). Não aceite a mentira
de que crianças precisam conhecer tudo para fazerem
suas escolhas. Elas não precisam crescer com os cicatrizes
do pecado para aprender o que faz mal. Muitas escolas receberam o Kit Redução de Danos fornecido pelo
Ministério de Saúde que mostra às crianças os lugares
“seguros” no corpo para injetar drogas. Na área moral
seguem a mesma ﬁlosoﬁa. Já que crianças vão fazer,
vamos ensiná-las a fazer de forma mais segura. E até há
os que acham que o único mal é reprimir suas vontades!
Fiquem atentos!
Ensine seus ﬁlhos a deﬁnição de sucesso bíblico. “Não
se aparte da tua boca o livro desta lei; antes medita nele
dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a
tudo quanto nele está escrito; porque então farás prosperar
o teu caminho, e serás bem sucedido” (Js 1:8). Tenham
alvos eternos para seus ﬁlhos. Não escolha a escola pelo
prestígio ou pelas instalações, mas sim, pelos valores
eternos. Se há uma escola com ﬁlosoﬁa bíblica na sua
cidade faça de tudo para apoiá-la e ajudá-la a ser a escola
mais forte que possa ser.
Se desejar saber mais sobre educação fundamentada
na Bíblia, leia o nosso próximo artigo e acompanhe o
que Deus está fazendo na área de material didático para
escolas Cristocêntricas: fundamentocristao.com.br ou
ligue para (62) 3954-0061.
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Tributo ao Pr. Ricardo Camargo,
servo do Grande e Único Deus

omos para Jardinópolis SP em janeiro
de 1985, cidade vizinha de Ribeirão Preto, e
ﬁcamos alguns dias com o
missionário Paulo Pritchard.
Conhecemos o IBE, conversamos com o Pr. Milton J.
Nunes e voltamos pra São
Bernardo do Campo a ﬁm de
nos prepararmos par voltar
em fevereiro para o início
das aulas.
Havia duas coisas que
queria muito conhecer,
pois a esposa do pastor falava muito bem: o sorvete
de ameixa do Geraldo, em
Ribeirão Preto e de uma
professora de português
que dava aula no Instituto.
Experimentei o sorvete e
aprovei, e também conheci
a professora, mas não tive
o privilégio de assistir suas
aulas, por termos sido dispensados da matéria.
Como alunos nos envolvemos nos trabalhos da igreja,
nos Ceifadores por Cristo. O
Ricardo dirigia também uma
das peruas da igreja. Foram
três anos de muito aprendizado, mas as melhores aulas
eram quando, sentados nos
bancos da igreja, ouvíamos as
pregações do Pr. Jaime Rose.
Lições que ainda estão vivas
em nossos corações.
No ano de 1987, eu e o
Ricardo nos casamos numa
sexta-feira e no sábado
participamos da formatura.
Algo inédito. Começamos a
lecionar como professores
no Instituto Batista Ebenézer e durante a ausência
do Pr. Milton e do Pr. Jaime
que estavam nos EUA meu
marido foi convidado pra
cuidar da congregação em
Serrana. Foram alguns meses de muito sacrifício viajando toda quarta e domingo para lá, mas um tempo
muito frutífero e enriquecedor. O irmão Wellington
nos acompanhava.
Depois de alguns meses,
com a volta dos pastores titulares, voltamos para nossa
igreja. Com apenas 20 anos
de idade o Pr. Jaime convidou o Ricardo para ser diácono. Outra escola de muito
aprendizado e começava o
nosso “ministério de ajuda”.

Assumimos como professores das classes dos jovens e
começamos o ministério no
sábado à noite com reuniões,
sabendo que o Pr. Terrill Rose
estaria voltando para o Brasil
para assumir este ministério
como pastor dos jovens.
Foram quase 20 anos
que nossas férias eram usadas para ajudar nos acampamentos e substituições
em alguns dos ministérios
da igreja. Sem contar os feriados quando sempre estávamos juntos com os jovens:
no acampamento, evangelizando, numa cachoeira
(momentos inesquecíveis.)
No ano de 2004 começamos a orar por um ministério especíﬁco. O Ricardo
sentia que estava na hora de
sair do “ninho”. Recebeu um
convite do Pr. Bob Sizemore
para participar do ministério
Rocha Eterna o que fez por
um ano. No ano de 2004 e
2005 conhecemos a família
do Pr. Jeﬀ Cox que queria começar um trabalho no sul do
país. Combinamos de fazer
uma viagem de sondagem
com eles, onde poderíamos
divulgar o ministério nas prisões e eles conhecerem o
lugar. Através da amizade e
contato com o Pr. Charles da
igreja de Serraria em Florianópolis, fomos para lá em
no mês de abril. Naquela
viagem fomos desaﬁados
a iniciar um trabalho junto
com a família Cox. Muitas
conversas e orações e em
agosto estávamos nos mudando para Armação, na ilha
de Florianópolis. Infelizmente, por motivos de saúde da
esposa, eles não puderam
permanecer no país e voltaram para casa.

Assim começou outro
desafio: sair como missionários para evangelizar
brasileiros nos EUA ou ﬁcar
na região? Durante este
tempo o Ricardo começou
a dar aulas no Instituto Bíblico em Florianópolis convidado pelo Pr. Sebastião
Moises Damásio que, logo
em seguida, o convidou
para conhecer o ponto de
pregação em Camboriú SC.
Não demorou muito para
vir o convite para assumir
aquele trabalho. O que pesou em nosso coração foi a
grande carência de um trabalho batista fundamentalista na região. E foi assim
que, no dia 22 de maio de
2005 estávamos começando
o primeiro culto oﬁcial em
Camboriú.
No ano de 2012 quando completamos 25 anos de
casados tiramos as nossas
primeiras férias, algo importante para ser lembrado. Em
fevereiro de 2015 levamos
nossa filha para se casar
com o melhor genro do
mundo, o gaúcho - Nicholas. Em janeiro de 2017 com
a igreja já independente e
com o prédio praticamente terminado, começamos
a fase de transição para a
vinda de um novo pastor e

nossa saída para um novo
projeto.
No ﬁnal de fevereiro o
Ricardo começou a apresentar problemas de saúde e
em março foi diagnosticado
com um tumor maligno tratável. A igreja já estava preparada para nossa saída em
maio e Deus, na Sua inﬁnita
sabedoria, havia deixado
tudo acertado. Fomos para
Barretos e ali Deus lhe permitiu iniciar outro ministério
dando a ele oportunidades
para evangelizar e ganhar
almas em meio a tanta dor
e sofrimento durante o tratamento.
Deus nos presenteou
com a gravidez da nossa ﬁlha que não só ocupou seu
tempo enquanto estava fora
do país e não podia acompanhar o pai, como também
foi a força que meu marido
encontrou para lutar contra
a doença. Através do FaceTime ele teve a chance de
conhecer e brincar com o
netinho que recebeu seu
sobrenome David Camargo
Ring. No dia 31 de outubro
de 2017 o Senhor o promoveu para o descanso eterno.
Resumiria o ministério do
meu esposo como alguém
que gostava de servir.
Fica aqui meu agradecimento a todas as igrejas,
pastores, irmãos e amigos
que, de alguma forma,
contribuíram para que este
período de enfermidade
fosse menos doloroso, e em
especial, ao Pr. Luiz Nunes
que a cada nova internação
ligava para o Ricardo para
orar com ele e ao Diogo, ﬁel
companheiro em todos os
momentos.
Irani de Alencar Soares
Camargo - Esposa

Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas Ele disse
que a chegada valeria a pena."
Max Lucado
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Mestrado

A sequência do Mestrado em Orlândia neste
ano de 2018 deverá acontecer nos meses de junho
e julho, entre o dia 25 de
junho até 6 de julho na
primeira etapa com dois
módulos. A segunda etapa será em outubro do dia

15 a 26, também com dois
módulos. Os detalhes sobre
as matérias e professores
serão divulgados assim
que o Dr. Derek Coleman
nos comunicar. Para saber
mais ente em contato com
o Pr. Carlos Alberto Moraes pelos telefones: (16)

3761-0749 (Residencial) ou
(16) 99192-1440 (Claro e
WhatsApp). Se preferir entrar em contato por e-mail:
jornaldapoio@yahoo.com.
br. O local das aulas: Igreja
Batista Independente na
Avenida Nove, 1092 em
Orlândia, SP.

Doutrinas batistas
Em Doutrinas Batistas em Multifacetadas, o
Pr. Anízio Gomes aborda
vários temas importantes para o cenário batista
fundamentalista no Brasil.
A Igreja de Cristo tem sido
bombardeada por ventos
de doutrinas advindos do
protestantismo, pentecostalismo, neo-evangelicalismo e de muitos outros
ismos. Principalmente nos
últimos duzentos anos, a
igreja de Cristo local e
visível, sofre com as sutilezas do diabo que tem
como objetivo seu enfraquecimento e destruição.

Logo, torna-se de
grande relevância a
abordagem proposta
em Doutrinas Batistas Multifacetadas,
onde o autor oferece
conteúdo que pode
levar pessoas ao velho e seguro caminho
do “está escrito” (Mt
4.4). Doutrinas Batistas Multifacetadas
propõe uma volta ao
modelo original da
igreja iniciada e fundamentada em Cristo.
Essa igreja iniciada por
Cristo nunca deixou e não
deixará de existir até à Sua

Posse pastoral
No dia 17 de fevereiro
de 2018 acontecerá a cerimônia de posse do Pr. Cícero H. M. Fernandes para o
ministério pastoral na Igreja

Batista Bíblica de Camboriú
SC. Pastor Cícero é casado
com Adelma Ponciano Fernandes com quem tem uma
ﬁlha, Emma Louise Ponciano

A CONQUISTA DA TERRA PROMETIDA
Augustus Nicodemus Lopes
Edições Vida Nova
www.vidanova.com.br
O livro de Josué é auxílio para
nossa caminhada
cristã. Mostra
como Deus cumpriu as promessas
feitas a Abraão
de dar uma terra
e descanso à sua
descendência. A
narrativa de Josué mostra como
Deus conduziu
os exércitos de Israel a entrar na terra de
Canaã e como conquistaram essa terra,
tomando-a de sete povos militarmente
superiores a eles.

Nova liderança na IBRIS
Depois de um ano de
preparação para a transição,
no dia 31 de dezembro de
2017, o Pr. Antonio Dalvino Azevedo de Souza, fez a
sua despedida do ministério
da IBRIS - Igreja Batista Refúgio Itapecerica da Serra.
Ao todo foram onze anos de
trabalho, sendo sete deles
de tempo integral. Dalvino
e sua esposa Iara com os
ﬁlhos estiveram presentes
desde o início da obra que é
congregação da Igreja Batista
Regular do Horto do Ypê em
São Paulo SP, liderada pelo Pr.
Edgar Rodrigues Donato. Na
manhã do dia 31, aconteceu

a despedida do Dalvino e a
nova liderança da igreja foi
empossada: Lukas Moraes,
Roberto Medeiros e Phil Bloomers. Dalvino está tomando
novos rumos com preparati-

vos para servir em um novo
ministério em Ubatuba, litoral
Norte do Estado de São Paulo.
Para fazer contato com Dalvino use o e-mail: dalvinoeiara@yahoo.com.br

População carcerária feminina no Brasil
- Um tremendo desafio missionário

O
volta (I Ts 3.17). Para adquirir: http://e-biblico.com

Fernandes. A Igreja Batista
Bíblica de Camboriú foi onde
o recém falecido pastor Ricardo Camargo desde 2005
até 2017.

DICAS de Leitura

A ESSÊNCIA DA MULHER
Denise Seixas
Editora Mundo Cristão
www.mundocristao.com.br
Denise Seixas
convida você a
deixar-se impregnar pela inigualável fragrância
divina. Um aroma incomparável que contém
a essência do
Criador, capaz de
restaurar qualquer aspecto de
sua vida. Anseie
pelo aroma de Cristo e busque-o, para que
seus pensamentos e ações reﬂitam Deus.
Revele sua mais bela essência, o sinal visível
da graça de Deus.

Radar
Geral 7

HEBREUS
Norman A. Shields
PES
www.editorapes.com.br
Uma parte considerável do texto
de Hebreus se relaciona com a vida
e prática religiosa
israelitas e judaicas, até o fim do
primeiro século.
Os contrastes que
mostram a supremacia de Jesus, o
Filho de Deus, exigem a compreensão dessas referências. Este livro procura
orientar o leitor exatamente nesse sentido
para melhor compreensão.
VOCÊ É AQUILO QUE AMA
James K. A. Smith
Edições Vida Nova
www.vidanova.com.br
Você é
aquilo que
ama. Mas
pode ser que
você não ame
o que pensa
que ama. Nosso coração é
moldado por
tudo o que
adoramos. Talvez sem perceber, somos
ensinados a amar deuses rivais em lugar
do verdadeiro Deus. Embora tenhamos a
intenção de moldar a cultura, nem sempre
temos consciência de quanto a cultura
nos molda.

número de
mulheres presas no Brasil
cresceu 700% nos
últimos 16 anos, e
já temos a quinta
maior população
carcerária feminina
do mundo.
De acordo com
dados divulgados
recentemente pelo
Ministério da Justiça através
do DEPEN - Departamento
Penitenciário Nacional, a
população carcerária feminina cresceu 698% no Brasil
em 16 anos. Em 2000, a população carcerária feminina
no Brasil era de 5.601. Em
2016, o número chegou a
37.380. Agora, de acordo
com dados de 2017, temos
44.721.
De acordo com o DEPEN,
o total de mulheres presas,
80% são mães e responsáveis principais, ou mesmo
únicas, pelos cuidados de
ﬁlhas e ﬁlhos, motivo pelo
qual os efeitos do encarceramento feminino geram outras consequências sociais.
Em junho de 2017, a
Fundação Oswaldo Cruz

(Fiocruz) analisou a situação da população feminina encarcerada que vive
com filhos em unidades
prisionais femininas no
país, tendo entrevistado
241 mães. O diagnóstico
foi que 36% delas não tiveram acesso adequado
à assistência pré-natal;
15% afirmaram ter sofrido
algum tipo de violência;
32% das grávidas presas
não fizeram teste de sífilis
e 4,6% das crianças nasceram com a forma congênita da doença.
O Brasil tem a quinta
maior população carcerária
feminina do mundo. Pela ordem, em primeiro lugar EUA
(205.400), China (103.766),
Rússia (53.304) e Tailândia

(44.751). Por estado, São Paulo tem
o maior número
de presas. Em segundo lugar está
o Rio de Janeiro,
seguido de Minas
Gerais, Pernambuco e Rio Grande do
Sul.
Ao todo, 68%
das presas são negras e 31% brancas. Metade
tem menos de 30 anos: 27%
estão na faixa etária entre
18 e 24 anos e 23% entre
25 e 29 anos. Também têm
baixa escolaridade: 4% são
analfabetas, 8% são alfabetizadas sem ter ido à escola e
50% tem ensino fundamental incompleto. Apenas 1%
fez faculdade.
O grande desafio para
nossas igrejas é preparar
missionárias de tempo integral e voluntárias para
alcançar essas 44.721 detentas espalhadas por todos os estados brasileiros.
Precisamos começar a interceder especificamente
para que o Senhor da seara
levante ceifeiros para esse
campo.

8 Espaço
Final

A gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar
quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e
sabe tudo que é ou que pode ser feito." Isaac Newton

Três projetos que resultaram
de orações específicas
VENEZUELA

A

República Bolivariana
de Venezuela localiza-se na América do
Sul, sendo constituída por
uma parte continental e um
grande número de pequenas ilhas no Mar do Caribe.
Possui uma área de 916.445
Km², sendo o 32º maior pais
do mundo em território. Sua
capital é Caracas. A população da Venezuela é de
31.703.499. Sua moeda é o
Bolívar Venezuelano.
Suas fronteiras são delimitadas a norte com o Mar
do Caribe, a oeste com a Colômbia, ao sul com o Brasil
e ao leste com a Guiana Inglesa. O país é amplamente
conhecido por suas vastas
reservas de petróleo, pela
diversidade ambiental do
seu território e por seus
diversos recursos naturais.
Por ser uma nação amiga e com maiores facilidades
de câmbio da moeda, a Venezuela é um pais estratégico para que nossas igrejas
aqui do Brasil possam alcançar as demais nações das
américas do sul e central.
As igrejas implantadas no
pais poderão, juntas, preparar obreiros que se tornarão
missionários em toda América Latina.

situado no Sudeste
Asiático, sendo a menor das ilhas do arquipélago malaio. O país
é bastante montanhoso, com clima tropical,
bem parecido com o
Brasil. Possui uma área
de 14.874 Km² equivalente ao menor dos
estados brasileiros,
Sergipe. Sua capital é Díli.
A população é de 1.261.072,
com mais de 70% na área
rural. O país não tem moeda própria e usa o dólar
americano.
As únicas fronteiras
terrestres que o país tem
ligam-no à Indonésia, a
oeste, e a leste, sul e oeste.
Faz fronteira marítima com a
Austrália, no Mar de Timor,
ao sul.
Timor-Leste é um dos
países mais pobres do mundo e enfrenta uma série de
problemas na reconstrução
da economia após a independência. A economia
depende da exportação do
café e do petróleo extraído
no oceano. Cerca de 90% da
população vive da agricultura e há estimativas de que
50% da população não tem
emprego.
Timor é o único pais democrático naquela região e
ainda tem, para nós, brasileiros, a vantagem de utilizar
o português como uma das
línguas oﬁcias (a outra é o

TIMOR LESTE
A República Democrática de Timor-Leste está

A

s inscrições já estão abertas para o
Acampamento Conexão Jovem 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.
O investimento para
cada acampante é 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 é “Postura cristã
em um mundo pós moderno”. A conta para os depósitos é: Banco do Brasil Agência 0408-1 Conta Corrente
38980-3, em nome de Jader
Saraiva Machado Neto. Contatos: E-mail: jadermercia@
hotmail.com, telefone (35)
99174-6351.

Tétum), fazendo parte da
Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa. Timor
-Leste e Brasil tem ligações
históricas e culturais.
A partir do Timor Leste,
podemos fazer uma base
para montar projetos para
alcançar outras nações no
continente asiático.
ÍNDIA

A República da Índia é a
democracia mais populosa
do mundo com um sistema multipartidário. O pais
tem 28 estados e sete territórios da união, com um
sistema de democracia parlamentar. A Índia é a sétima
maior economia do mundo
e as reformas econômicas
feitas desde 1991 transformaram o país em uma das
economias de mais rápido
crescimento do mundo do
planeta, mas ainda sofre
com altos índices de pobreza. Sua capital é Nova Deli.
A sua área é de 3.287.590
Km² e a população passa de
1.300.000.000. A moeda é a

Rupia Indiana.
Delimitada ao sul pelo
Oceano Índico, pelo Mar da
Arábia a oeste e pelo Golfo
de Bengala a leste, a Índia
tem uma costa com 7.517
km de extensão, fazendo
fronteira com o Paquistão
a oeste, República Popular
da China, Nepal e Butão,
ao norte e Bangladesh e
Mianmar a leste. Também
os países insulares do Oceano Índico, Sri Lanka e Maldivas, estão localizados bem
próximo da Índia.
Mesmo sendo a sétima
maior economia do mundo, a Índia ainda é um país
muito pobre devido à desigualdade, com com uma
per capta de 3.705 dólares.
A Índia é uma sociedade pluralista, multilíngue e
multiétnica, e tem entre as
suas línguas oﬁciais, além do
hindi, com mais 22 línguas.
Brasil e Índia possuem tecnologias avançadas, dividem
a mesma visão de desenvolvimento e têm cooperado
multilateralmente em diversas áreas.
Sendo uma nação até certo ponto aberta para o evangelho, temos possibilidade de
crescer muito na evangelização da Índia preparando obreiros e utilizando missionários
nativos das diversas línguas e
culturas nacionais.
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Retroceder
Pr. Vanderley Borges

uando me
tomei por
gente, ouvia
dizer que Castelo
Branco, ao assumir a Presidência
da República disse:
“Peguei o Brasil à
beira de um buraco.” Mais tarde, Arthur da Costa e Silva fez uma grande
campanha usando
o slogan: “Este é
Pr. Vanderley e Elda
um País que vai pra
frente. “Em seguida, Emílio de progredir é retroceder.”
Garrastazu Médici, comple- Nós, brasileiros, devemos
tou: “Ninguém segura este tomar uma posição séria
País.” Juntando as três frases em relação à nossa Nação.
de efeito, dava a piada pron- É hora de avançar, dando
ta em relação à situação do um passo para trás, é hora
nosso querido Brasil.
de fortalecer as famílias
Hoje vemos mazelas para colhermos mudanças
espalhadas por toda parte que valham a pena. É hora
em nosso País. A corrupção de mudar aqueles que deestá instalada nas mais al- sejam perpetuar na diretas esferas do poder, a ção dos destinos do nosso
imoralidade está nas ruas Brasil.
e nos lares. Vivemos um
Também, é hora de converdadeiro caos, que tem siderar diante de Deus os
tirado o sono e roubado a nossos pecados, os quais
esperança de muitos brasi- nos arrastam para o pior
leiros. São grupos queren- de todos os abismos. Dar
do impor suas preferências continuidade em práticas
com o objetivo de destruir pecaminosas, não dando a
a família, a moral e os bons eles o devido tratamento,
costumes, dentre outros poderá nos lançar no terríproblemas. E isso nos leva vel lago de fogo por toda a
a pensar: como sair desta eternidade! Um passo atrás,
situação?
uma meia volta, caminhar
O escritor inglês G. com os olhos ﬁtos em Deus,
K. Chesterton, afirmou: converter-se a Cristo, é a de“Quando estamos na beira cisão correta para não cair
do abismo, a única maneira no abismo sem ﬁm!

