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Deus continua
operando milagres!

A

convicção nas palavras do missionário do Projeto Porta
Aberta, em Porto Alegre, Joel Ribeiro dos Santos, não
deixam margem para dúvidas: “Quero agradecer
ao Senhor Deus Todo Poderoso pelo milagre na vida do
nosso ﬁlho Joel Junior”. E disse mais: “Agradeço, também,
as orações de cada um dos irmãos e irmãs, que estavam
juntos conosco nesta luta”. Página 6

Venezuelanos invadem
Boa Vista e se tornam
campo missionário

A

cidade de Boa Vista, capital de Roraima, com pouco
mais de 280.000 mil habitantes se viu literalmente invadida por refugiados venezuelanos que diariamente
atravessam a fronteira para o Brasil. Estima-se que Boa Vista
esteja agora com mais de 70.000 refugiados espalhados
por praças e ruas, armando barracas e procurando ajuda.
Esse número é altíssimo, pois chega a ser um quarto da
população residente na cidade que não tem infraestrutura
para suportar tanta gente de uma hora para outra. Página 6
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Simpósio de Missões

“Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém
como em toda a Judeia e Samaria, e até aos conﬁns da terra” (Atos 1.8). Página 3

Seminário Thompson - 50 Anos

N

os dias 2 a 4 de março
de 2018 o Seminário
Thompson em Vitória da Conquista BA realizou
uma série de conferências
em comemoração ao seu
Jubileu de Ouro. A comemoração foi realizada na Igreja
Batista Bíblica Ebenézer e
teve como preletor o Pr.
Almir Marcolino Tavares.
Vários pastores estiveram
presentes participando das
comemorações, bem como
alunos e ex-alunos.
Página 3

Instituto Pedra Viva Polo de Orlândia SP

N

a tarde do dia 3 de
março de 2018, foi
efetivado o início
das aulas do Polo do Instituto Pedra Viva na Igreja
Batista Independente de
Orlândia SP liderada do Pr.
Paulo Ricardo Gonçalves. A
coordenação do Polo está
a cargo do Pr. Carlos Alberto Moraes que tem grande
interesse na formação de
obreiros tanto para o pastorado quando para o trabalho missionários.

Batismo em
Machali - Chile
Página 3
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Nesta Edição
1918 a 2018
Morreu aos 99 anos,
Billy Graham
Página 2

O

Vamos a Israel nas
celebrações dos 70 anos?

Pr. José Nogueira está
oferecendo a todos a
oportunidade de ir a
Israel por ocasião das celebrações dos 70 anos de fundação do Moderno Estado
de Israel (1948-2018). Realmente uma data histórica,
profética e tremendamente
bíblica!
Trata-se de uma viagem completa e acessível

com ótima programação
de 26 de junho a 4 de
julho. O essencial, como
hospedagens, alimentação
(café da manhã e jantar),
traslados, viagens internas
em Israel, entradas nos
museus e sítios arqueológicos, entre outros, já
está incluso no pacote.
Você poderá ver o roteiro,
opções e mais detalhes no

site: www.
cristoevida.com.
Há poucas vagas
restantes!
Mais informações
c o m P r.
José Nogueira: www.cristoevida.
com, e-mail: contato@

cristoevida.com ou pelo
telefone (85) 8577-9686.

2 Editorial
e Opinião

Nós não precisamos de uma igreja brasileira no Brasil,
nós precisamos de uma igreja bíblica."
(Paul Washer)

• Editorial | Carlos A. Moraes

Pervertendo as
Escrituras

A

EXPEDIENTE

Bíblia é suﬁciente! Até as
mais profundas necessidades emocionais encontram
rumos nas Escrituras. O que ocorre, no entanto, é uma agressão
sistemática ao texto bíblico por
parte da psicologia. De certa
forma, a justiﬁcação pela fé tem
sido substituída pela justiﬁcativa
psicológica. Pode-se dizer que a
aﬁrmação de Paulo na carta aos
Romanos 1.22 explica tal procedimento: “Dizendo-se sábios,
tornaram-se loucos”.
As mudanças para pior ocorridas ultimamente no comportamento dos crentes resultam de
uma guinada assustadora nos
sermões pregados na maioria
dos púlpitos. Mesmo negando,
o que vemos, cada vez mais, é
mensagem psicologizada no estilo
palestra motivacional. Ou seja,
os sermões que deveriam trazer
ajuda do alto, estão trazendo auto-ajuda.
A moda, desde as duas últimas décadas do século 20, é a tal
de psicologia cristã. Muitos pastores, enredados por ela, ﬁzeram
graduações e especializações em
psicologia e, de-repente, ao ouvir
os seus sermões ou ler os seus
textos, ﬁca evidente a mistura sutil, mas perversa. Até a própria
psicologia, alegando laicidade,
rejeita a denominação “psicologia
cristã”.
Mas que mal essa psicologização das Escrituras pode causar à fé cristã? Primeiramente, a
psicologia, em todo o seu trajeto, desde que o médico alemão
Wilhelm Wundt criou o primeiro laboratório de psicologia em
1879, na Alemanha, segue um
raciocínio humanista secular. Por
isso, ouvimos sermões e lemos
livros que estão entre os mais
vendidos no mercado evangélico
mas não passam de um sincretismo, quase místico, recheado com
psicologia e predominantemente
humanista.
O mal cresceu de tal forma,
que até mesmo em sermões expositivos, pode-se perceber terminologia psicologizada. Os crentes estão sendo enfraquecidos na
fé e reina confusão nos arraiais do
cristianismo. Podemos exempliﬁcar aqui com o que ocorreu com
a sopa nos dias de Elizeu: “Tem
morte na panela” (2 Reis 4.40).
Por mais que se queira fazer uso
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da aﬁrmação que toda verdade é
verdade de Deus, não podemos
esquecer que a Bíblia é suﬁciente.
Cabe aqui, perfeitamente,
a aﬁrmação do apóstolo Pedro
que pelo divino poder de Deus,
recebemos “todas as coisas de
que necessitamos para a vida e
para a piedade, por meio do pleno
conhecimento daquele que nos
chamou para a sua própria glória
e virtude” (2 Pe 1.3). Mais claro e
mais conhecido de todos, são as
palavras proferidas pelo apóstolo
Paulo que aﬁrma: “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil
para o ensino, para a repreensão,
para a correção e para a instrução
na justiça, para que o homem de
Deus seja apto e plenamente preparado para todo bom trabalho”
(2 Tm 3.16-17).
É bela a descrição do fruto
do Espírito que inclui: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade,
bondade, ﬁdelidade, mansidão
e domínio próprio (Gl 5.22-23),
pois de fato o que o texto bíblico
faz, é descrever as características
de uma pessoa emocionalmente
equilibrada e, pode-se dizer, psicologicamente estável. Se a Palavra de Deus, usada pelo Espírito,
é capaz de produzir isso que está
descrito no texto, por que precisaríamos recorrer ao humanismo
secular da psicologia?
Em segundo lugar, algumas
pessoas bem intencionadas em
relação à psicologia, aﬁrmam que
a Bíblia não abrange tudo, pois
não nos dá detalhes sobre como
lidar com problemas complexos
e especíﬁcos da vida moderna.
E ai fazem a clássica colocação:
“Enquanto a psicologia estiver de
acordo com a Bíblia, por que não
usá-la?”
Aqui a resposta tem que ser
incisiva. A psicologia, que se propõe a tratar dos problemas da
alma (psique, em grego), utilizase de mais de 500 psicoterapias
que estão vigentes e esse número se expande constantemente.
Nesse caso, por melhor que seja
a intenção do psicólogo cristão,
como que ele poderá determinar quais “verdades” psicológicas
são verdadeiras? De acordo com
a Escritura, a Palavra de Deus é
a única base para determinar a
verdade absoluta (João 17.17). Tal
procedimento está pervertendo
as Escrituras. É hora de parar!
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• Ponto de Vista Bíblico | Rômulo W. Ribeiro

A importância dos acampamentos
de jovens e de famílias

A

través da liderança espiritual do missionário
Jaime William Rose, a região de Ribeirão Preto,
interior de São Paulo, iniciou o ministério de
acampamentos na década de setenta e persiste até
os dias de hoje. Por muitos anos, os eventos eram
realizados em lugares rústicos, sem conforto, e distantes das grandes cidades. O Pastor Jaime tinha
em mente unir as igrejas batistas independentes e
fortalecer a obra missionária através desta comunhão.
Além de proteger as famílias da “Festa da Carne” que
ocorria nas cidades, os acampamentos promoviam
santidade, chamada ministerial e, principalmente,
o fortalecimento na fé. Durante o ano, as igrejas
também realizavam intercâmbio entre os jovens,
proporcionando oportunidades de novas amizades
e de futuros casamentos.
Ao perceber a diﬁculdade com custos e locais, o
missionário Jaime Rose adquiriu uma propriedade na
cidade de Brodowski no início dos anos oitenta. Nesta
época, o Acampamento Batista Ebenézer, devido à sua
localização estratégica, contava com a participação de
diversas igrejas do interior de São Paulo, Minas Gerais
e de outros estados. Muitos lares foram restaurados,
jovens chamados para o ministério e amizades que
culminaram em matrimônios. O desaﬁo, no entanto,
era abençoar todas as igrejas e evitar escandalizar
qualquer uma delas com o ajuntamento de várias
culturas em um mesmo local. Aos poucos, as igrejas
foram formando os seus próprios acampamentos e,
infelizmente, Brodowski é agora apenas uma lembrança inesquecível na mente de milhares de pessoas que
foram tocadas para sempre naquele lugar.
Por muitos anos, os jovens da região ribeirão-pretana foram privilegiados com os intercâmbios no
Acampamento Batista Ebenézer, pois, além dos desaﬁos espirituais, eles tinham um leque muito maior de
amizades que os jovens de hoje em dia. Atualmente,
os acampamentos e encontros de mocidades estão

fragmentados e, consequentemente, menores e mais
fechados. Este novo modelo de interação entre as
igrejas facilita o trabalho e controle de qualidade dos
pastores; porém, limita e muito o acesso de nossos
jovens a outros jovens de mesma fé. Não é à toa que
muitos deles estão ﬁcando solteiros, quando não
se desesperam e partem para o jugo desigual com
os inﬁéis. Esta fragmentação também tem atingido
a obra missionária com a falta de visão das igrejas
e com pouquíssimos crentes sendo chamados para
o trabalho de tempo integral no ministério. Deus já
está cobrando de nós esta divisão desnecessária e
individualista através de resultados píﬁos no meio
batista independente e com o esfriamento espiritual
alastrado entre o povo de Deus. Mesmo as igrejas
mais isolacionistas não têm muito que comemorar
em relação à obra missionária.
Precisamos reaver a visão e o espírito original do
Pastor Jaime Rose: acampamento para todos, com
visão missionária, união entre as igrejas de mesma
fé, um local sem tentações sexuais, sensuais e mundanas, mas que respeite as práticas de cada igreja
em suas próprias cidades. O ministério de acampamento precisa ser um lugar neutro, sem ofensas e
sem críticas, mas, ao mesmo tempo, um ambiente
de proteção e de regras saudáveis; caso contrário, a
“Festa da Carne” só estaria mudando de endereço.
As igrejas precisam de amadurecimento para manter
comunhão ao redor das doutrinas fundamentais da fé
e aceitarem medidas de segurança nas áreas de vestimenta e música para todos os tipos de acampantes.
Ou seja, pagando o preço da boa comunhão: “Não
atente cada um para o que é propriamente seu, mas
cada qual também para o que é dos outros” (Filipenses 2:4). As famílias, os jovens e as futuras gerações
agradecerão se as igrejas Batistas Independentes
voltarem a participar de acampamentos maiores e
melhores para a glória de Deus!

Billy Graham, 99 anos!

O

CHARLOTTE, 07/11/1918 - MONTREAT, 21/02/2018

Pr. Batista mais famoso dos EUA, Billy Graham
(William Franklin Graham Jr) morreu de causas
naturais no dia 21 de fevereiro em sua casa, na
cidade de Montreat, Carolina do Norte, aos 99 anos
de idade. Muito conceituado pelo povo americano,
Graham foi conﬁdente de vários presidentes, entre
eles, Dwight Eisenhower, Richard Nixon, Lyndon B.
Johnson, George W. Bush, e Bill Clinton. Mas ao longo
de sua vida, conversou em particular com todos os
presidentes do seu país.
Doente devido a um câncer e mal de Parkinson,
estava por mais de uma década aposentado dos púlpitos. No dia da sua morte, Jeremy Blume, porta-voz da
Associação Evangélica que leva seu nome, informou
que Billy Graham faleceu às 8h (10h de Brasília) na
sua residência, na quarta-feira, dia 21 de fevereiro.
Graham pregou pessoalmente para mais pessoas
do que qualquer pregador da história ao redor do
mundo. Começou a pregar nos subúrbios de Chicago, mas se tornou conhecido e obter maior alcance
nacional a partir dos anos cinquenta, depois de sua
primeira grande cruzada em Los Angeles (1949) e
outra que promoveu em 1957 em Nova York.

Ao todo, mais de 200 milhões de pessoas assistiram aos
mais de 400 sermões que proferiu ao longo da sua vida.
Billy Graham casou-se em 1943 com Ruth Bell
que depois passou a se chamar Ruth Graham. O casal tem 5 ﬁlhos, 19 netos e 28 bisnetos. Os ﬁlhos
Franklin Graham e Anne Graham Lotz também são
evangelistas, e atualmente controlam a Associação
Evangélica Billy Graham. Em 14 de junho de 2007,
faleceu a Sra. Ruth Bell Graham.
A ﬁdelidade de Graham ao seu chamado será
resumida na inscrição a ser colocada em sua lápide:
“Pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo”.
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Nós barateamos o evangelho quando o retratamos apenas como algo que nos
liberta da tristeza, do medo, da culpa e de outras necessidades pessoais, ao invés
de apresentá-lo como uma força que nos liberta da ira vindoura". (John Stott)

Nosso
Destaque 3

Continuação da página 1

Barbosa Neto

Simpósio de Missões

L

ouvo a Deus por ter
me convertido em
uma Igreja que ama,
prega e faz missões. Aprendi
com os pastores que Deus
colocou em minha vida, não
só a importância, mas principalmente o privilégio de
fazer missões. Com isso, em
meu ministério, tenho tido
o privilégio de, não apenas
enviar, mas também a satisfação de acompanhar nossos missionários nos campos espalhados pelo norte
e nordeste de nosso pais.
Assim, sentindo a necessidade de compartilhar com
outros irmãos a nossa visão
missionária através da Igreja
local, preparando, enviando
e sustentando missionários,

que eu e nossa Igreja Batista
Independente aqui em Serrana, com a ajuda do nosso
missionário, Pr. André Moreira, estaremos realizando
um Simpósio de Missões no
dia 17 de março de 2018 das
8h30 às 16h45.
Para este evento teremos homens de Deus que,
além de amarem e fazerem
missões, têm vasta bagagem
em trabalhos de implantação de igrejas urbanas, e
igrejas indígenas, ou seja,
trabalhos transculturais. Teremos também missionários
que atuam em presídios e
escolas.
Estou pessoalmente
convidando os pastores,
missionários, seminaris-

tas, vocacionados e
obreiros que
estejam envolvidos em
missões em
suas igrejas locais,
para juntos
aprendermos um
pouco mais
sobre missões. Nossa
Igreja estará oferecendo
o café da manhã e o almoço sem custo fixo. Apenas
recolheremos uma oferta
de amor (II Co 9.7), para
ajudar a cobrir os investimentos.
Conﬁrme sua participa-

A deformação
da Reforma
Protestante

M
ção até dia 14 de março de
2018 pelos telefones (16)
99236-5526 Pr. Alexandre
ou (16) 99208-4292. Nosso
e-mail: pr.alexandreoliveira@hotmail.com.
Pr. Alexandre Oliveira

Continuação da página 1

Instituto Pedra Viva Polo de Orlândia SP

P

ara o dia da matrícula compareceram
alguns pastores da
região para dar apoio aos
seus alunos que foram pra
se matricular de diversas
igrejas de cidades vizinhas
a Orlândia. Alguns que não
puderam comparecer já haviam efetivado a matrícula

anteriormente e outros ainda estão fazendo devendo
o número da turma chegar
próximo de 30 matriculados.
O curso teológico do
Instituto Pedra Viva é
aberto a todos, tem duração de quatro semestres,
sendo ministrado no sistema EaD com uma reunião

mensal no Polo de Orlândia
na Igreja Batista Independente. Para este primeiro
semestre, as reuniões estão
agendadas para as seguintes datas: 7 de abril; 12 de
maio; 9 de junho e 14 de
julho.
A direção do Instituto
Pedra Viva está com o Pr.

Edilson José Pereira de
Araújo e a coordenação
da plataforma com a administradora Denise Santos A. Oliveira. A sede do
Instituto Pedra Viva está
em Areia Branca RN e para
contatos deve-se usar o
e-mail: adm.pedraviva@
gmail.com.
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Seminário Teológico Bíblico
Thompson - Jubileu de Ouro

O

Preletor

STBT teve como fundadores, os missionários Roberto e Alice
Thompson, que viram a necessidade de preparar obreiros quando chegaram para
implantar igrejas na região
Norte do Paraná. Chegaram
em Umuarama PR no dia 21
de abril de 1955, quando
esta ainda nem era cidade.
Construíram a décima casa
naquele povoado e começaram a pregar o evangelho. A
obra cresceu e tornou-se necessário preparar obreiros.
Foi quando nasceu o
Seminário Teológico Bíblico do Sul.
A primeira aula foi ministrada no dia 01 de março

Alunos e ex-alunos
de 1968. Sem ter ainda seu
prédio, as aulas começaram
no Grupo Escolar Evangélico, também fundado pelos
missionários Roberto e Alice
Thompson. No ﬁnal de 1971
houve a primeira colação de
grau, com oito formandos.
Nos anos consecutivos, as
formaturas iam acontecendo e os campos podiam
ser atendidos com pessoas
qualiﬁcadas para a obra de
Deus.
Após uma tradição de
32 anos no Paraná, o STBT
passou por uma mudança radical. Após reuniões
realizadas nos EUA, pela
Missão Interior do Brasil e
em Minas Gerais pelos di-

retores da União das Igrejas Bíblicas Congregacionais
Fundamentalistas do Brasil
– UICFB, e no Paraná, pela
Direção do STBT, ﬁcou decidido que o Seminário se
mudaria para a cidade de
Vitória da Conquista BA. Assim, em dezembro do ano
2000 aconteceu a mudança.
Por que Vitória da Conquista? A cidade oferece
muitas oportunidades de
crescimento, pois é um
polo que abastece cerca
de 45 cidades da região e,
principalmente, pelo grande
número de igrejas, compro-

metidas com a Palavra de
Deus. Igrejas estas que têm
apoiado o seminário e contribuído no envio de seus
membros para o preparo
bíblico-teológico.
Em Vitória da Conquista,
foi necessário a mudança do
nome porque não seria correto estar no Nordeste com
o nome “do Sul”. Por outro
lado, os fundadores mereciam o reconhecimento e
a justa homenagem pelo
trabalho realizado no Brasil.
Assim, o nome passou a ser
Seminário Teológico Bíblico
Thompson.

www.seminariothompson.com.br
seminariothompson@gmail.com

as, o que foi a Reforma Protestante do Século XVI?
Muitas vozes foram se erguendo na História, muito
antes de Martinho Lutero, como por exemplo John
Wycliﬀe, John Huss, Jerônimo Savonarola, entre outros
corajosos. Todavia, 31 de outubro de 1517 marca um novo
tempo de avanço e de solidiﬁcação do grito reformador.
A História registrou. O grito de Martinho Lutero contra a
vergonhosa e indecente venda de indulgências (e elas continuam ainda hoje - o papa Francisco continua vendendo
isso, de maneira subliminar, sutilmente!), que é a venda
do perdão de Deus, contra a salvação pelas obras, contra
o desprezo total das Sagradas Escrituras, ressoou forte
a partir das portas da Capela do Castelo de Wittenberg.
Estudando as principais doutrinas dos reformadores, chegou-se à conclusão que a teologia da Reforma
Protestante se resumiu em Cinco Solas essenciais: Sola
Scriptura - somente a Escritura; sola Gratia - somente a
graça; sola Fide - somente a fé; solus Christus - somente
Cristo; soli Deo Gloria - somente a gloria de Deus. Nem
mesmo Martinho Lutero, que morreu católico-romano,
pensou que as suas 95 teses, que foram apenas para Debate para o esclarecimento do valor das indulgências,
fossem ter tanta repercussão. Ele deve ter passado por
um susto enorme, quando a Igreja de Roma pensou em
lhe fazer churrasco humano! Mas a Providência Divina o
protegeu, graças a Deus!
Mas, e hoje? Sola misericórdia! Só com Jesus na causa!
Assistimos de camarote, uma nova “Reforma” sabotando
e deformando vergonhosamente aquilo que custou a vida
de muitos mártires, e isso com cara maquiada de “protestantismo”. Uma tremenda vergonha! Precisamos, urgentemente, de uma nova reforma dentro de muitos grupos
que se denominam de “igreja evangélica”! Vejamos as
cinco sola vergonhosas das igrejas deformadas que existem
por aí afora, quem sabe, “igrejas” pertinho de sua casa!
Sola grana. O que importa é arrecadar! Riqueza material, o negócio é faturar e alto, acumular bens materiais;
santidade, justiça, ética e socorro ao irmão carente ﬁcam
pra outra hora. O negócio agora é faturar! O céu dessa
gente inescrupulosa é aqui. O “deus” deles é o dinheiro,
grana grossa!
Sola minha gloria. A “igreja deformada” cultua celebridades religiosas e que falam como se Deus fossem, e rouba
a glória que só é devida a Deus! Como é que podemos
adjetivar uma cosia dessas? Excrecência? ... Essa “igreja
deformada” também gosta de atribuir gloria à instituição,
a si mesma e ao seu nome.
Sola minha igreja. Solo meu umbigo, solo meu arraial,
sola minha denominação, sola minha tradição, sola minha
liturgia, etc. Este “sola” tem afastado irmãos e irmãs decepcionados, os quais tem se transformados em crentes
sem igreja... São os desigrejados...
Sola novidade. São fascinados por ventos de doutrina,
por novos métodos e, como camaleões amam assumir as
cores e as aparências do momento. E tem “crentes” ávidos por novidades! E muitos gostam de borboletear em
busca de novidades, de um samba ou de um forrozinho
pé de serra, com direito a rebolados as mais extravagantes
quanto possíveis! E negócio agora é dançar e quanto mais
agitado, melhor! Uma maravilha! Há irmãs que tem os seus
cabelos compridos, que quando rodam ﬁcam com eles na
vertical! Tem sapatos e sandálias próprias para o reteté...
De salto alto, não dá! ... E os homens? Se requebram todo,
virando as mãos para o alto, que é uma graça! ... Muito
esquisito! Tomara eu não inventem “água benta” e não
imitem a um bispo católico-romano aqui do Nordeste que
anda ensinando que desajustamento moral é “um dom
de Deus” e que não usem, como aquele bispo, a água em
local inapropriado! ...
Sola razão. A razão não é um mal em si, Deus nos
fez racionais. Mas a “igreja deformada” cultua a razão, o
racionalismo, e acredita e ensina que a razão humana é
a chave de todo o conhecimento de Deus. Flertam com a
teologia liberal. Onde a teologia liberal entra, é morte na
certa! Vejamos o exemplo da Europa. Templos fechados...
Louvamos e agradecemos a Deus pelo que signiﬁcou e
signiﬁca a Reforma Protestantes do Século XVI, e que Ele
nos livre da Deformação da Reforma do Século XXI.

4 Observatório
Missionário
Jenuan Lyra

O erro de
querer escapar
do deserto

Quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos
da terra cobiçamos.
(Charles Spurgeon)

Projeto Venezuela
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São Caetano do Sul SP

“Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da
terra dos ﬁlisteus, posto que mais perto, pois disse: Para que,
porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra,
e torne ao Egito.” (Êxodo 13.17, RA)

H

á coisas que não aconteceram ontem, mas a gente lembra
como se fosse hoje. Por isso, guardo vívida a memória da dor
de um velho amigo. Era uma dor que enchi a alma e transbordava para o rosto. Quem o havia conhecido sempre sorridente,
ﬁcava chocada ao vê-lo de semblante abatido, como um peregrino
vagando em um deserto, seguindo para lugar nenhum. Dentro
do possível, eu procurava mostrar empatia e me inteirar do seu
sofrimento, mas, como nos diz Salomão, “O coração conhece a sua
própria amargura’ (Pv. 14:10). As pessoas podem até querer dividir
conosco as nossas cargas, mas, no ﬁnal das contas, a plena realidade das dores que aﬂigem nosso coração, será sempre um segredo
indecifrável, compreendido apenas por Deus e por nós mesmos.
Quem conhecia um pouco a história, entendia a razão do sofrimento. Era um típico caso de uma “esperança que se adia, que
faz adoecer o coração” (Pv. 13:12). Aquele rapaz, ao longo de anos,
sonhava e trabalhava para ter uma família. Até que, já com certa
idade, realizou seu sonho. Mas, infelizmente, dentro de pouco tempo,
percebera que o sonho de ter um lar estava escapando por entre os
dedos. A vida conjugal, salvo por episódios de paz e conforto, havia
se tornado um pesadelo. Ele nunca imaginou um divórcio como
parte da sua história, mas era óbvio que as coisas caminhavam para
esse fatal desfecho.
Depois de alguns anos sob o calor da provação, cansado da
caminhada, meu amigo fez uma resolução: decidiu ﬁrmemente que
iria sair do deserto por conta própria. Concluiu que já havia sofrido
demais, estava na hora de dar um basta na situação, estava na hora
de encontrar um atalho que encurtasse o caminho da provação. A
primeira consequência: passou a descartar os conselhos bíblicos,
que antes ouvia com atenção. Ele sabia que estava indo contra a
vontade de Deus, mas sua vontade de sair do deserto prevaleceu.
Que Deus podia transformar o deserto em uma escola de bênção
santidade, ele não tinha dúvida. No nosso último encontro, antes
de decidir que queria terminar o casamento, ele me disse: “Pastor,
eu não posso mais esperar… já tentei de tudo. Estou cansado e desacreditado. Eu sei que estou indo contra a vontade de Deus, mas
eu quero me livrar desse deserto.”
A Palavra de Deus está repleta de ensinos que nos mostram
que Deus, na Sua inﬁnita bondade, muitas vezes traça a rota da
nossas vida pelo deserto, para que ali aprendamos a ser totalmente
dependentes dEle. Foi assim quando o SENHOR retirou Israel do
Egito. Seguir pelo litoral seria muito mais agradável, além de ser o
caminho mais curto. Se o SENHOR tivesse feito uma pesquisa quanto
à rota preferida, o caminho do deserto terei perdido feio. Mas Deus
sabia que o caminho mais curto, embora muito mais fácil à primeira
vista, estava cheio de inimigos, e o povo ainda não estava pronto
para enfrentá-los. Atalhos são atrativos na hora da provação, mas
podem ser a estada certa para o desastre ﬁnal.
Por causa disso, pensando no melhor para Seu povo, sem fazer
pesquisa nem perguntar opinião dos viajantes, Deus simplesmente
levou Seu povo pelo deserto. Porém não os deixou sós, mas foi
junto com eles. No calor, Deus era sombra; no frio e na escuridão, o
SENHOR era luz; na sede, Ele fazia brotar água da rocha; na hora da
fome, enviava o pão do céu. Era um deserto repleto da providência
de Deus. Ali, o povo experimentou maravilhas divina que não teriam
visto se tivessem seguido pelo caminho mais ameno.
As maiores lições de fé e dependência do SENHOR só aprendemos quando nos matriculamos no curso: “Sobrevivência Espiritual
no Deserto da Provação”. Na vida cristã, quando mais nos achamos
desprovidos, necessitados e incapazes, mais somos enriquecidos
pela presença e pela provisão de Deus. O que não podemos jamais
esquecer é que Deus não promete destruir deserto pelo qual andamos, mas nos dar alegria e satisfação nEle, apesar do dor que
enfrentamos. A provação pode até continuar, mas nossa forma de
lidar será bem diferente. Deus sabe que, somente quando estamos
no deserto, chegaremos ao ponto de tirar os olhos de nós mesmos,
podendo, pela fé, declarar: “Ainda que a minha carne e o meu coração
desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança
para sempre.” (Salmo 73.26)
O medo das incertezas de seguir pelo deserto pode nos levar a
seguir por atalhos, que serão piores que o próprio deserto. O caminho
certo nem sempre é o mais curto, nem o mais agradável aos nossos
olhos. O melhor caminho é aquele por onde Deus nos quer levar. Se
para chegar à terra prometida tivemos que cruzar um deserto, sigamos
tranquilos. Ele segue conosco. Algumas coisas e sensações podem nos
faltar, mas com o SENHOR ao nosso lado, nada nos fará falta.
Quanto ao meu amigo, quer saber como terminou a história?
Nem tudo saiu como ele pensava. O atalho do divórcio, no primeiro momento, trouxe algum alívio, mas, ao contrário do esperado,
causou uma terrível sequidão na alma. O caminho mais curto se
tornou uma longa jornada solitária, longe de Deus e dos irmãos. A
vergonha da desobediência e o peso da culpa por ter rejeitado os
conselhos do SENHOR ﬁzeram com ele se tornasse um peregrino
solitário. Antes ele sofria, sendo confortado por Deus e pelo irmãos.
Agora, continuava sofrendo, não tendo o conforto de Um, nem dos
outros. Então, como tudo terminou? Bem, ainda não terminou. Nesse
momento ele está consciente do seu erro, arrependido, renovando
sua esperança e pronto a seguir a direção de Deus. Literalmente,
ele declara: “Meu erro foi querer alívio, sem permitir que o ciclo
do deserto se consumasse.” Que Deus tenha misericórdia dele e
de nós também.

O missionário Alexandre
Vicente Ferreira, juntamente com sua esposa, Aline e
os ﬁlhos Anelise e Arthur,
enviados pela Igreja Batista Emanuel de Limeira SP,
sob a liderança do Pr. Garry
Lee Tyler para trabalhar na
implantação de igrejas na
Venezuela, já está autorizado a visitar as igrejas em

busca de pareceria em oração sustento. Para contatos,
o telefone com whatsapp é
(19) 98373-1689 e o e-mail:
av-ﬀ@hotmail.com. A entrevista ﬁnal para aprovação foi
realizada pela Diretoria da
AMI no dia 15 de fevereiro
de 2018 em Guarulhos SP, nas
dependências da Igreja Batista Bíblica em Vila São Jorge.

Projeto Norte da Índia
O missionário Pr.
Donizetti A. Mathias Jr.
Juntamente com sua
esposa, Roseneide saíram de Franca SP para
o Mato Grosso no dia 7
de fevereiro último com
objetivo de apresentar o
Projeto Norte da África
nas igrejas daquele estado
indo em seguida para Goiás.
No total, pré agendado, são
16 igrejas no MT e 5 em GO.
Desde a aprovação do seu
projeto em julho de 2017,
ele deu início ao trabalho
de divulgação em busca de
sustento, tendo visitado até
o dia da partida para esta
viagem, 36 igrejas, participou de duas conferencias
para divulgação, um acampamento e prestou serviço
no IAME por quase um mês.
Ao final da atual viagem,

que deverá estender-se até
abril, terá visitado quase 60
igrejas em nove meses. Um
aproveitamento excelente
com média de seis igrejas
por mês. A fase de divulgação do projeto para levantar sustento é muito importante para o missionário e
também para as igrejas, pois
além de conseguir parceria
no sustento, o missionário
consegue apoio em oração
da parte de irmãos que o
acompanharão em toda sua
jornada.

Projeto Sudeste Asiático

O missionário Osmundo Pereira de Araújo juntamente com sua esposa Mari,
estão visitando igrejas na
Região Metropolitana de
Ribeirão Preto SP, no período de 20 de maio até 14
de junho. Desta feita são 11
igrejas, mais uma reunião
de pastores e um encontro de casais onde tiveram
oportunidade de darem o
testemunho do ministério
que irão desenvolver no
Timor Leste nas aldeias do
Distrito de Manatuto. Orem
por eles para que alcancem

o sustento e possam partir
para o campo. Orem também pela proteção do casal,
pois o Timor Leste ainda é
um país que tem restrições
veladas para com a pregação do Evangelho. Na foto
o missionário Osmundo está
ao lado do Pr. Alexandre da
Igreja Batista Independente de Serrana onde esteve
pregando e testemunhando
no dia 24 de maio no culto
de quarta-feira. Contatos:
e-mail: osmundo_araujo@
hotmail.com, telefone (35)
99768-3317 (WhatsApp).

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).

O Grande ABC Paulista
ganhou mais uma igreja
batista fundamentalista:
Igreja Batista Compaixão,
fundada no dia 7 de maio
de 2017 pelo missionário
Pr. Bryan Johnson. Tratase de uma igreja batista
independente. Bryan e sua
esposa Rebekah tem três ﬁlhos: Jeﬀ, David e Lee. Bryan
nasceu no Brasil apenas seis
semanas depois que seus
pais aqui chegaram como
missionários, o Pr Daniel
e Gerri Johnson. Bryan casou-se em 1995 com a Rebekah. Em maio de 2000,
formou-se pela faculdade
de Hyles-Anderson College,
Chicago EUA. Em 2005 Pr.
Bryan começou a ajudar o
colega missionário Daniel
Bennett em Osasco. Com a
liderança de Deus o Pastor

Bryan inaugurou a Igreja
Batista Visão Mundial em
setembro de 2007 em Vila
Prudente, SP.
Em fevereiro de 2009,
Bryan aceitou o pastorado
da Primeira Igreja Batista
de Parque Bristol, em São
Paulo, mas logo Deus o
levou a fundia a Igreja Batista Visão Mundial com a
Primeira Igreja Batista de
Parque Bristol. As igrejas
foram fundidas em maio
de 2009. O próximo passo
foi a fundação da Igreja
Batista Compaixão. Endereço: Rua Castro Alves,
1169 Bairro Cerâmica, São
Caetano do Sul SP. E-mail:
pastor@igrejabatistacompaixao.com pelo telefone
(11) 94154-9474. Visite:
www.igrejabatistacompaixao.com.

Família Dauaidar
O Pr. Omar Hassan Abdalla Dauaidar e sua esposa Rute, depois de 40 dias
de muito trabalho, cansaço e correria, finalmente
terminaram de arrumara
a casa que agora passa a
ser seu novo lar. Eles agora
estão trabalhando junto
ao Instituto Bíblico Maranata em Marilândia do Sul
PR. Nesse novo ministério
cada um deles tem suas
atividades. Omar estará
lecionando, coordenando
o evangelismo nos finais
de semana. Rute, por sua
vez, atuará no Programa
de Comunicação e Captação de Recursos. A proposta do seu trabalho é
desenvolver ferramentas
que permitam uma melhor
visibilidade e divulgação

da Escola, bem como o levantamento de recursos
para o desenvolvimento
dos projetos e sustento
de professores e alunos.
Juntos, estarão no ministério de mentoreio de alunos casados. Omar, como
dentista, ganhou de Asas
de Socorro, um consultório odontológico que será
usado no Instituto, para
atendimento de professores, alunos e seus familiares. As aulas iniciaram no
dia 29 de janeiro. Os desafios são grandes. Orem
pelo casal Omar e Rute.
Para contatos: Rodovia BR
376, km 271 - B. Eldorado
Marilândia do Sul - PR, CEP
86825-000 Cel./whatsapp
(43) 99912-9185 (Omar);
(43) 99923-7962 (Rute)
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Batismo em Machali
Chile

A foto mostra os 11
irmãos que desceram às
águas batismais pelo missionário Pr. Valtair de Oliveira
que está implantando uma
igreja batista fundamentalista em Machali, Chile.
Há outros convertidos que
estão em discipulado. Os
trabalhos prosseguem com

os cultos regulares e Escola
Bíblica Dominical com crescente participação. Orem
pelos missionários Pr. Valtair e Raquel com os ﬁlhos:
Joao Marcos, Josué Augusto
e Joel. Orem especialmente
pelas duas novas convertidas no ﬁnal de fevereiro,
Betsy e Flora.

Missões em Portugal

Depois de servir ao Senhor por 32 anos no Brasil,
o Pr. Adil Bispo dos Reis foi
para Portugal como missionário para atuar no Distrito
de Setúbal, Município de
Seixal, cidade de Amora e
Zona de Cruz de Pau. Ele e a
família chegaram ao campo
no dia 17 de janeiro deste
ano com vistas a apoiar a
Igreja Bíblica Baptista em
Santa Marta do Pinhal, Pr.
Miguel Sousa e ao Instituto
Bíblico Nova Geração, além
de, depois de aprender a
cultura e certas peculiaridades da língua portuguesa de Portugal, trabalhar na
plantação de Igrejas e trei-

namento de líderes para o
País, para a Europa e para o
continente africano. Pr. Adil
já está pregando e discipulando, Érica tem apoiado e
ministrada na Sociedade
Feminina e ao Projeto escolar para crianças do Pré
escolar e Adriel tem se
envolvido com os trabalhos da Mocidade da igreja. Depois de 35 dias hospedados no apartamento
do Pr. Miguel e família, Pr.
Adil conseguiu arrendar
(alugar) um apartamento
na zona (bairro) de Cruz
de Pau. Vamos orar pelo
novo ministério da Família Reis.

Arceburgo MG
Dizer que pastor e
missionário tira férias é
quase uma piada. Para
onde um pregador vai
ele está em atividade,
seja através do púlpito
ou nas conversas informais. O Pr. José Antonio
Marques, que trabalha
em Avelino Lopes desde 1975, ou seja, há 43
anos, sempre que pode
vai para Arceburgo onde
mora sua mãe de 88
anos, os dois ﬁlhos e, claro, as netas Júlia e Maria
Clara, joias preciosas. Em
tese, Pr. José está de férias juntamente com sua
esposa Arquimínia, mas
na prática tem trabalho a
fazer. Dias 19 a 21 de março
terá uma reunião com líderes da CBBN. Fica também
em, a atenção dividida com
o trabalho em Avelino Lopes onde ele deixou com

O poder da oração não depende de quem a faz,
mas de quem a ouve.”
(Max Lucado)

Sinop MT

Após seis meses de inauguração da Igreja em Sinop,
o trabalho começa a dar frutos. Já tem EBD, batismos e
até um casamento da Kely
com o Márcio. No total já
foram batizados seis novos
irmãos, três casais: Márcio
e Kely, Nilson e Márcia, Cleiton e Mayara. No mês de
junho completará um ano

após a inauguração. Mas até
lá os planos do missionário
Pr. Zenildo Silva Santos é
realizar mais um batismo.
Orem pelo Pr. Zenildo, sua
esposa Edinéia e pelo filho, Josias. Contato pelos
telefones: (66) 3015-1225
/ (66) 99672-3925 (WhatsApp), e-mail zenildo-90@
hotmail.com.

Jaboticabal SP

O trabalho
em Jaboticabal
tem sido ricamente abençoado neste
início de 2018.
Em janeiro foi
realizado a
conferencia
evangelística
de aniversário no trabalho
de implantação da Igreja
batista Esperança, com o
pasto André Rivoiro, oito
irmão da igreja vão fazer
curso teológico e o grupo
está animada para evangelizar, discipular e crescer.
Todos estão animados com
a proximidade do início da
construção do local de cultos, tanto é que o lema para
este ano é: “JÁ ESTOU EM
CONSTRUÇÃO”. Continuem

orando pelo pastor Daniel,
Vanessa e Daniela e pelos
novos ministérios iniciados:
Evangelização no Batalhão
da Policia Militar que está
sendo construído há 200
metros da igreja, Palestras
antidrogas nas escolas, pelo
Orfanato Recanto Menina
Esperança, Pelo projeto
Shekiná para surdos (através da A.P.A.S. Associação
de Pais e Amigos dos Surdos).

Acampamento
Angostura 2018

Nos dias 09 a 12 de fevereiro foi realizado o 3º
Acampamento de Adolescentes em Angostura no
Chile. Este ano sob o tema:
“Transformado por Cristo”,
com base em Romanos 12.2.
O evento contou com a presença de 38 acampantes e
uma equipe de 12 irmãos,
entre eles alguns conselheiros. Participaram mais duas
igrejas, além da Iglesia Bautista Galilea: Iglesia Bautista
Victoria y Iglesia Misionera
el Bosque. Durante o acampamento, quatro adolescentes entregaram sua vida ao
Senhor e alguns consagraram-se para o ministério. O
preletor foi o pastor Jomar

de Souza da Iglesia Bautista
Galilea de Rancagua. Continuem orando por esse
ministério e que essa obra
siga crescendo para a gloria de Deus. Orem, também,
pela vida dos irmãos Juan
e Sandra que tem cedido
esse maravilhoso lugar em
Angostura, para a realização
dos acampamentos. Estejam orando pelo pastor Jomar e sua família. Eles estão
precisando melhorar o sustento ﬁnanceiro. No próximo ano, a partir de março,
por um período aproximado
de nove meses, ele estará
no Brasil prestando relatório
e buscando mais parceiros
para seu ministério.

Orem pelo visto

responsabilidades de pregação cinco obreiros, mais
os diáconos e os líderes de
departamentos. Mas, como
sabemos, rever a família é
sempre um refrigério que
vale a pena.

Os missionários, Pr. Jefferson Quevedo e sua esposa Epi, do Projeto Brasil-Índia, Visão 2020, ainda estão
no Brasil. Desde que chegaram da Bolívia no ﬁnal de
Janeiro estão aguardando
para renovar o passaporte
que venceu e assim poder

retornar à Índia. Foi agendado para dia 13 de Março.
Após essa data deverão esperar umas duas semanas
para sair os vistos e comprarem as passagens. Estejam
orando pelo casal para que
tudo aconteça dentro da
vontade de Deus.

Observatório
Missionário 5

DICAS de Leitura
NOSSO CASAMENTO PODE SER AINDA MELHOR
Eberhard Platte
www.chamada.com.br
Muitos casais embarcam
no “porto do casamento” com pouco preparo
e depois enfrentam problemas inimagináveis que
continuam a acompanhá
-los durante décadas. A
Bíblia aborda uma quantidade surpreendentemente ampla de problemas
dos casamentos atuais e
dá muitas sugestões valiosas e dicas para resolvê-los.
DINÂMICAS DA VIDA
ESPIRITUAL
Richard F. Lovelace
Shedd Publicações
www.vidanova.com.br
O autor apresenta passos
necessários para se desfrutar da renovação espiritual.
Há um teor profético, ligado ao aspecto de preparar
a igreja brasileira para um
verdadeiro despertamento,
não baseado no emocionalismo subjetivo, mas na santiﬁcação, tão esquecida nos
dias de hoje pelos milhares
de participantes que adentram nossas igrejas.
PRECISAMOS FALAR
SOBRE PECADO
Rivanildo Segundo
Guedes
www.mundocristao.
com.br
Numa época dominada
pelo politicamente correto, o tema do pecado soa
intragável. Ao resgatar a importância de discutir o pecado, o autor transita com
maestria entre a ﬁlosoﬁa,
a literatura e a teologia,
compartilhando conceitos
universais que explicam a longa busca do ser humano
por sentido e pertencimento.

6 Visão
Panorâmica
Mário Maracaípe

Parâmetros
para o Cristão
Escolher o
Caminho
Correto

T

odo cristão em algum momento de sua caminhada
depara-se com escolhas que podem, em maior ou
menor impacto, mudar o rumo de sua vida e, por
vezes, de sua família também – seja uma mudança proﬁssional, afetiva, eclesiástica ou acadêmica. É evidente
que a Bíblia, o manual de vida do verdadeiro cristão, não
nos fornece respostas a todas as perguntas e dúvidas que
enfrentamos ao longo de nosso andar em Cristo e em sua
fé. Mas pela graça e misericórdia de Deus, a Escritura
Sagrada nunca nos deixa sem orientação para quaisquer
circunstâncias vivida, seja com um mandamento especíﬁco, um exemplo ou um conselho.
No conjunto dos exemplos, escolhi o ocorrido com
Israel dois anos após a saída do Egito, quando o Senhor
Jeová instruiu acerca da celebração de uma segunda
Páscoa para israelitas que não poderiam celebrar a do
primeiro mês, bem como a determinação de que os israelitas deveriam orientar-se pelo movimento da glória de
Deus manifestada sobre o Tabernáculo - nuvem de dia e
fogo à noite - para levantar ou estabelecer acampamento.
Tendo isto em vista, eis alguns parâmetros que poderíamos
observar para escolhermos caminhos verdadeiramente
aprovados por Jesus: como primeiro parâmetro, aprendemos que o cristão deve evitar o caminho que o afaste
do culto a Jesus (Nm 9.6-14). O israelita que se afastasse
da celebração do culto pascal, seria extirpado de Israel,
exceto por motivo alheio à sua vontade. Como Israel, a fé
cristã está inexoravelmente ligada ao culto congregacional
(Hb 10.25). O cristão é ovelha de Jesus e, portanto, como
aquela, foi criado para viver em um agrupamento, uma
comunidade – Eclésia – a reunião dos chamados por
Cristo para viver sob seu pastoreio. Qualquer caminho
proposto como escolha ao cristão, que possa afastá-lo
do culto congregacional deveria ser recusado. O segundo
parâmetro nos ensina que o cristão deve evitar o caminho
onde Jesus evidentemente não andaria (Nm 9.15-17). Era
patente para Israel que, apenas onde a Glória de Jeová se
encaminhasse, eles deveriam se encaminhar. Ora, escolhas
que possam conduzir o cristão a associar-se com condutas
claramente anticristãs certamente devem ser preteridos,
pois Jesus não estará em tais caminhos, pois Ele conduz
suas ovelhas nos caminhos da justiça e santidade (Sl 145.17;
Nm 14.40-45). O terceiro parâmetro para nossas escolhas
determina que o cristão deve evitar o caminho que o faça
desobedecer a vontade de Jesus (Nm 9.18-20,23c; Sl 119.5).
Deus instrui Israel a seguir ou deter-se sempre segundo
suas ordens, não apenas observando sua Glória, mas as
instruções estabelecidas por intermédio de Moisés. A razão
é óbvia: escolher um caminho que Deus proíbe é escolher
afastar-se da presença de Deus, abandonar o “Esconderijo
do Altíssimo” e expor-se ao desastre (2 Cr 25.6,9). Por ﬁm,
o quarto parâmetro alerta o cristão a evitar o caminho que
o leve a abandonar seu dever para com Jesus (Nm 9.21-23).
Cada tribo de Israel tinha o seu dever a observar seja ao
sair, seja ao alojar-se (Nm 10.11-14,17,21). Cada cristão tem
um dom concedido para servir, e alguns comprometem-se
com obrigações na igreja de diversas naturezas e objetivos,
mas sempre em prol do Corpo de Cristo. Nenhum caminho
que possa nos levar a abandonar o exercício de nosso dom
e responsabilidade cristã vale a escolha. A Bíblia nos adverte a não nos embaraçarmos em negócios que possam
atrapalhar no servir a Jesus, pois tais decisões mancharão
nosso “currículo” cristão (2 Tm 2.4; 4.9,10).
Que o Espírito de Deus nos conduza a sempre fazermos
escolhas para a glória Dele.

Minha casa está nos céus. Eu estou apenas
viajando por este mundo".
(Billy Graham)
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Deus continua operando milagres!

C

om palavras ﬁrmes de
quem conﬁa realmente
em Deus, o irmão Joel
conta resumidamente como
tudo aconteceu: “A minha esposa Flavia teve que baixar
hospital com urgência no dia
18 de outubro de 2017. Ficou
hospitalizada 23 dias, pois foi
diagnosticado que estava com
pré-eclâmpsia grave e teria
que interromper a gestação
com 29 semanas de gravidez.
Mas no dia 03 de novembro
de 2017 nasceu o Joel Junior
com muitas complicações no
parto. O médico foi claro ao se
dirigir à minha esposa, Flávia:
“Cuide bem da sua ﬁlha Julia
Maria porque o Joel Junior
não vai sobreviver. Ele sofreu
um infarto, parada cardíaca e
sangramento no cérebro do
nível três, e o mais alto é nível
quatro”.
No dia do nascimento
Joel viu o menino nascer. O
médico lhe disse que a situação era muito delicada e que
eles teriam que aguardar as
72 horas para ver se ele iria
resistir, pois todos os órgãos
tinham sido atingidos, e ele
era muito frágil para resistir a
tudo o que aconteceu.

“Antes dos nossos ﬁlhos
nascerem”, disse Joel, “Eu e
Flávia os entregamos ao Senhor Deus Todo Poderoso,
pedindo que eles sejam servos ﬁes e obreiros na seara;
que venham fazer diferença
em suas gerações.” E continuou: “No nascimento da
minha ﬁlha Julia Maria também houve complicações”,
lembrou Joel. E assim, no
momento do nascimento do
Joel Jr, disse o pai, “no meu
coração pedi ao Senhor Deus
Todo Poderoso pela vida do
meu ﬁlho. Que seja feita a
vontade do Senhor, porque
quando o homem diz não então é que a nossa fé tem que
agir, pois eu creio no Deus do
impossível. Quem dá a vida
e a tira é só Ele. O que é impossível para o homem, para
o Senhor não é. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem,
hoje e eternamente!”
“Passamos por várias
provações vendo o nosso
ﬁlho cada dia lutando pela
vida”, conta Joel, “mas ele
não estava sozinho. Ele estava nas mãos poderosas do
nosso Deus Todo Poderoso”.
Ao todo foram 97 dias de

internação
na UTI Neo
Natal. “Dias
cansativos”,
l e m b ra
Joel, “que
pareciam
não acabar.
Mas a ação
de Deus, a
cada dia, fazia com que
os médicos
não entendessem
como Joel Jr estava reagindo e melhorando... Foi um
aprendizado para nós, que
também serviu para outros
como um testemunho de Fé
e perseverança.”
Joel conta que logo no
terceiro dia da internação,
ele deixou uma bíblia em
cima da mesa da sala de
espera e foi possível falar
do maravilhoso e bondoso
Senhor Deus Todo Poderoso
para algumas pessoas que lá
tinham que estar à espera
em situação semelhante.
“Nossa luta ainda não acabou”, reconhece o missionário
Joel e sua esposa Flávia, sempre com a presença da Júlia

Maria. “O Joel Júnior precisa
de acompanhamento com vários especialistas. Não sabemos
ainda as sequelas (pedimos a
Deus que não tenha nenhuma),
e continuamos carecendo das
orações intercessórias dos irmãos”, arrematou.
Hoje, Joel Jr está em casa
com a família, e todos estão
felizes por isso. Naqueles
mais de três meses sendo
o alvo das atenções, ﬁcou
conhecido por JJ. É possível
que essa marca ﬁque com
ele pela vida toda. Vamos
continuar orando pelo JJ,
pela Flávia, pela Julia Maria
e pelo Joel.
A Deus toda glória!
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Venezuelanos invadem Boa Vista e
se tornam campo missionário

P

ara esses refugiados
falta tudo, pois a maioria chega sem nada e
alguns com pouquíssimos
recursos. Sem moradia, sem
alimentação, sem remédio e,
acima de tudo, sem nenhuma
perspectiva. Devido ao cansaço da longa viagem a pé
e baixa resistência devido à
fome e condições precárias
de higiene, muitos chegam
doentes.
O Pr. Robson Marcelo,
missionário em Senador Canedo GO, esteve em Boa Vista
RR, acompanhando o missionário Cristhian que também
trabalha em Senador Canedo.
Ele foi até lá para oﬁcializar o

noivado com uma jovem que
é membro da Igreja Batista
Regular do Calvário sob a liderança do Pr. Douglas. Acabou
pregando no culto de domingo, dia 25, pois permaneceu
por lá do dia 23 de fevereiro
até primeiro de março.
No dia 28 de fevereiro,
quarta-feira, em uma reunião onde estava presente os
pastores da Igreja Batista do
Calvário, Douglas e Neemias,
mais os pastores Robson Marcelo e o missionário Cristhian,
de Senador Canedo, Carlos de
Rio Pardo MG, Marcelo de Catuti MG, e dois pastores venezuelanos, Adolfredo e Ricardo
Uchoa, foram dadas algumas

sugestões sobre como apoiar
esses refugiados.
As igrejas batistas em Boa
Vista estão fazendo o possível
para ajudar o maior número
de pessoas. Realizam cultos
especiais em espanhol (FOTO)
para evangelizá-los e servir algum alimento e medicamentos. Mas as necessidades são
muito maiores do que eles
podem atender. Nem mesmo o governo está fazendo
o necessário.
Fato é que, a situação fez
com que a cidade se tornasse
um campo missionários em
espanhol dentro do Brasil.

Entre as sugestões e outras
que estão sendo gestadas
pelos que estão convivendo
com a situação, foi levantado
a hipótese de abrir uma conta bancária para que pessoas
pudessem fazer doações em
dinheiro para ajudar, pois a
distância é muito grande e difícil de levar alimento, roupas
e remédios.
Ore pela situação e se
você pode fazer algo ou tem
alguma sugestão, entre em
contato com o Pr. Robson
Marcelo: (62) 9310-8202 ou
pelo e-mail: prmarcelo30@
hotmail.com.
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IBB de Ouro Fino 32 anos

A Igreja Batista Bíblica
em Ouro Fino MG, liderada
pelo Pr. Roberto Kenedy está
comemorando 32 anos de
fundação deste mês de março de 2018. A festa de comemoração acontece em meio
a uma conferência nos dias
24 e 25, tendo como preletor o missionário Anderson
Rocha que é professor no
Instituto Bíblico Peniel em
Jacutinga MG. No início do

ano foi empossada a
nova diretoria da igreja
como mostra a foto, da
esquerda para a direita: Segunda tesoureira,
Regina Célia Ferreira;
Segunda Secretária,
Roménia Faria; Primeira
Secretária, Eunice Barbosa; Presidente. Pr.
Roberto Kenedy; Vice
Presidente, Geraldo Martins
Bianque; Primeira Tesourei-

ra, Ana Dione; Diácono, Joel
Pereira Lima.

PIBI de Igarapava
17 anos

A Primeira Igreja Batista em Igarapava SP, liderada pelo Pr. Leandro R.
Leite, está comemorando
seu 17º aniversário de fundação. Para celebrar a data
a igreja fará realizar uma

série de conferencias nos
sai 16 a 18 deste março,
tendo como preletor o Pr.
Leandro Almeida da Igreja
Batista da Graça em Uberaba MG. Para contato: (16)
99108-8996.

Adolescentes da IBE

O jovem casal Arthur e
Bruna estão se preparando
para o ministério. Enquanto
se preparam trabalham com
os adolescentes na Igreja
Batista Esperança, da qual
são membros. Neste ano

estão trabalhado o tema
“UNS AOS OUTROS”, enfocando a importância de se
relacionar, servir e se doar
pelo outro! (Também: considerar o outro superior a
si mesmo, a exemplo de

Radar
Geral 7

Os campeões estão dispostos a abandonar algo
que eles desejam para proteger algo que eles
amam." (Mike Murdock)

Filipenses). Continuem
orando pelo casal e, para
se informar sobre os trabalhos com os adolescentes
da IBE siga pelo Instagram
@ibeteens, ou pelo Facebook Arthur Mas.

Morro Agudo SP

Mais um ano de Acampidentro no período de
carnaval promovido pela
Igreja Batista do Calvário
em Morro Agudo SP, em
parceria com outras igrejas da região. Como sempre, o evento é realizado
na Escola de Comércio no

centro da cidade. O tema
deste ano foi “Evidências
de uma vida cristã eﬁcaz”
e os preletores foram os
pastores das igrejas participantes: Alexandre Acosta
de Guará; Luciano Martins,
de Barretos; Sidnei Santos
Lima, de Orlândia; Lorival

Pedroso, de Sales Oliveira; Aluísio Frazão, de Nuporanga; Edson Venâncio,
de Morro Agudo, mais o
obreiro Felipe Gomes de
Ituverava onde pastoreia
Francisco Holanda. Ao todo,
desfrutaram das bênçãos,
130 participantes.

Buritirama-BA
O Pr. Eurípedes Antônio dos Santos Filho, missionário em Buritirama BA,
recomeçou, em fevereiro,
o trabalho de assistência
aos pontos de pregações.
Dia 18/02 em Pedra Branca,
onde neste ano o trabalho
será de 15 em 15 dias. Até
o final de 2017 era uma
vez por mês. Domingo dia
25/02 foi a vez de Poço da
Jurema, durante todo o dia.
No mesmo dia foi realizada
uma visita ao povoado de
Campinas, onde reside cer-

ca de dez convertidos
que já foram batizados. A Congregação
está construindo um
salão no povoado do
sitio, e os irmãos estão animados. Além
da assistência ao
pontos de trabalho,
Pr. Eurípedes está
fazendo o treinamento de obreiros
para ajudarem nas
pregações. Orem
pela família Santos. Contatos pelo e-mail: euripede-

santoniosantos@hotmail.
com.

São Carlos SP

IBF de Araguari 16 anos

A Igreja Batista Fundamental de Araguari MG,
sob a liderança do Pr. Marcos Gesiel Laurentino estará realizando uma série
de conferências nos dias
12 a 15 de abril de 2018,
tendo como pregador o Pr.
Agenor de Souza Almeida,
da Igreja Batista Independente de Barrinha SP.
O motivo das conferencia é a comemoração
do 16º aniversário de fundação da igreja. O tema
proposto é “Uma Igreja
que Vive pela Fé”. Para

contatos com Pr. Marcos, use os telefones (34)

3512-7802 e 98850-5328
(WhatsApp).

Em São Carlos, trabalhando na implantação da
Igreja Batista Boas Novas,
o missionário Pr. Fernando
César Martins realizou no
dia 25 de fevereiro próximo
passado, o batismo de dez
novos irmãos, entre eles sua
ﬁlha Ana Luisa. Os outros foram: Cristhiane, Alessandro,
Kaene, Jean, Vitor, Tiago, e

o casal João e Érika que são
da cidade de São Manoel. A
igreja tem crescido e o pastor
Fenando está com os planos

em andamento para iniciar
outro trabalho de implantação de igreja em Ibaté SP.
Orem pela família Martins.

Barcelos AM

Depois de ter participado
do Congresso da AMI em junho de 2017, os missionários
Pr. Francisco Martins e sua
esposa Marilena viajaram
no período de seis de julho
a onze de novembro pelo estado de São Paulo, tendo visitado 47 igrejas. Depois, em

Manaus AM, visitaram mais 7
igrejas. Chegaram em Barcelos no dia oito de fevereiro de
2018. No momento já estão
trabalhando na construção
do templo e da casa onde
vão morar para desenvolver
o Projeto Marará AM. Para
contatos: (92) 912

8 Espaço
Final

Para mudarmos o mundo primeiramente
precisamos mudar nossas atitudes.
(John Wesley Mendes)
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Conexão Jovem 2018 no Maanaím

A

Equipe organizadora

s inscrições para o
Acampamento Conexão Jovem realizado
na Páscoa no Maanaím já
estão abertas e toda a programação deﬁnida. A Comissão Organizadora (FOTO)
promete muitas surpresas

Mestrado em Ministérios em São Paulo SP

O

SEMINÁRIO BATISTA CARAGUÁ
DATA: 16 A 27 DE ABRIL DE 2018

Seminário Batista Caraguá estará oferecendo o Mestrado em Ministérios para São
Paulo. O programa terá 12 módulos, sendo 4 por ano, dois em cada semestre. As aulas
serão no Templo Batista de Indianópolis, (Pr. Marcos A. Silva), Alameda dos Jurupis,
1270 (Atrás do Shopping Ibirapuera).
Os dois primeiros módulos serão oferecidos nas seguintes datas:
Módulo 1 - Teologia Sistemática
Professor: Dr. Derek Coleman Jr Ph.D.
Data: De 16 a 20 de Abril a partir das 19h30

Módulo 2 - Panorama do Antigo Testamento
Professor: Dr. Raymond Edge Ph.D.
De 23 a 27 de Abril a partir das 19h30

INSCRIÇÕES ABERTAS:
Custo de Cada Módulo R$ 100,00 (Cem reais). Para os dois módulos R$ 200,00. Inscrições
com: Pr. Viana (11) 98018 e Pr. Alexandre Dutra (11) 97533-2159 (Vivo) e 94959-7235 (Tim).
Quem pode participar:
O curso é aberto a todas as pessoas de todas as igrejas evangélicas, tanto para graduados quanto para não graduados. Os graduados receberão o Mestre em Ministérios. Os não
graduados serão certiﬁcados.
O Seminário Batista Caraguá é uma escola americana que oferece seus cursos aqui no
Brasil com professores dos EUA, todos com doutorado.

para este ano, tanto nas atividades recreativas, quanto
nas sociais. Quanto ao tema,
“Despertai” que será desenvolvido pelo Pastor Luiz Miguel Gianeli de Piumhi MG,
as orações são no sentido de
que seja uma grande bênção
para todos.

O valor do investimento
continua o mesmo de dois
anis: R$ 150,00. Para depósitos, use a conta em nome
de Jader Saraiva Machado
Neto, Banco do Brasil, Agência 0408-1 Conta Corrente
38980-3. As igrejas podem
fazer lista dos participan-

tes e receber
de todos juntos para fazer
o pagamento
do grupo. Mas
é necessário enviar os nomes
de cada participante o quanto
antes. Para maiores informações entre em contato com
Pr. Jader pelo seu telefone e
whatsapp: (35) 99174-6351
ou pelo e-mail: jadermercia@
hotmail.com. Quem ﬁzer depósito mande o comprovante
bancário juntamente com o
nome completo.

Pastor Márcio está orando por
um novo ministério pastoral

P

or diversas vezes aqui
no Jornal de Apoio
nós publicamos matérias sobre igrejas que
estavam em busca de um
pastor e deu bom resultado. Já publicamos também
pastores que estavam em
busca de um novo ministério e o resultado não foi
diferente. Como este periódico se tornou um meio de
comunicação aberto para
as igrejas de posição batista
fundamentalistas, nós estaremos publicando mais vezes e com maior frequência
essas necessidades, principalmente pelo fato de estamos vivendo um momento
de falta de obreiros para a
seara do Senhor. Sempre
publicaremos as devidas
referências para que haja
total transparência.
O Pr. Márcio Agostinho
(45), casado com Cátia Simone da Luz Agostinho (42),
tem duas ﬁlhas: Natália (16)
e Larissa (13). O casal se
encontrou durante o curso
teológico no Instituto Bíblico
Maranata em Marilândia do
Sul PR, onde se casaram em
2000. Pr. Márcio concluiu o
curso de Bacharel em Teologia (4 anos) e a Cátia
concluiu o curso Médio em
Teologia (3 anos).
Em 2001 teve início o
ministério do casal na cidade de São Sebastião do
Caí RS. Um período de um

ano, que foi estágio,
como exigência do
curso teológico. Depois o casal foi para o
Rio de Janeiro, onde
permaneceram por 4
anos, na igreja Batista
Regular de São Gonçalo. Em 2006 mudouse para Tramandaí RS
para dar início a um
trabalho missionário
por 2 anos. Posteriormente,
foram convidados para dar
continuidade a um trabalho
em Santana do Livramento,
cidade que faz fronteira com
o Uruguai, onde permaneceram por 9 anos.
Atualmente a família
Agostinho está em Imbé RS
em um trabalho missionário. Porém, a dificuldade
na manutenção da família
e a realidade econômica da
cidade, os tem levado a buscar um novo campo para o
ministério pastoral.

CONVERSÃO DO CASAL
Mesmo sendo conduzido desde pequeno e sendo
um jovem ativo nas programações da igreja, Márcio
Agostinho teve, no ano de
1990, aos 17 anos de idade, a convicção de que era
perdido, e que as suas atividades religiosas ou o seu
tempo na igreja lhe dariam
direito à salvação. Reconhecendo então sua situação,
foi salvo, na Igreja Batista

Regular em Praia Grande SP.
Cátia cresceu em um lar
católico onde a religião era
tudo. Quando adolescente,
sua tia que havia se convertido, começou a falar sobre
a sua situação diante de
Deus, perdida e indo para o
inferno. Um dia sua prima a
convidou para a reunião de
jovens e Cátia aceitou. Passado algum tempo, conheceu o Pastor e sua família.
Lhe pregaram o evangelho
e ela se converteu.
Para maiores informações e referências sobre o
Pr. Márcio Agostinho, entrem em contato com os
pastores: Marcelo Martins,
da Igreja Batista da Graça,
Blumenau SC pelo telefone:
(47) 3338-1542 e Pierre, da
Igreja Batista da Feitoria,
São Leopoldo RS pelo telefone (51) 984118402.
Para contatos com o Pr.
Márcio Agostinho: E-mail:
agostinhos2016@gmail.
com, telefone (51) 92151276.

