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Missões Mundiais em Manaus AM

jornaldeapoio.com.br

1º CIBBPL

N

o dia 24 de março de
2018, das 7 até às 18
horas, foi realizado o
Primeiro Congresso Internacional Batista Bíblico de
Pastores e Líderes - CIBBPL
nas dependências da Igreja
Batista em D. Pedro, Manaus
AM. Foram convidados pastores, missionários, diáconos, seminaristas, representantes de diretorias das
igrejas e os irmãos em geral.
O tema foi “Nossa Igreja Nossa Missão”. O evento foi

Acima: Auditório. Abaixo: Culto de envio Pr. Dennis

A

Igreja Batista em D.
Pedro, Manaus AM,
sob a liderança do
Pr. João Azevedo Saraiva
Júnior, realizou nos dias 21
a 25 de março a Conferência
de Missões Mundiais tendo
como preletor o Pr. Carlos
Alberto Moraes, Presidente
e Coordenador de Missões
da AMI - Associação Missionária Independente.
No sábado, dia 24, a
igreja teve o privilégio de
realizar o culto de envio da

sexta família de missionários
enviados da própria igreja,
o Pr. Orange Dennis Lamego
da Silva e sua esposa Roselene. Eles estão sendo enviados para implantar uma
igreja em Portugal.
A igreja em D. Pedro
prioriza missões e realiza
três conferências missionárias por ano com diferentes ênfases. Em março,
Missões Mundiais; em julho,
Missões Regionais e em setembro, Missões Nacionais.

Nas conferências de julho a
igreja promove a renovação
do compromisso financeiro da Promessa de Fé para
Missões.
No total, atualmente,
a IBDP apoia 55 projetos
missionários, sendo que
19 atuam fora do Brasil
em Missões Mundiais, 9
dentro do Brasil em Missões Transculturais e 27
em Missões Urbanas Nacionais, incluindo os trabalhos regionais. A igreja

mantém três congregações, tendo em seu quadro, além do pastor titular,
mais cinco pastores. Com
380 membros e congregados, a Promessa de Fé
para Missões alcança R$
252.000,00 por ano, sendo
R$ 21.000,00 por mês.
Contatos com a IBDP: Tel:
(092) 3656-7242
e 98831151
www.ibdompedro.org
E-mail:
ibdp@ibdompedro.org

Workshop na PIB de Areia Branca RN

N

os dias 24 e 25 de
fevereiro, a Primeira
Igreja Batista de Areia
Branca RN, liderada pelo Pr.
Edilson J. P. Araújo, realizou
em parceria com a Missão
Bandeirantes o Primeiro
Works Shop Missionário
em suas dependências. O
Pastor Alexandre Lopes Vilela de Mossoró, presidente
da missão e o irmão Marcelo Henrique da Costa da
cidade de Natal fizeram a
apresentação.
Foi apresentado aos irmãos da PIB e a irmão de
outras igrejas da cidade, o
trabalho que a missão Ban-

Todos os participantes

deirantes desenvolve no sertão do Rio Grande do Norte.
Trata-se de um trabalho de

impacto que tem sido feito
em várias cidades. O Works
shop apresenta a carência

Pr. Cecil (Preletor) e Pr. Tim (Tradutor)

que existe de obreiros e de
igrejas no sertão nordestino.
Continua na página 6

organizado pelo IBBA e coordenado por uma equipe
formada por a Dona Betty Hawkins, esposa do Pr
Timóteo Hawkins, o Pr.
Timóteo Hawkins e Dra.
Phanmella Figueiredo,
secretária do IBBA - Instituto Batista Bíblico do
Amazonas, além de muitos
outros que colaboraram
na recepção, cozinha e
outras atividades no dia
do evento.
Continua na página 6

22º Encontro
Regional de
Mulheres Cristãs

Míriam: Palestrante

R

Eliana: Coordenadora

ealizado há mais de
20 ano, o Encontro
Regional de Mulheres Cristãs reúne senhoras
e moças das igrejas batistas
fundamentalistas da região
metropolitana de Ribeirão
Preto e adjacências para um
encontro marcante que inicia com café da manhã às
8h, indo até o fim do dia.
Este ano o evento está a
cargo da Igreja Batista Independente de Orlândia será
realizado no Centro de Lazer
Prefeito Edgar Benini, Rua 14,
nº 1158 no Bairro Jardim Boa
Vista em Orlândia SP.

A programação é envolvente com diversas atividades e uma palestra que
este ano abordará o tema
“A beleza que os olhos não
vêem” (1 Samuel 16.7. A palestrante será a irmã Miriam
Gomes de Oliveira Silva, da
Igreja Batista Independente
de Batatais SP.
As inscrições encerram-se dia 10 de abril e o
investimento por pessoa
será de R$ 65,00 incluindo
o café da manhã, almoço e
café da tarde. Contatos com
Eliana Rocha pelo telefone
(16) 99283-2385.

NESTA EDIÇÃO

Morreu Pr. Harold Bratcher
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2 Editorial
e Opinião

Em geral, jamais veremos muita melhoria em nossas Igrejas,
enquanto a reunião de oração não ocupar o lugar mais
elevado na estima dos crentes.” (Charles Haddon Spurgeon)

• Editorial | Carlos A. Moraes

Deus usa
pessoas

O

• Ponto de Vista Bíblico | Rômulo W. Ribeiro

Quem está pastoreando as
suas ovelhas?

“Estou farto de semideuses! Será que ainda há pessoas no mundo?”
(Fernando Pessoa)

ser humano gosta de títulos.
Eles, geralmente, representam status e poder. No caso
do Brasil, temos os títulos “militares” que eram vendidos depois da
deposição de D. Pedro I e a criação
da Guarda Nacional em 1831. O
governo regente (1831 a 1842) colocou postos “militares” à venda:
tenente, capitão, major, tenentecoronel e coronel. Nascia o coronelismo no Brasil que durou até à
época da ditadura militar depois
do golpe de 1964. Aliás, até hoje
o Nordeste brasileiro e algumas
pequenas cidades dos interiores
dos estados ainda sustentam o
coronelismo político.
No caso de bacharéis em Direito (advogados), que as pessoas
chamam de “doutor”, é devido a
uma lei, ainda em vigor, da época do Império datada de 11 de
agosto de 1827. Há outras profissões, como médicos, dentistas, e engenheiros, entre outras
que as pessoas tradicionalmente
chamam de doutor sem que tenham defendido tese acadêmica
de doutorado.
O fato é que o brasileiro gosta
de títulos e, o “doutor” acabou
virando uma espécie de vocativo
quando o interlocutor quer ganhar
a devida atenção. Essa tendência,
fruto de uma cultura subserviente
como a nossa, criou terreno fértil para a proliferação de títulos
também nos meios evangélicos.
Assim, ser pastor já não dá tanto
status e, por isso alguns preferem
ser bispos, apóstolos, pai-apóstolos e, sabe-se lá o que vem por ai.
Agora está na moda o tal do
diploma de teologia reconhecido
pelo MEC - Ministério da Educação
e Cultura. Você diz que é formado
em teologia e logo vem a pergunta:

“Mas é reconhecido pelo MEC?” Se
a resposta for negativa você já é
considerado, no mínimo, teólogo,
pastor ou missionário de segunda
classe.
Parece que já estamos mesmo
vivendo os dias em que o apóstolo
Paulo profetizou dizendo que chegaríamos a uma época “em que
não suportarão a sã doutrina, mas
tudo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme
as suas próprias concupiscências”
(II Tm 4:3). São os “falsos doutores” que Pedro menciona (II Pe
2.1).
Precisamos tomar cuidado,
tanto com os títulos ministeriais,
quanto com os reconhecimentos
por parte do governo. O Corpo de
Cristo funciona através dos dons
ministeriais e a Bíblia nos ensina a
separação entre o Estado e Igreja.
Pastor é uma função que deve
resultar de um dom e não deve
ser encarado apenas como um
título. A forma de se destacar no
Corpo de Cristo é única: servindo
(Lc 22.24-27).
A hierarquização dos cargos
e títulos gerou o clericalismo do
catolicismo romano e até mesmo
entre alguns ramos do protestantismo histórico a hierarquia prevaleceu. Agora, nestes últimos dias,
o neopentecostalismo, que nasceu
tão informalmente, mostra uma
sede intensa por títulos cada vez
maiores: obreiro, pastor, bispo,
apóstolo, pai-apóstolo. Acabarão
tendo “papa”, ou, quem sabe, alguns “cristos”.
Não podemos esquecer que
Deus usa homens e mulheres,
pessoas comuns como eu e você.
Precisamos retornar à simplicidade da era apostólica e da Igreja
primitiva...

D

esde os extremos calvinistas a arminianos, os
membros de nossas igrejas estão sendo influenciados por diferentes tipos de doutrinas através
de livros, televisão e, principalmente, por meio da Internet. O academicismo teológico está apelando para
os nossos jovens de mentes brilhantes enquanto que
o pragmatismo pentecostal está atraindo os irmãos
mais sensíveis e emotivos em nosso meio. Sem que
percebamos, a nossa Declaração de Fé está caindo
no esquecimento e irmãos, dentro de uma mesma
organização, acreditando e praticando suas próprias
crenças que foram formadas fora da igreja—e não
dentro dela. A igreja local, com apenas três cultos
por semana, realmente não consegue competir com o
bombardeio audiovisual torpedeado diariamente pelo
marketing religioso. No entanto, esses tele-evangelistas e escritores best-sellers não conhecem as nossas
ovelhas, não oram por elas e não as visitam, mas as
ensinam como sendo e tendo autoridade sobre o
rebanho de Deus. Porém, a culpa não é deles e, muito
menos, de nossas ovelhas que estão passando fome
e buscando pastagem em terreno alheio. A culpa é
nossa! Paulo orientou o Pastor Timóteo, bem como
todos os pastores, a ter cuidado consigo mesmo e
com o povo de Deus: “Tem cuidado de ti mesmo e da
doutrina. Persevera nestas coisas; porque, fazendo
isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te
ouvem” (I Timóteo 4:16).
Primeiramente, precisamos cuidar de nossa imagem perante Deus e os homens. Há certas qualificações pastorais (I Timóteo 3:1-7) que precisam
ser visíveis e palpáveis para que as ovelhas confiem
em seus líderes espirituais. Os tele-evangelistas e
escritores best-sellers são heróis porque falam e escrevem bem, mas o nosso povo não sabe como eles
são em suas próprias casas e igrejas. Por outro lado,
a igreja conhece muito bem as nossas atitudes e
reações em momentos difíceis, nos tornando mais
amáveis ou detestáveis aos olhos dela. Por esta razão,
Paulo disse: “Tem cuidado de ti mesmo”. Mas não
adianta proteger apenas a própria imagem. O pastor
tem a obrigação de resguardar a doutrina (que é o
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conjunto de ensinamentos apostólicos) defendida
pela igreja. Em questão de soteriologia, pneumatologia, eclesiologia e tudo que diz respeito à teologia,
o pregador precisa ser um especialista dentro de
sua própria denominação religiosa. Há dois perigos
atrás do púlpito que podem destruir o ministério de
qualquer igreja saudável: um pastor despreparado
doutrinária e emocionalmente ou um pastor que
contraria ou não concorda com a própria Declaração
de Fé da igreja ou denominação evangélica à qual
pertence. Assim sendo, precisamos cuidar de nossa imagem e da doutrina; caso contrário, as nossas
ovelhas serão pastoreadas e dispersadas por outros
tipos de professores.
Além do cuidado próprio, nós podemos oferecer
alternativas para o nosso povo também, recomendando bons sites e livros que irão corroborar com a
nossa posição doutrinária ao invés de exauri-la. Como
Batistas Independentes, nós não somos fatalistas,
atribuindo a Deus a perdição dos homens, e muito
menos acreditamos na perda da salvação. Somos
biblicistas que acreditam na interpretação literal das
Escrituras. Há muitos estudiosos e pesquisadores que
não são calvinistas ou arminianos, capazes de nos
ajudar a pastorear nossas ovelhas, mas sem causar
confusão e divisão no meio delas. Além disso, precisamos disponibilizar nossos estudos e pregações
por meio de vídeos e áudios na Internet para que
pessoas possam acessá-los sempre que precisar. Acima de tudo, nunca se intimidar pelos intelectuais e
filósofos de púlpito que usam um vernáculo de difícil
compreensão, mas que se apartaram da simplicidade
do Evangelho de Cristo. Vamos pregar mensagens
expositivas, textuais e tópicas, desde que sejam todas
bíblicas, e não priorizar apenas um estilo homilético
porque os “doutores da Bíblia” assim nos disseram
para fazer. O nosso povo é culturalmente heterogêneo e um estilo único de pregação pode alimentar
alguns enquanto desnutre tantos outros. Sejamos nós
mesmos, cheios do Espírito Santo (Gálatas 5:22), do
conhecimento de Cristo e, principalmente, liderando
através do exemplo (I Pedro 5:3).

Pós graduação em Estudos
Teológicos

O
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Pr. Ari Langrafe Junior, está dando uma
oportunidade de aprofundamento teológico através da sua igreja que tem um
Instituto Bíblico voltado para discipulado e está
oferecendo um Curso de Pós graduação em Estudos Teológicos (Curso livre|)., e você está convidado a participar.
Gostaríamos de convidá-los para participar.
Sabendo que a vida é uma correria e não
temos o tempo que gostaríamos para estudar,
Pr. Ari criou essa oportunidade de estudo à
distância. O curso é 100% on-line na plataforma
CANVAS e consiste basicamente de leituras e
reflexões.
Recentemente ele terminou o seu mestrado
em exegese e exposição bíblica do Antigo Testamento e Deus lhe deu a oportunidade de fazer
um doutorado no Dallas Theological Seminary.
Por isso ele mesmo estará orientando os trabalhos nesta pós, auxiliado pelo seminarista João
Arthur Weidman.
O curso é dirigido a pessoas que querem aprofundamento teológico. Ele procura equilibrar a teologia
sistemática com teologia prática. É voltado para pessoas que querem escrever e produzir materiais para
discipulado. O trabalho de conclusão é justamente
produzir um material que se encaixe na realidade

brasileira, nas dúvidas e lacunas que os brasileiros
tem e vocês seriam as melhores pessoas para isso.
Há uma possibilidade de publicação, pois eles têm
uma editora.
Ao criar este grupo de estudos Pr. Ari espera que
seja um ambiente humilde que proporcione oração
e encorajamento.
O curso custa 12 parcelas de R$ 50,00 (se fizer
o curso no modo mais lento - 2 módulos, R$ 100,00
por ano). O aluno deverá adquirir o livro texto:
Millard Erickson, Teologia Sistemática, Editora
Vida Nova e mais dois livros por ano. O curso
será dividido em módulos (12). O que possibilita
certa flexibilidade. O início está programado para
01/05/2018 e o término do primeiro módulo para
15/07/2018.
As inscrições são pelo site: www.igrejabatistacalvario.com, ou direto no site do Instituto: http://
langrafe.wixsite.com/institutobiblico.
Ari Langrafe Junior pelo e-mail: langrafe@outlook.com
Celular +55(41) 99825-0099
Marido em aperfeiçoamento constante da Carol.
Pai dedicado e falho de Daniel, Samuel, Anna e Eliza.
Pastor da Igreja Batista Calvário em Pinhais. Diretor
do Instituto Bíblico Gratia Plena. Editor da Editora
Crescendo.
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Eles pensavam poder abafar e vencer a verdade, que é sempre vitoriosa,
ignorando que a própria essência da verdade é que quanto mais quisermos
comprimi-la mais ela cresce e se eleva.” (John Huss)

Nosso
Destaque 3

Combateu o Bom Combate, agora
Prudência,
está descansando nos braços do Pai
prudência,
meu filho!

24-03-1927 a 23-03-2018

E

nviado ao Estado do
Amazonas pela Igreja
Batista Ashland Avenue, através da Missão Batista da Fé nos EUA, como
missionário ao Estado do
Amazonas - Brasil, em 15
de Julho de 1959, acompanhado de sua esposa
Hattie Marie Moore Bratcher e Asa Mark Bratcher
e Stephen M. Bratcher
(Estevão), sendo que irmã
Maria estava grávida de
Estevão. A família do Pr.
Harold teve o apoio do Pr.
John Hatcher e sua esposa
Alda (que também já descansa no Senhor), os quais
favoreceram a vinda dos
Bratcher ao nosso país.
Um fator interessante
que despertou o interesse do Pr. Harold Bratcher
vir para o Brasil foi a bibliografia do missionário
Eurico Nelson (conhecido
como “Apóstolo da Amazônia”), escrita pelo seu tio
L.M. Bratcher que também
era missionário no Rio de
Janeiro. O texto continha
um apelo feito por Eurico
Nelson para que outros
missionários também pudessem vir para essa região,
fato este registrado no livro “História dos Batistas
no Brasil” (JUERP), escrito
por Reis Pereira, nas páginas 215 e 216 consta que
“As Igrejas Batistas da Fé,
inspiradas nas notícias do
trabalho que Eurico Nelson
realizava na Amazônia, uma
Igreja Batista de Murray, do
Estado de Kentucky, enviou
missionários para aquela
região brasileira, em 1923.
Seu legado no pastoreio
de Igrejas e Congregações,
organizadas ou iniciadas
com a ajuda do Pr. Harold
Bratcher: Igreja Batista 14
de Dezembro; Igreja Ba-

Texto do Pr. Ricardo Henrique Lima

tista Bíblica da Fé no
Bairro de São Lázaro;
Igreja Batista Sião de
Manacapuru; Congregação Batista da Fé no
Rio Urubu; Congregação
Batista da Fé no Varre
Vento; Igreja Batista Fé
Esperança em Careiro;
Igreja Batista Nova Jerusalém em Paraná da
Eva; 1ª Igreja Batista de
Amatari; Congregação
Batista da Fé em Novo
Remanso; Igreja Batista 17 de Agosto; Igreja
Batista Vaso de Benção;
Igreja Batista Manancial; Igreja Batista 24
de Março.
O Pr. Harold Bratcher foi professor do
Seminário Teológico
Batista de Manaus, da
Faculdade de Teologia
do Amazonas, do Seminário Batista da Fé,
sempre na disciplina
de Antigo Testamento.
Nem mesmo a falta de
luz o impedia de dar
a sua aula, pois levava
sempre em sua inseparável maleta uma lanterna.
Usava também uma cobra
de madeira para ilustrar a
serpente no deserto.
O Pr. Harold teve três
filhos: Pr. Asa Mark Bratcher (04/01/1957); Pr.
Stephen Moore Bratcher
(08/03/1960); Joel Harold
Bratcher (03/03/196517.08.1971, em memória).
Três netos: Márcia Luciana
Bratcher (29); Lucy Marie
Bratcher (26) e Stephen
Mateus Bratcher. O Pr. Estevão Bratcher atualmente
procura manter uma extensão do Ministério do Pr. Harold em nosso Estado.
Aposentando retornou à
sua pátria natal (EUA), mas
com certeza deixando muita

tar com o Senhor, na tarde
do dia 23 de março de 2018
(EUA) um dia antes de completar seus 91 anos de idade, de sua terra natal para
a Nova Jerusalém nos Céus.
Nossa gratidão a Deus
pela vida de seu dedicado
Servo, o Amor e o Respeito
continuam com a chama acesa, sempre serás lembrado
em nosso meio como grande
Servo de Deus, que nos deixou ensinamentos e belos
exemplos. Principalmente de
que é possível ter as Virtudes
do Fruto do Espírito evidenciadas em nossas vidas.
E encerramos este registro (in memoriam) deixando uma de suas frases.
“Que Deus me livre de eu
cometer o pecado da ingratidão” H.F. Bratcher.

Instituto Bíblico Maranata
56 anos formando pastores, missionários, educadores e líderes.

M

ISSÃO: Somos uma Instituição de ensino teológico, fiel à Palavra de Deus e ao Deus da
Palavra, comprometida com a excelência em
todas as áreas de sua atuação, focada no treinamento de
homens e mulheres dispostos a servirem na grande Obra
de Jesus Cristo.

Para atender ao Sistema de Internato, o IBM oferece
moradia, alimentação, biblioteca, área de lazer e horários
para devocionais e cultos. Além disto, professores residentes
que acompanham de perto a sua formação.

CURSOS OFERECIDOS: Bacharel em Teologia (livre) - 3,5
anos e Ministério Eclesiástico - 2,5 anos

O QUE É PRECISO PARA FAZER A INSCRIÇÃO?
Ser um cristão. Ser membro ativo de uma igreja evangélica. Apresentar carta de recomendação da igreja a qual
pertence. Ter concluído o Ensino Médio.

SISTEMA DE INTERNATO
Permite a formação integral do aluno em ambiente e padrão cristão. Além dos estudos, a própria
convivência com os colegas possibilita um maior
exercício de socialização, comunhão, serviço e colaboração.

CONTATOS:
www.ibmaranata.com.br.
E-mail: ibmaranata@ibmaranata.com.br
Tel. (43)3428-1375; (43)3428-2005; (43)99923-7962.
Rodovia BR 376, km 271, Eldorado, CEP 86.825-000
Marilândia do Sul - PR
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iver é muito perigoso, sempre acaba em morte”, dizia Guimarães Rosa. Não temos controle
sobre a vida, estamos sujeitos à acidentes, circunstâncias, doenças; não só a febre amarela, dengue,
chicungunha, não temos controle sobre nós... Se viver é
uma aventura maravilhosa, por outro lado, viver também
é prejudicial à saúde. Temos a responsabilidade de fazer
escolhas, decisões, pensar nas consequências das nossas
ações. Às vezes podemos prever os perigos, às vezes não.
As músicas “Deixe a vida me levar” ou “Let it be” (Deixe
acontecer - Beatles), não combinam com a sabedoria.
O livro de Provérbios é formidável para a busca da
sabedoria e da prudência, pois as duas palavras são muito
ligadas: “Dize à Sabedoria: Tu és minha irmã; e à prudência
chama tua parenta.” Pv. 7.4
Prudência aparece com o sentido de: Sabedoria, entendimento, discernimento, sensatez... E o contrário da
prudência, conforme provérbios, é a insensatez, a loucura, a estultícia e a estupidez... Há pessoas com muita
capacidade, conhecimento, 10 diplomas na parede, pode
ser um mestre, doutor, mas nenhum grau de sabedoria,
pois não tem nada a ver com conhecimento intelectual.
O livro de Provérbios não é para caçadores de bebida,
de caras e bocas no Instagram, caçadores de mulheres
ou de homens, caçadores de enrosco, ou de Pokémon. É
para caçadores de Sabedoria. DEUS AMA VOCÊ e providenciou orientações muito práticas em situações básicas
da vida: Consumismo, aparência, falar demais, eficiência
no trabalho, preguiça, descontrole do dinheiro, criação
de filhos, caráter, ira, bom uso e mau da língua, homem
trambolho, mulher fácil, desperdício, orgulho... “É preciso
saber viver”, já dizia o Rei cantor, e nesse sentido, o outro
rei, Salomão, é muito mais completo.
Há uma campanha em curso, incentivada por uma
rede de televisão. Que país você quer para o futuro? A
emissora nada faz para melhorar a família e o país. Que
igreja quero para o futuro? Desejo uma igreja cheia de
sabedoria, um povo amoroso glorificando a Deus, impactando vidas e fazendo discípulos de Jesus.
Defendo a tese: Cada cristão tem condições de se
tornar prudente e tomar as melhores decisões. “Não
nascemos prontos” é o título de um livro de Mario Cortela.
É verdade! Passamos por processos de aprendizagem. O
homem prudente evita o desperdício das palavras, não
acredita em tudo que lhe falam, “percebe o perigo e
busca refúgio.” Pv 22.3. Eis um provérbios aplicável em
n situações
Jesus contou a parábola dos dois construtores, o
prudente edificou a casa na rocha, enquanto o insensato
na areia. Quem constrói no alicerce firme é o que pratica
a palavra. As inundações, ventos e chuva derrubaram
a casa sobre a areia e nada puderam contra a construída em cima da rocha. Construir com profundidade dá
trabalho...
Equivale na vida cristã ao estudo das Escrituras,
das grandes doutrinas, a busca da santificação, oração,
jejum, abnegação, constância. O insensato é supérfluo,
raso, quer receita pronta, não exerce o discernimento com a Palavra... Infelizmente vivemos numa era
de analfabetismo bíblico, Bíblias nas prateleiras, nos
aplicativos, nos devocionais “fast food”, mas ausência
das Escrituras nos corações. É a geração da imagem, da
ênfase no visual e desinteresse na leitura, na fé gerada
através do ouvir.
Há tanta gente de “fachada” bonita nesse mundo
Gospel, aparência de piedade; mas sem poder, músicas com aparato técnico; mas desprovidas de substância bíblica, sem profundidade. A falta do alicerce
denuncia a religiosidade inconsistente. Quando o ser
interior não está firmado em Jesus, vêm os ventos da
provação, o desemprego, a doença, as frustrações, a
velhice. Somente a vida firmada em Jesus vai triunfar,
somos fracos; mas Ele é forte; vacilamos, mas Ele é
firme; abalados, mas seguimos em frente. Diante das
provações, pertencer nominalmente a uma igreja, mas
não se comprometer com a prática da Palavra de Deus
conduz a ruína espiritual.
“

saudade para todos nós. No
dia 14 de dezembro de 2012
foi realizada uma homenagem em que ele recebeu a
comenda “FRUTO DO ESPÍRITO” e a placa de honra ao
mérito, além de um álbum
fotográfico contando parte
da sua história como missionário aqui no Brasil.
Nasceu no dia 24 de
Março de 1927 na cidade
de Lousville, Estado de Kentucky, nos Estados Unidos
da América. Filho do Dr.
Charles Slaton Bratcher e
de Beulah Porter Bratcher.
O Pr. Harold converteu-se
a Cristo e foi batizado por
seu pai aos 12 anos na 1ª
Igreja Batista de Morganfild,
Kentucky, onde seu pai era
o pastor da Igreja.
Ele nos deixou para es-

Edgar Donato
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Feminina em
um mundo
feminista

Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se.
Você quer ser feliz para sempre? Perdoe.”
(Tertuliano)

Juca e Rose Cerpe

N

o dia oito de março assistimos muitas passeatas
pelas ruas, ouvimos gritos de ordem, foram feitas
homenagens mundo afora para as mulheres. Algumas foram escolhidas para levantar bandeiras de liberdade,
igualdade, mas a mulher cristã caminha tranquila, cuidando de sua família, cozinhando, segurando seus filhos no
colo, colocando em ordem o quarto do filho adolescente,
separando a roupa do esposo pela manhã antes mesmo
de separar a dela para ir ao trabalho.
A mulher cristã, é empreendedora. Ela estuda, pode
ser médica, odontóloga, professora, mas antes de tudo ela
é filha, esposa e mãe. Ela é submissa à Palavra de Deus. A
mulher cristã sabe que é amada por Deus, por seu esposo,
e por seus filhos, porque eles falam deste sentimento. Ela
é ajudadora idônea. (Gn 2.18)
Sim somos ajudadoras idôneas, podemos realizar várias
tarefas ao mesmo tempo porque Deus nos criou assim.
Podemos amamentar nossos filhos, cuidar do jantar e ainda
atender o telefone. Isto não é cansativo ou humilhante, é
privilégio, é capacidade especial dada por Deus.
Cuidamos, limpamos, escrevemos, ensinamos, acolhemos e, para isto, não precisamos de diplomas, não
precisamos de passeatas. Somos femininas, delicadas,
emotivas, e na sensibilidade vencemos muitas barreiras.
Na Bíblia encontramos histórias de muitas mulheres:
rainhas, escravas, juízas, profetizas, mães... Mulheres que
lutaram por seu povo, mulheres corajosas que mesmo
sofrendo as regras daquela sociedade rígida, confiaram
em Deus e foram honradas com suas histórias registradas
nas páginas sagradas.
As mulheres estiveram ao lado de Jesus durante o seu
ministério aqui na terra. Muitas foram curadas e seguiram Jesus até a cruz. Foram mulheres que se levantaram
de madrugada para ir ao túmulo levando perfumes para
embalsamar o corpo de Cristo, com coragem e nem se
preocuparam com a pedra ou com os guardas. Foram e
tiveram a alegria de saber que Jesus estava vivo e puderam
contar isto aos discípulos.
Na igreja primitiva elas estavam reunidas todos os dias,
e hospedaram missionários em suas viagens, como Paulo e
muitos outros. As mulheres participaram da evangelização
do mundo daquela época.
Sejamos mulheres virtuosas, não percamos nossa feminilidade buscando uma liberdade que acabou aprisionando as mulheres do nosso tempo. Hoje ser esposa e
mãe, passou a ser algo vergonhoso, mas é este o nosso
maior ministério. Como a mulher virtuosa de Provérbios,
podemos ser empresárias e cuidar de nossa casa. Podemos vender uma propriedade e verificar a roupa de nossa
família (Pv 31.15-23).
Eu te convido a caminhar com o Senhor, a entregar a
Ele todas as ansiedades. E saiba o caminho será tranquilo,
o sorriso fará parte da tua vida, você será abraçada por sua
família e será uma mulher realizada e um exemplo para as
novas gerações (Pv 31.29-30).

Os missionários Juca e
Rose Cerpe, da YMI Base
Brasil atuaram em diversos
eventos no primeiro trimestre de 2018. De janeiro a
março, as atividades foram
em Atibaia (Clínica), Bom
Jesus dos Perdões (Culto
de abertura da Associação
Comunitária), Campinas
(Primeira Igreja Batista Regular, Pr. Luciano Martins),

Vargem Grande Paulista
(Igreja Batista Jd. Promessa
e São Paulo (Igreja Batista
Regular Bom Retiro, Pr. José
Rodrigues), todas no estado de São Paulo. Orem pelo
trabalho especial que será
realizado no mês de julho
em Manaus AM. Contatos
por Whatsapp 55-11-970689577, ou por e-mail: jucacerpe@ymimissions.org.
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Projeto Assaré
Há pouco mais de um
ano Pr. Ruy Messias, esposa e filho, atendendo o chamado do Senhor, deu início
à implantação da terceira
igreja em seu ministério
missionário. Depois de ter
fundado duas igrejas em Rio
Branco no Acre, mudou-se
para o Município de Assaré, sertão do Ceará, com
aproximadamente 25 mil
habitantes, para iniciar a
nova igreja. O Senhor tem
abençoado grandemente o
novo trabalho que já conta
com 25 novos convertidos e
a garagem onde se reúnem
ficou pequena. Precisa de
um local maior e mais ade-

quado, mas os recursos são
poucos, pois até o sustento
familiar diminuiu diante da
atual crise. Estão orando
pela compra de um terreno de esquina que custa R$
15.000,00. Pr. Ruy também
está mantendo uma rádio
web, a RDBF, www.radiodifusaobiblica.com e dois
programas diários: “A Bíblia
tem razão” e “Vinde”, em
emissora FM que abrange
onze municípios. Tais programas são organizados e
produzidos por ele e sua
família em nossa casa. Continuem orando e sustentando o Pr. Ruy Messias, Jane e
Estevão, servos do Senhor.

Projeto Grande Manaus AM

Família Moreira
Depois de um longo período longe do seu campo
de trabalho, o missionário
André Moreira conseguiu
fazer uma visita à aldeia e
passar alguns dias com os
Kaxinawás. Ele foi juntamente com a sua filha Ester, acompanhados por seu
pastor Alexandre Oliveira e
mais dois irmãos da IBI de
Serrana. Pr. André achou
necessário visitar o povo
com o qual ele trabalha a
fim de dar uma explicação
sobre sua ausência devido à
enfermidade da sua esposa
Marlete. Além das reuniões
nas aldeias, fizeram um cul-

to na comunidade ribeirinha
onde moravam e cinco pessoas se renderam a Cristo.
Outra grande benção foi
que Pr. André conseguiu ir
para Manaus AM, participar
do encontro de obreiros da
MNTB, da qual é membro.
Nesta parte da viagem foram
também Marlete e André Filho. Foram dias de refrigério
e ânimo. Sobre a saúde da
Marlete, o oncologista deu
boas notícias do tratamento
que está dando tão certo que
não pretendem mais fazer
a cirurgia. Continuem orando pelo Pr. André, Marlete,
Duda, Ester e André Filho.

Projeto Grande ABC

Neste primeiro trimestre
de 2018, e o missionário Pr.
Tomé Lopes dos Santos já
tem muitas bênçãos para
contar. Tem sido inúmeras
as oportunidades para conhecer novas pessoas no
condomínio onde mora e,

desses contatos surgem portas abertas
para pregar o evangelho. Como fruto
desses contatos,
que tem levado a
conversões. Também tem havido
oportunidade para
aconselhamento
bíblico. Toda terça
tem um trabalho
com a terceira idade proporcionando
ocasião para testemunhar.
Continuem orando pelo
Projeto Grande ABC, pelo
Pr. Tomé Lopes e sua esposa
Lucia Helena. Contatos pelo
celular (11) 96140-0978,
e-mail: prtomeylucia@
yahoo.com.br.

Pilar - Argentina
O missionário Adriano
Silva continua o trabalho de
discipulado em Pilar. Estão
estudando o material Equipando os Santos, e Teologia
Sistemática com Nehemías
para complementar sua
preparação ao ministério.
Josi, esposa do Adriano está
discipulando a Loren e Zaíra
com um estudo no livro de

Efésios. A igreja em Escobar
ainda está sem pastor. Adriano tem ajudado com pregações em alguns domingos.
Em Campana, foi iniciado o
trabalho de implantação da
igreja e já estão buscando
um local para congregar.
Não deixem de orar pelo
missionário Adriano Silva,
Josi, Helena e Cecilia

O missionário Pr. Josué
Amaral, trabalhando com
sua família na implantação de uma nova igreja em
Manaus AM completará
um ano no próximo mês de
maio. Mesmo não estando ainda organizada, é uma
igreja com todas as atividades, como, evangelismo,
discipulado, Escola Bíblica
Dominical, treinamento de
liderança, cursos preparatórios para professores de
crianças, celebração da Ceia
do Senhor, cultos regulares,

exposição de livros da Bíblia, períodos de oração, e
missões, com implantação
da “Promessa de Fé”, e até
uma escola de música foi
iniciada. No mês de março
dois missionários foram
adotados. Ore e contribua
com este projeto. Faça uma
visita ao campo missionários nas suas férias. Vá conhecer o Amazonas. Contatos com Pr. Josué: (92)
98133-9520 (WhatsApp),
e-mail: pastorjoamaral@
gmail.com.

Família Dantas - Boticão
O missionário Pr. Anderson Dantas comunicou
que sua esposa Marianne terá que tomar um
medicamento chamado
espiramicina para tratar
a toxoplasmose. São 6
comprimidos por dia. Uma
caixa contém 16 comprimidos e custa R$ 55,00,
ou seja, um custo de R$
825,00 mensais durante
toda a gravidez. Eles não
tem este recurso financei-

ro e vão precisar de ajuda.
|Ore sobre a possibilidade
de ajudar de alguma forma.
Intercedam também pelo
acompanhamento que
terá de ser feito através do
Hospital Sophia Feldman,
de Belo Horizonte, especializado em gravidez de
risco. Marianne está na 17ª
semana de gestação. Orem
pelo Pr. Anderson, Marianne, Alexandre, Maressa &
Alyssa e… o que vai nascer.
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Maringá PR

O missionário Claudinei
Periles, iniciou o ano de
2018, focalizando no crescimento espiritual dos membros da igreja que está sendo implantada em Maringá
PR. Apesar das lutas, Deus
tem dado vitórias. Sobre a
construção, estão aguardan-

do a aprovação da planta na
prefeitura para abril, a fim
de dar início. A esperança é
que o Senhor irá providenciando os recursos financeiros. Contatos pelo telefone:
(44) 3263-9065 e Cel. (44)
99981-4664. E-mail: claudineieleneil@gmail.com.

Para alguém que tenha fé, nenhuma explicação
é necessária. Para aquele sem fé, nenhuma
explicação é possível.” (Tomás de Aquino)

Projeto Pedregulho
O trabalho de construção na parte inferior
dos fundos da Igreja em
Pedregulho foi concluído
coma cozinha e área social
que também serve como
classe para EBD. Agora virá
a construção do segundo
pavimento que será a casa
pastoral para o futuro pastor da igreja. Orem pelos
recursos para essa etapa,
pois no cronograma do Pr.
Armando a conclusão do
trabalho deverá ocorrer

nos próximos três a quatro
anos. Continuem orando
pela saúde da Ana Lúcia e
também pelo Pr. Armando. Eles precisam manter
um plano de saúde à altura devido a sérios problemas de ambos. Deus
tem suprido, mas a batalha é grande diante de
sustento precário. Para
contatos, telefone (16)
99293-7333 (WhatsApp)
e-mail: prpedregulho@
yahoo.com.br.

Ji-Paraná RO

Normandia RR

O início de 2018 tem
sido repleto de bênçãos
para o missionário Rozenildo e sua família Normandia
RR. Acampamento, vésperas
da chegada do novo membro da família, o Josh Benny.
Apesar das alergias desse
tempo seco, todos caminham bem. Em relação à
construção do templo, foram arrecadados 100 sacos
de cimento através de uma
campanha para serem usadas no reboco e no contra
piso. A ajuda chegou em
duas semanas de campanha em doações de irmãos

de diversas igrejas de Roraima e Amazonas. No mês de
março o missionário recebeu
a visita do Presidente da Missão Batista Regular Paulo de
Tarso, irmão Ranulfo, e de
sua família, além do pastor
Francisco Lima, da Igreja
Batista Regular Boas Novas.
Foi breve a visita, mais muito
precioso o tempo de comunhão. Não deixem de orar
pela família missionária em
Normandia: Pr. Rozenildo,
Ivanilde, Ana Jane, Ana Lydia, Anna Bethany, John Benjamin e Josh Benny, o novo
membro que está chegando.

Projeto Sudeste Asiático

Os missionários Osmundo Pereira de Araújo e sua
esposa Mari, estão de março
até início de maio no estado
do Amazonas fazendo divulgação e levantando apoiadores. Antes do Amazonas
estiveram em Goiás em diversas igrejas. Do Amazonas
irão para Rondônia e depois
Mato Grosso. Estejam orando por eles nessa fase, pois

já alcançaram cerca de 50%
do sustento e pretendem
avançar o máximo até final de 2018 para começar
a dar andamento nos preparativos para a viagem
definitiva para o Timor
Leste. Para contatos usem
o e-mail: osmundo_araujo@hotmail.com e o telefone: (67) 8126-0838
(WhatsApp).

Apucarana PR
O missionário João da
Silva, que está implantando uma igreja em Apucarana PR, pede que os irmãos
continuem orando pelo
seu filho Lucas Daniel de
13 anos. Ele continua com
o tratamento e a Displasia
está estacionada no mesmo
nível dos últimos anos. Pr.
João relatou que eles têm
louvado a Deus pela Sua
misericórdia e pela manei-

ra como Ele tem agido em
favor do Lucas. A fase da
puberdade é a mais difícil
para o tratamento dessa
doença. A família acredita
na possibilidade de cura
total. Por isso, continuem
orando. Contatos pelo
e-mail: prjs1964@gmail.
com, telefone (43) 34258869, Celular: (43) 999238386, e-mail: prjs1964@
gmail.com.

Depois de um período
abençoado de férias o Pr.
Adilton Campos e família
retornou ao trabalho com
povo Gavião-RO. Os tradutores indígenas estão
animados no trabalho, porém alguns embaraços os
impedem de terem disciplina: aspectos culturais,
muita chuva que afeta a
falta de energia e o acesso
às aldeias, doenças, dentre outros. Estejam orando
por esta equipe de irmãos
para que fiquem livres dos
embaraços que atrapalham
este projeto de prosseguir.
Continua a tradução das lições do livro de I Coríntios.
No momento, mais de 20
homens e suas esposas que

aspiram a liderança da Igreja Gavião estão recebendo
ensino sobre a liderança bíblica a cada quinze dias. Tem
sido uma grande bênção ver
|Deus operando entre o
povo Gavião. Vilma e Ana
Lourdes juntamente com
os professores indígenas
estão ministrando o ensino bíblico cronologicamente para as crianças.
Um terreno fértil que pode
frutificar abundantemente
no futuro. É animador ver
como as crianças estão desejosas de conhecer mais
de Deus, o seu Criador.
Contatos pelo E-mail: adilton_campos@mntb.org.
br, celular: (69) 9966-0097
WhatsApp.

Família Braiani
Os missionários Heron
e Ana Paula estiveram no
período de divulgação para
levantar sustento e parceiros de oração. Foi um tempo
importante em que foram
usados por Deus na vida de
muitas pessoas ao testemunhar do ministério que o Senhor lhes confiou na aviação
missionária. Foram dois meses no estado de São Paulo visitando 17 igrejas. A
próxima etapa será a mudança de Anápolis GO para
o Benjamin Constant AM.
Lá não tem shopping, nem
estradas, nem aeroporto. A
decolagem e o pouso serão
feitos na água. O casal sabe
que Deus os quer lá. Neste
ano, pela graça de Deus,
o Heron conseguiu fazer

um curso que poucos no
Brasil conseguem. Tratase do “Upset Recovery”,
na área de segurança de
voo. Tudo que aprenderam
na teoria que não se deve
fazer em voo nesse curso
o aluno tem que fazer de
propósito no treinamento,
levando o avião em condições perigosas, se capacitando a prever essas condições e retirar a aeronave
da situação de perigo em
segurança. Além da paixão pela aviação, o casal
ama o evangelismo, principalmente de crianças e a
Ana Paula também trabalha com prótese dentária
ajudando muitas pessoas.
Orem pelo casal Heron e
Ana Paula Braiani.
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DICAS de Leitura
A MENTE DO ESPÍRITO
www.vidanova.com.br
Esta obra trata da teologia
paulina sobre a mente. Paulo
fala da mente corrompida e da
mente da carne, mas também
fala da mente de Cristo, da
mente do Espírito e da renovação da mente. Paulo adapta a
linguagem própria da reflexão
intelectual popular de seu tempo, focado no papel de Cristo
na transformação do crente.
PROFECIA PARA
OS GENTIOS
Arno Froese
www.chamada.com.br
Israel foi retirado dentre os
gentios. Esse livro mostra
profetas de Israel enviados
aos gentios. Obadias fala
primariamente sobre o julgamento contra Edom. Jonas
e Naum trovejam sua mensagem contra Nínive. Habacuque fala sobre a libertação
de Judá, mas também declara sua mensagem contra os
caldeus. Vale a pena conferir.
E SE DEUS FOR
CONTRA NÓS?
Augustus Nicodemus
www.hagnos.com.br
Deus não está sempre a nosso favor. O Dr. Augustus Nicodemus Lopes mostra vários
exemplos nas Escrituras da
disciplina e juízo de Deus por
causa do pecado, bem como
da esperança e restauração
que Deus mesmo oferece em
Jesus Cristo. Através desses
temas podemos avaliar nosso caminho diante de Deus.

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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Ser feliz é ver sem inveja a felicidade dos outros
e com alegria a felicidade comum.”
(Jacques Bossuet)

Pedro Reis

Que Profeta
foi esse?

O

nome Oséias significa “ajuda”
ou “livramento”. O profeta era
filho de Beeri, sob o reinado de
Jeroboão II por volta século VIII a.C. no
reino do Norte (Israel). Mais ou menos na mesma época de
Amós, Jonas e Miquéias que se situam no período Neo-Assírio.
O profeta provavelmente compôs sua mensagem quando o rei Manaém pagou tributo ao rei da Assíria quando
a mesma invadiu Samaria entre 739 – 722 a.C. Pois entre
735 e 734 houve um conflito siro-efraimita.
Nos anos anteriores ao profeta Oséias, o reino do Norte
tornou-se próspero pela forte mão dos reis Jeroboão e
Jeoás, neste tempo, Israel foi bem-sucedido nas campanhas
militares contra os sírios (2Reis 13.25). Já no tempo de
Jeroboão II, Israel expandiu seu território no leste e norte,
acumulando para si muitas riquezas e criando uma classe
de ricos comerciantes no reino do Norte. Porém, a forma
como conquistou tudo isso não agradou ao Senhor, que
neste tempo envia o profeta Amós, que depois foi expulso,
(Amós 7.10-17) para profetizar contra Israel (Amós 2.6-16)
por volta dos anos 760 – 750 a.C.
Diante desse cenário, Deus usa uma ilustração especial
através da vida e casamento de Oséias com uma mulher de
caráter duvidoso chamada Gômer. Pois à semelhança da
prostituta Gômer, Israel adulterou contra o Senhor Deus, o
qual, o livrara da escravidão do Egito, para viver em idolatria os
baalins, e em grande “impiedade” (Oséias 4.17; 7.16 e 10.15).
A mensagem de Oséias focaliza na exortação à Israel
para que a liderança política e religiosa voltasse a andar nos
caminhos do Senhor diante da sua infidelidade segundo
as exigências que a Lei pré-estabelecia (Deuteronômio
28.15-68). Neste contexto histórico, podemos refletir a
partir deste ponto de vista que profeta foi esse.
Capítulo 1 - Meu Deus, será que sou adúltero e não sabia disso?
É engraçado como Deus faz tudo cooperar para o seu propósito. (Romanos 8.28-29) A gente nem imagina o que Ele é capaz
de fazer para que tenhamos a certeza de que os Seus caminhos
são de fato melhores que os nossos caminhos. (Isaías 55.8)
Neste 1º capítulo do profeta, o Senhor pede para que o
camarada se case com uma prostituta chamada Gômer. O
engraçado é que a cidadã dará à luz a dois filhos e uma filha, os
quais seus nomes estão ligados aos pecados de Israel. Jezreel
indica a reprovação do clã de Jeú, ou melhor, “Deus espalhará”,
também, a filha Lo-Ruama aponta em direção ao adiamento
da bênção, a saber, menina “Desfavorecia e sem Misericórdia”,
e por fim, Lo-Ami o caçula, designa o fim dos privilégios da
aliança com Deus, porque Israel “Não é Meu Povo”.
Pois bem, no verso 2 o Senhor acusa o Reino do Norte
de adultério porque a nação se esqueceu dEle diante da
aparente prosperidade que o povo está vivendo e o aumento territorial do império (2Reis13.25). Além disso, o
povo começa a adorar Baal, afastando-se do Senhor Deus
que um dia os tirou do Egito.
Por fim, Oséias recebeu uma mensagem que deveria
ser cumprida na sua relação com uma mulher adúltera.
Ou seja, o povo peca contra Deus e Oséias assume a responsabilidade de expor a mensagem para a galera de sua
época. Talvez a galera pensasse que Oséias ficou louco,
mais louco mesmo era a galera que estava ficando adúltera
e nem se importava com isso.
Este primeiro capítulo do profeta, faz a gente reavaliar
nosso relacionamento espiritual. Pois, quando a gente se
afasta do Senhor, nos tornamos adúlteros, tudo porque
invertemos o sentido das nossas vidas para o sentido real
que é adorar a Deus. (1Coríntios 10.31) O adúltero não é
somente aquele que se envolve com outro cônjuge, porém, é
aquele que adultera o propósito que foi criado (Efésios 2.10).
O adultério começa quando deixamos de lado a oração,
fingimos não ter tempo para a leitura bíblica, abortamos
nossas devocionais por uma rotina pesada de estudo e
trabalho, e por fim, vivemos nos escondendo atrás de
nossos pecados não confessados com uma consciência
cauterizada para ficarmos livre de qualquer culpa.
Que o Senhor nos perdoe do nosso adultério, dando-nos um coração contrito e quebrantado em Sua mão
(Salmos 51.17), para que possamos reconhecer que o
mérito do nosso “Irmão” mais velho valeu a pena, (Gálatas
4.4-7) por isso, somos chamados filhos do Deus vivo (v.10).
Avalie-se, e reflita se você está cometendo o mesmo
pecado da nação de Israel.
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CIBBPL - 1º Congresso Internacional
Batista Bíblico de Pastores e Líderes

O

motivo do Congresso
foi para fortalecer a
Igreja de Cristo como
organismo vivo e as igrejas
locais como organizações
que Cristo Jesus deixou na
terra para cumprir a missão
de pregar o evangelho a
toda criatura. É por meio das
igrejas locais que os santos
são equipados e enviados
para a obra de alcançar o
mundo. Também, como motivo secundário, o congresso
foi para mostrar como Deus
tem feito isso até o dia de
hoje aqui no Amazonas.
Para o Pastor Timóteo
Hawkins, um dos organizadores do evento, os alvos
foram alcançados. Participaram do congresso 267
pessoas oriundas representando 46 igrejas, de 12
cidades, sendo 41 pastores
e seis missionários. No total,
há mais de cinquenta igrejas
no estado que participam da
mesma comunhão.

Pastor Timóteo informou que, além das igrejas, há vários Institutos no
Amazonas: Instituto Batista
Bíblico do Amazonas (IBBA),
localizado em Manaus (Pr.
Dionso Guilherme - diretor); Instituto Batista Bíblico
Ynienga Opakaua (Palavra
Viva) em São Gabriel da
Cachoeira (Pr Luiz Pedro
Braga - diretor); Instituto
Batista Bíblico Beréia na foz
do Rio Içana, município de
São Gabriel da Cacheira (Pr.
Marcílio Quintinho - Diretor); Instituto Batista Bíblico
Palavra de Deus localizado
no Rio Ayari, Comunidade
Macedônia, município de
São Gabriel da Cachoeira
(Pr. Alberto Olivia da Silva
- diretor); Instituto Batista
Bíblico Zona Leste Manaus
Fundador: Pr. Luiz Sobrinho
Diretor Atual: Pr. Renato
Aquino Torres, e o Instituto
Batista Bíblico de Caracaraí
RR Fundado pelo Pr. Luiz

Costa.
Os preletores convidados dos EUA eram três, mas
dois deles adoeceram e não
puderam estar presentes,

Dr. Jerry Whitlon e Diácono
Jeffery Jackson. Assim, ficou
apenas o Dr. Cecil E. Thayer,
da Massillon Baptista Temple.

Pastores presentes: abertura

Equipe de trabalho

OBSERVAÇÕES E INFORMAÇÕES:
As Igrejas Batistas Bíblicas do Amazonas são Batistas
Independentes.
www.facebook.com/institutobatistabiblicodoamazonas
Pr. Timóteo: tim.bettyhawkins@yahoo.com;
Pr. Celson: ib_celson@yahoo.com.br
Phanmella: phanmellafigueiredo@gmail.com
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Workshop na PIB de Areia Branca RN

N

a ocasião foi realizada
uma reunião com o
Pr. Edilson Araújo, ficando acertado a participação do Instituto Pedra Viva
no treinamento de obreiros
para o sertão nordestino,
em parceria com a missão
Bandeirantes. A partir do
mês de julho de 2018 os
irmãos do sertão contarão
com esta importante ferramenta de treinamento
de obreiro e pastores, pois
assim como em todo território nacional, há uma grande
carência de pastores.
O Instituto Pedra Viva e a
Missão Bandeirantes, estão
preparando um Curriculum
adequado às necessidades
do sertanejo, atendendo as-

Pr Edilson, Pr Alexandre e Marcelo

sim a demanda que existe
dentro da cultura e costumes do morador do sertão.
A Missão Bandeirantes
trabalha com igrejas de linha
tradicional, visando o cumprimento do IDE de Jesus. A
sua visão é alcançar os municípios do sertão nordestino
onde a presença evangélica

seja interior a 5%.
Na sua missão, trabalham para mobilizar as igrejas com vistas a cumprirem
o IDE de Jesus no sertão nordestino; Plantar e revitalizar
igrejas; Oferecer treinamento missiológico; Promover
workshop e conferências
missionárias.

A sua estratégia visa
mapear os municípios do
sertão nordestino (povoados, quilombos, vilas…) com
menos de 5% de cristãos;
Realizar trabalhos de impacto evangelístico nas localidades mapeadas; Identificar
na cidade ou região igrejas,
de abordagem tradicional,
para serem as igrejas acolhedoras dos novos convertidos e efetivar os trabalhos
iniciados.
Pastor Edilson Araújo:
(84) 98628-3932. Acesse o
site: www.institutopedraviva.com.br.
Curso de teologia e Reconhecido pelo MEC e curso de
teologia livre, além de vários
cursos de pós graduação.
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EBF em Teresópolis

A Igreja Batista Teresópolis em Porto Alegre
RS, sob a liderança do
Pastor Jose Nilton Vieira
Santos, realizou uma EBF
- Escola Bíblica de Férias
nos dias 24 a 25 de feve-

reiro deste ano. O tema
foi “Crianças aos pés de
Jesus.”, baseado no texto
de Mateus 19:14. Contato
com o pastor José Nilton
pelo e-mail: josenilton.
vsantos@gmail.com.

IX Encontro Nacional
Será realizado no dia primeiro de maio na cidade de
Soledade PB o “IX Encontro
Nacional Em Defesa da Sã
Doutrina”, promovido pelas igrejas batistas bíblicas
independentes e fundamentalistas. Trata-se de um
evento de relevância e imprescindível no contexto da
pós-modernidade, onde o
relativismo quer destruir os
absolutos de Deus. Os que
não suportam a sã doutrina

(II Timóteo 4.3-4). Se você
está entre as poucas pessoas que ainda suportam a sã
doutrina, não deixe de participar do IX Encontro Nacional
em Defesa da Sã Doutrina.
Local: Escola Estadual Dr.
Trajano Nóbrega, Rua: José
Rufino de Carvalho Soledade
PB das 15 às 21h30. Contato:
Pr. Anízio Gomes pelo e-mail:
pr.aniziogomes@gmail.com,
Celular com WhatsApp (83)
99678-8746.

Rancagua - Chile
P r. J o mar começo 2018
contando
co m u m a
bênção
muito especial. Depois
de muitos
anos de
oração,
aconteceu
a conversão
de sua mãe, dona Margarida. No dia 24 aconteceu a
primeira reunião de casais
2018, em parceria com a
Igreja dos Lírios e palestra do Pr. Ramón Lara que
abordou o tema: Encaminhando nossas emoções.
Em março houve EBF e três
crianças fizeram decisão,
sendo uma delas a Sofia,
filha do Pr. Jomar. Também
em março foi aberto pela
Iglesia Bautista Galilea
uma conta bancária a fim
de juntar dinheiro para
comprara a propriedade
que estão alugando para a

Em busca de novo
ministério
O Pr. Márcio Agostinho
(45), casado com Cátia Simone da Luz Agostinho (42),
tem duas filhas: Natália (16)
e Larissa (13), está orando
por um novo ministério.
Para contato use o e-mail:
agostinhos2016@gmail.
com, telefone (51) 92151276. Para informações e

Israel 70 anos. Quer ir? Paraguai, um campo
O Pr. José Nogueira está e jantar), traslados, viagens
oferecendo a todos a opor- internas em Israel, entradas a ser alcançado
tunidade de ir a Israel por
ocasião das celebrações
dos 70 anos de fundação
do Moderno Estado de Israel (1948-2018). 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

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.
Mais informações com Pr.
José Nogueira: www.cristoevida.com, e-mail: contato@
cristoevida.com ou pelo telefone (85) 8577-9686.

24º Aniversário da
UFPIBVN

No mês de março foi
realizado pelas senhoras
da Primeira Igreja Batista
Bíblica em Vila Natal, São
Paulo SP, sob a liderança
do Pr. Mário José da Silva,
o 24º aniversário da União
Feminina. Além do culto
de gratidão a Deus, foi um
momento de confraternização, reencontros com muita
festa e alegria comemorado

juntamente com outras Igrejas Batistas convidadas. O
evento contou com mais de
250 pessoas, e o preletor foi o
Pastor Ebenézer S. Rodrigues
da Primeira Igreja Batista Bíblica em Cidade Ademar, São
Paulo SP com uma exposição
em Efésios 5.15-16. Muitas
pessoas reconsagraram a vida
naquela noite e uma delas entregou-se a Jesus.

Rocha Eterna

igreja. A renovação da Promessa de Fé para Missões
aconteceu nos dias 24 e 25
de março com a presença
de um dos missionários
da igreja, Pr. Ivan Chacón,
atualmente trabalhando
em Santiago na comuna
de Cerrillos na fundação da
quarta igreja. Para fechar o
mês de março, foi realizado
uma vigília de oração em
busca de um avivamento e salvação de muitas
almas. Telefone (WhatsApp): +56972538907 /
+56967427002, e-mail: pastor_jomar@yahoo.com.br.

referências sobre o Pr. Márcio Agostinho, entrem em
contato com os pastores:
Marcelo Martins, da Igreja
Batista da Graça, Blumenau
SC pelo telefone: (47) 33381542 e Pierre, da Igreja Batista da Feitoria, São Leopoldo RS pelo telefone (51)
984118402.

Radar
Geral 7

“Uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão
rico que possa comprar alguém e ninguém seja tão pobre que
tenha de se vender a alguém” (Rousseau)

O missionário Agnaldo
Araújo, atuando na obra
missionária entre os encarcerados teve uma semana
memorável repleta de bênçãos de Deus. Com ele estavam os pastores Richard e
Bobby mais o irmão Lucas
Barros que percorreram
2.116 km, visitando três
penitenciárias na região
de Presidente Prudente SP.
Nesta semana, mais uma

prisão abriu as portas na
cidade de Martinópolis. Os
missionários viram homens,
em lágrimas, entregando
suas vidas a Cristo. Nessa
semana, alcançaram 4.885
pessoas, realizando 21 cultos com total de 1.086 presentes e mais de 600 profissões de fé. Foram entregues
16 bíblias e 400 cursos por
correspondência. A Deus
toda glória!

Capital: Assunção

Precisamos orar e tomar
iniciativas para evangelização do Paraguai, um dos
países latino-americanos
menos alcançado pelo Evangelho. O interior do Paraguai
está entre as regiões mais
pobres do nosso continente.
Com 7 milhões de habitantes proporcionalmente o
país é o mais católico das
Américas. Trata-se de um
catolicismo místico que tem
muito de ocultismo em suas
práticas.
Os evangélicos são apenas 6% da população, sendo
que nas regiões mais pobres
a população de evangélicos
na maioria dos casos não
chega a 1%. As igrejas evangélicas em geral são pequenas e a maioria sem liderança
com capacitação para o trabalho pastoral e missionário.
Quase não há discipulado e a
formação de obreiros praticamente inexiste. Quase não
se forma pastores ou missionários. Mais de 400 distritos
estão sem nenhuma igreja
evangélica.
O país está crescendo
e o índice de natalidade é
grande com 39% da população abaixo de 14 anos de

idade. Além das dificuldades
para alcançar as cidades, o
Paraguai tem, também, 19
etnias com milhares de índios que vivem isolados e
discriminados.
Precisamos mobilizar
nossas igrejas aqui no Brasil
para orar em favor do Paraguai a fim de levantarmos
obreiros dispostos a serem
enviados para implantar e
revitalizar igrejas. Há muitos
casos de igrejas fechadas e
outras abrindo apenas para
uma ou duas famílias que se
reúnem.
Para tudo há necessidade no Paraguai: evangelização, discipulado, formação
de pastores e missionários
para atender o próprio país,
apoio financeiro, literatura
em espanhol e em guarani.
Cabe-nos a responsabilidade de orar e trabalhar para
que de nossas igrejas Deus
levante homens e mulheres
para o desafio de evangelizar o Paraguai.
Como estímulo, vale ressaltar que o povo paraguaio
é amável e muito receptivo com estrangeiros. Estão
sempre prontos para ajudar,
e gostam de conversar.

8 Espaço
Final

“Nenhum poder humano consegue forçar o
impenetrável reduto da liberdade de um coração.”
(François Fénelon)

Igreja Batista Esperança desenvolve
ministério com a Polícia Militar

T

udo começou
com um
telefonema
que o Pr. Sérgio
Moura, da Igreja
Batista Esperança de São Paulo,
recebeu no final de 2016, do
Coronel Terra,
presidente dos
PMs de Cristo.
No telefonema
ele dizia que o
Secretário da
Segurança Pública do Estado de
São Paulo estava
abrindo as portas para que as
igrejas se aproximassem da PM.
Imediatamente
Pr. Sérgio se
colocou à disposição e Deus
abriu as portas
para um ministério que, desde
então, não para
de crescer.
Depois de
vários contatos
e planejamentos em 2016, o
trabalho teve
início em 2017,
com a realização de cinco
encontros no
ano. O ministério está dividido em duas
partes. Duas vezes por semana o Pr. Sérgio vai à 3ª
CIA do 3º BPM, para fazer
um devocional de dez minutos e orar na troca de turno. Depois de algum tempo
veio a segunda etapa do
trabalho. O Pr. Sérgio combinou com o Comandante
da CIA, de oferecer um café
da manhã na igreja e depois
uma reunião no templo. O
pastor prega e o Comandante passa as instruções

Cerca de 500 policiais no Culto da IBE

e estatísticas da região para
seus comandados. Dessas
reuniões participam cerca
de 120 policiais.
Depois de algum tempo
realizando esses encontros
com a 3ª CIA, o Comandante Geral da CPA-M2, que engloba várias companhias,
pediu para usar o templo
para uma reunião geral com
cerca de 500 policiais. Para
essa reunião, a igreja passou a oferecer o café da
manhã.

Neste início de 2018 já
aconteceram três reuniões e
o alvo é continuar crescendo
e abrindo mais duas frentes. Primeiro: trazer para
um dos cultos de domingo
o policial destaque do mês,
juntamente com sua família,
e prestar a ele uma homenagem. Segundo: realizar
palestras sobre “Vizinhança
Solidária” no templo da IBE.
A PM fará a divulgação no
bairro da igreja e trará os
policiais especializados para

a palestra. Na programação,
o Pr. Sérgio fará uma palestra sobre vida espiritual.
Muitas vidas estão sendo alcançadas através deste
ministério. No ano passado,
na presença de 2.500 soldados, o Pr. Sérgio Moura foi
homenageado recebendo
uma menção honrosa das
mãos do Coronel Ramos
pelo apoio à Polícia Militar.
A homenagem teve lugar no
Círculo Militar do Estado de
São Paulo.

Simpósio de Missões alcançou seus
objetivos

O

Primeiro Simpósio
de Missões realizado pela Igreja
Batista Independente
de Serrana SP, sob a liderança do Pr. Alexandre Oliveira alcançou
seus objetivos de desafiar pessoas para a obra
missionária apresentando o que tem sido feito
e o que se pode fazer. Os
comentários foram todos
favoráveis, tanto da parte
dos organizadores quanto dos participantes.
C o m p a r e c e ra m a o
evento cerca de 130 pessoas oriundos de 26 igre-

jas da região. Entre
os participantes estavam 21 pastores
e dois missionários,
além de seminaristas e líderes. Além
dos dois preletores, Pastores Rômulo Weden Ribeiro e Edward Luz, o
evento contou com
a participação de 16
alunos do Instituto
Bíblico Peniel de Jacutinga MG que fizeram a apresentação
da peça “Clamor de
Batum”, um grande
desafio missionário.
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Grupo de Peniel e o “Clamor de Batum”
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Dia do Missionário

N

o dia 26 de junho, comemoramos o Dia do
Missionário Batista.
Missionários são homens e
mulheres que vão aos campos, no Brasil e no mundo.
Comemorar o Dia do Missionário é uma oportunidade
para homenageá-los e ao
mesmo tempo refletir sobre
as tremendas necessidades
dos campos que estão brancos para a ceifa.
O Salmo 126.5-6 expressa, por si só, uma homenagem do próprio Deus:
“Aquele que sai chorando,
levando a semente para semear, voltará com cânticos
de júbilo, trazendo consigo
os seus molhos.” Missionário é o que chora pelas
almas perdidas e nunca se
revolta e nem tem sentimento de perda pelo que
faz. Ele é alguém que, vocacionado, cumpre seu papel
em obediência ao chamado
de Deus.
O missionário sai para
semear com uma tremenda
expectativa de que está fazendo a sua parte na certeza
de que o Senhor da seara
fará a dele. Ele não observa as condições do terreno,
pois não é a sua função. Ele
semeia em todo lugar atendendo o desafio de Deus, na
certeza de que os frutos que
vier a colher, glorificarão
àquele que tem condição
de dar a vida eterna.
O missionário não desanima. Ele faz a sua parte
com fidelidade e zelo. Além
de semear, ele rega e aduba

com lágrimas. Se o desânimo o ameaça, ele renova
suas forças e busca apoio
dos seus intercessores que
estão na retaguarda.
Pastores, levem suas
igrejas a planejarem um
culto especial no Dia do
Missionário deste 2018.
Este ano, o dia 26 de junho
cairá em uma terça-feira.
Comece a homenagem no
domingo com um culto
missionário. Na segundafeira, leve a igreja a fazer
uma vigília de intercessão
pelos seus missionários. Na
terça-feira, dia 26, pode-se
montar uma exposição com
painéis, quadros, projeções,
testemunhos e muito mais
usando a criatividade do
povo de Deus. Peça aos missionários que enviem dados
com antecedência. Monte
uma comissão organizadora
do evento.
Duas palavras são de
fundamental importância na
vocação missionária: Kerygma (pregação) e Marturia
(testemunho). Essas duas
palavras aparecem sempre
juntas nos textos bíblicos,
pois são os pilares do viver
missionário. A ideia da palavra “marturia”, no original,
mais do que simplesmente
dizer de fatos vistos e ouvidos a respeito de Cristo,
tem a conotação de “fazer
e viver o que Ele viveu”. Sem
viver o Evangelho de fato,
a pregação se torna nula –
uma espécie de “faça o que
eu digo, mas não faça o que
eu faço”.

“Seja sobre vós a graça do Senhor, nosso Deus; e
confirma sobre vós a obra das vossas mãos; sim,
confirma a obra das vossas mãos.” (Salmo 90.17).

