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Com o mundo nas mãos

Intervenção
Divina

O

mundo vive uma
crise de autoridade
sem precedente.
Quem conhece as Escrituras não tem maior dificuldade para enxergar além
das notícias, os bastidores
do que a Bíblia chama de
“mistério da iniquidade”.
Ao referir-se ao “mistério
da iniquidade” na segunda

A

carta aos Tessalonicenses,
escrita em meados do primeiro século, o apóstolo
Paulo mostrou que se tratava de um processo histórico de apostasia que
evoluiria até à rebelião
total contra “tudo que se
chama Deus, ou objeto de
culto” (2Ts 2.4). Continua
na Página 6.

AMI - Associação Missionária Independente, realizará um encontro com todos os missionários e
conselheiros nos dias 16 a 19 de julho de 2019. O
evento será realizado no espaço Recreio Sol Nascente, em
Guararema SP, no km 177 da Rodovia Presidente Dutra.
Conheça o local: http://www.recreiosolnascente.com.br.
A programação será toda voltada para os missionários
e conselheiros a ﬁm de que as novas diretrizes se tornem
conhecidas, uma vez que houve grandes mudanças na
constituição da missão. Até lá a Diretoria terá desenvolvido
todos os procedimentos, inclusive com deﬁnições para
Regimento Interno.
A diretoria da AMI solicita aos missionários e conselheiros que reservem esta data, pois haverá CONVOCAÇÃO
para todos. Estejam orando pela missão e se preparando
para o encontro. Para maiores informações entre em contato com o Coordenador de Missões, Pr. Carlos Alberto
Moraes pelo telefone (16) 99192-1440 (WhatsApp).

jornaldeapoio.com.br

M

issões nasceu no
coração de Deus
e foi colocada nas
mãos do povo de Deus. A
Igreja local sempre estará em crise quando não
estiver ativa na obra missionária. Tanto a omissão,

“O mundo é minha paróquia” (John Wesley)
quanto a mercantilização
Do Pentecostes até
no que diz respeito à obra hoje, nada mudou na ormissionária será altamen- dem do Senhor Jesus à
te nociva à espiritualidade. Sua Igreja e nada mudaAo estudarmos a história da rá até o arrebatamento.
Igreja, com atenção a esse Os que olham para ondas
detalhe, ﬁca nítida essa re- e modismos, geralmente
alidade.
perdem o rumo e caem em

heresias. A nossa responsabilidade é permanecer
na tarefa de proclamar o
evangelho sabendo que
aquele que deu a ordem
prometeu estar conosco
todos os dias. Continua
na Página 6.

Retiro dos Missionários da CBBN 2018

O

Retiro dos Missionários da CBBN - Comunhão Batista Bíblica
Nacional sempre é realizado
nos três dias que antecedem
a realização do Congresso
Batista Bíblico realizado a
cada dois anos nos anos pares. Este ano o Congresso foi
realizado em Curitiba PR nos
dias 16 a 20 de julho no Hotel Bristol - Portal do Iguaçu.
O objetivo principal do
retiro é ministrar e capacitar os missionários visando o aperfeiçoamento no
ministério. Também é uma

oportunidade de proporcionar comunhão e estreitar relacionamentos entre
os missionários. No total,
participaram 55 pessoas,
sendo 37 missionários, 3
esposas, 9 ﬁlhos, 5 membros do Comité de Missões
e um membro da Comissão
de Apoio.
O preletor principal do
retiro foi o Pr Alexandre Cesar G. Cavalcanti, pastor da
Igreja Menonita do Boqueirão em Curitiba PR, instrutor
do MIC BRASIL. Ele abordou
o tema: “Evangelismo e Dis-

cipulado - o segredo para o
crescimento da Igreja”. Nas
celebrações à noite, os preletores foram: Pr. Marcelo
Silva do TBB de Campinas
SP, com o tema, “Compa-

nheirismo no Ministério” e
Pr. Gerson Avena da Silva da
PIB de Curitiba PR, com o
tema, “Opressão e Depressão no ministério”. Continua
na Página 6.

Congresso Batista Bíblico recebeu
450 congressistas

O

XXIV Congresso Batista Bíblico realizado
em Curitiba PR nos
dias 16 a 20 de julho de
2018 registrou a presença
de 450 congressistas, sendo

Diretoria da CBBN

70 pastores e missionários.
O evento agradou a todos
os participantes, pois as
mensagens alcançaram o
objetivo e Deus usou sobremaneira os preletores.

Pela primeira vez as
mensagens foram transmitidas ao vivo pelo Facebook
com o apoio do irmão Davi
da Primeira Igreja Batista
Bíblica em Vitória da Con-

quista BA. Isso possibilitou
o acesso de mais de nove
mil pessoas. As mensagens,
depois de editadas, serão
postadas na internet. Continua na Página 3.

2 Editorial
e Opinião

Evangelismo é uma igreja crescendo onde está.
Missões é uma igreja crescendo onde não está”
(Ralph Winter)

• Editorial | Carlos A. Moraes

300

De abril de 1984 até este
mês de agosto de 2018, foram
412 meses de vida do Jornal de
Apoio, totalizando 34 anos e
quatro meses que possibilitaram
a impressão de 300 edições com
2.400 páginas de boas notícias e
textos ediﬁcantes personalizados
em atores e autores que fazem
parte da história das igrejas batistas fundamentalistas do Brasil.
Ao todo, são nove volumes
encadernados que, embora
registrem fatos, não podem ser
considerados como livros de
história, nem tampouco enciclopédias. Não encaixaria nas deﬁnições. Estão mais para crônicas
e memórias - fonte de consulta
para historiadores.
De um início ainda na imprensa de linotipia de chumbo
e clichês de zinco, imprimimos
as primeiras dezenove edições.
Passamos pelo fotolito em suas
variadas tecnologias de oﬀ set

com laser ﬁlme
e papel vegetal,
chegando à impressão digital
de alta tecnologia.
Da trimestralidade, passando pela bimestralidade até à
mensalidade, foram vários anos.
A luta com a falta de recursos
sempre foi realidade, mas também oportunidade para ver o
Senhor suprindo. Colaboradores
e, principalmente, incentivadores, foram pessoas chaves
usadas por Deus em momentos
decisivos dessa jornada.
Nos últimos anos, através
da participação com a MBAM Missão Brasileira de Apoio aos
Missionários, intensiﬁcamos a
divulgação do trabalho missionário das diversas missões batistas
fundamentalistas e, nesta edição
300, há ênfase especial em missões.. Você certamente perceberá
esse detalhe no conteúdo.

UM APELO

EXPEDIENTE

Ao chegarmos à edição 300 do
Jornal de Apoio, estamos lançando
a Campanha dos 300. Dentro da
MBAM iniciamos a reforma do
prédio sediado em Orlândia SP,
onde teremos espaço para várias
atividades, mas principalmente
para dois projetos: Refrigério Missionário e o Aconchego Pastoral.
Além de uma ampla reforma que
custará cerca de R$ 80.000,00
(Oitenta mil reais), vamos precisar
de colaboradores permanentes para as diversas atividades
desenvolvidas pela missão. Para
tanto, vamos precisar de parceiros
permanentes.
O alvo da Campanha dos 300
é conseguir 300 pessoas, igrejas
ou empresas ofertando pelo
menos R$ 10,00 (Dez reais) por
mês, entregues mensalmente,
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bimestralmente ou em quantas
vezes for melhor, a ﬁm de termos
doações de pelo menos R$
3.000,00 (Três mil reais) por mês.
Vamos começar a divulgação
dessa campanha de suporte ao
trabalho pastoral e missionário
na certeza de que teremos conseguido esse apoio, até o ﬁnal deste
ano de 2018. Participe e ajudenos a divulgar. Pastores e missionários, levem a informação aos
membros de suas igrejas, pois a
quantia é pequena, mas será de
grande valor se conseguirmos os
300 colaboradores.
Entre em contato com o
Coordenador da Campanha,
Pr. Carlos Alberto Moraes, pelo
e-mail: carlosmoraes1209@
gmail.com, telefone WhatsApp
(16) 99192-1440.

C����������: Este periódico é BATISTA
em governo e doutrina; é INDEPENDENTE
em operação; é FUNDAMENTALISTA em
posição e SEPARADO por convicção.
R����������������: Artigos assinados
são de inteira responsabilidade de seus
autores.
V������: Todos os articulistas e colaboradores são voluntários, sem qualquer
vínculo de trabalho.
www.jornaldeapoio.com.br
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• Ponto de Vista Bíblico | Rômulo W. Ribeiro

O que acontece com a Igreja
que não prioriza missões?

U

ma igreja local que não pratica Missões não
tem o direito neotestamentário de existir, pois
a Grande Comissão de Cristo foi repetida nos
quatro Evangelhos, reaﬁrmada no livro de Atos e ensinada em todas as epístolas como a tarefa principal
do povo de Deus no mundo. Depois de alguns anos
de lua de mel com o Espírito Santo, a primeira igreja
em Jerusalém foi praticamente dizimada e dividida
justamente por não ter obedecido a ordem que o
Salvador havia deixado. Por que praticar Missões
enquanto aquela igreja contava com milhares de
membros, todos os apóstolos, milagres extraordinários e a própria admiração dos moradores da cidade?
A história se repete e algumas igrejas estão focando apenas em sua comunidade e se esquecendo
de Samaria, Judeia e dos conﬁns da terra. No caso
da primeira igreja, foi a segurança social e material
que causou desdém pela obra missionária, mas, nos
dias de hoje, o evangelismo mundial está comprometido por falta de visão espiritual. Missões é uma
doutrina bíblica, mas há pastores que se acham no
direito de reinventá-la ou de até ignorá-la. As atuais
igrejas Batistas tradicionais estão correndo o risco
de serem dizimadas e divididas também por falta de
ênfase missionária e evangelística. Não adianta ﬁcar
inventando uma “Nova Visão” para o crescimento
numérico da igreja. A visão bíblica é antiga e perfeita - não precisa de melhoramentos - só precisa de
envolvimento e obediência.
Sem Missões, uma igreja passa a sofrer mais problemas interpessoais e emulações entre os irmãos. A
Igreja de Jerusalém precisou lidar com o ciúme dos
gregos, o bairrismo dos judeus e com a avareza de
certo casal. Caso estivesse praticando evangelismo
mundial, a maioria dessas pessoas estaria ocupada
com a salvação de almas perdidas e não teria tempo
para o pecado de egoísmo. Ou a igreja dá visão espiritual para os seus membros através de Missões ou os

membros causarão problemas para a igreja através
de picuinhas e carnalidade. Uma congregação que se
ocupa com a pregação do Evangelho não tem tempo
para brigas e divisões. Ao perceberem as necessidades
físicas e materiais dos convertidos da primeira igreja,
os apóstolos determinaram a convocação de diáconos (servos das mesas) para que cuidassem da parte
social, enquanto eles cuidariam da parte espiritual do
ministério. Justamente por falta de uma missiologia
bíblica hoje em dia, os papeis estão invertidos dentro
da igreja com pastores agindo como assistentes sociais
e diáconos agindo como supervisores da obra. Com
certeza, um destaque maior em evangelismo mundial
e local ajudaria a família de Deus a evitar discórdia e
troca de papeis entre os seus líderes.
Sem Missões, uma igreja passa a sofrer de problemas ﬁnanceiros. Ao contrário do que se pensa, as ofertas missionárias ajudam a fortalecer as
condições ﬁnanceiras da igreja, pois se o amor ao
dinheiro é a raiz de toda espécie de males, logo o
amor a Missões é o remédio para esta doença. Ao
vencer o pecado de avareza, a igreja estará livre para
investir na obra de Deus como um todo, inclusive em
si mesma. A prática do dízimo, por exemplo, jamais
foi abolida no Novo Testamento; todavia, ela não
está mais atrelada à lei de Moisés e, sim, ao amor
e liberalidade dos cristãos. Quem aprende a doar
para Missões estará disposto também a devolver,
pelo menos, 10% de todos os seus ganhos a Deus
através de sua igreja local. Pastores não fazem ideia
do prejuízo que estão acarretando para o próprio
ministério quando priorizam os dízimos acima das
ofertas missionárias, as necessidades locais acima
de Missões mundiais e o salário próprio ao invés do
sustento dos missionários.
O segredo é este: participe de Missões custe o
que custar! “Lança o teu pão sobre as águas, porque
depois de muitos dias o acharás” (Eclesiastes 11:1).

Por que preciso levantar
meu próprio sustento?

Q

uando o missionário recebe
a notícia que foi aceito pela
agência missionária, muitas
coisas passam por sua mente. A
grande alegria com a notícia se
mistura com a preocupação de um
novo tempo e o receio do levantamento de sustento. Então começam os questionamentos: Por que
levantar sustento? Por que eu?
A Captação de recursos para o
seu próprio ministério é necessária
por diversas razões:
1 - Captação de Recursos Estabelece uma Base de Parceiros
de Oração.
Ao compartilhar o ministério,
vamos encontrar pessoas nas
igrejas que vão assumir a parceria
como sócios ﬁnanceiros e sócios
de oração. Os parceiros ﬁnanceiros
são as pessoas que realmente vão
orar por nós. Parceiros de oração
é o resultado de parceiros ﬁnanceiros.
2 - Captação de Recursos Aumenta a Fé do Missionário.
Captar recursos pode ser uma
maravilhosa aventura espiritual.
Mas não é fácil crescer e amadurecer. Quando você vê seus
amigos que não aceitam a par-

nistério estimulam interesse e
envolvimento em
missões.

ceria, é desencorajador. Quando
os dias passam e seu sustento não
aumenta, vai se perguntar se realmente foi chamado para o serviço
missionário. Captar recursos vai
te ensinar o que signiﬁca andar
pela fé. Você vai aprender mais
sobre conﬁança e dependência
de Deus.
3 - Captação de Recursos Encoraja e Estimula a Visão Missionária
no Corpo de Cristo.
É a oportunidade de interagir
com outros cristãos. Quando o
missionário tem um encontro pessoal, ele tem a oportunidade de
comunicar a visão e seu chamado.
Seu entusiasmo e dedicação ao mi-

É importante lembrar que
na Captação de
Recursos o missionário é:
1 - Um modelo de missões
- a presença de
um missionário
na igreja local ou no lar de um
cristão é um testemunho vivo de
obediência à Grande Comissão.
2 - Um mobilizador de missões
- investindo e orando você vai proporcionar a si mesmo a oportunidade dele participar do mover de
Deus no mundo.
3 - Um ministro de missões você vai facilitar a comunicação
entre a agência missionária e a
igreja local.
Missões é parceria, pois o missionário obviamente precisa da
igreja dando suporte, mas a igreja
precisa do missionário para ajudar
a cumprir a Grande Comissão.

Nosso
Destaque 3

O maior obstáculo para missões são os pastores.”
(Oswald Smith)
Agosto de 2018 •

Alcançando Minha Jerusalém

P

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

ara que uma igreja
seja saudável precisa
reavaliar o cumprimento de sua missão nestas
quatro perspectivas: Jerusalém, Judéia, Samaria e até
os conﬁns da terra. Nós devemos proclamar a Jesus “...
tanto em Jerusalém, como
em toda Judeia e Samaria
e até aos conﬁns da Terra”.
(Atos 1.8) Evangelizando os
quatro lugares ao mesmo
tempo. No original grego,
a palavra “tanto em” é “te”,
que quer dizer “ambas”; daí
a ideia de simultaneidade.
O que representa fazer
missões em “Jerusalém”. Jerusalém é a cidade onde os
discípulos estavam quando
receberam a ordem. Ela foi
palco dos acontecimentos
básicos do Cristianismo.
Nela Jesus morreu, res-

P
suscitou e deu a Grande
Comissão aos discípulos. A
nossa Jerusalém deve ser a
cidade onde vivemos, nos
reunimos como igreja e
recebemos as bênçãos de
Deus. Portanto, devermos
ser testemunhas em nossa
cidade, no trabalho, na escola, na vizinhança, na rua,
falando de Cristo... Enﬁm,
devemos fazer de tudo para
que Cristo seja conhecido
em nossa Jerusalém.
Qual é a sua “Jerusa-

lém”? O Bairro onde está
a sua igreja local.
Como a sua Igreja testemunha e evangeliza a sua
“Jerusalém”? Prepare um
projeto, simples sobre as
necessidades do bairro onde
está sua igreja, e como a Igreja pode fazer a diferença para
esta comunidade. Muitos
de nós não podemos sair às
nações para pregar, mas podemos atravessarmos a rua
de casa e falarmos de Cristo
ao necessitado. Eu sou um

missionário do meu bairro.
Desafie a Igreja a se
comprometer com o bairro onde ela está plantada.
Acredite que cada um pode
ser a diferença, que a comunidade precisa. Ore para que
Deus nos dê sabedoria e estratégia. Ore pelo seu bairro. Clame por salvação de
almas. Peça ao Senhor um
avivamento, por salvação
de almas e transformação
de vidas.
Que o Senhor nos ajude!

Continuação da página 1

Congresso Batista Bíblico recebeu
450 congressistas

N

a área de missões, foram apresentados relatórios dos trabalhos
dos missionários da CBBN,
novos projetos e o Comitê de
Missões lançou o livro “Diretrizes de Missões”, um manual para abalizar as relações
entre missionários, igrejas
enviadoras, igrejas mantenedoras e o próprio Comitê de

Missões,
fruto de
avivamento

Missões. Também foi distribuído o novo Cartaz de Missões da CBBN apresentando
33 projetos missionários no
Brasil e 5 no exterior. Serve
como quadro de oração para
igrejas e famílias.
Foi apresentado um
vídeo do Projeto CBBN
(Planejamento Estratégico
para os próximos 10 anos).

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 vídeo apresenta
a Missão e a visão
da CBBN. Alguns
Objetivos e metas
já foram alcançados, outros estão
em processo. A
CBBN traçou objetivos bem deﬁnidos:
Criação de Novos
Comitês (grupos
de trabalho): Educação Cristã, Evangelização, Comunicação, Educação
Teológica. Através
destes comitês pretende desenvolver
material para EBD
e Curso de Teologia no sistema EaD,
Cursos de Treinamento Missionário,
Conferencias Regionais, WEB Rádio
e WEB TV. Com recursos que
já possui, pretende adquirir
sede e criar centro de operações com secretaria, sala de
reuniões, estúdio de áudio e
vídeo e equipamentos para
dar suporte ao projeto.
O grande desaﬁo missionário que foi lançado, é a implantação de novas igrejas
nas capitais de estados onde

ainda não há trabalhos batista bíblico: Vitória, Aracajú,
Maceió, João Pessoa, Natal,
Teresina, São Luis, Belém,
Macapá, Boa Vista, Rio Branco, Goiânia e Brasília.
Ficou deﬁnido os locais
dos próximos três congressos: 2020, Recife PE. 2022,
Manaus AM e 2024, Brasília
DF.A nova diretoria eleita e
empossada para o período 2019-2020, ﬁcou assim
constituída: Presidente, Pr.
Marcos Antônio da Silva;
Vice Presidente, Pr. Dalton
Bogo; Primeiro Secretário,
Pr. Luiz Carlos Gomes; Segundo Secretário, Pr. Antônio Ferreira dos Santos;
Primeiro Tesoureiro, Carlos Alberto Sarem Perez;
Segundo Tesoureiro, José
Walfrido da Silva; Conselho
de Pastores, Pr. Luiz Roberto
Faustino; Conselho de Ética
Pr. José Reginaldo Gonçalves
Santana; Diretor de Missões,
Pr. Joel Barbosa; Conselho
Fiscal, Pr. Alexandre Bezerra
Dutra; Pr. Elenildo Manoel
Félix; Mário José da Silva.
Ficou deﬁnido os locais
dos próximos três congressos:
2020, Recife PE. 2022, Manaus AM e 2024, Brasília DF.

Infante Jr.

recisamos, e muito, de um quebrantamento. A
igreja não pode ﬁcar restrita a um encontro dominical só cantando e com alguns minutos de mensagens! Precisa ir, pois é ela quem tem a mensagem da
real transformação.
Neste século cético e profano, marcado pelo relativismo e pragmatismo, vejo a necessidade de um avivamento
bíblico. E vale ressaltar que avivamento não é misticismo,
nem gritarias e nem falar “línguas estranhas”. É, isso
sim, quebrantamento de coração, conﬁssão de pecados
e compaixão pelos perdidos. Uma igreja que só engorda
e não leva porções aos que nada têm preparado para
si (Ne 8.10), se assemelha a um lago putrefato. Como
assim? Ora, lago é água estagnada. Cheio de detritos e
mau cheiro porque lago não vai. Assim é a Igreja sem a
visão do IDE; não vai. E não indo, acumula problemas que
emitem o odor do pecado, sufocando o bom perfume de
Cristo. “A grande comissão é transformada em grande
omissão”, como disse um sábio pastor. Igreja sem visão
missionária é “igreja de Eglom”, homem mui gordo, morto
na sala de verão (Jz 17,25).
A pós-modernidade trouxe uma síndrome de Eglom
a muitas igrejas. Muita cantoria e “palavras agradáveis
- como cotonetes coçando os ouvidos” (2 Tm 4.3). Fazem
barulho, mas não vão. Ativismo sem Missões também é
“gordura”. E outras há expondo um “outro evangelho”,
sem confrontação, onde a vida cristã é uma “apólice de
seguro” contra o mal. É o evangelho do “primeiro eu e
depois eu” (eu me amo!) Sem visão o povo perece, diz
o sábio. Prosperidade, curas e coisas outras voltadas ao
terreal, engordam. Sim, precisamos de um avivamento,
um despertamento que nos mova mais e mais ao IDE
de Jesus.
As igrejas envolvidas em Missões experimentam gloriosas bênçãos pelo fato de estarem no assunto de Deus
(Missões), e, sendo assim, Deus está no assunto das tais.
Igrejas ﬁéis ostentam os distintivos de Missões e Parúsia!
Não há negar, igrejas missionárias são como um rio que,
por onde passa, gera vida. Vide a fertilidade das margens!
Certíssima a aﬁrmação: o Egito é uma dádiva do Nilo.
Igreja Missionária leva vida, começando por Jerusalém
e indo até aos conﬁns da terra.
Igrejas missionárias são desaﬁadas pelos testemunhos dos “valentes de Deus”! São incontáveis as bênçãos
oriundas da presença dos missionários em nossa igreja!
Como não ser impactado quando tribos, inimigas mortais,
com a chegada do Evangelho foram unidas pelos laços do
Calvário! Agora, unidas em Cristo, estão unidas no Ide! E
o que falar da tribo que mudou a cultura violenta quanto
às crianças deﬁcientes por causa do testemunho de uma
missionária!!! Graça maravilhosa!
Creio que um avivamento ampliaria mais a visão dos
“campos”! Colocaria mais amor em nossos corações! Eu
preciso amar mais, Senhor! Quebra-me! Aviva a tua obra
em nossos corações, ó Senhor (Hc 3.2)!
Oswald Smith diz em seu livro O Fogo Consumidor:
“Nada há de que mais necessitemos hoje do que um poderoso reavivamento... Os que menos sentem essa necessidade são justamente os mais necessitados. Igrejas
e seminários que sentem que podem prosseguir sem um
reavivamento, são justamente os que mais precisam de
um reavivamento” (pág 34,35).
Insisto: avivamento nada mais é do que coração quebrantado, reconhecimento de nulidade, conﬁssão de pecados e anseio de alma para “livrar os que cambaleiam para
a morte”. Tenho pregado sobre isso. Fazemos Missões,
mas é preciso fazer mais. Nós temos a mensagem da Vida!
Sim, creio que urge clamar por um quebrantamento
tal qual o de Davi: Como suspira a corça pelas correntes
das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A
minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo... (Sl 42. 1,2).
“Sede de Deus” é o avivamento que nos levará a chorar mais pelos nossos pecados. É o ﬂuxo de um rio que
fertiliza vida e limpa os detritos no porão da alma. É sede
de Deus e anseio pela volta de Cristo! É mais compaixão
pelos que nada sabem do Calvário! É mais clamor por
obreiros! É dar! É dar-se! Maranata!

4 Observatório
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Muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos
missionários com os seus próprios pés, mas poderão alcançálos com os seus joelhos” (Adoniram Judson)

DICAS de Leitura

CONTE-ME MAIS DO FUTURO
Robert W. Cargill
www.editoraverdade.com.br
Você tem interesse no futuro
deste mundo, que parece estar
em mais turbulência do que
nunca? Este livro mostra o que
a Bíblia diz e quer que você esteja preparado para o seu próprio
futuro. Leia-o para saber o que
Deus planejou para a Igreja, para
a Nação de Israel, para as demais
nações, para o mundo e para o universo que Ele criou.
ACONSELHAMENTO
A PARTIR DA CRUZ
Elyse Fitzpatrick e
Dennis E. Johnson
www.vidanova.com.br
Para ajudar a ministrar a
pessoas feridas, os autores apresentam a conselheiros e cristãos
comuns um modelo baseado na
Escritura e capacitado pela obra
do maravilhoso Conselheiro,
Jesus Cristo. Por meio de uma exegese e casos, demonstram como podemos oferecer aconselhamento,
mentoria e discipulado centrados na Bíblia.
Q-3 MISSÕES
Mike Shipman
www.editoraesperanca.
com.br
O mais interessante na
metodologia Q-3 é a simplicidade e a ﬁdelidade bíblica ao modelo que Jesus
ensinou há mais de dois mil
anos. Qualquer cristão pode
seguir esse caminho bíblico,
que nos orienta sobre como
fazer o contato inicial com o
muçulmano e como conduzir a conversa a uma decisão
por Cristo.
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Projeto Redentora RS 10 Anos em Maringá PR

O missionário Isaias
Vieira e sua família estão
neste semestre em Vitória
da Conquista BA, por dois
motivos importantes. O primeiro é tratamento de saúde. Pr. Isaias está fazendo
um tratamento no pé, devido a algumas complicações
com um ferimento. Como o
tratamento é feito pelo SUS
tudo é muito demorado.
Orem pela agilização, para
que o Senhor abra as portas. No momento em que

estamos escrevendo esta
matéria, ele já passou por
alguns médicos e conﬁrmou
que o caso é cirúrgico. Há
outras consultas e exames
marcados para início de
agosto. O outro motivo da
viagem, para logo depois da
cirurgia, é fazer divulgação
do Projeto Redentora na Região Celeiro RS. Para tanto
precisa marcar igrejas. Para
fazer contato use o e-mail:
isaiasegeni@gmail.com, ou
telefone (55) 9905-3881.

Povo Kahyana
No mês de abril deste
2018 a missionária Silvia
Chris de Messias trabalhando
no Pará juntamente com os
colegas missionários André
e Raquel Ávila se mudaram
para a aldeia Kaspakuru, no
médio rio Trombetas, para
evangelizar o povo Kahyana.
Chris morava e trabalhava na
aldeia de Santidade, enquanto aguardava a chegada do
casal para compor a equipe. A viagem, feita em uma
canoa com motor de popa,
começou numa segunda feira às 19h30 saindo de Santarém, até às 17h da quarta
feira. Na viagem houve perdas de alguns bens, mas o
Senhor os guardou. Logo nos

primeiros dias Chris e seus
colegas de equipe testemunham que se sentiram como
que adotados pela tribo, pois
esperavam um trabalho missionário há quase dez anos.
Alguns ali já se declaram
crentes e se reúnem nas
manhãs de quarta, sexta
e domingo para o culto na
igreja que eles mesmos construíram. O cacique Simão é
quem faz a pregação. Tudo é
muito simples, e com muita
necessidade de ensino e discipulado. Aos missionários,
cabe melhorar o aprendizado da língua. Contato pelo
e-mail: silviachris.messias@
mntb.org.br, telefone (93)
98108-0930.

Semear Portugal

O missionário Pr. José
Elias Júnior ministrou aulas no Curso Teológico, nas
seguintes disciplinas: Panorama do AT, Panorama do
NT, Panorama de Missões e
Evangelismo. Ele tem ensinado na classe de adultos na
EBD aos domingos, e o Senhor tem aberto portas para
evangelizar os vizinhos. No
momento ele está de mudança para uma pequena
vila com aproximados seis
mil habitantes, com o alvo
de iniciar uma nova igre-

ja. Orem por este desaﬁo,
pois, durante dezoito anos,
existiu o desejo e esforço de
se fundar uma igreja nesta
localidade, sem contudo lograr êxito. Há mais de 40 anos
não se funda uma nova igreja
no Norte de Portugal. Que o
Senhor os capacite e lhes dê
ânimo e perseverança. Orem
para que o Senhor supra as
necessidades para a mudança
e adaptação. Contatos pelo
e-mail: eliasjuniorpriscila@
gmail.com, telefone +55 88
9371-3554.

Em maio deste
ano, o trabalho missionário realizado
pelo Pr. Claudinei Periles em Maringá PR,
completou dez anos.
As comemorações
gloriﬁcaram o Senhor
da seara e muito alegrou o coração de
todos. O terreno está
preparado para receber a construção do
templo que logo terá
início. Estão apenas
aguardando alguns
acertos na planta, de
acordo com as exigências legais. Já foi fechado contrato
com a empresa de pré moldados que irá fazer as colunas, cobertura e calhas. Foi
alugado um salão ao lado
do terreno, onde a igreja

passará a se reunir e ao
mesmo tempo será usado
para guardar materiais da
construção. Contatos: (44)
3263-9065 e 99981- 4664,
ou e-mail:claudineieleneil@
gmail.com.

Umuarama PR
Servindo a Deus na Primeira Igreja Batista Bíblica
em Umuarama, Noroeste
do Paraná, onde os desaﬁos
são grandes, o Pr. Luiz Carlos
Gomes recebeu convite para
dar apoio também à igreja de Iguatemi PR, da qual
Umuarama é mãe e está em
processo de regularização
jurídica. Em março deste
ano, a IBB em Umuarama
completou 46 anos de fundação e realizou uma conferência tendo como preletores os pastores Otavino

Correia de Mundo Novo
MS e Luiz Roberto Faustino de Curitiba PR. Pr. Luis
Carlos continua realizando
cultos nas cidades de Tapira
e Gaúcha e fazendo visitações aos membros de Serra
dos Dourados e Santa Elisa.
Sobre a reforma no templo,
a intenção é terminar até
o ﬁnal deste ano. Contatos
pelo e-mail: pr.luizcarlosgomes7@gmail.com ou
telefones: (44) 3056-1280
Igreja 99704-1530 (Tim) e
99167-9265 (Vivo).

YMI Brasil
“Esporte
que conecta e o
evangelho que
t r a n s f o r m a ”.
Esse é o slogan
da YMI Brasil,
dos missionários
Verners (Juca) &
Rosemary Cerpe. Eles estão
iniciando movas bases YMI
por todo o Brasil. O último
TREM - Treinamento Esportivo Missionário e Torneio
de Futsal Missionário foi em
Manaus AM, com a participação de quatro igrejas no
TREM e de sete igrejas no
Torneio. O Missionário Raimundinho Assis que está na
Venezuela em Puerto Ordaz,
foi abençoado por meio deste torneio com os valores e
as doações de bolas, rede, e
outros materiais esportivos,

bem como uma boa doação
de remédios pelos irmãos
da IBR Cachoeirinha e IBR
Betel. Próximos eventos e
TREM´s: 07 de julho TREM
na IECOLA em Atibaia; 28 de
Julho Torneio Regional de
Futsal na Base IECA Atibaia
SP; 31 a 03 de agosto, Conferência ABCB em Águas de
Lindóia SP; 24 a 26 agosto
TREM em Colônia Nova RS.
Contatos pelo e-mail: jucacerpe@ymimissions.org,
Whatsapp (11) 97068-9577.
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Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum
sacrifício que eu fizer será grande demais para Ele”
(Charles C.T. Studd)

Franca implanta Missões Normandia RR
O missionário Rozenildo
de Sousa Silva, da Missão
Batista Regular Paulo de
Tarso, continua trabalhando em Normandia RR na
implantação da Igreja. O
trabalho sofre com muitas
diﬁculdades, mas Deus tem
abençoado o missionário e
sua família dando vitórias.

A Igreja Batista Esperança que acaba de ser iniciada
na cidade de Franca SP como
extensão no ministério do
missionário Pr. Almir Nunes que está implantando a
Igreja Batista da Vitória em
Batatais SP, implantou a Promessa de Fé para Missões

em uma conferência missionária realizada nos dias 28 e
29 de julho próximo passado.
O pregador foi o Pr. Lorival
Pedroso da Igreja Batista
Boas Novas em Sales Oliveira SP. A nova igreja deverá
adotar, logo de início, cinco
projetos missionários.

Pedregulho SP

Venezuela para Cristo
Após cinco meses divulgando o projeto Venezuela
para Cristo, o missionário
Alexandre Vicente Ferreira
está satisfeito com a recepção que tem tido nas igrejas
por onde tem passado. Tem
visitado igrejas nos estados
de São Paulo, Minas Gerais
e está indo para Goiás. No

momento em que publicamos esta matéria ele está
em viagens por um período
de 40 dias sem retornar para
casa em Limeira SP. Orem
pela Família Ferreira: Alexandre, Aline, Anelise e Arthur. Contatos pelo e-mail:
av-ﬀ@hotmail.com, e pelo
telefone (19) 98373-1689.

Piumhi MG
O missionário Pr. Luiz
Miguel Gianeli, trabalhando
em Piumhi MG tem levado
a congregação a intensiﬁcar os períodos de oração
e os resultados da operação
de Deus já são sentidos no
crescimento da frequência
aos cultos e na EBD. O Senhor tem fortalecido a igreja
também na participação da
obra missionária. Já estão
apoiando quatro projetos
missionários. O Trabalho
com as crianças sob a direção da sua esposa, Débora
também tem crescido. Nas
férias de julho foi realizado
um curso bíblico intensivo
sobre o Dilúvio com o irmão
André Souza da Igreja Batista Nova Vida de Barueri SP.
Foram quatro dias de bom
estudo e comunhão. Com o
reinício das aulas recomeça
o ministério em duas escolas, em três períodos e mais
15 classes para contar histó-

O trabalho de implantação da Igreja Batista
Maranata em Pedregulho
prossegue dentro do planejado. No mês de junho o
Pr. Armando Castelan batizou mais quatro novos
irmãos: Daísa, Letícia, Elaine e Lucas. O batismo foi
realizado em um rancho
e propiciou um precioso

Ji-Paraná
rias bíblicas. No dia 31 de
agosto será o aniversário da
igreja e o Pr. Ricardo Pereira
da Igreja Batista Esperança
em Tatuapé SP será o pregador. Contatos pelo e-mail:
prmiguelgianeli@hotmail.
com, telefones com WhatsApp: (37) 98831-9792 (OI),
Débora 99947-4765 (Vivo).
Viste o Blog Diamantes Eternos: http://diamanteseternos.blogspot.com/

Continuem orando pelo
Pr. Rozenildo, sua esposa
Ivanilde e os filhos: Ana
Jane, Ana Lydia, Anna Bethany, John Benjamin e Josh
Benny. Para contatos: (95)
98107-0597; e-mail: rozenildo1@hotmail.com, ou
mbrptarso2011@hotmail.
com.

tempo de comunhão para a
igreja. Na parte
da construção,
depois de terminar a parte
térrea, com
área para estudos de EBD, está
sendo construído o poso superior para ser
uma residência
pastoral para o
futuro pastor da
igreja. Irem pela
saúde do pastor
Armando que
está com desgaste na cabeça
do fêmur direito. Segundo
os médicos, depois de vários exames, a conclusão
é que no futuro terá que
ser colocado uma prótese.
Pastor Armando agradece
a todos seus apoiadores.
E-mail: prpedregulho@
yahoo.com.br, telefone
(16) 99293-7333 WhatsApp.

O missionário Pr. Adilton
Campos e sua esposa Vilma,
trabalhando na evangelização das tribos Gavião RO e
Zoró MT, realizaram ensino
na aldeia, Igreja Povo Zoró
durante a conferência de
Páscoa. Adilton esteva, também, entre o povo Parecis
em Sapezal MT pregando no
aniversário da Igreja local
na aldeia Nova Esperança.
Em junho foi até a aldeia
Pawanewa, Povo Zoró para
a conferência de aniversário
de 10 anos da igreja local.
Adilton teve a oportunidade de participar da reunião

semestral da Equipe Coordenadora de Ministérios da
Missão Novas Tribos do Brasil que aconteceu no Centro
de Treinamento Missionário
Shekinah, em Vianópolis
GO. Na ocasião pode rever
os irmãos Zenilton e Adriana Gavião e filhos, onde
são alunos. A tradução do
Novo Testamento continua.
Foi concluída a tradução da
Primeira Carta de Paulo a
Timóteo, iniciando a tradução de Tito. Contatos pelo
e-mail: adilton.campos@
mntb.org.br, telefone (69)
9966-0097 (WhatsApp).

prestando contas de seu
trabalho. Sua filha Beatriz
e o caçula Josué Filho ficarão em Manaus. Orem
por mais obreiros para
Manaus AM, pelo sustento

da família Amaral e pelos
recursos para essa viagem
a São Paulo. Contatos pelo
e-mail: pastorjoamaral@
gmail.com, telefone (92)
8133-9520.

Manaus AM
O missionário Josué
Amaral e família, estão implantando a Igreja Batista
Bom Pastor na periferia de
Manaus. Esse novo trabalho tem apenas um ano e
dois meses de semeadura
através da evangelização
pela vizinhança. Trata-se
de uma região carente espiritual e materialmente e
precisa muito do evangelho transformador de Jesus Cristo. Pr. Josué está
reunindo as pessoas em
um imóvel alugado com
um salão de 50 metros

quadrados e três pequenas salas para aulas. Os
cultos estão sendo realizados regularmente às
quartas e domingos. Aos
sábados tem um programa
de evangelismo e o “cafezão” para os participantes.
Também há uma escola
de música funcionando
a quase cinco meses. Pr.
Josué e sua esposa Eunice estão planejando estar
em São Paulo em outubro
e novembro para pregar
em algumas conferências
e visitar outras igrejas
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Missões e
Ideologias
Contemporâneas

N

ão há nada novo debaixo do sol (Ec1.9). Ideologias
contemporâneas na verdade são as velhas contrapropostas de Satanás opondo-se à vontade de Deus.
A primeira delas começa com: É assim que Deus disse...?
Partindo de uma verdade conhecida e deturpando-a, o Adversário apresenta uma reluzente e sedutora mentira que tem
como elemento de persuasão o certamente não morrereis.
Procurando desconstruir a Palavra de Deus esse inimigo,
em todo o tempo, tem incitado o homem a encontrar um
sentido para a vida que não seja o reﬂetir a glória de Deus,
que não seja adorá-lo. E após a queda Satanás se empenha
por apresentar e estimular o homem a buscar uma redenção
que elimine o arrependimento e dispense a cruz. No Éden,
já sob a inﬂuência do maligno, as folhas de ﬁgueira, obras
humanas, foi a primeira e inútil tentativa de religação (religião). Em Caim, a substituição do sangue pelo fruto do labor
humano representa o desprezo pelo sacrifício que, tomando
lugar das folhas de ﬁgueira, trouxe redenção aos seus pais.
De modo que ideologias são propostas humanas de redenção
do homem, são ofertas de paz sem o Príncipe da paz.
David Koyzis, doutor em ﬁlosoﬁa pela Universidade de
Notre Dame, em seu livro Visões e Ilusões Políticas, editora
Vida Nova, defende a tese de que todas as ideologias são
desdobramentos de cinco principais, o liberalismo, o conservadorismo, o nacionalismo, o socialismo e a democracia.
Segundo Koyzis elas são inevitavelmente religiosas, idólatras,
as quais tomando como base alguma parte da criação de Deus
e as deiﬁcando (Rm 1.18-25), apresentam um pensamento
distorcido a respeito da realidade e, do seu limitado campo
de visão, propõem a sua soteriologia, a sua explicação e
solução para os problemas do mundo.
Porém, ainda que tais mentores, formadores de opinião,
agentes de Satanás, sejam pessoas totalmente equivocadas,
elas não são ociosas, omissas. São missionárias, trabalham
com aﬁnco e coerência a favor do que creem e dão a cara
para bater. Com isso, com o barulho que fazem, suas vozes
ecoam até os nossos arraiais arrastando incautos, neóﬁtos,
ﬁlhos e netos de crentes. E diante disso, seria errado dizer
que parte do rápido avanço dessas ideologias é porque a
igreja, na medida em que se omite na sua missão de arauto
do Redentor, abre espaço para o avanço e o surgimento de
novas ideologias, novas propostas de redenção? Assim como
Israel, de quando em vez, enveredava para a idolatria, o povo
de Deus, na medida em que se dispõe a gozar dos prazeres
libertinos advindos dos cultos aos deuses da modernidade
(os quais nos assediam com o luxo, o veludo, a seda, o entretenimento, o prazer), cessa de testemunhar, de reﬂetir a
glória de Deus. Ele se cala porque passa a ter um novo deus,
uma nova fonte de entusiasmo, a cultura hedonista pela qual,
sendo cativado e envolvido, ﬁca comprometido, intimidado
e então se omite por temer a perca da reputação diante dos
seus novos “irmãos”. E ele segue irmanado ao mesmo tempo
em que os ﬁlisteus, moabitas e amorreus triunfam sobre si.
Mas qual o propósito de reﬂetir a respeito dessa avalanche
de imoralidades, desse exército de incircuncisos que avançam
contra o nosso arraial? Creio que não é outro além de dizer
a nós mesmos: “Desperta tu que dormes, levanta dentre os
mortos e Cristo te esclarecerá.” Missões é privilégio que
os sóbrios gozam, é resultado do desfrutar a intimidade do
Senhor. Missões sempre foi o transbordar do Espírito Santo
em e através de corações sensíveis ao chamado do Senhor.
O “eis-me aqui, envia-me a mim” sempre foi fruto do contemplar a glória de Deus e do ouvir a sua voz. A Marta Jesus
disse: “Se creres verás a glória de Deus.” Ele também disse
que uma fé real resulta num transbordar de rios de água viva,
numa inundação de graça operada pelo Espírito Santo por
meio de crentes, a qual sacia a sede de corações secos, pois
é o Espírito e a noiva que dizem: Vem, para que quem tiver
sede, venha; e quem quiser, receba de graça a água da vida.
Nesses tempos de escassez de testemunho, o mundo
precisa voltar a ver, através da vida dos crentes, que já refulge
a glória eterna de Jesus o Rei dos reis, que vencendo vem
Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que
em nenhum outro há salvação. Mas quem lhes irá, as novas
proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Amados,
se estamos convictos de não há glória maior que a de Cristo o
Senhor, e se nele gloriamos e se a Ele rendemos louvor, não
é em espírito e em verdade que o devemos fazer? Somos os
agentes, o povo, somos novas criaturas em um mundo velho
a pregar novos ideais, ou seja, o mesmo evangelho que pregaram nossos pais. Quanto mais escura for a noite maior será
a oportunidade para a sua luz brilhar. É necessário apenas
um palito para acender uma grande fogueira e afugentar as
trevas. Seja esse palito nas mão de Deus.

6 Visão
Panorâmica

Missões
até o fim

Deus, envia-me para qualquer lugar, desde que vás comigo. Coloca qualquer
carga sobre mim, desde que me carregues, e desata todos os laços de meu
coração, menos o laço que prende o meu coração ao Teu” (David Livingstone)

Jenuan N. Lyra

Continuação da página 1

Com o mundo nas mãos

E

m Eclesiastes 7.8, Salomão diz que o ﬁm das coisas é
melhor que seu princípio. Na corrida da vida, a grandeza
e valor de qualquer empreitada se manifesta não no
grito de largada, mas na linha de chegada. Assim também
é com respeito ao projeto missionário de Deus, que segue
ﬁrme e inalterado até os últimos dos últimos dias, como
lemos em Apocalipse.
De modo geral, as pessoas não entendem o Apocalipse,
porque se aproximam do livro com o propósito único de satisfazer suas curiosidades acerca do futuro. Apocalipse revela
muito sobre o futuro, certamente, mas esse não é seu propósito
principal. Na verdade, antes de tudo, Apocalipse nos foi dado
para mostrar que o Altíssimo é Rei eterno e jamais abdicou do
Seu trono. Na sua visita ao Terceiro Céu (cap. 4), a primeira coisa
que chamou a atenção de João foi o fato de que no céu havia
um trono, no qual está assentado Aquele a Quem os querubins
adoravam, proclamando “… Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus,
o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir” (4.8).
Assim, Apocalipse nos apresenta o ápice da batalha espiritual que percorre a história humana, pela qual a Antiga
Serpente, por meio da multiplicação da iniquidade e dos
prodígios e sinais da mentira, ataca os homens com cegueira
espiritual, enquanto o SENHOR Deus contra-ataca manifestando a gloriosa luz do Evangelho na face de Cristo, enviando
Seus emissários para “Anunciar entre as nações a Sua glória,
entre todos os povos as Suas maravilhas” (Sl 96.3).
Eis a razão por que Apocalipse é um livro eminentemente
missionário. A revelação de João mostra que, abaixo da superfície da realidade visível, prossegue a antiga e incessante batalha
espiritual. O império da trevas e o reino da luz seguem competindo para estabelecer seu domínio e conquistar a lealdade dos
homens. Para os leitores originais, a revelação do futuro trazia
alento no presente. A perseguição, prisão e morte dos cristãos,
bem como a infestação dos falsos mestres, parecia indicar que
as sementes do Reino de Deus jamais iriam ﬂorescer. Mas, ao
receber informações sobre a glória dos céus e a continuidade
da pregação do Evangelho até os últimos momentos da história
humana, a Igreja perseguida ganhava nova motivação para
entre que, no “Senhor, nosso trabalho não é vão.”
Do começo ao ﬁm, Apocalipse nos motiva à obra missionária, especialmente, e principalmente, ao descrever missões
durante o tempo da Tribulação. Curiosamente, enquanto a
temível ‘ira vindoura’ é derramada sobre a terra por meio
dos juízos dos selos, das trombetas e das taças, Deus também
envia testemunhas poderosas para anunciar o Evangelho,
numa manifestação estendida de misericórdia para com um
mundo que agoniza debaixo da ira de Deus. É isso que vemos,
por exemplo, no caso dos cento e quarenta e mil judeus missionários (7.1-8; 14:1-5), que durante a Tribulação formarão
a mais poderosa, corajosa e qualiﬁcada equipe missionária
que o mundo já viu, os quais sairão pregando o evangelho
do Reino por todo mundo, antes que venha o ﬁm (Mt 24.14).
Além dessa multidão missionária, Apocalipse também antecipa o ministério das Duas Testemunhas que, por causa
da sua pregação, milagres, martírio, ressurreição pública e
arrebatamento ao céu, farão com que muitos dêem “glória
ao Deus do céu” (11.13). Durante a Tribulação, até um anjo
especial será usado como missionário ao mundo, pois João
declara: “Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um
evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a
terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo, em
grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a
hora do seu juízo; e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e
o mar, e as fontes das águas” (14.6-7). E, por mais estranho
que possa parecer, a obra missionária durante a Tribulação
resultará em milhares de salvos, tanto de judeus como de
gentios, os quais vencerão “… o grande dragão, a antiga
serpente, que se chama diabo e Satanás, o sedutor de todo o
mundo” (12.9). Esses prevalecerão “… por causa do sangue
do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram
e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida”
(12.11). Missões permanece até o ﬁm porque, mesmo em
meio ao juízo, o SENHOR lembra-se da misericórdia (Hc 3.2),
e nenhuma manifestação de misericórdia pode ser maior do
que a proclamação entre as nações de que o “reina o Senhor,
nosso Deus, Todo-Poderoso” (19.6).
Salomão está certo. O ﬁnal da obra missionária será muito
mais glorioso que seu começo, pois, embora ainda não tenha
se encerrado a história da batalha missionária, o epílogo já
conhecemos: “Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão
que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos
e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos
de vestiduras brancas, com palmas nas mãos; e clamavam
em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no
trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação” (7.9-10). Missões
até o ﬁm, até chegarmos à glória que não tem ﬁm!
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A

crescente frieza,
confusão e drama da
igreja, tem a ver com
a falta de compromisso de
grande parte dos crentes
para com a obra missionária. Líderes estão perdendo

precioso tempo com causas
que nada tem a ver com a
missão da Igreja e acabam
se perdendo em críticas,
justificativas, desculpas,
indiferença, e, ﬁnalmente,
afastamento da missão. A

incredulidade dos crentes, por mais paradoxal
que seja, é real.
O apelo que nos
chega da Palavra, é claro e objetivo: “Lança o
teu pão sobre as águas,
porque depois de muitos
dias o acharás... Quem
observa o vento, nunca
semeará, e o que olha
para as nuvens, nunca
segará... Pela manhã
semeia a tua semente,
e à tarde, não retires a
tua mão, porque tu não
sabes qual prosperará...”
(Eclesiastes 11.1,4,6).
Precisamos dizer como o
apóstolo Paulo: “Eu sou devedor, tanto a gregos quanto
a bárbaros, tanto a sábios
como a ignorantes. E assim,

o quanto está em mim, estou
pronto a vos anunciar o Evangelho...” (Romanos 1.14 e 15).
O mundo está em nossas mãos para ser alcançado. Fazer missões envolve
compromisso com Deus,
conhecimento dos campos,
oração objetiva, liberalidade na área ﬁnanceira e falar
de Jesus onde estiver. Não
percamos tempo, deixando
para outros o privilégio de
obedecer ao IDE de Jesus,
alcançando o mundo pela
pregação do Evangelho.
“Se Deus quer a evangelização do mundo, mas te
recusas a sustentar missões,
então te opões a vontade
de Deus”
(Guilherme Carey)

Continuação da página 1

Retiro dos Missionários da CBBN 2018

A

tualmente o quadro
de missionários da
CBBN está assim formado:
- Missões Nacionais
Transculturais Indígenas
com 6 casais e 2 solteiros
(14 pessoas).
- Missões Mundiais
Transculturais com 2 casais
nacionais e 3 casais autóctones (10 pessoas).
- Missões Nacionais Plantação de Igrejas com
16 casais e 2 solteiros (34

pessoas).
- Outros Ministérios (10
pessoas).
Total de 68 pessoas.
Para mais informações,
entre em contato com Diretor de Projetos, Pr. Álvaro
Augusto Pavan pelo e-mail:
pr.pavan@bol.com.br, telefones (19) 3243-6302 e
99729-7930. Diretor de Missões, Pr. Joel Barbosa pelo
e-mail: barbisajoel@hotmails.com, telefones (11)
5925-5601 e 99368-7870.

Continuação da página 1

Intervenção Divina

N

enhum regime político ou sistema ﬁnanceiro será capaz de
conter o avanço do “mistério
da iniquidade”. Nem a Igreja
de Cristo. A humanidade sofre um processo de exclusão
de Deus, da verdade. Mas o
que causa espanto, é o silêncio e a crescente irrelevância
da Igreja diante dos grandes
temas escatológicos neste
momento histórico. É visível
a prostração e incapacidade de intervir da parte dos
crentes. Surpreende-nos,
ver irmãos pedindo intervenção militar no Brasil, ao
invés de intervenção Divina.
Quando acontece uma
intervenção Divina, Deus
age fazendo com que algo
aconteça ou impedindo
acontecimentos. Toda intervenção Divina é miraculosa,
pois mexe com a ordem natural da qual o próprio Deus
é mantenedor. Portanto, a
intervenção Divina sempre será caracterizada pelo
milagre. Todos os milagres
narrados no Antigo e Novo
Testamentos são intervenções divinas.
Deus sempre pode in-

tervir. Ateus, agnósticos,
deístas e outros fanfarrões,
optam por explicações que
negam as intervenções divinas. Mas isso não muda o
fato de que Deus intervém.
Por outro lado, há crentes
que enxergam intervenção
divina em tudo, até mesmo
nas suas decisões pessoais
controversas e egoístas.
Deus pode intervir sempre e na hora que quiser.
Mas o que pretendo destacar é o fato de Deus intervir
em resposta às orações. Na
Bíblia há muitas intervenções assim e eu quero citar
apenas duas para exempliﬁcar. Primeira: o prolongamento em 15 anos na vida
de Ezequias em resposta à
sua súplica (Is 38.1-5). Segunda: a interrupção do
curso do sol e da lua, em
reposta à oração de Josué
para a batalha contra os
amorreus (Js 10.13-14).
Nada acontece sem
que Deus ordene, cause
ou permita. O modo como
podemos participar das intervenções divinas é através
da oração. Devemos buscar
direção na Palavra de Deus

(2 Tm 3.16-17) sob a direção
do Espírito Santo (Ef 5.18),
obedecendo a única fonte
na qual sabemos que Deus
realmente falou - a Sua Palavra (Hb 4.12).
A missão da Igreja de
Cristo não é batalhar pela
sua autopreservação. Quem
cuida da preservação da
Igreja é Cristo. A missão da
Igreja é a pregação do Evangelho, para a salvação em
Cristo. A luta da Igreja não é
contra carne e sangue, mas
contra principados e potestades. Vestimos a armadura
e usamos a “Espada do Espírito”, a Palavra da Verdade.
Batalhar pela fé é pregar a
mensagem de reconciliação
para o homem perdido. A
evangelização e a obra missionária são os dois lados
da mesma moeda. Não há
alternativa.
O ser humano vai continuar rejeitando e negando o Evangelho de Cristo,
mas continua dependendo
dele para sua redenção. A
Igreja tem que priorizar a
proclamação do Evangelho
em cada geração. O mistério da iniquidade tem criado

uma mentalidade secularizada que se opõe a Deus e a
tudo o que se refere a Deus.
É rebelião para com os propósitos de Deus. A função
das atividades satânicas por
trás das atividades humanas
de governos e organizações
é o que caracteriza o “mistério da iniquidade”. O objetivo é levar as pessoas a dar
crédito à mentira rejeitando
a verdade.
O chamado de Cristo
para cada um de nós, é para
proclamar o Evangelho com
clareza e ﬁrmeza. Diante da
crescente apostasia precisamos permanecer ﬁrmes
na fé, guardando os ensinos
dos apóstolos, e certos de
que Deus, em seu eterno
amor, nos torna, em Cristo,
mais que vencedores.
Portanto, as nossas orações neste momento ímpar
de crise e incerteza, deve
ser uma só: que Deus intervenha de maneira especial
em nossas igrejas locais
firmando os passos dos
pastores, dos líderes e de
todo o povo de Deus para
a obra de evangelização e
missões.
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A Grande Comissão não é uma opção a ser considerada.
É um mandamento a ser obedecido”
(Hudson Taylor)

Treinamento de Professores

Casados para Sempre

Nos dias 20 a 22 de julho de 2018 foi realizado o
curso Casados para Sempre
com base na Igreja Batista do
Calvário em Morro Agudo SP
sob a liderança do Pr. Edson
Venâncio. As aulas foram ministradas pelo Pr. José Antonio,

de Belo Horizonte MG, com
apoio de sua esposa Míriam.
Participaram do curso 14 casais de igrejas de Morro Agudo, Orlândia, Batatais, Franca,
Barretos e Sales Oliveira. Ficou
marcado para o período de 14
a 17 de novembro, em Mor-

ro Agudo: “Filhos para Toda a
Vida” e “Curso para Noivos.
Só poderão participar os que
já ﬁzeram o curso “Casados
para Sempre”. Para maiores informações: Sílvio Guadanhim
(16) 99215-9993 e Pr. Luciano
Martins (17) 99240-5552.

Se você, sua igreja ou um
grupo de igrejas interessadas
querem treinar seus professores da Escola Dominical,
agora tem um treinamento
de alto nível do qual você
pode lançar mão. O curso
visa capacitar o professor
da Escola Dominical tanto no
preparo como na apresentação de sua aula bíblica. Nele
estuda-se de forma prática
alguns assuntos relevantes
para qualquer professor de

-Paraná e Ouro Preto sendo
plantadas por missionários
americanos. E há também
alguns trabalhos batistas
bíblicos. Em Porto Velho,
capital, tem a Primeira IBR
e a IBR Ebenézer, que já
está iniciando outra congregação na cidade. Em
Rolim de Moura, 450 km
de Porto Velho, no sul do
estado, tem uma congregação Batista Regular onde
um casal de missionários
do Ceará acabou de chegar.
Em Pimenta Bueno, 60 km
de Rolim de Moura, há uma
congregação precisando ur-

gentemente de um casal de
missionários. Esse trabalho
que já tem mais de 25 anos
precisa ser revitalizado. Em
São Felipe D’Oeste, 70 km
de Pimenta Bueno e 50
km de Rolim de Moura,
tem uma congregação que
foi iniciada pelos pais do
missionário Jeﬀerson, mas
que também não tem pastor. Portanto, Rondônia é
um campo missionário necessitado de obreiros. Por
esse motivo o casal estará
permanecendo no estado
até à data de voltar para a
Índia.

3º Festival da Gratidão
Pelo terceiro ano consecutivo a Igreja Batista Independente de São Joaquim
da Barra SP liderada pelo
Pr. José Mauro Teles estará realizando o Festival da
Gratidão. Este ano o evento
será no dia 18 de agosto a
partir das 17 horas na EMEI
Professor Pedro Amauri Silva, na Rua Goiás, 30, Vila

Deienno. O Festival da Gratidão é um evento beneﬁcente aonde todo o dinheiro
arrecadado é revertido para
famílias de missionários. Os
organizadores estimam que
cada participante investirá,
em média, 15 reais para a
alimentação completa. No
ano passado o Festival contou com a presença de 420

pessoas de 17 igrejas de 14
cidades da região e arrecadou R$ 10.260,00, beneﬁciando dois missionários:
Pr. André Luis Moreira e Pr.
Ricardo Soares Camargo. Em
2016, quando da realização
do Primeiro Festival, participaram 170 pessoas e foram
arrecadados R$ 3.380,00. Os
beneﬁciários foram os missionários Pr. Fernando César
Martins e Aguinaldo Ferreira.
Espera-se para este ano que
o Festival da Gratidão continue crescendo para a glória
de Deus.

51 Anos

A Igreja Batista Independente de Orlândia SP, liderada
pelo Pr. Paulo Ricardo Gonçalves completou 51 anos de
existência. O evento foi marcado pela realização de uma

escola dominical, líder de jovens, grupo pequenos, etc.
Com uma aula dinâmica e
prática, você terá a oportunidade de aprender a desenvolver suas aulas bíblicas a
partir de seu estudo pessoal
das Escrituras: Preparar sua
própria aula bíblica; Utilizar
diversos livros de referência; Estimular o gosto pelo
estudo bíblico; Elaborar seus
próprios planos de aula; Trabalhar com diversos mate-

Semana Jovem EJULE

Brasil-Índia Visão 2020
O Pr. Jeﬀerson Quevedo
e sua esposa Epi planejam
retornar à Índia em janeiro de 2019. Enquanto isso
estão desaﬁados pelo trabalho do Senhor em Rondônia onde, embora seja o
estado seja o que tem maior
percentual de evangélicos,
a grande maioria é composta por cristão nominais
que não conhece o verdadeiro Evangelho da Graça.
Igrejas neotestamentárias
fundamentadas na Bíblia
são pouquíssimas. Entre
essas há igrejas batistas independentes em Vilhena, Ji
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Na semana de 23 a 28 de
Julho os jovens do Templo Batista em Vila São José promo-

veram a segunda edição da
semana jovem. Foram abordados os seguintes temas
durante a semana: “Preso ao
passado”; “Vícios”; “Ansiedade”; “Depressão e Suicídio”,
contando com a presença
dos palestrantes Pr. Ademário Jr, Irmão Hélio, Irmão
Roque, Pr. Rui e Pr. Manoel
Jr. No sábado, dia 28, foi a
festividade de encerramento

riais didáticos; Apresentar a
aula baseada na Bíblia e de
maneira didática, adequado
à idade do aluno. Professor
Carlos Augusto P. Dias, Bacharel e, Teologia com ênfase em Educação Cristã pelo
SBPV. Professor de diversos
seminários. Investimento:
R$950,00 + material didático. Informações pelo e-mail:
pragustodias@gmail.com.
Visite: www.bibliotecaevangelica.com.

e a celebração de mais um
ano dos jovens do Templo
Batista. Tivemos o Pr. Alex
Santana da Igreja Batista O
Bom Pastor de Campinas SP
pregando, e uma participação maciça de jovens de outras igrejas locais da região.
Maiores informações e fotos
estão disponíveis em nosso endereço no Facebook:
www.facebook.com/tbvsj.

Família Moraes Leaf nos EUA
No dia 24 de julho de
2018, o missionário Benjamin Paul Leaf, sua esposa
Luciana Moraes e a filha
Melissa, viajaram para os
EUA para um período de
seis meses com a ﬁnalidade de prestar relatório às
igrejas mantenedoras, do
trabalho realizado aqui no
Brasil. Eles são membros da
Igreja Batista da Vitória, em
Weatherford, Texas, liderada pelo pastor Dr. Charles
Wetherbee (www.vbcinfo.
com).
A família foi enviada ao
Brasil através da missão
GIBM - Global Independent
Baptist Missions de Lewisville, Texas nos EUA (www.
gibmission.org), onde estão ﬁliados desde 2008. De
2008 e 2012 foi o período
de levantar sustento tendo
viajado por vários estados
apresentando o projeto.
Antes de filiar-se à
GIBM, ainda em Cornélio
Procópio PR, trabalhando
com o Ministério da BBN
(www.bbn1.bbnradio.org),
série de conferencias realizada pelo Pr. Jader Machado da
Primeira Igreja Batista de São
Sebastião do Paraiso MG. As
pregações foram na Parábola
do Filho Pródigo.

Benjamin deu início a
reuniões nos lares com
um grupo de irmãos.
Naquela época já estava em oração e acabou
decidindo-se pela obra
missionária. Assim, ao
deixar a BBN e viajar
para os EUA, seu pai Pr.
Donald Leaf, que pertence à mesma missão,
deu continuidade às reuniões em Cornélio Procópio
e implantou ali uma igreja.
A GIBM tem missionários
em diversos estados dentro
dos EUA, evangelistas, professores e em 22 países:
Canadá, México, Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela,
Peru, Honduras, Portugal,
França, Rússia, Escócia, Hungria, Austrália, Eslovênia,
Filipinas, Tailândia, Papua
Nova Guiné, República de
Nauru no Pacíﬁco, Zâmbia,
Coréia do Sul e Japão.
Pr. Benjamin e família
chegou ao Brasil em 2012.
Ele, a esposa e a ﬁlha foram trabalhar em Batatais,
apoiando o missionário da

AMI, Pr. Almir Nunes na implantação da Igreja Batista
da Vitória. Ali permaneceram até ﬁnal de 2016. Em
seguida foram para Orlândia SP, a convite do Pr. Paulo Ricardo Gonçalves, para
ajudar no ministério com os
jovens no período de transição até que deﬁnisse seu
novo campo de atuação.
Nesse primeiro período
de 2012 a 2018 aqui no Brasil, Pr. Benjamin teve a oportunidade de servir, também,
como tradutor no Seminário
Batista Caraguá em Orlândia
SP e apoiando acampamentos para jovens. Para mais
informações: www.leaf2brazil.com.
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A Índia é uma mina de ouro. Eu vou descer e
cavar, mas vocês devem segurar as cordas”
(William Carey)

Ordenação Pastoral
em Ribeirão Preto SP

N

o dia 7 de julho de
2018, a Igreja Batista Independente no
Parque São Sebastião em
Ribeirão Preto SP, procedeu à ordenação pastoral
do irmão Rodolfo Vinicius
Dinardi. O culto com a cerimônia de ordenação teve
como pregador o Pr. Milton
José Nunes na Igreja Batista
Independente de Ribeirão
Preto.
À tarde, foi realizado
o Concílio de Examinação
Doutrinário convocado pela
igreja e formado pelos pastores: Milton José Nunes da
IBI de Ribeirão Preto SP, André L. Rivoiro da Congregação Batista de Bonﬁm Paulista SP, Wagner de Barros
da Segunda IBI de Ribeirão
Preto SP, Mário D. Baio da
IBI no Parque São Sebastião
Ribeirão Preto SP, Alexandre
Oliveira da IBI em Serrana
SP, Kleber Silva da IB Esperança em Serra Azul SP, Carlo
Alberto Moraes da IBI em
Orlândia SP, Paulo Nievas da
IB Emanuel em Cravinhos SP,
Rômulo W. Ribeiro do TBE
de Ribeirão Preto SP, Luiz
Oliveira e Robson Souza da
IBI de Jardinópolis SP, Daniel

Rodrigo de Sousa da IB Esperança em Jaboticabal SP. O
moderador foi o Pr. Wagner
de Barros, secretariado pelo
Pr. Mário D. Baio.
Rodolfo nasceu no dia
09 de agosto de 1988,
converteu-se aos seis anos
de idade. É formado pela
Universidade Bob Jones
nos EUA onde estudou no
período de 2008 a 2012,
e também tem segunda
graduação em Letras, Português e Inglês (SEB), com
pós graduação em Gestão
Escolar (Barão de Mauá).
Pretende cursar ainda Pedagogia. É casado desde
7 de janeiro de 2017 com
Natália Dinardi.
Como experiência ministerial, Rodolfo tem servido em ministérios com a
Missão Rocha Eterna nas
escolas, leciona no Seminário Batista Ebenézer,
Coordena o Ministério de
Acampamentos Ebenézer,
Leciona inglês e com a sua
ordenação passará a atuar
como pastor auxiliar na Igreja Batista Independente no
Parque São Sebastião em
Ribeirão Preto SP na qual é
membro.
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Treinamento de Obreiros no Chile

O

Pr. Mário Fernandes
e sua esposa Rebeca,
que estão se preparando para o projeto “Por
Amor ao Chile - Plantação
de Igrejas e Formação de
Líderes”, esteve mais uma
vez em viagem ao campo.
Chegaram a Santiago no dia
29 de junho e se deslocaram
para Rancagua ao encontro
do Pr. Jomar Pinto que está
implantando a Iglesia Bautista Galilea. O motivo da
viagem, além de ser mais
uma etapa de sondagem foi
também de treinamento e
formação espiritual de líderes chilenos.
Nessa segunda viagem
tiveram a oportunidade de
estreitar laços com a família do Pastor Jomar e se
tornar mais conhecidos dos
irmãos chilenos. Desta feita,
conheceram, também o Pr.
Valtair e família que estão
implantando outra igreja em
Machali.

O treinamento teve início no dia 02 de julho, estendendo-se até o dia 12.
Foram dias abençoadores
aprendendo um pouco mais
sobre os princípios e valores
das Escrituras Sagradas para
a vida familiar e ministerial.
Foi muito proveitoso e desaﬁante para o Pr. Mário,
constatar a necessidade
do campo chileno na área
de formação de líderes no
contexto da igreja local. Ele
retorna ao Brasil em primeiro de agosto para dar continuidade ao seu projeto.
O desejo do pastor Jomar
é de fundar um Instituto Bí-

blico na região de Rancagua
para cooperar com as igrejas
locais quanto a essa carência
de líderes. A proposta do Pr.
Mário, além de atuar na implantação de uma igreja em
outra cidade daquela região,
é cooperar com esse projeto
de treinamento.
Desta feita puderam visitar as cidades de Graneros
e São Francisco de Mostazal avaliando a estrutura de
cada uma das cidades para
poder futuramente iniciar o
trabalho de visitação e discipulado com vistas a implantar a igreja. As duas cidades
não tem igrejas e serão alvos

das orações nessa fase de
preparação para o projeto.
Estejam orando pelo Pr.
Mário Fernandes e sua esposa Rebeca, bem como pelos
missionários que já estão no
Chile, Pr. Jomar e Pr. Valtair
com suas respectivas famílias em Rancagua e Machali.
Vamos orar para que através
das igrejas ali implantadas,
possamos alcançar todo o
Chile com seus 18 milhões
de habitantes.
Contatos com Pr. Mário Fernandes: Telefone/
WhatsApp: (95) 98109-5075
e 99169-9743, ou e-mails:
mariofoj365@yahoo.com.br

tião de Ribeirão Preto SP,
Luiz e Robson da IBI de Jardinópolis SP, Cacildo da IB
Betel de Franca SP, Everton
Firmino da IBM de Franca SP,
Agnaldo Araújo do TBM de
Ribeirão Preto SP, Messias
de Porto Ferreira SP, Josélio
de Sertãozinho, Rodolfo da
Igreja Batista do Parque S.
Sebastião e o missionário
Robert Lee Smith da Missão

Batista Macedônia dos EUA.
O Moderador do Concílio
foi o Pr. Alexandre Oliveira,
secretariado pelo Pr. Mário
Baio.
Pastor Josiel formou-se
na primeira turma da nova
fase do Seminário Batista
Ebenézer em Ribeirão Preto SP. É casado com Saída
Costa com quem tem uma
ﬁlha, Mirella Costa. Ele está
em processo de avaliação
para ﬁliação à MBIB - Missão Batista Internacional
Brasileira a ﬁm de ser enviado ao campo no Piauí
para trabalhar em equipe
com o missionário Apoeme
no fortalecimento da igreja
que está sendo implantada
em São Braz. Em seguida,
os dois estarão em equipe,
implantado igrejas em outras cidades daquela região.

Ordenação Pastoral em Serrana SP

N

o dia 28 de julho foi
realizado na Igreja Batista Independente de
Serrana SP, sob a liderança
do Pr. Alexandre Oliveira, o
exame e ordenação do irmão Josiel Lima da Costa. O
Concílio de Examinação teve
início às 15 horas e o culto de
ordenação às 19h30 tendo
como pregador o Pr. Everton
Firmino da Igreja Batista Ma-

cedônia de Franca SP. A IBI
em Serrana estava em conferencias comemorando o 34º
aniversário de fundação.
Marcaram presença
no Concílio os pastores:
Alexandre Oliveira, André
Moreira e Maurílio Ferreira
da IBI Serrana SP, Wagner
de Barros da Segunda IBI
Ribeirão Preto SP, Mário D.
Baio da IB Parque S. Sebas-

