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Casados para Sempre Jubileu Ministerial do
Pr. Francisco Freitas

N

D

ez casais renovaram
seus votos de casamento perante seus
familiares, irmãos da igreja

e amigos convidados no dia
25 de agosto de 2018, na
Igreja Batista do Calvário em
Morro Agudo SP. A cerimônia

teve lugar na Chácara Eve, e
o celebrante foi o Pr. Luciano
Martins da Igreja Batista Central de Barretos SP. Página 7

10 Anos de Bellas e Saudáveis

N

este ano, o Encontro
das Bellas e Saudáveis que será em Barretos no dia 2 de novembro,
feriado de Finados, das 8 às
17 horas, tem um sabor especial, pois as Bellas estão
comemorando 10 anos de
existência.
Leia na Página 7

a noite do dia 1 de
setembro de 2018,
a MIBRAFE - Missão
Brasileira Batista da Fé, realizou uma homenagem ao Pr.
Francisco Freitas, pelos seus
50 anos de dedicação ao Ministério pastoral. Na ocasião
colegas de ministério, diretores de departamentos,
irmãos, ﬁlhos e ovelhas do
rebanho, testemunharam
acerca da vida e ministério
do pastor, e a sumula foi
esta: Um homem de fé, de
garra e desbravador.
Um fato narrado por
seus irmãos Pr. Ortan Freitas e o Evangelista Antônio

1968 – 2018

Pr. Francisco e esposa Hilma

Freitas, que o pai deles incentivou no envio para serem homens de Deus, pois
dizia em suas orações: Pelo
menos um de seus filhos

fosse pastor. O pai biológico enviou, o que o Pai
Celestial já havia escolhido antes da fundação do
mundo. Página 6.

Ouvindo a história

Igreja Batista Teresópolis
Rumo aos 40 Anos

N

os dias 18 e 19 de
agosto de 2018 a
Igreja Batista Teresópolis em Porto Alegre RS, sob a liderança
do Pr. José Nilton Vieira,
comemorou o trigésimo
nono aniversário de organização e caminha
para a celebração dos
40 em 2019. Página 7

N

o início de 1962,
quando estávamos
nos preparando para
nosso casamento, fomos de-

Alexandrina Camargo Pauluci
saﬁados a dar
um passo de fé.
E que passo! O
desaﬁo era que
nós, junto aos
nossos queridos mestres,
Pr. Paulo e
Dona Violeta,
iniciássemos o
tão sonhado
Instituto Bíblico – uma escola de preparação de servos para a Seara
do Senhor. Que desaﬁo!
Nós não tínhamos nenhuma experiência. Artê-

mio voltava de seu estágio
com os índios Marubos no
Amazonas. Nosso olhar e
preparo era para missões
transculturais, mas Deus
mudou tudo e começamos
a olhar para este novo trabalho, tão novo e desaﬁador
para nós.
No mês de junho, logo
após nosso casamento, viemos para o Paraná. Deus nos
abençoou com o apoio de
irmãos preciosos e de grande visão missionária que,
juntos conosco, abraçaram
esta causa.
Leia na Página 6.

Quatro anos do Instituto Pedra Viva

Q

uando somos desaﬁados a cumpri uma
missão, sempre nos
vem três pensamentos. O
primeiro é de que vamos
conseguir e tudo dará certo. O segundo, é que descobrimos que não será tão
fácil quanto pensávamos,
porque começam a faltar os
recursos, sejam humanos,
ﬁnanceiros, emocionais ou
de qualquer outra ordem. E
terceiro é que se estamos no
centro da vontade de Deus,
vamos em frente, apesar de
sofrer desconﬁança, ameaças, palavras de desanimo e
muitas vezes ser visto como
concorrente e não aliado.
Somos do mesmo exército,
mas às vezes lutamos um
contra o outro, mesmo sabendo que muitas barreiras
precisarão ser vencidas e

muitos gigantes derrotados.
Tem sido assim com o
Instituto Pedra Viva. Tudo
parecia que seria muito simples, por que há falta gritante de obreiros e carecemos
de meios para a formação
de mais trabalhadores para
cumprirmos a missão de ser
Igreja, fazendo discípulos.
Em certa ocasião, ouvindo um pastor amigo (Pr. Nilson da Igreja Filadélﬁa da cidade de Guaíra SP), ele disse
“Depois de três anos o povo
começa a gritar, cruciﬁca-o”.
Ele referia-se ao tempo de
ministério que, para muitos servos, tem sido tempo
sofrido, e tem retirado a
alegria de muitos homens.
Fica difícil ver o ministério
pastoral como uma vocação
r uma responsabilidade excelente. O Pastor Nilson tem

um ministério abençoado e
abençoador em Guaíra SP. É
assim que Paulo apresenta a
Timóteo o ministério, uma
excelente obra que deve ser
desejada de forma alegre e
não vista como um caminho
ao sofrimento e martírio.
Com essa visão perseverante e apoio de muitos
amigos pastores e mentores

de ministério, o Instituto Pedra Viva tem caminhado os
seus primeiros anos. Louvo
Ao Senhor por poder contribuir com esta obra. São
oito alunos formados, todos
servindo a Cristo, pastoreando, plantado igrejas ou
liderando equipes de ministérios locais. Continua
na Página 7.

2 Editorial
e Opinião

O fato de Jesus comer com pecadores não significa
cumplicidade de Deus com o pecado, e sim a busca de Deus
pelos pecadores. (John Piper)

• Editorial | Carlos A. Moraes

Obras maiores
“Em verdade, em verdade
vos digo: Aquele que crê em
mim, esse também fará as obras
que eu faço, e as fará maiores
do que estas; porque eu vou
para o Pai;” (Jo 14.12)

A

EXPEDIENTE

importância das palavras
de Jesus aos seus discípulos em João 14.12 aumenta, quando olhamos para a
relevância do seu contexto. Jesus
vivia os momentos ﬁnais antes
de ser entregue para julgamento
e consequente condenação que
o levaria à morte de cruz. Era um
momento eletrizante em que Ele,
para conseguir ganhar a atenção
daqueles homens em disputa
aberta por posição e poder, teve
que tomar uma medida drástica
lavando-lhes os pés.
Do capítulo 13 de João, até o
16, Jesus está dando as últimas
instruções àqueles que continuariam o que estava sendo
iniciado: a Igreja! Tudo ali é
altamente relevante, mesmo não
se tratando de um sermão. São
instruções práticas sobre o que
fazer e como fazer.
O que Jesus faria após aquele
momento, passaria a ser o
cerne do Evangelho: sua morte,
sepultamento, ressurreição e
ascensão - a mensagem mais
importante para o mundo. Levar
essa mensagem para todos ao
mesmo tempo em que se proclama a glória de Deus, deve ser o
alvo de cada um dos que foram
salvos por ouvi-la e crer.
Atentando para a promessa
feita por Jesus no versículo 12
de João 14, muitos pensamentos
nos chegam à mente. Será que
Jesus estava dizendo que seríamos capazes de operar milagres
maiores do que os operados por
ele? Haveria algo maior do que
ressuscitar alguém como ele o
fez com Lázaro?
Todas as promessas de
Jesus em relação à Igreja estão
relacionadas à ordem explícita
de levar o Evangelho ao mundo inteiro. Não é sobre operar
milagres, mas sobre obedecer
à ordem de pregar a salvação
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pela graça, fazendo discípulos de
todas as nações. As promessas
de Jesus sobre os feitos da Igreja
estão relacionados com alcançar
pessoas enquanto se espalha de
Jerusalém pela Judéia, Samaria
e Conﬁns da terra. Equivoca-se
quem pensa que a tarefa da
Igreja seja reunir pessoas. A sua
tarefa é espalhar, enviar. A primeira perseguição que sobreveio
à Igreja, em Jerusalém, foi para
que entendessem a necessidade
de sair e não apenas reunir.
A promessa de poder do
Espírito relaciona-se à disposição
de testemunhar em toda parte.
Assim, a promessa de fazer obras
maiores, refere-se à expansão do
trabalho da Igreja que não estaria
limitado a Jerusalém e adjacências, mas a uma multiplicação que
alcançaria o mundo inteiro. Por
isso, como bem disse J. D. Greear
“Todas as promessas de Jesus
sobre a grandeza da Igreja estão
ligadas a enviar, não reunir”.
Será que, como Igreja de
Cristo, estamos fazendo em nossos dias, obras maiores do que
Ele fez? Se obras maiores tem a
ver com a pregação do Evangelho, que é a mensagem mais
importante que o mundo precisa
ouvir, o que estamos fazendo
para que ela seja pregada “tanto
em Jerusalém, como em toda
a Judéia, e Samaria, e até aos
conﬁns da terra?” (At 1.8).
Continuar levando a mensagem aos povos sem Cristo, tanto
através da evangelização, quanto
das missões, é uma questão de
coerência e de sobrevivência da
própria Igreja. É questão de vida
ou morte. Portanto, não é hora
de competições, nem de demonstração de ciúmes, busca de posição e poder, mas de planejar e
trabalhar para alcançar o mundo.
Fazer como disse William Carey,
o pai das missões modernas no
século XVIII: “Espere grandes coisas de Deus; tente fazer grandes
coisas para Deus.”
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• Ponto de Vista Bíblico | Rômulo W. Ribeiro

Uma carta aberta
para igrejas, pastores,
missionários e agências
missionárias

S

er Batista Independente não significa ser
dono de seu próprio nariz e livre para fazer o que bem desejar. O homem, quando
deixado sozinho, se torna um perigo constante
contra si próprio, sua família e seu ministério.
Veja o que aconteceu com o rei Ezequias quando
foi desamparado por Deus (II Crônicas 32.31) para
revelar o que havia dentro de seu próprio coração. Apesar de ter sido um dos melhores reis de
Judá, ele terminou os seus dias humilhado pelo
pecado de orgulho e de derrotas espirituais. Agora
o Apóstolo Paulo faz um aviso solene a cada um
de nós: “Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe
não caia” (I Coríntios 10.12).
Para não cair é importante se submeter às
muitas autoridades constituídas por Deus. Esta
história que o pastor trabalha apenas para Deus
é mentira de Satanás. Nós trabalhamos para o
Senhor e para o Seu povo que supre as nossas
necessidades, e ambos têm direitos sobre as nossas vidas. No início de meu ministério, havia uma
senhora que, por conta própria, telefonava, quase
todas as manhãs, por volta das 8 horas, para verificar se eu estava mesmo em pé. Ela não imagina
o bem que me fez para criar em mim disciplina
e responsabilidade. Eventualmente ela parou de
me espionar. Nesta mesma época, eu e a minha
esposa decidimos que jamais guardaríamos segredos um do outro, por mais difícil que fosse, e
sempre teríamos um conselheiro espiritual, mais
velho e mais experiente que nós, para nos orientar
nas áreas de dúvidas.

Quanto à igreja, ela sempre saberia de nossas
atividades, localização e de nossa situação ﬁnanceira. Nossa casa seria de vidro e não separaríamos a
família da igreja e vice-versa. Não colocaríamos sobre
a igreja fardos que nós mesmos não carregássemos,
pois, além de hipocrisia, seriamos desmascarados
com o tempo. Apesar de todos esses cuidados, não
podemos dizer que fomos perfeitos ao longo dos anos,
mas tentamos. O segredo realmente é não ﬁcarmos
sozinhos, mas deixarmos com que outras pessoas
nos orientem e até nos repreendam.
Pastores deveriam procurar seus diáconos e demais membros da diretoria da igreja para relatar suas
atividades semanais e mensais com o intuito de se
aproximar e conquistar cada vez mais a conﬁança
deles. Missionários deveriam enviar relatórios de
atividades mensais para suas igrejas mantenedoras
e relatório ﬁnanceiro anual para as suas agências
missionárias. Por outro lado, as agências missionárias
têm a obrigação de acompanhar a vida e o projeto
de seus missionários ao invés de responsabilizar as
igrejas enviadoras, pois todos nós estamos “carecas”
de saber que raramente uma igreja mãe supervisiona
os seus missionários no campo ou por falta de vontade
ou por falta de capacidade mesmo.
Se não ficássemos sozinhos, raramente pecaríamos contra Deus, nossa família e igreja. O
homem falível precisa se submeter às autoridades
constituídas por Deus para evitar a destruição
causada pelo pecado em sua vida. Que Deus nos
proteja!
Que Deus tenha misericórdias de nós!

Israel agora é Estado-nação

P

ara aqueles que observam os
acontecimentos no campo
da geopolítica e estão atentos a acontecimentos que podem
ser indicativos da proximidade da
consumação de todas as coisas,
esta é uma informação de grande
relevância profética. Mostra que o
tempo para fazermos a obra missionária nesta dispensação da graça está se esgotando rapidamente.
O Parlamento de Israel aprovou no
dia 19 de julho esta quinta-feira a
lei que deﬁne o país como o Estado do povo judeu. Aprovada por
62 votos a 55, após um intenso
debate, a lei “Estado-nação” protege a identidade judaica de Israel, denominada de
“lar nacional” do povo judeu. A nova lei aﬁrma que
“Israel é a terra natal histórica do povo judeu”, ao qual
é atribuído o direito exclusivo à autodeterminação.
“Jerusalém uniﬁcada” é declarada a capital de Israel.
A legislação também estabelece o hebraico como
idioma nacional, rebaixando o árabe, que antes era
considerado uma língua oﬁcial, ao status de “especial”. Também são deﬁnidos como símbolos do país
o hino nacional Hatikva - adaptado de um poema
judeu e que fala sobre o retorno do povo a Israel; a
bandeira branca e azul com a Estrela de Davi no centro, um menorá (candelabro judaico) de sete braços
com galhos de oliveira nos extremos e o calendário
hebraico, com feriados judaicos.
“É um momento decisivo na nossa história, que
inscreve em pedra nossa língua, nosso hino e nossa
bandeira”, aﬁrmou o primeiro-ministro Benjamin

Netanyahu após a votação da lei, apoiada por seu
governo de direita. “Israel é a nação do povo judeu,
que respeita os direitos individuais de todos os cidadãos. Este é nosso Estado – o Estado judeu.”
Segundo a legislação, todos os judeus têm o direito de migrar para Israel e obter a cidadania de
acordo com as disposições da lei. “O Estado atuará
para reunir os judeus no exílio e promoverá os assentamentos judaicos em seu território e vai alocar
recursos para esse ﬁm”, diz o texto aprovado.
Logo que a Lei foi aprovada, Netanyahu prometeu
assegurar que todos os direitos civis fossem protegidos, mas aﬁrmou que “a maioria também tem
direitos, e a maioria decide”.
Os árabes representam cerca de 20% dos quase 9 milhões de habitantes de Israel. Outros 5% da
população são compostos por cristãos não árabes e
outros grupos étnicos.

Setembro de 2018 •

24º Congresso Nacional da APEC
“Preparando crianças para tempos difíceis”

D

e 13 a 16 de dezembro
de 2018 em Águas de
Lindóia SP no Hotel
Majestic, acontecerá o 24º
Congresso Nacional da APEC
sob o tema “Preparando
crianças para tempos difíceis.”
Como preparar a nova
geração para enfrentar
os males e as corrupções
dos últimos dias? Como
preparar as crianças para
estes tempos difíceis? Eis
aí o grande desaﬁo deste
24º Congresso Nacional da
APEC. Você não pode ﬁcar
de fora. Inscreva-se com
toda sua família. Haverá Programação Especial para as
crianças a partir dos 3 anos
de idade e para adolescentes até os 14 anos. É muito
importante a participação
dos líderes dos ministérios
com crianças e adolescentes
da sua Igreja.
Para conhecer os temas
e preletores das plenárias,
das oﬁcinas, e também fazer
a sua inscrição, visite: www.
congresso.apec.com.br.
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL
PARA CRIANÇAS:

A equipe da APEC
fará um programa com
mensagem
bíblica e/ou
missionária,
com cânticos,
memorização
de versículos,
atividades
especiais,
no período
da manhã
(das 8h30 às
10h15) e no período da
noite (das 20h30 às 21h45).
O grupo de recreação
do hotel fará atividades
recreativas e esportivas,
no período da manhã, das
10h45 às 12h00; no período da tarde, das 14h30
às 17h45 e no período da
noite, das 19h30 às 20h30.
A Programação será dentro
das seguintes faixas etárias:
De 3 a 6 anos; De 7 a 11
anos; De 12 a 14 anos.
O Congresso Nacional da
APEC acontece no Centro de
Convenções do Hotel Majestic, em Águas de Lindóia.
Diversos hotéis na cidade
estão reservados para a hos-

pedagem dos congressistas.
Cada congressista escolhe
o hotel que considerar o
mais adequado. O padrão
de hospedagem dos hotéis
é excelente. Haverá transporte gratuito ida e volta
dos hotéis pertencentes ao
pool até o Centro de Convenções do Hotel Majestic,
onde ocorrerá o Congresso.
Cada hotel tem uma diária diferenciada. Para saber
o custo da diária em cada
hotel acesse RESERVAS DE
HOSPEDAGEM no site do
congresso: www.apec.com.
br. Central de Reservas do
Hotel Majestic WhatsApp:
(11) 9.7208-9145 Telefo-

nes: (11) 3217-9800 e (11)
3672-2955 E-mail: contato@
hotelmajestic.com.br. Setor
de Inscrições do Congresso
Fale com Ana Clara da Fonseca WhatsApp: (11) 9.96471517 Telefone: (11) 50896633 - ramal 216 E-mail:
congresso.apec@apec.com.
br. A inscrição precisa ser
processada via online: www.
congresso.apec.com.br
Texto montado de acordo com o folder do congresso enviado por Amélia
Tavares do Departamento
Administrativo: admin.
apec@apec.com.br, telefone: (11) 5089-6633.

II Mesa Redonda: Negócios e Missões

P

Pr Jenuan Lira e família

ela segunda vez, a Ministérios Multiculturais Maranata (Missão
Maranata) está organizando
uma Mesa Redonda Missionária. Não se trata de uma
conferência convencional,
mas de um tempo de apresentações especiais: palestras, testemunhos, ideias

inovadoras relacionados à
obra missionária, sempre visando à glória de Cristo por
meio do avanço do Evangelho entre as nações.
Como aconteceu há dois
anos, estamos convidando
representantes de várias
agências missionárias, bem
como missionários, pastores

Nosso
Destaque 3

Homens não se afogam porque caem na
água; eles se afogam porque permanecem lá.
(Mike Murdock)

e líderes, que se interessem pelo programa. Este ano teremos
como tópico principal
“Negócios e Missões”.
Este é um conceito já
bem desenvolvido nos
Estados Unidos, bem
como em outras partes do mundo. No Brasil, pelo que sabemos,
essa ideia está em
fase inicial. Cremos
que esse pode ser
um meio interessante,
pelo qual nosso povo
poderá abençoar mais
ainda todos os povos
da terra, “anunciando
entre as nações que o Senhor reina.”
Informações essenciais:
O evento será em Boa
Vista RR, nos dias 4 a 6 de
dezembro de 2018. A Igreja
Batista do Calvário está disponibilizando, gratuitamente, refeições e acomodações
coletivas. Mas, se alguém

quiser ﬁcar em um hotel, há
um bom local, com tarifas
razoáveis. Haverá transporte
para o local das reuniões.
Este ano o evento contará com representantes do
Brasil, Estados Unidos, Peru,
Guiana Inglesa, Ucrânia, Venezuela, África do Sul, entre
outros. A agenda do encontro, ainda tem espaço para
sugestões e, por isso, quem
tiver uma ideia que possa
enriquecer o conteúdo ou
queira indicar uma pessoa
para participar do evento
deve entrar em contato com
o organizador, Pr. Jenuan
Lira, pelo e-mail: pastorjenuan@gmail.com, ou pelo
telefone (85) 9783-9030.
Nos dias 7 a 9, imediatamente após a Mesa Redonda, a Igreja Batista do
Calvário estará realizando
sua Conferência Internacional de Missões. Quem
quiser participar, será muito
bem-vindo!

Autenticidade

A

Wagner Amaral

utenticidade é uma
das características
da santidade. Não a
pecaminosidade travestida
de autenticidade, agindo
indevidamente, como na
palavra que não edifica,
com a desculpa de “ser assim ou de fazer assim mesmo”;
mas, a atitude, consciente, de ser, ou de não ser, aquilo
que se aprende do Senhor por meio de sua Palavra.
Em sua primeira carta aos tessalonicenses, Paulo fala
de sua conduta para com seus irmãos em Tessalônica, e
começa com duas características, consequentes – base
bíblica e autenticidade. Tudo o que procedia de seu ensino
e direcionamento vinha do evangelho (2.2-4); e toda a
sua conduta estaria em coerência com este evangelho
compartilhado (2.5-8).
Como pastores, somos modelo para o rebanho, não
somente do conteúdo a ser aprendido; mas, também, da
conduta a ser assumida como adoração ao Senhor. Fazemos
parte do grupo de pessoas que recebeu capacitação para
aperfeiçoar os santos: “... pastores e mestres, tendo em vista
o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério,
para a ediﬁcação do corpo de Cristo” (Efésios 4.11-12).
Por outro lado, como homens, dotados de uma natureza pecaminosa, somos constantemente tentados a
agir, conforme o sistema mundano, que proporciona o
ambiente adequado para a natureza pecaminosa plantar
os desejos impuros e maliciosos que destroem a pessoa
por dentro, levando-a a pensamentos, sentimentos e ações
orgulhosas; assim como destroem por fora, dizimando
as relações pessoais, através da politicagem (mentira,
falsidade, omissão, partidarismo, etc).
Como homens, capacitados para o ministério pastoral,
devemos nos converter a humildade – submissão ao Senhor, lutando para viver a vida (o que inclui o ministério)
em coerência com o evangelho, à semelhança de Cristo.
Simultaneamente, devemos nos afastar do orgulho, normalmente identiﬁcado pela vaidade de nossos próprios
pensamentos, que promove a ignorância, a impaciência
e o desamor, resultando em dissolução (Efésios 4.17-19).
É terrível para o evangelho e desastroso para as igrejas,
quando pastores (modelos) cedem às ações pecaminosas,
comuns àqueles que identiﬁcamos como maus governantes e indesejáveis políticos. Nesses casos, onde está
a diferença promovida pelo evangelho? Como identiﬁcar
a esperança ou a nova vida em Cristo se agirmos como
os demais que não compactuam com os princípios do
Senhor e nenhuma intimidade possuem com a santidade? Como aﬁrma Paulo aos efésios, não podemos mais
viver como os gentios (4.17). Nada de boicote por motivação partidária. Se, há problema, a autenticidade deve
prevalecer na prática do diálogo aberto e na exposição
de propostas, visando a resolução. Nada de aﬁrmações
irresponsáveis acerca de pastores ou igrejas. Se, há ação
indevida, a honestidade e a disposição em agir em prol da
ediﬁcação deve prevalecer, agindo como Cristo ensinou
ao ir até a pessoa e oferecer ajuda para que a santidade
prevaleça. Aﬁnal, não é santo o planejar ações e o fomentar a discórdia, almejando a dissolução. Somos ensinados
e movidos pelo evangelho a autenticidade. Se, há algo a
dizer, devemos dizer; se, há discordâncias, devemos discuti-las; mas, sempre, agindo em santidade; pois, assim,
honraremos ao Senhor e, ainda, ensinaremos o povo a
ser e a agir como igreja.
Em um tempo de escancarada podridão moral e espiritual, evidenciemos a autenticidade em nosso viver e em nosso
ministrar às igrejas, inﬂuenciando os membros a santidade;
a ﬁm de que o evangelho seja contemplado em nossas ações
e em nossas relações, não havendo a mínima comparação
com os que compactuam da politicagem mundana. Assim,
em nosso falar, escrever, ensinar e pregar adoraremos ao
Senhor e a autoridade se imporá pela coerência entre nosso
discurso e prática. Este pequeno texto objetiva a reﬂexão e
a motivação em trabalhar em prol do Reino.

4 Observatório
Missionário

Não há maior obstáculo ao conhecimento do que o
orgulho, e nenhuma condição mais essencial do que a
humildade. (John Stott)

Somos Corpo
Vivo de Cristo
Rodolfo Garcia Montosa

“Ora, vós sois corpo de Cristo; e, individualmente,
membros desse corpo” (1 Coríntios 12.27)

Q

ual a relação do olho com o dedo? Nenhuma? Então
deixe um cisco entrar no seu olho e me diga para
onde seu dedo irá. Ou deixe uma farpa entrar no
seu dedo e me diga para onde seus olhos se voltarão.
Dentre as lindas metáforas usadas para descrever como
fomos feitos igreja, certamente uma das mais didáticas é
nos enxergarmos como corpo. Não qualquer corpo, mas o
corpo de Cristo, ou seja, corpo que tem Cristo por cabeça
(Cl 1.18). Vamos entender melhor nossa identidade como
igreja por intermédio dessa ﬁgura.
Tudo começa pela compreensão da singularidade
do corpo:
Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um
só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em
um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo,
quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres (1
Co 12.12-13). O Corpo de Cristo é singular, pois é único,
uno, sui generis, distinto e incomparável. Singularidade
fala de sua unicidade e unidade. Quando recebemos Jesus Cristo como Salvador e Senhor de nossa vida, somos
imediatamente batizados, inseridos, enxertados no corpo.
Nenhum dos salvos ﬁca fora. Não há distinção de raça,
cor, língua, nacionalidade, nível econômico ou social.
Apesar de muitas placas de igreja, muitas denominações
diferentes, aos olhos de Deus existe somente uma única
igreja, um único corpo, regido pelo seu cabeça, Cristo
(Ef 1.22-23). Sem unicidade, restaria um corpo dividido,
esquartejado, dilacerado, ou seja, morto.
Além da singularidade, é necessário aceitarmos a
pluralidade do corpo:
Porque também o corpo não é um só membro, mas
muitos. Se disser o pé: Porque não sou mão, não sou do
corpo; nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido
disser: Porque não sou olho, não sou do corpo; nem por
isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde
estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde, o olfato?
Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles
no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem
um só membro, onde estaria o corpo? (1 Co 12.14-19).
O corpo de Cristo é plural, pois é diversiﬁcado, variado,
multimodo, multiformatado e múltiplo. Pluralidade fala de
sua diversidade e abundância. Justamente da diversidade
se obtém riqueza, da variedade se expressa beleza, da pluralidade emana virtude, e disso tudo se torna conhecida a
multiforme sabedoria de Deus (Ef 3.10). Sem diversidade,
restaria um corpo disfuncional, inerte, imóvel, enfermo,
cheio de monotonia, mesmice e tédio.
Sendo singular e plural ao mesmo tempo é o que torna
possível a complementaridade do corpo:
Não podem os olhos dizer à mão: Não precisamos
de ti; nem ainda a cabeça, aos pés: Não preciso de vós.
Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser
mais fracos são necessários; e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra;
também os que em nós não são decorosos revestimos de
especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm
necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo,
concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha,
para que não haja divisão no corpo; pelo contrário, cooperem os membros, com igual cuidado, em favor uns
dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos
sofrem com ele; e, se um deles é honrado, com ele todos
se regozijam (1 Co 12.21-26). O corpo de Cristo é complementar, pois é interligado em seus sistemas, conexo
em suas partes, solidário entre si e recíproco em suas
funções. Complementaridade fala de sua mutualidade
e interdependência. Sem complementaridade, quando
um membro deixar de cumprir sua função, todo o corpo
sentirá. A falência de um membro causa sobrecarga em
outro. A falência múltipla leva à morte.
A conclusão dessa linda imagem é simples:
Somos um, diferentes e interdependentes. Vivendo
assim, todo o corpo, suprido e bem-vinculado por suas
juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede
de Deus (Cl 2.19).
http://www.institutojetro.com
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Encontro da AMI 2019 Seridó Paraibano
A AMI - Associação Missionária Independente, realizará um encontro com todos
os missionários e conselheiros nos dias 16 a 19 de julho
de 2019. O local do evento
poderá ser alterado, mas
em breve divulgado. A programação será toda voltada
para os missionários e conselheiros a ﬁm de que as novas
diretrizes, após a reforma estatutária, se tornem conhecidas. Até lá a Diretoria deverá

ter para aprovação o Regimento Interno da missão. 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).

Projeto Cocos BA

O missionário
Deusvânio Souza, com
ministério de implantação de igreja em
Cocos BA, recebeu, no
mês de junho próximo
passado, o apoio dos
irmãos do Projeto Desvelo: Dr. Thiago Cezar,
Pr. Charles, Pr. Bruno e
do Irmão Wender. Foram realizados atendimentos odontológicos
gratuitos para várias
pessoas da cidade de
Cocos, e na ocasião,
várias pessoas foram evangelizadas havendo algumas
decisões. Dentre essas decisões, há quatro pessoas
de uma mesma família que
estão recebendo estudos
bíblicos e tem chegado aos
cultos professando salvação
em Cristo Jesus. Sobre o local e culto, depois de Deus
ter dado o terreno, agora
estão sendo iniciados os

trabalhos de construção.
Os recursos necessários são
grandes, mas Deus é maior
e certamente suprirá o necessário. Deus certamente
irá usar ofertas das igrejas e
irmãos que queiram abençoar este ministério. Para
contatos com Pr Deusvânio,
use o e-mail: deusvanio@
hotmail.com e o celular (77)
9167-5979 (WhatsApp).

Cabo Verde - África

O missionário Omar e
Maria de Carvalho, juntamente com o ﬁlho Gustavo
chegamos em Cabo Verde
em 8 de Agosto. Gustavo retorna já agora em setembro
e nós ﬁcaremos cobrindo a
viagem de féria da família
do Pr. Luiz Nunes até 19 de
março de 2019. Orem pelos
trabalhos na igreja (Terça e
quinta à noite e domingo de
manhã), assim como os pontos de pregação na Achadi-

nha Baixa (Domingo à
noite na praça), Alto da
Glória (Sábado à tarde),
e Trindade (Quarta e
Sábado à noite). Estaremos ajudando no período que estamos aqui
em Cabo Verde, África,
e até a liberação do
projeto da Igreja Emanuel
de Cravinhos SP, na construção do templo de uma Igreja
Batista em Cuba, na cidade
de Santiago, onde são membros a família de uma irmã
que congrega aqui conosco,
em Cabo Verde. Já temos R$
800,00 reais por mês para
esse projeto. Orem conosco
para conseguirmos atingir
um valor maior. Na foto o
templo atual com o alicerce
do início da obra.

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).

No início deste ano de
2018, no dia 6 de janeiro, foi
dado início aos trabalhos da
Congregação Batista Bíblica
Fundamentalista na Cidade
de São Vicente do Seridó,
PB. Depois de 6 meses, no
mês de Julho de 2018 foi
realizado o primeiro batismo de irmãos da nova igreja
que está nascendo. O novo
trabalho já tem um terreno
no qual foi dado a largada
para a construção do templo. Enquanto isso, na igreja
mãe, na Cidade de Cubati,
o prédio também está passando por uma ampliação

em sua estrutura. O missionário Marcos Antonio,
à frente destes trabalhos,
também está realizando cultos nos sítios: Abreu, Canoa
Velha, Malhada da Bezerra
e Docelino Folador. Outra
boa notícia é o fato de dois
jovens, que estão sendo
preparados para o campo,
foram enviados, em janeiro, para extensão do SIBB
em Campina Grande-PB.
Continuem orando pelo Pr.
Marcos Antonio. Contatos
pelo e-mail: ministerioserido@gmail.com, telefone
(83) 9642-4133.

Conferência
Missionária IBE
De 19 a 21 de outubro
de 2018, a Igreja Batista Esperança em Vila Mariana
São Paulo SP, sob a liderança do Pr. Sérgio Moura, estará realizando a Conferência Missionária Anual sob o
tema “Não me calarei”. O
preletor será o missionário
Pr. Fernando César Martins
que está implantando igreja em São Carlos SP. Todos
os missionários apoiados
pela IBE estão convida-

dos a se inscreverem para
participar com alojamento
garantido nos lares de irmãos membros da igreja.
Os contatos sobre a conferência podem ser feitos
com a irmã Giovana Saraiva, Segunda Secretária do
Conselho de Missões da
IBE pelo e-mail para contatos é: missoes@ibe.org.
br ou secretaria@ibe.org.
br, ou pelo telefone (16)
98540-3404 (WhatsApp).

Morro Agudo SP

A Igreja
Batista do Calvário em Morro Agudo SP,
liderada pelo
Pr. Edson Venâncio, realiza
Conferencia
Missionária
para renovação da Promessa de Fé para
Missões nos
dias 01 e 02 de
setembro deste 2018. O
preletor foi o missionário
Pr. Tomé Lopes dos Santos que abordou o tema:

Missões: Projeto de Deus,
Tarefa da Igreja. Pr. Tomé
é um dos missionários da
Igreja Batista do Calvário.
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A fé salvadora aprende em acreditar em contradições, a rir
das impossibilidades e dizer, “Isso não pode ser, mas mesmo
assim, será.” (C. H. Spurgeon)

Bênçãos no Chile

No dia 26, último domingo de agosto, mais duas
almas foram salvas em Machali, Chile sob o ministério
do missionário Pr. Valtair e
família. Na EBD duas crianças de 9 e 10 anos, que estavam sendo evangelizadas,
entregaram a vida a Jesus.
Agosto foi um mês abençoado com o pastor pregando expositivamente em

Colossenses e cinco almas
salvas. O local de reuniões
e cultos começa a ﬁcar pequeno, pois nos domingos,
quando todos estão presentes, ﬁca totalmente cheio.
Orem pelo trabalho em Machali, pois há necessidade
de crescimento dos novos
irmãos através do discipulado. Contatos pelo e-mail:
raquel.valtair@gmail.com.

Projeto Índia

O missionário Pr. Donizetti Aparecido Matias
Júnior e sua família estão
correndo vários estados
brasileiros na divulgação do
Projeto Índia. Ele já visitou
bem mais de uma centena
de igrejas, mas ainda tem
tido poucas respostas concretas de parceria no sustento que está apenas na

casa dos 15% do necessário.
Em 2020 ele pretende entrar
no campo da Índia, mas para
isso é necessário que desde
já receba apoio ﬁnanceiro,
pois há custos elevados na
preparação. Para marcar
uma visita do missionário
em sua igreja, entre em
contato pelo telefone (16)
99129-3748 (WhatsApp).

Boticão MG

Família Teixeira
O missionário David Teixeira apoiado por quatro
igrejas realizou um encontro
de uma noite para levantar
recursos para a obra missionária, alcançando uma
oferta de R$ 1.644,15. Esses
recursos foram destinados
para a compra de portas e
janelas do templo. Missão
Venezuela: Como planejado a missão foi concluída
com sucesso, sob a boa
mão do Senhor. Foram 18
dias, sendo 12 na Venezuela
e 6 viajando. O apoio aos
missionários que estão na
Venezuela foi feito com a
ajuda dos irmãos do Brasil: Entrega de material

esportivo, oferta para medicamentos e oferta para
o acampamento. Gratidão
especial para Pr. Gideão, de
Pacaraima RR, Pr. Fernando,
Pr. Eliezer, Pr. Miguel e os
missionários Edgar, Erwin,
Juan e Raimundo. Todos
contribuíram a estadia da
equipe na Venezuela. A gratidão se estende às igrejas
no Brasil que ofertaram
para que a missão fosse
realizada. Orem pelo missionário David, sua esposa
Cati, e os ﬁlhos Caio e Diego. Contato pelo telefone
(91) 98216-8800, e-mail:
david_oamado@hotmail.
com.

Retorno a Moçambique
Depois de um
período para exames médicos e
tratamentos, inclusive uma cirurgia aqui no Brasil,
a missionária Rosângela da Silva
Feitosa retornou
a Moçambique no
dia n30 de agosto
próximo passado.
Chegou a Maputo na tarde do dia
31 de agosto, juntamente
com o Pr. Divino e família
que também retornaram
ao campo missionário na

África. Para contatos coma
Rosângela e-mail: missrosangelafeitosa@gmail.com,
telefone +258 84 614 3334.

Conferência CTPI
O Presidente e Coordenador de Missões da AMI,
Pr. Carlos Alberto Moraes,
mais o Pr. Ademário Júnior,
Segundo Diretor Administrativo, participaram da
Décima Conferência de
Plantação de Igrejas promovido pelo CTPI – Centro
de Treinamento para Plantadores de Igrejas. O evento foi realizado no Expo D.
Na noite do sábado, dia
primeiro de setembro, o missionário Pr. Anderson Dantas, atendendo um pedido
de socorro enquanto estava
em uma padaria, encontrou
um senhor esfaqueado e
todo ensanguentado nos
seus últimos suspiros. Enquanto aguardava o socorro
e orava tentando evangelizar
o homem que morria, Pr. Anderson sentiu-se impactado
como nunca diante da im-

potência humana. Aquele
homem morreu de parada
respiratória após ter sido
socorrido e encaminhado à
UPA de Campo Belo MG. Segundo as informações, foram
onze facadas durante uma
discussão. Pr. Dantas pede
oração pelo seu ministério
no Boticão, pois mesmo
sendo um Distrito está como
toda a nossa nação, cheio de
pessoas presas aos vícios e
carentes da graça de Deus.

Pedro, anexo ao Parque D.
Pedro Shopping, em Campinas SP nos dias 28 a 30
de agosto. O evento, que é
de cunho interdenominacional, tem sido um marco
na indicação de rumos para
implantadores de igrejas.
O objetivo do presidente
da AMI foi colher subsídios
para serem aplicados dentro da missão.

Observatório
Missionário 5

DICAS de Leitura

FUNDAMENTOS DO CRISTIANISMO
Alister McGrath e J.I. Packer
www.vidanova.com.br
Dois mil anos depois
da cruciﬁcação de Jesus, o
cristianismo conta com mais
seguidores do que qualquer
outra religião do mundo.
Quais são suas crenças essenciais? Como surgiram?
Como as diversas igrejas
entendem essas crenças?
Como elas inﬂuenciam a maneira de os cristãos viverem?
Nesta obra você encontrará
TUDO que é necessário para
a compreensão da fé cristã.

COMUNIDADE CATIVANTE
Mark Dever e Jamie Dunlop
www.editoraﬁel.com.br
Somos chamado para
vivenciar uma unidade e
assumir o compromisso
de cuidados mútuos além
das convenções naturais.
A vida em comunidade só
pode ser realidade quando se conﬁa plenamente no poder de Deus no
evangelho. Em A Comunidade Cativante, Mark
Dever e Jamie Dunlop
propõem uma visão ousada e cativante de uma
comunhão autêntica na
igreja local.
CHECK-UP
Daniel Lima
www.chamada.com.br
Qual o estado de
saúde emocional e espiritual dos pastores
e líderes? O que deve
ser feito a respeito? A
saúde emocional e espiritual do líder afeta
diretamente a saúde
de cada ministério. No
início de 2018 foi realizada uma pesquisa
com pastores e líderes
gaúchos. A partir dos
resultados, vários deles
escreveram comentando os mais diferentes
aspectos da saúde
emocional e espiritual dos pastores.

6 Visão
Panorâmica
Fal ar d e
Jesus!

F

Fala-se muito do amor de Deus, mas pouco de Sua justiça.
Por isso, muitos têm uma visão muito baixa de Deus e estão
cegos para o seu pecado. (Paul Washer)

Barbosa Neto

alar sobre Jesus é uma tarefa difícil, e ao mesmo tempo, gratiﬁcante, pois Ele tem
qualidades que superam a todos os seres humanos que já
viveram neste planeta. Tinha razão os guardas que foram
prendê-Lo e ao serem interrogado pelos que os enviaram,
por não terem prendi, responderam: “Jamais alguém falou
como este homem” (João 7.46).
Sendo esta a mais pura expressão da verdade, cabe a nós
o dever de ouvi-Lo, obedecê-Lo e segui-Lo. Em assim e assim
fazendo, a nossa vida sofrerá uma transformação radical, ou
melhor, como diz certo autor: “passaremos do ordinário ao
extraordinário!”. Entendo, como simples servo do Senhor,
que o trabalho de todo pregador, do consciente ministro do
Evangelho, que ele é fruto de uma intimidade profunda com
as Sagradas Escrituras, mormente as inseridas em o Novo
Testamento, as quais contribuirão para o enriquecimento
das nossas ovelhas a nós conﬁadas pelo Senhor Jesus, que
uma vez nos conscientizando do Senhorio absoluto de Jesus,
entendemos que os Seus mandamentos têm força de lei,
e por isso, devem ser levados a sério por todos nós, Seus
ministros que aﬁrmamos ser. Muito a sério!
E o melhor de tudo isso, é que os Seus mandamentos
não são pesados, mas como Ele mesmo o disse: “porque o
meu jugo é suave e o meu fardo é leve” (Mateus 11.30). Nós,
os pastores, que desviamos o nosso foco do Seu chamado
ministerial e da nossa vocação, causando e atraído obstáculos
e trazendo para nós, coisas assustadoras ao desempenho do
nosso ministério pastoral, é porque somos desobediente,
somos rebelde ou ainda não ouvimos ou nunca ouvimos,
verdadeiramente, o chamado do Senhor Jesus nos fez para
trabalharmos na Sua seara! No mínimo, ouvimos apenas um
assovio, e pensamos, erroneamente, que isso foi o chamado
do Senhor Jesus, e por isso nosso ministério caminha para o
fracasso total! Pensemos nisso seriamente diante do Senhor
Deus a quem dizemos servi-Lo!
Por isso, humildemente, quero vos chamar a devida atenção, caros colegas, a uma reﬂexão ﬁrma e determinada, a
uma reﬂexão séria e profunda diante do Senhor Deus! Diante
disso, devemos nos questionar, se estamos ou não, seguindo
as orientações seríssimas de Maria, a bendita Mãe de Jesus:
“Então ela falou ao seus serventes: Fazei TUDO o que Ele
vos disser” (João 2.5). Eu vos pergunto, amados colegas
pastores: vocês estão fazendo assim?” – ﬁca com cada um
de nós a devida resposta! Certamente, quem atenta para os
mandamentos de Jesus, vai contemplar os Seus milagres, tal
como acontecerá exatamente aos serventes ocorridos por
ocasião das bodas em Caná! (João 2.1-12)
Nosso “evangelho água com açúcar”, às vezes extraído
da Sagradas Escrituras, mas com objetivo outros para carapuça encomendada por nós mesmos, ou para sustentação
de nossas argumentações e desejos pessoais, que às vezes
pregamos ou pensamos que estamos pregando, para ninguém mesmo ou apenas para o vazio, não levará ninguém
ao quebrantamento e a um compromisso sério, seriíssimo
e maior com o Senhor Jesus! Pensemos nisso! Quanto mais
falamos de “direitos adquiridos” e “vitórias conquistadas”,
mais arrogantes, egoístas e vaidosos se tornam os “os crentes ou cristãos”, aos nossos cuidados pastorais! Vocês todos
sabiam disso?
Quais são os nossos deveres? Quais os nossos direitos? Temos alguns compromissos e responsabilidades para com Deus?
Quais? TUDO já foi feito e conquistado e nós só temos apenas o
desfrutar? Analisemos isso, com muita seriedade! Detalhe por
detalhe! O que estamos ensinando aos “novos convertidos”
assim como os “veteranos”? A Palavra da Verdade do Evangelho
é o que pregamos ou temos pensado que pregamos? Ou apenas
a Palavra do Evangelho segundo nossos pensamentos e desejos?
A diferença é enorme, a diferente é tão equidistante como a do
Norte ao Sul! Nem a mínima comparação há!
Precisamos “despertar do sono” do comodismo e do mesmíssimo de sempre e da falta de compromisso gritante a qual
paira, visível e explicitamente ao nosso redor! Precisamos
pregar e ensinar a Verdade, primeiramente para nós mesmos,
doa a quem doer! A dor por mais doída que seja, não mata!
Apenas nos ensina a gemermos de dor! Às vezes, insuportáveis!
Somos arautos do Senhor e não de nós mesmos! Há
exigências da Graça. Há mandamentos em Cristo. Ou nos
comportamos com muita seriedade, como “embaixadores
em nome de Cristo como se Deus (mesmo) exortasse por
nosso intermédio”, ou estamos recreativamente e por nossa
conta própria, mudando o foco ministerial para o qual fomos
chamados e vocacionados! Ou não fomos chamados e vocacionados?! Com cada um de nós a resposta que o Senhor
Deus quer conﬁrmada de nossa parte!
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Continuação da página 1

Jubileu Ministerial do Pr. Francisco Freitas
1968 – 2018

RESUMO BIOGRÁFICO
MINISTERIAL DO PR.
FRANCISCO FREITAS
Pastor Francisco Freitas
Barbosa, 71 anos, casado
com Ilma Nóbrega, com
quem tem quatro filhos:
Joice, Keila, Késsia e Caíque
Nóbrega Barbosa. Converteu-se ao Senhor e Salvador
Jesus Cristo em 10 agosto
de 1965, na Igreja Batista
do Miraau AM. Foi para
Manaus em julho de 1968,
cursou Teologia Média no
Seminário Teológico Batista
de Manaus, concluindo em
1972.
Foi consagrado ao ministério pastoral no dia 28 de
fevereiro de 1976 pela Igreja
Batista Belo Jardim, onde foi
membro por 16 anos, sendo
que 5 anos, na condição de
pastor auxiliar. Neste período iniciou o trabalho no
bairro Compensa II, e no
dia 28 de janeiro de 1977
organizou a Igreja permanecendo como seu pastor por
quase 30 anos até dezembro
de 2004. Em 2005 aceitou
um novo desaﬁo e foi para o
município de Codajás, onde
pastoreou a Igreja Batista
25 de Dezembro, por de 5
anos e meio.
Nos seus 42 anos de

Pastores presentes

Pr. Ricardo e Pr Francisco

ministério evangelístico e
pastoral, desbravou os rincões do grande Amazonas,
levando como bandeira e espada, a Palavra de Deus, a
Bíblia Sagrada. Copeá, Coari,
Rio Preto da Eva, Rio Branco AC, Ilha da Marchantaria,
Manaquiri e Andiroba, entre
outros municípios e cidades,
ouviram o testemunho de

Família do Pr. Francisco

abnegação cabocla deste
servo de Deus.
Membro fundador da
Organização B.I. Batistas da
Fé (hoje MIBRAFÉ), exerceu
com dignidade as funções
de secretário executivo e a
de presidente durante os
anos de 1997 a 2000.
Atualmente o pastor
Francisco está como pastor

responsável pela Congregação Batista em Manapolis,
no município de Rio Preto
da Eva no Amazonas.
Filhos: Joyce Nóbrega
Barbosa Borges; Keila Nóbrega Barbosa, Kessia Nóbrega Barbosa
Caíque Nóbrega Barbosa. Neto: Calebe Nóbrega
Barbosa Borges

Ouvindo a história
Alexandrina Camargo Pauluci

O

Sonho passou
a ser realidade!
Ficamos um mês
em Araruva, hoje conhecida como Marilândia
do Sul. Sr. Willi Houser
doou para o início desta
obra um terreno de 10
alqueires. Estávamos
prontos, junto a 8 alunos que vieram conosco, era
hora de começar Maranata.
Teríamos que morar em barracas, enquanto começávamos as construções, porém,
um milagre aconteceu. A
irmã do Sr. Willi, através de
seu ﬁlho Sr. Arthur Sthalk,
nos vendeu algumas construções inacabadas, porém,
muito boas para darmos início ao nosso tão esperado e
amado Instituto Brasileiro
de Evangelistas e Missionários. Como? Não tínhamos
como comprar, estávamos
só esperando no Senhor.
Em Araruva demos início
as primeiras aulas ao ar livre,
porque nossa casa tinha só

3 cômodos. As moças ﬁcavam conosco e os rapazes no
hotel com Sr. Paulo e Dona
Violeta. Ali começamos a
evangelização, sem perder
tempo, trabalhamos com
crianças e tivemos a alegria
de ver muitas delas aceitando Cristo como Salvador.
Que bênção, o Milagre
aconteceu! No dia 5 de agosto a compra foi fechada com
Dona Marta, pela fé, não só
nossa, mas, especialmente
dela em nos confiar suas
propriedades. No dia 6, com
muita alegria e gratidão a
Deus, chegamos em Eldorado: Pr. Paulo e Dona Violeta;
Pr. Artêmio e Alexandrina,

Carmem Mota, Vera, Guilhermina Gamper, Edvaldo
Benedito Souza, Eduardo
Vasconcellos, Guilhermina
e Martinha.
Os prédios estavam fechados há muito tempo e
passaram a ser moradia de
morcegos, gambás e companhia, por isso tivemos
bastante trabalho até que a
grande obra tivesse seu início. Tínhamos uma cozinha
para todos. Nós, os líderes,
moramos por algum tempo numa parte do local que
hoje é a Capela, dividindo
espaço com os rapazes. As
moças ﬁcaram no sótão, que
ﬁcava sobre um dos prédios,

onde hoje é o refeitório.
Bem, queridos, posso
dizer que o Senhor esteve
conosco. Sempre! As lutas
foram muitas, porém, este
ano 2018, o IBM completa
seus 56 anos. Tenho muito
a escrever testemunhando
daquilo que o Senhor pode
fazer por servos que verdadeiramente nele conﬁam.
Muitos desafios vieram, lutas, perplexidades.
Uma Obra de Fé! Nenhuma
fonte humana de sustento
ﬁxo, mas o Senhor sempre
foi ﬁel. E sempre será! E nós
seguiremos ﬁrmes até que
Ele venha. Maranata! Vem
Senhor Jesus!

Toda vez que o homem pensa em navegar para longe
de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto.
(Billy Graham)

Setembro de 2018 •

39 Anos
Nos dias 18 e 19 de
agosto de 2018 a Igreja
Batista Teresópolis em
Porto Alegre RS sob a liderança do Pr. José Nilton
Vieira, comemorou o trigésimo nono aniversário
de organização realizando
uma série de conferências. O preletor foi o Pr.
José Stephanini Neto da
Igreja Batista Bíblica Partenon, também de Porto
Alegre, abordando o tema:

Casados para Sempre

“Os Desafios da Igreja no
Mundo Pós Moderno”. No
sábado a igreja recebeu

apoio de igrejas co-irmãs
e diversos pastores como
mostra a foto.

10 Anos das Bellas e Saudáveis
Neste ano, o Encontro das Bellas e Saudáveis
será em Barretos no dia 2
de novembro, feriado de
Finados, das 8 às 17 horas.
O investimento por pessoa
será de R$ 80,00 (Oitenta
reais) para mulheres casadas ou solteiras. Como sempre, será um dia planejado
só para as Bellas. O tema
será, “AS DIGITAIS DE DEUS
EM MIM”, tendo como preletora, Maísa Ismael. Ha-

Radar
Geral 7

verá, além das palestras,
momentos com Deus, informação, prevenção, mimos e muita comunhão.

Aconchego
Pastoral

Não perca. Para saber mais:
E-mail: maisaapsilvaismael@gmail.com, ou telefone
(17) 99219-3299.

6º Aniversário

No dia 25 de agosto de
2018, dez casais da Igreja
Batista do Calvário em Morro Agudo SP, sob a liderança
do Pr. Edson Venâncio, dez
casais renovaram seus votos
de casamento perante seus
familiares, irmãos da igreja
e amigos convidados. A cerimônia teve lugar na Chácara
Eve, em Morro Agudo e o
celebrante foi o Pr. Luciano
Martins da Igreja batista
Central de Barretos SP. Os
casais participantes foram:
Silvio e Raquel, Marlon e

Fabiana Pr. Edson e Priscila,
Alan e Cíntia, Éder e Elisama,
Adriano e Aline, Claudinei
e Cristina, Rogério e Beatriz, Fábio e Elida, Daniel e
Micaela. No evento aconteceu, também, a entrega do
certiﬁcado da conclusão do
curso Casados para Sempre
ministrado pelos irmãos, Silvio e Raquel e Pr. Luciano
Martins e Joice. Dias 14 a
17 de novembro haverá os
outros dois cursos da sequência do Casados para Sempre: “Pais para toda a vida”

e “Tornando dois em um Curso para Noivos”. Os preletores serão o Pr. José Antonio e sua esposa Mírian.
Para participar desses dois
cursos é necessário ter feito
o Casados para Sempre. Os
cursos serão realizados pela
Igreja Batista do Calvário em
Morro Agudo. Para inscrição e maiores informações,
entre em contato com o irmão Sílvio Guadanhin pelo
e-mail: sr.guadanhim@bol.
com.br, ou whatsapp (16)
99215-9993.

Ensino Infantil num Clique

O Ensino Infantil num
Clique nasceu com o objetivo de oferecer aulas bíblicas prontas e ideias criativas
para facilitar o trabalho de
pais e educadores no importante desaﬁo de semear a
Palavra de Deus no coração
das crianças. A autora, Regina Cobra Marques é formada em Letras e Educação

pela USP, com mais de 40
anos de experiência no Ensino Bíblico Infantil, escola
bíblica de férias, trabalhos
missionários, implantação
de igreja, liderança ministerial e aconselhamento
cristão. As lições estão divididas por faixas etárias:
Berçário de 0 a 1 ano e 6
meses; Maternal de 1 ano

e 6 meses a 2 anos; Principiantes de 3 a 4 anos; Pré
-primário de 5 e 6 anos;
Primário de 7 a 8 anos e
Juniores de 9 a 12 anos.
Para saber mais:
http://ensinoinfantilnumclique.com.br/, telefone: (11) 99261-2079,
E-mail: contato@ensinoinfantilnumclique.com.br

Quatro anos do Instituto Pedra Viva
A MBAM - Missão Brasileira de Apoio
aos Missionários já deu início à reforma do
prédio em Orlândia onde serão realizados
eventos para pastores e missionários. O
Aconchego Pastoral será um encontro baseado em Marcos 6.31, quando Jesus diz aos
seus discípulos: “Vinde vós, aqui à parte,
a um lugar deserto, e repousai um pouco.
Porque havia muitos que iam, e vinham, e
não tinha tempo para comer.” Aconchego
Pastoral projeta ser um lugar onde os pastores possam aninhar-se para momentos
reparadores, revigorantes e, acima de tudo,
estimulantes para continuar servindo com
alegria ao nosso Deus. Quando Jesus usou a
expressão “um lugar deserto”, queria afastá
-los das atividades normais. Não é deserto
literal. É afastar-se de tudo para um tempo
de íntima comunhão com Deus. Trata-se de
um lugar calmo, à parte, longe da multidão.
Conversar com Jesus de maneira mais íntima
através da comunhão com iguais, meditação
na palavra e oração. Orem por este projeto
que deverá ajudar pastores e missionários.

A Igreja Batista Nova Esperança em
Piumhi MG, siderada pelo missionário
Pr. Luis Miguel Gianeli comemorou o sexto aniversário de fundação realizando
conferências nos dias 1 e 2 de setembro
deste 2018. O preletor foi o Pr. Ricardo
Pereira, da Igreja Batista Esperança em
Tatuapé, São Paulo SP, na foto com a família. O tema da conferencia foi “Igreja
por excelência”.

No início, o curso de treinamento do Instituto Pedra
Viva era oferecido somente
a vocacionados da região
urbana, mas novos desaﬁos surgiram e seis irmãos
ribeirinhos, estão recebendo
conhecimento teológico no
Amazonas e agora em parceria com a Missão Bandeirantes (Missão que atua a mais
de vinte anos no evangelismo do sertão do Rio Grande
no Norte), foi organizado um
currículo para obreiros do
sertão, que precisam ser capacitados e treinados para
pregarem na realidade do
sertão nordestino.
Além disso louvamos a
Deus pela vida do Pr. Mateus Bueno, aluno formado
do Instituto Pedra Viva e o
primeiro grande incentivador
deste projeto que está plantando uma igreja no sul do
Pará, na cidade de Marabá.
Acompanhamos este trabalho desde seu início e pude
visitar a congregação neste
mês de agosto. Uma bênção!
Com o projeto Obreiros
do Sertão, oportunidades
estão aparecendo, na cidade de Carnaubais RN onde
reunimos uma vez por mês
um pequeno grupo de estudo bíblico evangelístico.
Também estamos orando
por projetos de treinamento no sertão dos estados do

Rio Grande do Norte, Ceará
e Bahia. Nossa oração é que
os povoados do sertão também sejam alcançados pela
pregação do evangelho de
Cristo. Para isso precisamos
de mais trabalhadores nesta
seara que é tão grande.
Peço que, continuamente, façam orações por
nós, para que o trabalho
do ministério Pedra Viva de
treinar obreiros, e preparar
líderes nas igrejas locais se
consolide cada vez mais.
Pr. Edilson Araújo, diretor
do Instituto Pedra Viva.
Acesse: www.institutopedravivia.com.br
Contatos pelo telefone:
(84) 98628-3932
(WhatsApp)
E-mail: adm.pedraviva@
gmail.com ou pastoredilsonaraujo@gmail.com
FOTOS
Na viagem de preparação
para o curso de obreiros do

sertão foram visitadas as cidades de Santana do Seridó
e Equador, no estado do Rio
Grande do Norte, e São José
do Sabugi e Santa Luzia na
Paraíba. As duas cidades da
Paraíba não possuem igreja
fundamentalista e a cidade
de São José do Sabugi não
tem nenhuma igreja Batista.
Projeto Obreiro do Sertão
tomando forma. Pr. Edilson
Araújo, Pastor Alexandre
(presidente da missão bandeirantes), irmão Daniel
sondando e evangelizando
no sertão do Rio Grande do
Norte, em Santana do Seridó.
Trabalho de plantação de
Igreja Batista Fundamentalista
em Marabá, pelo Pr. Mateus
Bueno, formado pelo Instituto
Pedra Viva. A cidade de Marabá
tem aproximadamente 280.000
habitantes sem nenhum trabalho fundamentalista. O pastor
Mateus iniciou a Igreja e temos
orado para consolidar esse trabalho no estado do Pará.

8 Espaço
Final

Empregue o que Deus lhe confiou, fazendo o bem, todo o
bem possível, em todos os tipos e graus possíveis…
(John Wesley)
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A Pregação da Morte: Bispo da Universal incentiva o
holocausto de crianças.
Pr. Jenuan Lira

“Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados.” (Provérbios 31.8)

H

á poucos dias, tive a
tristeza de assistir a
um pequeno vídeo,
em que o líder da Universal,
“em alto e bom som”, aﬁrma sua posição de completa
concordância com o aborto.
Não sei há quanto tempo
esse vídeo está disponível
na web, mas, quando o assisti, já havia sido visualizado por quase dois milhões
de pessoas. Assusta-me só
pensar em quantas crianças
já devem ter sido assassinadas pelo incentivo do dono
da Igreja Universal.
Com voz mansa e melodiosa, típica de lobo em
pele de ovelha, Edir Macedo se dirige à Associação
de Mulheres Cristãs, que
suponho ser parte da IURD,

relacionando as vantagens
do assassinato infantil.
Querendo impressionar
e pressionar as mulheres presentes com estatísticas falaciosas,
Edir menciona os
benefícios sociais
em Nova York, depois
que a lei do aborto foi
promulgada. Animado
com sua causa nefasta, o
dono da Record não poupa
sequer a honra da sua mãe,
que, segundo ele, por causa
de diﬁculdades, abortou 16
dos 33 ﬁlhos que gerou. Sem
entrar no mérito da questão, suponho que a mãe do
proprietário da Universal,
até pela época em que se
deram os fatos, se é que
se deram mesmo, deve ter
sido vítima de abortos espontâneos, tão comuns em
décadas passadas, quando
o adequado procedimento
pré-natal era praticamente
inexistente. É difícil imaginar que a mãe do dito bispo
tenha tido condições físicas
para resistir a 16 intervenções abortivas, considerando-se o tremendo risco que
tais procedimentos ofereciam às mulheres em anos.
Sendo um ato ilegal, a

maioria dos abortos no Brasil, são feitos, mesmo em
nossos dias, na clandestinidade, o que aumenta substancialmente o risco para a
mãe. Ao reforçar seus argumentos com o testemunho
de vida da sua mãe, Edir
Macedo não somente dá
a entender que os crimes
foram praticados de forma
calculada, mas também declara que, os abortos não
fazem diferença, porque,
apesar deles, sua mãe está
com Deus. Nesse ponto,
Edir Macedo não somente
se revela tendencioso, mas
também mostra que seu entendimento da salvação é
absolutamente contrário ao
ensino das Escrituras. Sua
ênfase é no fato de que a
mãe foi salva, apesar do
aborto, sem fazer a mínima
menção do arrependimento
do seus pecados e da fé em
Cristo. Em outras palavras:
se fosse outra coisa mais
grave, minha mãe não teria
sido salva. Ou seja, a salvação da mãe poderia ter sido
comprometida por outras
obras desqualificatórias,
mas não pela prática insigniﬁcante do aborto.
Um fato que não pode

deixar de ser observado no vídeo é a ausência absoluta de qualquer
referência bíblica. Era o
mínimo que se poderia
esperar em uma mensagem tão séria e controversa. Sua batalha
pró-aborto, como ele
mesmo diz, é muito
mais uma questão de
inteligência do que de
fé. Isso pode até ser, se o
termo inteligência estiver
ligado aos inteligentes desse
mundo, cuja sabedoria não
passa de astúcia e loucura
diante de Deus (1 Coríntios
3.19). Tendo como ponto de
partida meramente o raciocínio humano, é fácil encontrar apoio para a matança de
inocentes, pois “do coração
dos homens, é que procedem os maus desígnios, a
prostituição, os furtos, os

homicídios, os adultérios, a
avareza, as malícias, o dolo,
a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura
(Mc 7.21-22). Por esse motivo, Edir Macedo precisa se
apoiar na sua “inteligência”
e desconsiderar o ensino bíblico, pois é impossível encontrar no estudo honesto
da Palavra de Deus apoio
ao aborto. Ao contrário, o
que se vê nas Escrituras é
o ensino de que Deus nos

conheceu, amou e protegeu quando, no útero de
nossa mãe, éramos apenas
uma “substância informe”
(Sl 139.16). Quando Deus
chama Jeremias para o ministério profético, o Senhor
declara: “Antes que eu te
formasse no ventre materno, eu te conheci, e, antes
que saísses da madre, te
consagrei, e te constituí profeta às nações.” (Jeremias
1.5). Não há menor dúvida
de que, desde os primeiros
e maravilhosos desenvolvimentos embrionários, Deus
dispensa amor e cuidado
para com as crianças no
ventre materno.
Para quem conhece as
Escrituras e tem respeito
pelo sagrado encargo do
ensino e pregação da Bíblia,
a parte mais chocante é ver
um homem sem o menor
respeito pelas Escrituras ser
reconhecido como ‘pastor’
de milhares de pessoas no
Brasil no mundo. Pelo que
se sabe publicamente, ao
longo dos anos, Edir Macedo tem se envolvido em
diversos escândalos, enquanto construiu um império econômico fazendo
grandes negócio no mercado da fé. Apesar disso,
ainda tem coragem de
chamar sua própria igreja
de Igreja Universal do Reino de Deus. A igreja pode
querer ser universal e ter
todas as feições de um reino. Quanto a ser de Deus é
discutível, principalmente
se estivermos falando de
Deus da Bíblia.
O projeto de aprovação
de leis que liberam o assassinato de crianças no ventre
das mães é uma questão
que ganhar cada vez mais
força na sociedade brasileira. Pelo visto, a onda do
assassinato dos inocentes
tende a crescer, engrossada, inclusive, pelo apoio
de líderes ditos cristãos. É
tempo de clamar a Deus em
favor de milhares de crianças que estão ameaçadas
de ser mortas no lugar onde
a vida deveria ser o mais
poderoso impulso: o útero
materno… Deus salve nossas crianças!

