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D

e vez em quando,
matérias publicadas
na imprensa, mostram que muitos brasileiros
querem sair do Brasil. Eu já
vi pesquisas indicando que
entre os jovens, esse desejo

é mais forte. Nas camadas
abaixo de 35 anos - sair do
Brasil não é apenas um desejo – é quase uma obsessão.
A motivação para sair
oscila entre crise econômi-

Podemos alcançar
muitos estrangeiros
dentro do Brasil

E

m um país repleto
de diversidade, criar
estratégias para alcançar grupos e culturas
específicas é um desafio
que não podemos deixar de
lado. Além da pluralidade do
povo brasileiro, nosso país
tornou-se também casa de
muitos outros povos. Imigrantes, refugiados… gente
que encontrou aqui paz e
recomeço. A eles é também
necessário mostrar a esperança de um futuro em outra pátria, onde não haverá
guerra, nem dor, nem choro.
A plantação de igrejas
em contextos étnicos específicos pode acontecer em
qualquer lugar em que esteja vivendo aglomerações
de imigrantes: africanos,
japoneses, ucranianos, venezuelanos e ciganos, entre
outros. No caso de refugiados, além da pregação do
evangelho, há necessidade
de socorrer socialmente
muitas famílias que chegam
ao Brasil sem nada.
Alguns dados interessantes e desafiadores:
- 5% da população de

São Paulo, capital, corresponde a imigrantes;
- Entre 2000 e 2012 o
número de residentes e refugiados africanos no país
cresceu mais de 30 VEZES;
- Nos últimos 7 anos, o
Brasil recebeu mais de 126
MIL solicitações de reconhecimento da condição
de refugiado;
- Até o fim de 2017, o
Brasil reconheceu 10.145
refugiados de 82 NACIONALIDADES;
- Hoje o Paraná abriga
350 MIL dos 400 MIL imigrantes e descendentes de
ucranianos que vivem no
Brasil. Assaí, no Paraná, é
conhecida como a “Cidade
dos Japoneses”.
- Estima-se que 1,06 milhão de imigrantes vivam no
Brasil;
- A Prefeitura de Boa
Vista estima que cerca de
40.000 venezuelanos já tenham entrado na cidade,
o que representa mais de
10% dos cerca de 330.000
habitantes da capital.
(Dados estatísticos divulgados pela JMN da CBB)
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ca, violência, corrupção e
falta de perspectiva. Alguns
elencariam razões positivas, como aprofundar os
estudos, aprender ou melhorar o aprendizado de
uma língua, entre outras.

Mas isso, de fato, não vem
ao caso, pois o ser humano
sempre está em busca de
alguma coisa que, às vezes,
nem sabe o que é.
Por outo lado há, também, o efeito da globaliza-
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ção que diminui a cada geração o nacionalismo. Cada
geração vai se distanciando
mais e mais das suas raízes
culturais e até familiares.
Tudo vai se tornando superficial. No caso do brasileiro,

até no futebol que já nos fez
adotar o slogan “Pátria de
Chuteiras”, cresce o número
de torcedores de equipes da
Europa onde se concentra
a nata do futebol mundial.
Continua na página 6.

AMI realizou Conferência
Missionária no RN e abriu parceria
com a Missão Bandeirantes

D

ando sequência ao
trabalho de divulgação dos projetos da
AMI - Associação Missionária Independente, por
todo o território brasileiro,
o Pr. Carlos Alberto Moraes,
Coordenador de Missões e
Presidente da missão, esteve na cidade de Areia Branca
RN, onde foi realizada uma
Conferência Missionária Regional nos dias 21 a 23 de
setembro próximo passado.
O evento, que foi realizado graças ao convite feito
pela Primeira Igreja Batista
de Areia Branca liderada
pelo Pr. Edilson José Pereira
de Araújo, teve como propósito, a divulgação da missão
a fim de abrir a possibilidade
de projetos e parcerias na
região Nordeste do nosso
país.
Além das quatro mensagens nos cultos missionários
da conferência na igreja, Pr.
Carlos reuniu-se com os pastores e obreiro no dia 22,
sábado de manhã. A reunião, que começou com o
café servido pela igreja, indo

até por volta
de 11h30,
contou com a
presença de
nove pastores, mais alguns líderes
das igrejas,
alcançando cerca de
30 pessoas,
oriundas
de igrejas
da cidade e
adjacências,
mas principalmente
de Mossoró,
a segunda
cidade do
Estado, que
f i ca a 4 2
quilômetros
pela BR-110.
Na foto, da esquerda
para a direita na parte de
atrás, os pastores, Manoel
França da Igreja Batista Palavra Viva, Valentim Bezerra
da Igreja Batista Fé e Vida,
Edilson Araújo da Primeira Igreja Batista de Areia
Branca, Antonio Tadeu da

Igreja Batista Fundamentalista. Na fila da frente, na
mesma ordem, Francisco
da Igreja Fonte de Vida,
Antonio Bezerra da Igreja
Batista Regular de Abolição
V, Carlos Moraes da AMI,

Alexandre Lopes da Igreja
Batista Bereana, Leandro
Carvalho da Igreja Batista
Fundamentalista e Evandro
Figueira da Igreja Batista
em Cristo.
Continua na página 3.

2 Editorial
e Opinião

Ninguém é mais irremediavelmente escravizado do que
aqueles que falsamente acreditam que são livres.”
Goethe

• Editorial | Carlos A. Moraes

Reforma e Eleição

S

EXPEDIENTE

im, eu sei que o primeiro
pensamento que lhe veio à
mente ao ler o título deste
texto foi que eu falaria da Reforma Protestante comemorada no
dia 31 de outubro, e a Doutrina
da Eleição. Embora reconheça
que o tema seja importante, na
verdade eu quero refletir com
você acerca do que está acontecendo no Brasil neste mês de
eleições, quando se fala muito
em reforma no mundo todo
como ano de transição. De transição porque muitos estão acreditando que 2018 seja uma espécie de dobradiça sobre a qual
a geopolítica do mundo será
virada, sofrendo uma guinada
de 180º. Procurei encontrar fundamentação para tal afirmação,
mas confesso que só encontrei
especulações semelhantes àquelas que, de tempos em tempos,
nos chegam devido a chuvas de
meteoros, mudanças climáticas
bruscas, alinhamento de planetas, rumores de conflitos entre
potências nucleares, grandes
saltos tecnológicos e eleição de
pessoas perigosas.
Minhas crenças, que resultam de interpretações bíblicas
me deixam satisfeito com a vida.
Como vivo intensamente o ministério, concentrado na bendita
esperança do cristão, que é volta
de Cristo, renovo cada dia meu
projeto de vida baseado na promessa do Senhor de que as suas
misericórdias se renovam a cada
manhã. Reforça, também as
minhas convicções cristãs, o fato
da graça de Deus ser maravilhosa! Nada poderá me separar do
amor de Deus que está em Cristo
Jesus!
Apesar de estar em idade
considerada avançada, e ter tido
duas enfermidades que quase
me tiraram a vida ao longo
desses 66 anos, me sinto jovem.
Aliás a disposição da minha
esposa que tem a mesma idade
que eu e com a qual caminho há
mais de 42 anos, exige que eu
seja mais jovem do que pareço.
Ela transpira vigor em todos os
sentidos e eu tenho que malhar
muito para dar conta do recado.
De vez em quando, por ser
um tanto imprudente em algumas áreas da vida, e ter muitos
planos interligados, acabo me
excedendo. Mas no final tudo se
acerta, dando a volta por cima
e seguindo em frente, pois acredito fazer parte da geração do
arrebatamento da Igreja. Todos
sabem que creio nisso, pois falo
repetidas vezes. Toda vez que
olho para o relógio profético
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de Deus fico mais certo de que
a hora está chegando e digo:
Maranata!
Estou escrevendo este texto,
porque de quatro em quatro
anos eu me entristeço com o que
vejo em minha pátria que só fala
em reforma na época de eleição.
O fato de viver em uma nação
democrática me dá liberdade
de escolher, tomar decisão no
que diz respeito às convicções
pessoais tanto no plano espiritual e moral, quanto no temporal.
Devido a isso, em 1998 experimentei algo jamais sonhado que
só na virada de 2002 para 2003,
quando conheci o lado oculto na
vida de algumas pessoas, que
eu acreditava serem servos de
Deus, que enxerguei além das
narrativas.
Agora, duas décadas mais
tarde, neste 2018, descubro que
a maioria das mesmas pessoas,
embora envelhecidas, continuam como estavam. Batalham
por reformas com um pragmatismo exacerbado e militância
ideológica de fazer inveja a
sindicalistas. A minha irretocável imprudência, reconhecida e condenada, com razão
por amigos leais, me levou a
fazer um teste que se mostrou
comprobatório de que, ao invés
de melhorar, a coisa piorou e
contaminou até a geração mais
jovem que confunde ideologia
com fé cristã.
Entristeci ouvindo até sermões torcendo a Bíblia para dar
vazão a crendices e sandices,
considerando razoável a violência daqueles que se apresentam
como se fossem verdadeiros
Messias. Não! Eu não estou
falando de asneiras propagadas
em fake news na internet. Falo
de sermões homileticamente
trabalhados e pregados nos púlpitos dentro das nossas igrejas.
Assim, através de uma
hermenêutica de conveniência, chega-se ao descalabro
da apostasia. Mas, ao mesmo
tempo em que o que vi e ouvi
me entristece, também me
alenta. Alenta-me por saber
que, embora reforma em
tempo de eleição nada muda
em uma nação, tais práticas
revelam quem é quem.
Portanto, com um olho no
relógio de Deus e outro na
escalada da apostasia globalizada, literalmente posso gritar:
MARANATA!
Compromisso: Este periódico é BATISTA
em governo e doutrina; é INDEPENDENTE
em operação; é FUNDAMENTALISTA em
posição e SEPARADO por convicção.
Responsabilidades: Artigos assinados
são de inteira responsabilidade de seus
autores.
Vínculo: Todos os articulistas e colaboradores são voluntários, sem qualquer
vínculo de trabalho.
www.jornaldeapoio.com.br
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O Brasil dos meus sonhos II

O

mundo jaz no maligno e o Brasil faz parte deste
mundo. Os reinos da terra pertencem ao Diabo
e a nossa nação faz parte deste reino. Satanás
é o deus deste século e todos os habitantes da terra
são seus súditos, com exceção dos homens e mulheres que já se entregaram a Jesus Cristo. Portanto, o
Brasil dos meus sonhos seria um país evangelizado
de norte a sul, leste a oeste e contemplado com milhões de igrejas neotestamentárias cultuando ao
Deus verdadeiro, ensinando a Palavra da Verdade,
fortalecendo famílias e formando pregadores idôneos
do Evangelho.
Por enquanto estamos vivendo um pesadelo. O índice de homicídio em nossa pátria é cinco vezes maior
que a média mundial. Em 2016, 13% dos assassinatos
do mundo ocorreram em chão brasileiro, fazendo de
nosso país um dos mais violentos do planeta. Não
é à toa que muitos eleitores em 2018 escolheram
candidatos dispostos a enfrentarem a epidemia de
violência que estamos vivendo sem rodeios e tecnicalidades, mas com ações mais enérgicas e eficazes
por parte das autoridades policiais. Um dos piores
resultados da violência é a precocidade com que as
vítimas estão morrendo sem a devida oportunidade
de salvação em Cristo Jesus. Além da violência que
sofreram neste mundo, serão transportadas para um
lugar pior ainda chamado Inferno. Para os fatalistas, a
violência faz parte do plano de Deus - como se Deus
pudesse ser o autor do mal - mas para os bíblicos, a
violência é mais uma arma do Diabo para ceifar a vida
das pessoas precocemente e esta praga só pode ser
combatida através de um governo legitimamente preocupado com a nossa segurança. A violência em nosso

país só irá diminuir quando os
malfeitores realmente tiverem
motivos para temer as autoridades e as próprias vítimas que eles
procuram encurralar (Romanos 13.3; Lucas 12.39).
Enquanto isso, o Brasil dos meus sonhos precisa
de missionários para evangelizar as prisões e levar a
Palavra de Deus para as escolas, igrejas tradicionais
preocupadas com o fortalecimento das famílias e
liberdade de expressão para todos, mas, principalmente, para a pregação do Evangelho. Para que este
sonho se realize, oramos por representantes do povo
que não sejam favoráveis ao aborto, legalização das
drogas e à ideologia de gêneros. Em geral, todos os
partidos políticos possuem a mesma visão econômica
que é a do liberalismo de Adam Smith. Até países
comunistas já se renderam ao capitalismo sem se
renderem à democracia, e isso não seria diferente
no Brasil. A diferença entre os políticos se encontra
exatamente nas áreas sociais, culturais, religiosas
e familiares que cada um deles defende através do
Estatuto de seus partidos bem como na plataforma
de seus discursos. O governo é laico só na teoria, pois
uma vez no poder, os políticos se acham no direito de
fazerem leis intrusivas e ditar para a sociedade - não
o que é certo - mas o seu próprio estilo de vida defendido pela grande mídia e pelas novelas de televisão.
Até a volta de Cristo, o Brasil dos meus sonhos
contaria com cristãos evangelizadores, fiéis em suas
igrejas locais, participativos, generosos, limpos de
coração e que soubessem escolher os seus representantes políticos de acordo com os padrões bíblicos e
não socioeconômicos.

Oração e gratidão

V

AMOS ORAR pela irmã Mari, esposa do missionário Osmundo Pereira de Araújo que está levantando sustento para ir ao campo missionário no
Timor Leste. Mari, que perdeu um bebê recentemente,
terá que passar por uma cirurgia da vesícula.
VAMOS ORAR, também pelo missionário Osmundo,
que a partir do dia 7 de novembro deste 2018 estará
iniciando nova jornada em busca de sustento, desta
feita pelos estados do Nordeste.
VAMOS DAR GRAÇAS a Deus por vivermos em um
país democrático onde temos liberdade para pregar o
Evangelho da graça de Deus. Agradecer porque apesar
dos radicalismos ideológicos continuamos livres para
cultuar e pregar.
VAMOS DAR GRAÇAS a Deus porque apesar da crise
econômica e perda parcial do poder aquisitivo no sustento financeiro, os missionários continuam no campo
servindo a Deus com fidelidade e confiança.
VAMOS ORAR para que, apesar da guerra eleitoral
travada de maneira equivocada em nosso Brasil, possamos continuar com liberdade e completa separação
entre Igreja e Estado, princípio bíblico que defendemos.
VAMOS ORAR por aqueles que, ainda que salvos,
continuam pecadores e, por descuido, caem nos laços
do adversário trazendo tristeza para si, para os seus e
para todos nós que somos irmanados a eles.
VAMOS DAR GRAÇAS a Deus pelas igrejas grandes
ou pequenas que servem ao Senhor
com fidelidade. Dar graças pela visão da congregação de Cândia SP
que tem mais missionários em seu
quadro me missões do que no rol
de membros.
VAMOS DAR GRAÇAS a Deus
pelo povo brasileiro que, apesar das
mazelas governamentais, continua
acreditando que as coisas podem
melhorar. Que muitos deles possam
ser alcançados pelo Evangelho e salvos pela graça de Deus!

VAMOS ORAR pedindo a Deus que mande mais
trabalhadores para a Sua seara, entendendo que pouco
tempo nos resta para a pregação do Evangelho antes
que Cristo volte. Maranata!
VAMOS ORAR para que o nosso Brasil seja varrido
por um reavivamento e que o evangelho seja pregado
de modo claro e objetivo a todos, sem distinção. Orar
para que mais igrejas sejam plantadas sem que haja
entre líderes, disputas loucas.
VAMOS DAR GRAÇAS a Deus pelos nossos pastores
que fielmente pregam a Palavra a tempo e fora de tempo, mesmo que para isso possam parecer inoportunos
para aqueles que preferem viver para si mesmos e não
para Deus.
VAMOS DAR GRAÇAS a Deus pelas agências missionárias em nosso meio que são dirigidas e apoiadas
por voluntários que não medem esforços para que os
que são chamados por Deus e enviados pelas igrejas
tenham maior tranquilidade.
VAMOS ORAR por salvação de almas, mas orar crendo que ao falarmos de Cristo, o Espírito Santo possa
convencer do pecado, do juízo e da justiça, a fim de que,
em temor e reverência, se convertam a Cristo.
VAMOS ORAR pelos nossos pastores, para que permaneçam fiéis na pregação da Palavra e sejam vitoriosos,
pela graça de Deus, sob os ataques abertos e as coladas
de Satanás. Orar para que haja intrepidez no servir.

Nosso
Destaque 3

A vida só se compreende mediante um retorno
ao passado, mas só se vive para diante.”
Soren Kierkegaard
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AMI realizou Conferência Missionária no RN
e abriu parceria com a Missão Bandeirantes

Genaína Reder

O Sofrimento
Humano e a
Ação de Deus

O
MISSÃO BANDEIRANTES

A

lém da realização
da Conferência Missionária Regional
da AMI, outro importante
propósito da viagem do Pr.
Carlos foi o contato com o
Presidente da Missão Bandeirantes em Mossoró, Pr.
Alexandre Lopes. Esse contato tem o objetivo de fazer
uma parceria para implantação de, duas ou três igrejas
no Estado do Rio Grande do
Norte, sendo uma em Mossoró e outras duas em Pau
dos Ferros e Apodi.
Segundo os planos, essas igrejas farão parte de
uma estratégia que visa
alcançar, além dessas cidades, milhares de sertanejos
espalhados por pequenas
comunidades, povoados,
vilas e quilombos. A maioria destas pequenas aglo-

merações de pessoas, com
menos de 5% de cristãos,
fazem parte de uma camada “invisível” da população
que, segundo nos informou
o Pr. Alexandre, passam de
17 milhões nos estados do
nordeste.

a cidade de Pau dos Ferros.
Visa, também, identificar
necessidades e possibilidades na Região do Seridó Potiguar de Santana do Seridó
até Santa Cruz, podendo ter,
no futuro, uma nova base
na cidade de Currais Novos.

Edilson, Alexande e Carlos

A Missão Bandeirantes
está trabalhando no mapeamento da região que
é nosso alvo, de Mossoró,
que está no Centro Oeste
Potiguar, até a “tromba do
elefante”, em cuja ponta fica

Foram duas reuniões
com o Presidente da Missão Bandeirantes, uma em
Mossoró e outra em Areia
Branca. Nas duas ocasiões
percebe-se a seriedade do
Pr. Alexandre Lopes, seu co-

nhecimento das necessidades do sertão e sua paixão
latente e crença na possibilidade de que podemos
alcançar os sertanejos.
Olhando de perto, as
barreiras e dificuldades são
imensas, mas com uma estratégia adequada e trabalho
sério, muitas almas podem
ser alcançadas para a glória
do nosso Senhor Jesus Cristo.
PROGRAMA FÉ E VIDA
Na sexta-feira, os pastores Edilson e Carlos Moraes
foram convidados pelo Pr.
Valentim Bezerra, da Igreja
Batista Fé e Vida em Mossoró, para participar de uma
entrevista no programa “Fé
e Vida” ao vivo na TV Sonora, sendo levado ao ar pela
TV a cabo TCM. O objetivo
da entrevista foi divulgar o
evento da missão em Areia
Branca.

Bellas e Saudáveis Comemorará 10 anos

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 e Saudáveis estarão
comemorando 10 anos de
existência.
Para participar do evento, o investimento por pessoa será de R$ 80,00 (Oitenta reais) para mulheres,
casadas ou solteiras. Esse
valor inclui alimentação saudável, tratamento de beleza,
SPA e tudo mais. Como sempre, será um dia planejado
só para as Bellas.
O tema será, “AS DIGITAIS DE DEUS EM MIM”,
tendo como preletora, Maísa
Ismael. Mas haverá, além das
palestras, oficinas temáticas,
momentos com Deus, informação, prevenção, mimos e
muita comunhão. Não perca.
O encontro será reali-

zado no Centro de Eventos
Dr. Paulo Prata, Rua Antenor
Duarte Vilela, 1100, Barretos
SP. O pagamento deve ser
depositado na conta bancária do Banco do Brasil em

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).

nome de Idovalda Mendes
da Silva, CPF 070678258-57.
Agência 6621-4 C/C 162833. Ao depositar fotografe e
mande o comprovante bancário pelo WhatsApp (17)

99219-3299. Leve o original
do comprovante de depósito para o ato de inscrição
na sua chegada. Para saber
mais: E-mail: maisaapsilvaismael@gmail.com.

ser humano passa por muitos estágios em sua vida.
Esses estágios são marcantes tanto pela alegria quanto pela tristeza que nos proporcionam. Os momentos
de felicidade passam de forma leve, nos deixam confortáveis e eufóricos, já os momentos de tristeza tem um
poder sobrenatural de nos abater, de nos fazer mergulhar
na mais profunda dor. Há tristezas que são tão intensas
que refletem no nosso corpo e somatizamos com dor de
cabeça, taquicardia, insônia, entre outros. Esta não é uma
realidade dos nossos dias, não é privilégio do século XXI.
Há muitos anos que o homem luta com esse sentimento
de abatimento intenso, que o faz desejar, nas situações
mais críticas e intensas, a própria morte.
Foi assim com muitos servos de Deus que viveram situações de sofrimento e angustias tão intensas que ansiaram
pela morte, só que não atentaram contra a própria vida,
mas em oração, pediram ao Criador que abreviasse suas
vidas e assim, o sofrimento que estavam vivendo. E não
eram homens comuns, eram homens que nutriam uma
profunda comunhão com Deus. Que falavam com Deus
face a face, como Moisés. Moisés se viu em uma situação
tão difícil que pediu para Deus o matar (Números 11.15).
Diante do pedido desesperado de Moisés pela morte o
que vemos é um Deus misericordioso, que providencia
tudo que Moisés precisava, para aliviar sua carga, sua dor
e sofrimento. Deus continua a agir assim hoje, conosco.
Quando chegamos ao nosso limite, quando sucumbimos
e pedimos a morte, Deus nos dá o escape, o alivio.
Jó é a nossa maior prova. Um homem considerado por
Deus como integro, reto temente e que se desviava do mal
(palavras do próprio Deus em Jó 1.8), mas um dia o mundo
de Jó desabou. Perdeu tudo que possuía de material e
de emocional (casa, animais, saúde, filhos...). Podemos
imaginar infimamente a dor que Jó viveu. Não dá, humanamente falando para mensurar. Jó amaldiçoou o dia do
seu nascimento (Jó 3.3). Desejou ter morrido no parto (Jó
3.11). Há momentos que também pensamos como Jó: - Para
ter de passar por tudo isso, melhor seria não ter nascido!
O Profeta Elias foi outro home de Deus que experimentou profunda tristeza e amargura em sua alma. Diante
das perseguições e ameaças que lhes foram impostas por
Jezabel sentou-se embaixo de um pé de zimbro e pediu a
morte (1 Reis 19.4). Depois de ter experimentado intensa
comunhão com Deus, ao ponto de orar e fazer cessar a chuva por quase três anos, enfrentar um exército de profetas
de baal, ver Deus responder sua oração e enviar fogo do
céu consumindo toda sua oferta, o medo e as dificuldades
o transformaram em um homem acuado e desanimado,
escondido em uma caverna, desejando morrer. Mais uma
vez Deus vem ao encontro do homem triste e deprimido.
Deus providencia todo o cuidado que Elias precisava naquele momento de tristeza e dor (alimento, água, descanso),
mas não alimenta sua autopiedade, manda que Elias fique
de pé que vai falar com ele. Assim, Deus nos trata. Nos
consola quando estamos abatidos e tristes, providencia
suprimento e nos coloca de pé outra vez, porque ainda
tem planos para realizar em e por nossas vidas.
O inimigo de nossas almas se aproveita de nossos momentos de tristeza intensa, de abatimento e sussurra em
nossos ouvidos: - não vale à pena continuar vivendo desse
jeito! Melhor a morte, isso resolveria todos os seus problemas. Mas satanás é o pai da mentira! Elias seguiu na sua
caminhada e no fim de sua jornada foi arrebatado ao céu por
Deus (2Reis 2.11) Que maravilha! Elias não sabia o que Deus
tinha reservado para ele, mas Deus reserva o melhor para os
seus servos, para aqueles que o teme e faz a sua vontade.
Moisés morreu velho, porém cheio de vigor e foi sepultado
pelo próprio Deus, que privilégio! (Deuteronômio 34:6-7).
Jó morreu velho e farto de dias. Viveu muito tempo
mais depois que Deus restaurou toda sua vida física, material e emocional. (Jó 42:10-17).
Seja qual for a nossa luta, por mais intensa e dolorosa
que possa ser, precisamos nos lembrar que servimos ao
Deus todo poderoso. Criador e sustentador de todas as
coisas que mantem o controle absoluto sobre tudo e todos.
Até sobre os males que nos abate. Que possamos respirar
fundo e declarar como Jó 19:25 - “Porque eu sei que o meu
Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra.”

4 Observatório
Missionário
Selma Agnesini

E eles não
dobraram seus
joelhos

A

Bíblia nos diz em Daniel 3 que o rei Nabucodonosor fez
uma imagem de ouro exigindo a todos que dobrassem
seus joelhos e a adorassem. Se alguém desobedecesse,
seria atirado na fornalha de fogo ardente. Todos, governadores, prefeitos, juízes, magistrados e demais autoridades,
se ajoelharam perante a estátua de Nabucodonosor.
Mas três jovens ousaram desafiar o rei e obedecer a
Deus que lhes deixara escrito: “Ao Senhor teu Deus adorarás
e só a Ele servirás.”
Embora o foco, muitas vezes, se concentre nas bênçãos e
no milagre de Deus não permitindo que o fogo os queimasse
e que saíssem ilesos daquela fornalha, é importante ressaltar
também a obediência incondicional desses três homens.
Eles obedeceriam a Deus se Ele os livrasse, mas também se
Ele não os livrasse. É a submissão que é a fonte de nossa
obediência. Claro que Deus pode nos livrar, ainda assim nossa
obediência não deve ser com base nesta condição. E assim,
Sadraque, Mesaque e Abnego enfrentaram este desafio
registrado em Daniel 3.15: “ Mas, se não a adorarem, serão
imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que
deus poderá livrá-los das minhas mãos? “
Ao que eles responderam: “Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na
fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode
livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se
ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto
aos seus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que
mandaste erguer.” Dn.3.16-18. Os três homens não sabiam
se seriam salvos do fogo; o que sabiam é que não podiam
ajoelhar-se e adorar um ídolo.
Também em I Reis 19:18 o Senhor diz a Elias que reservou
7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Após Elias matar
os profetas de Baal no monte Carmelo, Jezabel, esposa do
rei Acabe, Irada, mandou um mensageiro ao encontro do
profeta Elias para dizer: “Que os deuses me castiguem com
todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida
o que você fez com a deles” (1 Reis 19:2).
Elias ao ouvir aquela mensagem teve medo e para salvar
sua vida partiu para o deserto e pediu a morte. Depois de
dormir, foi acordado por um anjo que o alimentou e ele dormiu novamente. O anjo retornou e o tocou ordenando que
comesse, pois tinha uma longa viagem pela frente. O profeta
Elias já fortalecido com a comida, viajou até chegar ao monte
Horebe. Ali Elias entrou em uma caverna e ouviu a voz do
Senhor, perguntando: “Que fazes aqui Elias?”. E ele responde
que havia sido zeloso pelas coisas do Senhor, e que era o único
que tinha sobrado e que agora também procuravam matá-lo.
Mas o Senhor informa a Elias que, assim como ele, em Israel
havia sete mil que não tinham se dobrado a Baal. “Também
deixei ficar em Israel sete mil: todos os joelhos que não se
dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou.”
Quando enfrentamos dificuldades e a solidão ronda nosso
coração, é comum nos sentirmos abandonados e impotentes.
Com Elias não foi diferente. Mas ele não perguntou quem
eram os sete mil. Ele só precisou saber que eles existiam!
Sim, eles existem! Sabe aqueles momentos em que você
recebe a notícia de um amigo que se desviou do evangelho,
de um pastor que desistiu do ministério, de um filho que
apostatou da fé ou qualquer outra situação que faz parecer
que está só e que a obra de Deus nunca será terminada?
Pois é, saiba que ainda há servos fiéis ao Senhor, que não
se dobraram à concupiscência da carne, à concupiscência
dos olhos ou à soberba da vida. Eles existem! Estamos entre
eles? Você faz parte dos que não se dobraram? É tão fácil
ceder, tão fácil esmorecer, tão fácil retroceder.
Os sete mil fiéis do Senhor não estavam debaixo dos
holofotes e nem tinham seus nomes conhecidos pelos quatro
cantos do mundo. Ser santo não atrai a glória dos homens,
muito pelo contrário! A Bíblia ensina que “todos os que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições”
(II Tm 3.12). A grande maioria dos santos de Deus na terra
são pessoas discretas, anônimas no meio de uma geração
perversa e corrompida. Entretanto, Deus não se esquece dos
seus! Ele conta cada um deles e os guarda e livra.
Os sete mil estão por aí. Está difícil encontrá-los, pois
eles podem estar escondidos, como Elias, achando que estão
sozinhos, ou que são poucos, e que jamais terão voz para
anunciar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da Graça de Deus. Mas eu quero estar entre eles, não
quero me dobrar a nada que ouse tomar o lugar de Deus.
A minha oração é que possamos encontrá-los e nos juntar
a eles no desafio de anunciar o amor de Deus Pai, revelado
em Seu filho Jesus Cristo.

Você não é responsável apenas pelo que diz, mas
pelo que não diz também.”
Martinho Lutero

Família Fonseca
O casal Geraldo e Ileta
Fonseca, servindo a Deus
no campo missionário na
Colômbia, tem alcançado almas para Cristo. Em
meio às bênçãos, algumas
notas tristes: o falecimento
da querida irmã em Cristo, Ruth Correa Leal. Orem
pelo viúvo, Juan Pablo, que
é membro da congregação. Ileta também teve problemas e
sofreu um pequeno acidente,
fraturando o tornozelo. E uma
criança da congregação, Salomé de apenas dois anos, filha
do pastor William e Diná terá
que submeter-se a uma cirurgia na cabeça para retirar um
quisto. Orem por duas senhoras que estão se preparando

para o batismo: Paola Mora e
Liliana Torres). Agradeça a Deus
pela concessão da licencia de
construção. Pr. Geraldo mandou dizer que ele e sua esposa
estão preparados para receber
e hospedar os que queiram visitar e conhecer um pouco do
campo colombiano. Whatsapp
+ 57 320 373 6654, ou e-mail:
prgeraldo2000@yahoo.com.br.

Vitória da Conquista BA
Continuem orando pela
total recuperação do missionário Pr. Isaías Vieira. Ele saiu
do campo temporariamente de
Redentora RS para se tratar em
Vitória da Conquista BA e está
sendo apoiado por sua igreja
enviadora, Igreja Batista Bíblica
Ebenézer. Está nessa fase de
tratamento na Bahia desde o
dia 28 de junho e já passou
por vários médicos especialistas. O problema é de difícil
tratamento, mas Deus tem
abençoado e a ferida no pé já
fechou. O tratamento tem que
ser permanente. Isaías precisa
aguardar em observação por

seis meses antes de fazer um
cirurgia e o Pr. Hartima e o Comitê Missionário da igreja lhe
deu a liberdade de decidir entre
voltar para o campo ou ficar.
Ele decidiu retornar, principalmente para não prejudicar o
andamento do trabalho ficando
fora por um tempo demasiadamente prolongado. O retorno
está programado para este mês
de outubro, dia 09 para chegar
ao campo dia 11. Orem pela
viagem de quase 3000 km da
Bahia para o Rio Grande do Sul.
Contato com Pr. Isaias e Geni
Vieira isaiasegeni@gmail.com
(55) 999053881 (WhatsApp).

Manaus AM
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Londrina PR
Com objetivo de continuar desenvolvendo o trabalho
nos presídios de Londrina PR,
o missionário da Rocha Eterna, Reinaldo Batista Mendes
alegrou-se com a realização de
um culto especial na Penitenciária Estadual (PEL I). Na ocasião
teve seis voluntários acompanhando e proporcionando um
tempo muito precioso. Aconteceu, também, na Casa de Custódia, a semana cultural nos
dias 27 a 31 de agosto, com o
tema sobre a paz. Reinando
pode participar falando que
Jesus é a Paz verdadeira que
o ser humano precisa. A apresentação de hinos e poemas
direcionados aos prisioneiros,
eles tiveram a oportunidade
de refletir sobre a importância
de Jesus Cristo na vida. Já está
programado nova programação por ocasião do Natal deste
ano. Na Penitenciaria Estadual
II (PEL II) Reinando está minis-

trando lições sobre a salvação
e dando instruções em como
ter uma vida cristã aos que
já professaram a Jesus como
Salvador. Continuem orando
e sustentando o trabalho do
missionário Reinando. Para
contatos, telefones (43) 33435095, Celular (43) 99156-3972
(WhatsApp), e-mail: reinaldoroabrasil@gmail.com.

Brasil-Índia Visão 2020

Deus tem abençoado o casal Pr. Jefferson e sua esposa
Epi no trabalho em Rondônia
enquanto esperam para retornar à Índia. Eles pedem para
que continuemos orando por
um casal de missionários para
São Felipe d’Oeste e Pimenta

Bueno e pela salvação daqueles que estão fazendo estudo
bíblico. Neste mês de outubro
estão esperando o nascimento
da primeira netinha, filha do
Wilhelm & Giselle. Em novembro e dezembro estarão visitando várias igrejas falando do
trabalho missionário na Índia.
Planejam visitar Mato Grosso,
Goiás, Ceará, Maranhão, Minas
Gerais e São Paulo. Em seguida
voltarão para o Paraná para o
nascimento da segunda netinha, filha da Jeanne & Leonardo e logo em seguida partirão
de volta para a Índia.

República Dominicana
O missionário Pr. Josué
Amaral e sua esposa Eunice estão em viagem a São Paulo nos
meses de outubro e novembro,
pregando em algumas conferências e visitando igrejas que
fazem parte dos seus apoiadores no campo missionário.
Estarão, também, em busca

de novos mantenedores para
o seu projeto no Amazonas.
Orem pelo trabalho em Manaus e pela equipe que estará
responsável pelos cultos e demais atividades na sua ausência. Para contatos use o e-mail
pastorjoamaral@gmail.com,
Telefone (92) 8133-9520.

Cobija Bolívia
O missionário Lorenzo Laura Tipo do Projeto Tríplice Fronteira, compartilhou a situação
do mesmo que está dividido
em três etapas. Primeira etapa:
Cobija Pando Bolívia; Segunda
etapa: Porto Maldonado Perú;
Terceira etapa: Assis Brasil,
Acre, Brasil. No momento ele
está concluindo a primeira etapa do projeto, em Cobija Pando
Bolívia. A sua permanência será
até 15 de Novembro. Deverá
assumir o novo pastor da primeira etapa do Projeto será,
Alfredo Barboza. No momento
Pr. Lorenzo está fazendo a tran-

sição na Igreja Batista Bíblica
Jireh em Cobija. Assim, os três
pastores na Bolívia estarão,
dando continuidade à primeira etapa. A segunda etapa do
projeto será iniciada no mês
de novembro, em Porto Maldonado Perú. O alvo é alcançar
as almas perdidas, plantar uma
Igreja Batista Bíblica, treinar
obreiros locais e fazer a transição como na primeira etapa.
Orem para que Deus levante
mais igrejas e parceiros mantenedores do Projeto Tríplice
Fronteira. Contatos pelo e-mail:
lauratipo@hotmail.com.

Depois de um longo
período de considerações e, especialmente,
orações, o missionário
Cleverson Faria, sua esposa Stefanie, e os filhos
Caleb, Tyler, Kyle, entenderam ser a vontade de
Deus mudar de missão,
saindo da Baptist Home
Missions e indo para a
Baptist World Mission.
No campo, na República Dominicana, já se uniram à
equipe com as famílias Dewald
e Bell. Logo na chegada tiveram
a oportunidade de realizar uma
Escola Bíblica de Férias, alcançando 120 pessoas e contando

São Paulo SP

Campo Grande MS
O missionário Pr. Ricardo
de Oliveira Leite e sua esposa Rute estão muito gratos a
Deus pela forma como Deus
tem operado e levantado pessoas para o suprimento de Sua
obra. Ele ainda não conseguiu
visitar todas as igrejas mantenedoras, mas uma viagem
recente foi muito proveitosa.

O trabalho em Campo Grande
tem crescido.
O Instituto Batista Filadélfia está preparando sete
pessoas. No Bairro Bordon o
trabalho com crianças cresce
e dez pessoas estão fazendo
o discipulado. Contatos pelo
telefone (67) 3363-5184, e-mail
prricardoleite@yahoo.com.br.

com a ajuda de uma equipe de
seminaristas da Grace Baptist
Bible College. Orem pela legalização da documentação no
país. Informações: info@TheFarias.net e www.TheFarias.net.

A Igreja Batista Bíblica Nova
Jerusalém em São Paulo SP, sob
a liderança do Pr. Sérgio Barbosa, realizou em setembro o
mês de missões. A cada semana
a Igreja contou com um pregador que atua em diferentes

áreas de missões. Pela
ordem: Missionário
Maurício do Lar Efrata
evangelizando órfãos
em Embu Guaçu SP;
Pr. Washington que
implantou uma igreja
na favela de Paraisópolis SP e agora está
na Missão Campo
Norte, Minas Gerais;
Pr. Donizetti Mathias
que está indo para
a Índia; Pr. José Luis
trabalhando com Missões Urbanas; Pr. Joel Barbosa
que pastoreia em Embu Guaçu,
trabalha com APEC e coordena
missões na CBBN. Na foto, da
esquerda para a direita, Pr. Donizetti, Pr. Sérgio e Cleoneide,
sua esposa.
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A vida tem sua própria sabedoria. Quem tenta ajudar uma borboleta a sair
do casulo a mata. Quem tenta ajudar o broto a sair da semente o destrói. Há
certas coisas que têm que acontecer de dentro para fora.” Rubem Alves

Projeto Brodowski SP Guarulhos SP

O missionário Pr. Gilberto Marcos Mota Basílio, que
está levantando sustento para
plantar uma igreja na cidade de
Brodowski SP, acaba de receber um apoio importante. Ele,
juntamente com sua família
foram aceitos como membros
da Igreja Batista Independente
de Ribeirão Preto SP, sob a lide-

rança do Pr. Milton José Nunes.
Essa sua mudança deveu-se ao
fato que o Pr. Milton Nunes,
antes de assumir a igreja em
Ribeirão Preto tinha planos de
plantar uma igreja naquele município. Dessa forma, na parte
de logística, e devido à proximidade geográfica, poderá dar
maior apoio.

Buritirama BA

A Igreja Batista Bíblica em
Vila São Jorge, liderada pelo
Pr. Renato Sá Barreto Neto,
realizou sua Conferência Missionária Anual nos dias 14 a 16
de setembro. Desta feita, a conferência teve como pregadores,
dois missionários: Pr. John Morales (Venezuela), Pr. Ruy Lopes
Messias (Assaré CE). Também
contou com a apresentação do
Projeto Venezuela do missionário Alexandre Vicente Fer-

reira. O tema foi “Missões, um
desafio ao alcance de todos”.
Atualmente a igreja apoia 23
projetos missionários, sendo
dois fora do Brasil. Após esta
conferência a igreja passará a
apoiar o PROAAME, em São
Tomé e Príncipe, África, um
projeto de apadrinhamento
de 35 crianças. No final da
conferência houve uma Feira
Gastronômica com comidas
típicas.

Porto Alegre RS
Dia 30 de setembro de 2018
mais sete novos irmãos foram
batizados na Congregação Batista Bíblica em Poço da Jurema durante a Escola Bíblica Dominical.
Na ocasião Pr. Eurípedes Antonio
dos Santos, missionário naquela
região, aproveitou para realizar,

também, a Ceia do Senhor. Para
terminar os trabalhos daquele
domingo, foi realizado um culto
em Vereda dos Bois, na residência do irmão Herculano. Essa e
outras congregações fazem parte do ministério do Missionário
com base em Buritirama.

Cândia SP

Nos dias 7 a
9 de setembro
de 2018, a Congregação Batista
em Cândia SP,
sob a liderança
do irmão Cláudio
Passaglia, realizou conferência
missionária sob
o tema: Desperta! O preletor foi
o missionário Pr. Almir Nunes
de Batatais SP. A congregação
em Cândia, com apenas quatro mil habitantes, é Distrito
de Pontal, e está ligada à Igreja
Batista Boas Novas em Sales
Oliveira SP, sob a liderança do
Pr. Lorival Pedroso da Silva. O
início do trabalho em Cândia
foi em 2004 quando a IBBN era
liderada pelo Pr. Vanderley Borges. Em 2007, o irmão Cláudio
Passaglia, da IBBN em Sales,

assumiu a liderança em Cândia
e o trabalho começo a desenvolver. Em 2015 a congregação
já apoiava 6 missionários. Atualmente, depois da conferencia
de setembro próximo passado,
está apoiando 22 projetos com
cem reais cada. A congregação
tem 18 adultos, 3 jovens e 6
crianças. Apoiando o obreiro
Cláudio, está sua esposa Maria A. Passaglia, conhecido de
todos por Marina.

Projeto Assaré
O missionário Pr. Ruy Lopes
de Messias, está plantando a
terceira igreja em seu frutífero
ministério. Depois de plantar
duas igrejas em Rio Branco AC,
agora está no Sertão do Cariri
Oeste, na cidade de Assaré-CE.
Ali chegou a um ano e meio e
como estratégia inicial, começou um programa radiofônico
diário que abrange toda a região. A ênfase é na pregação
da Palavra de Deus. O estúdio
improvisado é na residência do
missionário, permitindo melhor aproveitamento do tempo.
De-repente a garagem usada
para os cultos ficou pequena.
Seria necessário ter um local
maior. A decisão foi comprar
logo um terreno. Sem dinhei-

ro, mas com fé, o missionário
pediu apoio para que igrejas e
pessoas ajudassem a levantar
R$ 13.000,00 (Treze mil reais)
para adquirir um terreno de 11
x 25. Em viagem para tratamento médico em Ribeirão Preto
SP, o missionário visitou igrejas
contatou irmãos e conseguiu
dez mil. Está faltando apensa
três mil reais e quem puder
ajudar entre em contato com
Pr. Ruy pelo telefone (68) 81133513. Orem pela saúde do Pr.
Ruy. Ele está fisicamente debilitado e com limitações, mas
do jeito que o conhecemos,
ele não será parado a não ser
pelo Senhor. Enquanto respirar
estará trabalhando na obra do
Senhor.

No mês de novembro deste
2018 o missionário Joel Ribeiro vai comemorar 15 anos de
ministério nas prisões. Haverá
uma conferência tendo o Pr.
Gordon Wilkey como preletor.
Orem por sua viagem ao Brasil
e para que seja usado pelo Senhor. Orem pelo irmão Gelson,
companheiro de ministério do
Joel. Ele sofreu um AVC e ainda
está impossibilitado de ir aos

presídio para realizar o trabalho. Está
fazendo fisioterapia.
Orem também pelo
Joel Junior que nasceu prematuro, de
seis meses. Houve
algumas complicações durante o parto
resultando numa avaliação médica de que
ele não sobreviveria.
Foram longos 97 dias
de internação com
notícias tristes, mas
pela graça do Senhor
ele já completou dez meses de
vida. Ao nascer sofreu um infarto, tem hidrocefalia, teve paralisia cerebral, e para alguns
médicos ele não vai enxergar e
nem andar. Tem sido um tempo
muito difícil para Joel, esposa e
filha, mas cremos que o Senhor
está no controle. Deus continua
abrindo portas para o Ministério em Prisões Porta Aberta no
Rio Grande do Sul.

Família Moreira
Enquanto a esposa Marlete
está em tratamento de câncer,
o missionário Pr. André Moreira
está atuando na divulgação do
trabalho missionário transcultural entre os povos indígenas
em nosso Brasil. Pr. André realiza conferencias missionárias
apresentando a necessidade
de mais obreiros nos campos
transculturais em nosso país.
Em recente visita aos institutos
Peniel e Shekinah, mostrou aos
alunos a necessidade e a urgência de ira para os campos.
Pr. André também está lecionando no Seminário Batista
Ebenézer, em Ribeirão Preto
para as turmas do 1º e 3º ano,
aulas de missões e missões
transculturais. No momento
está organizando uma viagem
para os seminaristas e jovens
da região para o CTMS - Centro de Treinamento Missionário
Shekinah que pertence à Missão Novas Tribos do Brasil, em
Vianópolis GO, com objetivo
de preparar obreiros para trabalhos missionários com povos
de outra cultura. A viagem será

no feriado de 12 de outubro.
Nos dias 18 a 26 de outubro
Pr. André deverá viajar para o
Acre, subindo o Alto Rio Purus,
até à divisa com o Peru. A finalidade da viagem é visitar os
missionários que continuam o
ministério entre os Kaxinawas
e também fazer um trabalho de
sondagem em outra etnia indígena que vive às margens deste rio, a etnia Kulina. São mais
de 1.000 pessoas distribuídas
em 16 aldeias, sem presença
missionária. Orem pelo ministério do Pr. André e, especialmente pela cura completa da
sua esposa Marlete. Deus tem
feito maravilhas e tem ouvido
as orações. A cada exame que
Marlete tem feito constata-se
que o câncer não tem avançado. Pelo contrário, em algumas
regiões onde há metástases,
têm até mesmo diminuído. No
dia 9 de outubro Marlete fará
nova cirurgia. Orem pela família
toda: Pr. André, Marlete, Duda,
Ester e André Filho. Contatos
através do telefone (16) 992084292 (WhatsApp).

Observatório
Missionário 5

DICAS de Leitura

ÁGUAS TRANQUILAS
Devocional
www.editoraverdade.
com.br
Há mais de 70 anos, as
meditações do devocional
“Choice Gleanings” têm encorajado o povo de Deus e
ajudado pessoas não salvas
em muitos países e em várias línguas. Além da meditação o plano de leitura
diária orienta o leitor a ler
toda a Bíblia em um ano! Agora em português, pelo segundo anos consecutivo, as mensagens diárias chegam
até nós. Para quantidades há um bom desconto.
REI SALOMÃO
As tentações do dinheiro,
sexo e poder
Philip Graham Ryken
www.vidanova.com.br
O rei Salomão tinha toda
a fama e fortuna que qualquer homem desejaria. Era o
rei mais sábio e rico do mundo. No entanto, tragicamente trocou tudo isso por amor
ao dinheiro, pelos prazeres
do sexo e pelos poderes de
um reino terrestre. Mesmo
em nossas melhores intenções, todos somos propensos a
sucumbir às mesmas tentações provocadas por dinheiro,
sexo e poder.
A IGREJA SEM ISRAEL
Reinhold Federolf
www.chamada.com.br
A Bíblia profetiza um
futuro para Israel? As promessas bíblicas ainda não
cumpridas são todas para
a Igreja? A Igreja substituiu
Israel? Quem estuda a profecia bíblica se defronta
com essas questões. Muitos não conseguem encaixar Israel em sua Teologia.
Mas quando admitimos e
cremos que Israel ainda desempenhará um papel no futuro, temos clareza na interpretação sem sermos obrigados
a forçar o texto bíblico.

6 Visão
Panorâmica

Vigiai e
Orai

A Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja,
mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores.”
Billy Graham

Edgar Donato
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(CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 1)

que devemos considerar
a família, depois a Igreja
e finalmente o lugar onde
servir a Deus como embaixador.
Outro detalhe relevante ao tomarmos decisões
refere-se à motivação.
Motivação equivocada não
nos leva a bons termos e
Deus conhece o nosso coração. Não é apenas o que
faço, mas porque faço. O

V

ivemos dias intensos, dias
curtos, mal terminamos uma
tarefa, surgem cinco. Somos
chamados pelos contatos virtuais e se não damos retorno,
vão nos deixando para escanteio ou somos questionados
conforme a gravidade da situação.
Acordamos com estímulos, informações novas, passamos
o dia interagindo, recebendo, enviando, repassando, recebendo, enviando, repassando... Manhã, tarde, noite... Nesses
poucos dias que saí de férias, fui acionado várias vezes. Em
tempos passados, a gente saia e se desligava, agora, ficamos
preocupados com o acúmulo das mensagens...
Recentemente ouvi uma reportagem no rádio de uma
jornalista que lançou um livro (Celular Doce Lar). Ela disse
que vivíamos no mundo natural e entrávamos no virtual, hoje,
vivemos no virtual, damos uma breve saída para o natural...
Encontrei uma charge: Um celular falou para o outro:
“Meu humano se quebrou... O outro celular respondeu: O
meu funciona perfeitamente.”
Dias difíceis... Somos informados de acidentes, pessoas
desaparecidas, deformadas, roubadas, mensagens sobre
política, eventos on-line, fotos, conflitos verbais, mensagens
de “bons dias” sem fim, opiniões dos formadores de opiniões,
piadas com graça, piadas sem graça, cenários em que demoraríamos centenas de anos para sabermos, vão enchendo a
nossa mente... Vídeos de 2 minutos, de 3, 5, 7... Lá se foi o
dia...Fora o face, fora os fakes! Já não bastam os grupos, outros novos surgem e você é jogado “pra dentro” ou “pra fora”
(bloqueado) ou se sair, pega mal.... Tem um texto que captura
o espírito dessa época, e tem a ver com a Segunda Vinda
de Jesus: “Tenham cuidado, para que os seus corações não
fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades
da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente.”
Nesse contexto: Estejam sempre atentos e orem para que
vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer,
e estar de pé diante do Filho do homem”- Lucas 21.34-36.
Um exército de situações caem sobre a nossa cabeça e
diariamente experimentamos sentimentos mil, medo, ansiedade, compaixão, raiva, perplexidade, desespero, frieza,
depressão, taquicardia, pessoas se suicidando (quarta forma
de morte no Brasil, 11.000 em 2017). Além do mais, temos
contas a pagar, insegurança quanto ao emprego, tensões
assustadoras nesses dias de eleições no Brasil, “o bicho tá
pegando.” Nesse contexto de pressão por todos os lados,
nunca se ouviu falar tanto de busca por médicos psiquiatras
e terapeutas. Aliás, em meus tempos de adolescente quem
ia para esse tipo de consulta era tido por doido varrido, mas
agora a “loucura” é normal e geral. Há pouco tempo eu estava
acelerado e fui num desses especialistas (!).
Tenho receio do ficarmos “esgotados espiritualmente.” O
nosso trabalho para Deus não pode, não precisa ser colocado
no mesmo patamar desse turbilhão.
Convém lembrar que o Senhor nos deu um poder sobrenatural
para vivermos a nova vida. Conforme a oração de Paulo: “Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim
de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou,
as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável
grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a
atuação da sua poderosa força.” Efésios 2.16-21
Esse poder está disponibilizado para cada um de nós, os que
creem, mas infelizmente acessamos mais as redes sociais do
que a Fonte inesgotável, a Videira Verdadeira, sem a qual, nada
podemos fazer. Conta-se uma história sobre Wiliam Randolph
Hearst (1), falecido colecionador de obras de arte. Um dia ele
leu sobre algumas valiosas obras de arte e decidiu que deveria adicioná-las à sua coleção. Enviou seu agente ao exterior
para localizá-las e compra-las. Meses se passaram antes que
o agente voltasse e relatasse a Randolph que os itens haviam
finalmente sido achados, eles estavam guardados em seu
próprio armazém. Randolph os havia comprado anos atrás!
Esse fato parece com o número de cristãos que hoje estão
numa busca desesperada por recursos espirituais que já possuem. Alguns acham que precisam de algo mais, experiências
místicas, revelações, sinais, maravilhas, milagres, línguas.
Ter Jesus, somente Jesus, as Escrituras, a oração e a igreja
são todos os recursos espirituais que precisamos. Ao invés de
tentar acrescentar algo mais, devemos simplesmente aprender
a usar o tesouro que já possuímos nEle. Cl 2.3 “Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.”
Será que temos buscado esse poder? Recentemente
preguei: Não importa o fracasso, Deus sempre nos chama
para recomeçar com Ele.
Não podemos ministrar aos outros se não abastecemos
a nossa vida, com a oração e a Palavra. Não é um serviço
mecânico, é a vida de Jesus em nós.

P

elo que se sabe não
há números consolidados do êxodo de
brasileiros rumo a outras
nações, mas, segundo estimativa da ONU, o Brasil
está atrás apenas da Colômbia em termos de migrantes extrarregionais,
com cerca de 1,3 milhão
de brasileiros residindo
fora da América do Sul.
Desde 2013, início da crise
mundial que afetou o Brasil, sabe-se que a Receita
Federal começou a computar a saída de brasileiros.
Naquele ano saíram quase dez mil pessoas e nos
anos seguintes o número
só cresceu. Em 2017, as saídas chegaram a 21,2 mil
pessoas!
O sonho de consumo
da maioria dos brasileiros
que saem, é morar nos Estados Unidos. Em segundo
lugar, possivelmente pela
facilidade, inclusive da
língua, vem Portugal. Na
sequência estão alguns países europeus, a Austrália e
a Nova Zelândia. Especialistas acreditam que atualmente, devido à facilidade
de obter informações sem
sair de casa, motiva o desejo de ir embora. Há, na
internet uma infinidade de
sites informando e ajudando na saída.
Sempre que estamos
em períodos eleitorais
como agora, comenta-se
mais abertamente o dese-

jo de sair do Brasil. Mas o
que deve estar em questão não é tanto esse desejo
de sair, mas a motivação,
principalmente no caso do
cristão que deve, acima de
tudo, consultar a vontade
de Deus para sua vida.
A princípio nada há
de errado com o fato de
alguém querer sair do
país. Mas quando a saída
é uma fuga da realidade,
pode se tornar um equívoco e levar ao desastre.
As perguntas a serem respondidas são simples, mas

seja fortalecida? E minha
família, o que pensa sobre
a minha saída? Pode haver
muitas outras perguntas
a serem respondidas em
casos mais pontuais. Essas
que elenquei são, de certa
forma, mais gerais.
Antes de ser cidadão
brasileiro somos cidadãos
do Céu (Fp 3.20). Essa é,
portanto, uma questão seria ser considerada, pois
em outra passagem diz
que somos embaixadores
(2 Co 5.20) aqui na terra.
Embaixador não fica aonde

cruciais: Onde está a nossa
esperança? Qual deve ser
a atitude do cristão frente
às dificuldades? Quero, de
fato, estar alinhado com
o plano de Deus para a
minha vida? Acredito que
Deus tem um plano para
minha vida? Esse plano inclui a saída do meu país?
Se inclui, será que não
seria como missionário?
Qual é o melhor lugar para
que minha vida espiritual

quer, mas aonde o seu governo manda. De Hebreus
11.13-16 aprendemos ainda que a pátria melhor, é
a celestial.
Portanto, o quesito
geopolítico é secundário
para o cristão, mas não
pode ser desconsiderado
pelo fato de termos aqui
uma missão. A sobriedade cristã leva sempre em
conta a soberania Divina
e nos dá entendimento de

desejo natural de ter uma
vida melhor não pode ser
desvirtuado e comprometido por um equívoco sobre
o que realmente é melhor.
Não podemos nos esquecer do ensino de Jesus
no sermão do monte em
Mateus 6. Antes de tomar
qualquer decisão importante é bom rememorar esse
capítulo. O alerta ali é que
não devemos agir como os
incrédulos e, mais uma vez
somos confrontados com a
priorização do Reino.
Por fim, mas não com
menor importância, é
necessário considerar a
questão fundamental do
compromisso. Vivemos
dias caracterizados pela
falta de compromisso. A
nossa geração não quer se
comprometer. Não quer
responsabilidades. Mas
o cristão precisa assumir
compromissos. Compromissos na vida de fé, na
família, no trabalho e em
todo tipo de relacionamento.
Agindo assim, fique à
vontade para sair do Brasil. Mas não se esqueça,
também, de um detalhe
importante que sempre
aparece nas pesquisas: a
maioria dos que saem do
Brasil acaba voltando depois que descobrem que,
apesar de todas as mazelas, vivemos em um dos
melhores lugares deste
mundo. Boa viagem!

Vá para Deus com as mãos vazias, sem planos ocultos, sem dedos
cruzados, nada escondido por trás das costas. Vá até ele disposto
a fazer o que quer que Ele lhe diga.” Max Lucado
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Preparando Obreiros 21 Anos
na Venezuela

40 Anos

A Igreja Batista Independente
em Araés, Cuiabá
- MT, estará realizando nos dias
2 a 4 de novembro uma série de
conferências em
co m e m o ra çã o
aos seus 40 anos
d e f u n d a çã o .
O preletor será o Pr John
C. Raehl, missionário que
foi usado por Deus para a
fundação deste trabalho.
A Igreja em Araés espera
contar com a presença de
irmãos das igrejas co-irmãs

da capital mato-grossense e
adjacências. Para contatos
e maiores informações fale
com o Pr. Danilo Elvis Costa
pelo e-mail: prdaniloelviscosta@gmail.com, ou pelo
WhatsApp (65) 8116-9597.

Queremos lhes apresentar um novo desafio para
que possam colocar diante
do Senhor em oração e para
que possam participar. Devido à crise econômica que
a Venezuela vem enfrentando vemos na necessidade
de apoiar nossos irmãos
Venezuelanos. Uma das
áreas do Projeto Brasil-Venezuela é a plantação de um
Seminário no país. Graças a
Deus o nosso Seminário já
está funcionando há quatro anos. Em maio de 2019

Coral comemora 45 anos

O Coral da Igreja Batista Bíblica de Guarulhos
foi organizado no dia três
de março de 1973, quando
aconteceu a sua primeira
apresentação oficial, no casamento do Pastor Cláudio e
Maria Drosten. Com o obje-

tivo de louvar a Deus, servir
à igreja e levar a mensagem
de salvação, esse ministério
perdura através do trabalho
de muitos irmãos que por ele
passaram através dos anos.
No domingo dia 30 de setembro de 2018, celebramos

45 anos de existência desse
ministério da igreja local. Na
celebração, Pr. Wagner disse:
“Louvamos a Deus por esses
irmãos que se dedicam em
exercer seus dons no intuito
de obedecer e glorificar ao
nosso Senhor.”

Conferência de Família
Nos dias 28 a 30 de
setembro próximo passado, a Igreja Batista Independente de Altinópolis SP, sob a liderança
do Pr. José Roberto,
realizou a Conferência
Anual de Família. O
preletor foi o Pr. Everton Firmino, da Igreja
Batista Macedônia de
Franca SP.
A conferência foi abençoadora para todos os

participantes e deixou os
participantes com boas ex-

pectativas para a próxima
em 2019.

EVENTOS
24º Congresso Nacional
da APEC
De 13 a 16 de dezembro
de 2018 em Águas de Lindóia SP no Hotel Majestic,
acontecerá o 24º Congres-

so Nacional da APEC sob o
tema “Preparando crianças
para tempos difíceis.” Para
conhecer os temas e pre-

letores das plenárias, das
oficinas, e também fazer a
sua inscrição, visite: www.
congresso.apec.com.br.

II Mesa Redonda:
Negócios e Missões
Pela segunda vez, a missão Ministérios Multiculturais
Maranata está organizando a
Mesa Redonda Missionária
com apresentações especiais,
palestras, testemunhos, e
ideias inovadoras relacionados à obra missionária.

Várias agências missionárias
estão convidadas, bem como
missionários, pastores e líderes, que se interessam pelo
programa. O tema deste ano
será “Negócios e Missões”.
O evento será em Boa Vista RR, nos dias 4 a 6 de de-

zembro de 2018 na Igreja
Batista do Calvário liderada
pelo Pr. Douglas. Para saber
mais entre em contato com
o organizador, Pr. Jenuan Lira,
pelo e-mail: pastorjenuan@
gmail.com, ou pelo telefone
(85) 9783-9030.

estaremos formando a nossa primeira turma de seis
alunos. O ano acadêmico
aqui na Venezuela inicia no
mês de Setembro e termina
no mês de maio. Entre em
contato conosco e conheça
mais deste ministério. Este
projeto tem o apoio aqui
no Brasil da Igreja Batista
Regular do Calvário em
Boa Vista RR liderada pelo
Pr. Douglas. Para contatos
pode falar com Pr. Eliezer
Tavares pelo e-mail: eliezeregirlene@gmail.com.

A Igreja Batista Boas
Novas em Sales Oliveira
SP. Liderada pelo Pr. Lorival
Pedroso da Silva, estará co-

Radar
Geral 7
memorando 21
anos de fundação neste mês
de outubro de
2018. Para marcar esta tão importante data,
será realizado
uma série de
co nfe rê n c i a s
nos dias 12 a 14
de outubro sob
o tema: “Cham a d o s p a ra
Servir”. O preletor será o
Pr. Josélio Alves, da Igreja
Batista Independente de
Sertãozinho SP.

Aconchego Pastoral
Aconchego Pastoral é
um projeto 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 ter 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. Afastarse de tudo para
um tempo de íntima comunhão
com Deus a fim
de abrir o coração. Um lugar
calmo 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. O Pr. Carlos

Moraes vai entrar em contato com pastores e irmãos em
Cristo. Caso queira conversar
sobre o assunto entre em
contato pelo telefone (16)
99192-1440 (WhatsApp).

Seminário Batista Caraguá

Neste mês de outubro
de 2018, nos dias 15 a 26
de outubro acontecerá a
segunda etapa do curso
oferecido pelo Seminário
Batista Caraguá no Templo
Batista de Indianópolis em
São Paulo. Para saber mais
detalhes entre em contato
com o Pr. José Benedito
Viana pelo e-mail: josebviana@hotmail.com ou pelo
seu telefone whatsapp (11)
98018-8568. Serão minis-

trados dois
módulos:
Panorama
do Novo
Testamento, de 15
a 19 de
Outubro.
Este curso
é p ro j e tado para
fornecer uma introdução
básica a cada livro do Novo
Testamento. Embora tópicos tradicionais, como autoria, data e contexto histórico
serão abordados, haverá
foco especial na revelação
de Jesus Cristo em cada
livro. Há também um foco
em fornecer chaves para a
compreensão de cada livro
no contexto da totalidade
das Escrituras. O professor
será o Dr. Chris Dortch. O

segundo módulo, de 22 a
26 de outubro, Ministérios
Pastorais. Este curso é projetado para equipar os alunos
para o ministério pastoral,
examinando os vários aspectos do ministério exigido
dos pastores que servem em
congregações locais. Além
disso, inclui a identificação
dos absolutos bíblicos, prioridades e qualificações necessárias para o ministério
pastoral eficaz dentro da
igreja local. O professor será
o Dr. Steven Scherer. Taxa
de inscrição: R$ 100,00 para
cada módulo. Inclui caderno
de exercícios e quatro noites
de aulas (20 horas completas). Texto exigido: Horton,
David. Curso para formação
de líderes e obreiros. São Paulo: Edições Vida Nova, 2006.
ISBN 978-85-275-0533-8.

8 Espaço
Final

Cada vez que você faz uma opção está transformando
sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que
era antes.” C.S. Lewis

Família Reis em
Portugal

N

estes último meses,
Pr. Adil Bispo dos Reis
e sua equipe missionária em Portugal estão
empenhados no serviço de
Plantação de Igrejas e Treinamento de Líderes em Portugal. A Família Reis agora
tem mais três novos membros integrando a equipe
de plantação de igrejas em
Portugal: o casal Henrique
Dourado e Hadassa Carvalho e a missionária Célia
Dourado.
Nos meses, de agosto e
setembro, Deus fez grandes
acréscimos tanto à equipe
quanto aos planos para o
avanço da obra. A equipe
que já estava acrescida com
o Henrique e Hadassa, que
vieram de Salvador, da Igreja
Batista Regular da Pituba,
liderada pelo Pr. Marcos
Perin, e, depois, com a chegada da missionária Célia
Dourado que se aposentou
e entendeu ser a vontade

de Deus vir para Portugal
ajudar na obra, enviada
pela Igreja Batista do Calvário em Fortaleza, liderada
pelos pastores Guilherme e
Roque Albuquerque.
A equipe agora recebeu
também um carro que foi
doado pelo casal de missionários da ABEM, Nicholas e
Krista, professores no Centro
de Formação Cristã. O carro é
um Honda Stream, ano 2001
com 7 lugares, apropriado
para as viagens missionárias.
Recebeu também da Igreja
Evangélica Baptista em Esposende, das mãos do missionário Roberto Kedoshim
e esposa, um piano elétrico.
Na primeira semana
de setembro, de 3 a 7, Pr.
Adil ministrou a disciplina Como Estudar a Bíblia,
no IBNG - Instituto Bíblico
Nova Geração que funciona
nas dependências da Igreja
Evangélica Baptista em Mirateja, liderada pelo Pr. Mário Pina. Muitos
outros trabalhos
estão em andamento e Deus
tem abençoado
ricamente com
preciosos frutos.
Para contatos use
o e-mail: Reis.
adil@hotmail.
com ou +351 939
688 402 (WhatsApp).
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Em assembleia Extraordinária,
AMI elege diretores

N

o dia 25 de setembro,
em uma assembleia
extraordinária convocada para eleger substitutos de diretores que
pediram desligamento dos
seus respectivos cargos, a
AMI - Associação Missionária Independente reuniu-se
nas dependências da Igreja
Batista Bíblica de Guarulhos,
liderada pelo Pr. Wagner
Bueno.
Com início às 16h30, depois de aguardar a formação
de quórum, o Presidente Pr.
Carlos Alberto Moraes apresentou os desligamentos dos
dois diretores secretários,
pastores Tiago Henrique
da Silva e Roberto Castilho
de Brito. Ambos, além de
pedirem desligamento dos
cargos, pediram desligamento da membresia da missão.
O mesmo ocorreu com o Pr.
Renato Sá Barreto Neto.
Também foram apresentados para ingresso como
membros, os pastores Lori-

val Pedroso
da Silva, de
Sales Oliveira SP, Paulo Ricardo
Gonçalves,
de Orlândia
SP e Mário
Donizeti
Baio, de Ribeirão Preto
SP. Os pastores Wagner
Bueno e
Paulo Ricardo Gonçalves, nesta ordem, foram
eleitos para os cargos de
primeiro e segundo Diretor
Secretário. Pr. Wagner teve
que apresentar renúncia do
Conselho Fiscal, para o qual
havia sido eleito, uma vez
que não poderia exercer as
duas funções. Em seu lugar
foi eleito o Pr. Tomé Lopes
dos Santos.
Assim a Diretoria da missão ficou, a partir do registro da Ata, com a seguinte

Parte dos membros presentes

composição: Presidente,
Pr. Carlos Alberto Moraes;
Vice-Presidente, Pr. João
Azevedo Saraiva Júnior; Diretor Administrativo, Elizeu
Reder; Vice Diretor Administrativo, Pr. Ademário Inácio
da Silva Júnior; Diretor Secretário, Pr. Wagner Bueno;
Vice Diretor Secretário, Pr.
Paulo Ricardo Gonçalves;
Coordenador de Missões,
Pr. Carlos Alberto Moraes. O
Conselho Fiscal ficou assim

composto: Pr. Leonilson Pereira Leite, Pr. Almir Nunes e
Pr. Tomé Lopes dos Santos.
Também ficou confirmado que em 2019 não haverá
o congresso da missão. Será
organizado um encontro de
todos os missionários, e
membros da AMI no mês de
julho a fim de traçar metas
para a missão de acordo com
o novo Estatuto e, possivelmente, aprovar o Regimento
Interno e as novas diretrizes.

Igreja Batista Esperança foi
inaugurada em Franca SP

N

os dias 29 e 30 de
setembro aconteceu
a inauguração do salão da nova Igreja Batista
Esperança que está sendo

plantada em Franca SP pelo
missionário Pr. Almir Nunes,
tendo como preletor o Pr.
Paulo Ricardo Gonçalves.
No sábado houve uma co-

memoração especial com a
presença de dez igrejas da
região levando dezenas de
irmãos a darem apoio à nova
igreja que está nascendo.
No total, além do pastor
Almir Nunes, fundador do
trabalho, estavam presentes
os pastores, Carlos A. Moraes, Gilberto Marcos Mota Basílio, Edson Venâncio, Lorival

Pedroso da Silva, Armando
Castelan, Donizetti Mathias
e Paulo Ricardo Gonçalves.
Essa nova igreja em Franca teve início no dia 7 de junho de 2018 com três famílias
num total de 12 pessoas. No
início os cultos foram realizados na garagem da residência
da família do irmão Reinaldo
Mathias e agora, o endereço
da nova igreja é, Rua Wagner
Luis São João, 2149 no Bairro
Tropical 2.
Segundo informações do
Pr. Almir, o trabalho iniciado
em Batatais em março de
2006 para implantação da
Igreja Batista da Vitória, está
na reta final e deverá ser entregue a um novo pastor em
breve.

Grupo atual

Homenagem à Família Mathias

