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Nova Colunista

A

nossa nova colunista que estreia
nesta edição, é a
Lívia Duarte. Membro
da Igreja Batista em Dom
Pedro, Manaus AM, está
na igreja há aproximadamente 15 anos. Há quase
quatro anos atua como
missionária local, dando
suporte ao ministério do
Pr. João Azevedo Saraiva
Junior, e também como
secretária da igreja.
Cirurgiã-Dentista por
formação, Lívia se identiﬁca
com o ministério da Igreja
Batista em Dom Pedro, devido à ﬁlosoﬁa de formação
do obreiro na própria igreja. Através da prática ela diz
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O vácuo de liderança que
abrirá espaço para o anticristo
“Eu, pois, ouvi, mas não entendi; por isso eu disse:
Senhor meu, qual será o ﬁm destas coisas? E ele disse:
Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do ﬁm. Muitos serão puriﬁcados, e
embranquecidos, e provados; mas os ímpios procederão
impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os
sábios entenderão.” (Daniel 12.8-10)

que tem aprendido diariamente sobre o ministério
missionário. Um detalhe
especial: você ﬁcaria admirado ouvindo-a tocar seu
violão. Sua primeira coluna
está na página 6.

Projeto Jaboticabal SP

O

missionário Pr. Daniel Rodrigo de Sousa que está
plantando a Igreja Batista Esperança em Jaboticabal
SP, precisa de suas orações pela sua saúde. Ele está
aguardando para fazer uma biópsia e uma colonoscopia,
mas precisa pagar e ainda não tem os recursos, pois está
com uma defasagem no sustento que caiu nos últimos
meses. Matéria na Página 4.

Conferência
Missionária

N

o ﬁnal de semana
do dia 28 de outubro a Igreja Batista
da Vitória em Batatais SP,
liderada pelo missionário
Pr. Almir Nunes, realizou
a Conferência Missionária
de reforço para a Promessa
de Fé. O pregador foi o Pr.
Armando Castelan Junior,
da Igreja Batista Maranata
em Pedregulho SP.

Conferência Nacional
Rocha Eterna

O
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propósito das conferências da Rocha Eterna
como sempre é o encorajamento da Igreja Local,
bem como dos missionários
e voluntários. O objetivo foi
alcançado em Serrana, pois a
Igreja foi ediﬁcada pelas pregações da Palavra de Deus e
os missionários e voluntários
voltaram para o campo com
vigor renovado. Uma alma
foi salva e várias vidas consagradas ao serviço do Senhor!
Tivemos o privilégio de ter
mais uma vez Dr. Terry Ellis liderança do Ministério Rocha
e Dr. Ricky Dunsford, ambos Eterna nos EUA.
Continua na página 3.

O

s primeiros 18 anos do cada dia ﬁca mais difícil
século XXI tem propi- checar se uma inforciado rápidas mudan- mação é verdadeira ou
ças na geopolítica. Pode-se falsa. Até as agências de
resumir em uma frase o checagem são fake news
cenário: Enquanto os EUA (2 Ts 2.11). A ﬂuidez das
perdem força de inﬂuência, informações contribuem
China e Rússia se fortalecem, para o caos e a formação
mas nenhum deles tem ca- desse vácuo que certapacidade de liderança devido mente abrirá espaço
a uma série de fatores políti- propício para a manicos e históricos.
festação do anticristo
A pós verdade deu lugar inﬂuenciado pelo “pai
à era da desinformação, e da mentira”.
Continua na página 6.

Feliz aniversário Horto do Ypê!
35 anos de vida e celebração!

N

o dia 28 de outubro, a
Igreja Batista Regular
do Horto do Ypê em
São Paulo, capital, comemorou 35 anos de fundação. A
celebração foi marcada por
ações de graças e muita festa e alegria com a presença
do Pr. Armando Bispo, da
IBC de Fortaleza CE como
preletor. Na foto vista do
culto.
Leia na página 3.

Projeto “Luz para o Oriente”

D

epois de duas reuniões, uma em Batatais SP, e outra em
São Paulo SP, entre o Pr.
Carlos Moraes, Presidente
e Coordenador de Missões
da AMI - Associação Missionária Independente, mais o
missionário Pr. Ricardo Brito e o pastor de sua igreja
enviadora, o Templo Batista
em Vila São José, São Paulo,
capital, Pr. Ademário Júnior,
foi tomada a decisão de levar a base do Projeto “Luz
para o Oriente” de Goiânia
GO para São Paulo SP.
O motivo da mudança
relaciona-se ao desligamento do missionário Robson
Marcelo da Silva dos quadros da missão, pois ele é

que daria suporte ao projeto a partir de Goiânia e
Senador Canedo GO onde
atuava. O Pr. Ademário Júnior, juntamente com o Pr.
Carlos Moraes, depois de
ponderarem todos os detalhes para viabilização do
projeto, juntamente com
o missionário, chegaram à
conclusão de que este é o
melhor caminho.
Inicialmente o Projeto
“Luz para o Oriente” nasceu
na capital paulistana, que
na verdade é o melhor local
para sua base, pois visa o
Brasil como um todo, tendo
como um dos seus objetivos, realizar o treinamento
de membros das igrejas para
a evangelização de árabes

Pastores: Carlos, Ricardo e Ademário

muçulmanos e integrá-los
às igrejas locais.
Orem pelo Pr. Ricardo,
sua esposa Daniela e o ﬁlho Ricardo Filho. Ele ainda
está na fase de divulgação
do projeto para levantar

sustento e parcerias em
oração. No momento o telefone para contatos com o
missionário continua sendo (17) 98811-5780. Assim
que houver mudança será
comunicado.

2 Editorial
e Opinião

As pessoas comuns pensam apenas como passar o tempo.
Uma pessoa inteligente tenta usar o tempo.”
Arthur Schopenhaue

• Editorial | Carlos A. Moraes

Cadê o meu
rebanho?

N

EXPEDIENTE

ada desestimula mais um
pastor do que chegar no
ﬁnal de um ano e ver que
a sua congregação decresceu.
Pior ainda quando não há um
diagnóstico fechado que aponte as causas desse decréscimo.
Geralmente a perda de membros
acontece depois de um período
de estagnação que perdura por
muito tempo. Quando a liderança
demora perceber que há uma
enfermidade localizada que aos
poucos vai generalizando. Nos
casos mais graves, quando a
enfermidade é séria, pode ocorrer
metástase e morte. De vez em
quando é necessário fazer um
cheque up, pois a prevenção,
também para a igreja, é o melhor
caminho.
Este ano tive a oportunidade de
participar, no mês de agosto, da X
Conferência de Plantadores de Igrejas promovido pelo CTPI - Centro
de Treinamento de Plantadores de
Igrejas em Campinas SP. O tema foi
“Ser e Fazer Discípulos - A Essência
da Missão” e as abordagens valorizaram, tanto a plantação de novas
igrejas quanto a revitalização das
igrejas existentes.
De certa forma, a maioria
dos materiais publicados no
momento estão voltados mais
para a revitalização do que para
a plantação de igrejas. Uma recente pesquisa realizada nos EUA
e citada por Brian Croft em um
artigo sobre liderança da igreja,
mostrou que 80% das igrejas
estadunidenses estão estagnadas
ou entrando em declínio.
O grande perigo, tanto nos
EUA quanto aqui no Brasil, é
simpliﬁcar demais e jogar a culpa
imediatamente sobre a liderança
da igreja, que estaria com falta
de uma visão contemporânea da
sociedade, ou com uma ﬁlosoﬁa
ministerial ultrapassada. Esses,
certamente são fatores importan-
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tes, mas é necessário que se faça
um diagnóstico mais preciso para
que se possa aplicar o tratamento adequado.
É necessário levantar todos os
dados possíveis a ﬁm de que se
possa fazer uma reﬂexão adequada com objetivo de trabalhar a
vida da igreja de modo consciente e com muita responsabilidade.
Saber quantas pessoas atualmente frequentam a igreja, e quantas
frequentavam há cinco ou dez
anos pode ter grande utilidade,
mas estudar a fundo o histórico
da congregação poderá revelar
tudo que é necessário para superar a estagnação e promover a
revitalização.
Entre dezenas de causas que
podem ser levantadas em um
diagnóstico adequado e bem feito,
vou citar algumas muito comuns.
São citações aleatórias e não por
ordem de importância: individualismo e falta de amor; problemas
com “donos” da igreja; pecado não
tratado; críticas; questões doutrinárias sérias; falta de pregação
consistente; transição pastoral;
falta de preparo da liderança;
disputas por poder; expectativas
frustradas; muito joio no meio do
trigo; perda da visão evangelística
e missionária; falta de discipulado;
legalismo; falta de comprometimento; surgimento de igrejas
melhores por perto e muito mais.
A título de sugestão para pastores, missionários, seminaristas
e líderes em geral, quero indicar
a leitura do livro “Plantando Igrejas”, de Ronaldo Lidório, na sua
segunda edição, onde ele atualizou dois capítulos importantes.
O capítulo 8 sobre o método de
pesquisa em populações urbanas para ﬁns de evangelização e
plantio de igrejas (Urbanus), e o
capítulo 9 sobre o diagnóstico da
igreja local com a ﬁnalidade de
revitalização (Vitalis).
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• Ponto de Vista Bíblico | Rômulo W. Ribeiro

“Brasil acima de tudo,
Deus acima de todos”
“

B

rasil acima de tudo” é o bordão utilizado
pela Brigada de Infantaria Paraquedista
do Exército e “Deus acima de todos” é de
autoria do próprio presidente eleito do Brasil, Jair
Messias Bolsonaro. Desde 1990, os brasileiros lançaram os seus votos, pensando nas questões econômicas do país. Fernando Collor de Melo foi escolhido
para acabar com os privilégios dos marajás e com a
hiperinﬂação; Fernando Henrique Cardoso foi eleito
para estabilizar a moeda e fazer privatizações; Luiz
Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseﬀ subiram ao poder
para acabar com a desigualdade social. Pela primeira
vez, em 30 anos, a maioria dos eleitores optou por
candidatos que melhor representassem os valores
morais da sociedade judeu-cristã brasileira. Por esta
razão, o Partido Social Liberal (PSL) conseguiu eleger
a segunda maior bancada na Câmara dos Deputados, o presidente do país, além de governadores e
senadores.
Assim como aconteceu na Revolução de 1964,
Marcha da Família com Deus pela Liberdade, a religião cristã (com a adesão maciça das igrejas evangélicas), fez a diferença na formação de um novo
governo nas urnas de 2018. As igrejas e as famílias,
em geral, vêm sofrendo com a degradação moral
imposta pelos governantes e pela grande mídia do
país desde a abertura política. Em favor da minoria
LGBT, as escolas estão promovendo orientações sexuais diversas, o Dia das Mães está ameaçado pelos
órgãos públicos e a família tradicional está sendo
atacada por uma visão distorcida de mundo. Os professores deixaram a educação formal e se tornaram
agentes transformadores da sociedade, mas com

viés ideológico. E ainda existe a possibilidade de o
STF (Supremo Tribunal Federal) legislar em favor da
descriminalização do aborto e eventualmente das
drogas, passando por cima do Congresso Nacional
Brasileiro. Por essas e outras questões de cunho
moral, católicos e evangélicos se uniram politicamente para eleger um novo governo no Brasil. Os
institutos de pesquisas, os meios de comunicação e,
principalmente, os partidos políticos estão perplexos
com a força conservadora dentro do Brasil apesar
do hedonismo esquerdista, inﬂuência de Hollywood
e das novelas de televisão.
Entra governo, sai governo, os brasileiros descobriram que todos eles seguirão a mesma matriz
econômica, pois o sistema capitalista é o maior ditador ﬁnanceiro que existe no mundo, até entre as
nações mais comunistas, como a China, por exemplo.
A diferença de um país para o outro se encontra na
gestão administrativa e no tamanho do Estado na
vida das empresas e dos cidadãos. Engana-se quem
compara um governo Bolsonaro com o reino milenar. Continuaremos a ver corrupção, injustiça e até
perseguição religiosa, mas, como está acontecendo
nos Estados Unidos de Donald Trump, o ritmo da
globalização e da destruição dos valores de família
irá diminuir, dando mais tempo para que a Igreja de
Jesus Cristo evangelize o mundo antes do surgimento
do anticristo que será, acima de tudo, um líder político e social. Vamos aproveitar esta oportunidade
e nos lembrarmos de que Deus está acima do Brasil
também: “Bem-aventurado o povo ao qual assim
acontece; bem-aventurado é o povo cujo Deus é o
SENHOR” (Salmo 144:15).

Portas Abertas e o
Genocídio Cristão Mundial

O

s cristãos formam um dos grupos religiosos
mais perseguidos do mundo. Sofrem encarceramentos, conﬁscos de bens, torturas, decapitações, cruciﬁcações, estupros e assassinatos. Tudo
isso apenas por causa de sua fé. Em todo o mundo
ocorrem a cada mês uma média de 255 assassinatos,
104 sequestros, 180 estupros de mulheres, 66 ataques
a igrejas e 160 prisões sem julgamento, de acordo
com informações fornecidas pela organização Open
Doors (Portas Abertas).
Estes são alguns dados do ano passado: 3.066
cristãos assassinados; 1.252 sequestrados; 1.020
mulheres vítimas de estupro; 793 igrejas atacadas.
Grande parte dos cristãos perseguidos são crianças e
jovens, alvo favorito para semear o terror por parte
dos membros do Estado Islâmico.
O que podemos fazer por eles?
As instituições internacionais ignoram a atual situação de milhões de pessoas que correm grave risco
de extermínio por causa de suas crenças religiosas.
É vital fazer com que a ONU reconheça oﬁcialmente
que os cristãos são perseguidos sistematicamente em
todo o mundo há muitos anos. Pedimos concretamente que seja reconhecida como #GenocídioCristão a
perseguição sofrida pelos cristãos por causa de sua
fé. Esse reconhecimento tem enorme relevância jurídica e política, porque obriga os diferentes países a
combater esse genocídio e a proteger as comunidades

perseguidas.
A quem fazemos esse pedido?
Ahmed Shaheed, relator especial na ONU para
liberdade religiosa. Assim, além de orar, vá ao link
abaixo para assinar a petição:
https://citizengo.org/pt-br/pr/166373-o-mundotem-reconhecer-o-genocidio-dos-cristaos
Petição dirigida ao relator especial na ONU para
liberdade religiosa
O mundo tem de reconhecer o genocídio dos cristão
Anualmente, milhares de pessoas são assassinadas, torturadas e violadas em todo o mundo apenas
por serem cristãs. Grande parte delas são crianças e
jovens, objetivo preferido dos terroristas do Estado
Islâmico para atemorizar a população.
Ao longo dos últimos anos testemunhamos a
maior perseguição aos cristãos de toda a história,
e os direitos humanos de milhões de pessoas são
violados por causa de sua religião.
Peço que considere o reconhecimento do genocídio cristão como um ato vital para que o mundo
saiba com mais clareza as diﬁculdades enfrentadas
por essas pessoas.
Você pode exortar a ONU para que disponha de
mecanismos adequados de proteção das comunidades cristãs perseguidas ao redor do mundo.
Guilherme Ferreira e toda a equipe da CitizenGO.

A CitizenGO é uma plataforma de participação cidadã que trabalha para defender a vida, a família e as
liberdades fundamentais em todo o mundo. Escreva para http://www.citizengo.org/pt-pt/contacto.
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Feliz aniversário Horto do Ypê!
35 anos de vida e celebração!

O

que é Igreja? Igreja não
é templo, não é local sagrado, não é sinagoga,
não é prédio. Teologicamente falando, Igreja refere-se a
pessoas, gente, e não ao lugar
de reunião. É ajuntamento
(quando estamos no prédio)
de pecadores perdoados pelo
sangue de Cristo derramado
na cruz. Também continuamos a ser Igreja quando não
estamos no prédio, mas inﬁltrados na sociedade, em todos os seguimentos, como diz
a música de Geraldo Vandré:
Nas escolas, nas ruas, campos, construções... O povo da
Igreja local é misto, pois atrai
não cristãos em processo de
aprendizagem e “aparentes”
cristãos não transformados,
alguns imaturos, mas queremos crer que a maioria está
em busca de transformação.
A composição dessa comunidade é heterogênea e
paradoxal. Ao mesmo tempo, agrega os espiritualmente
mortos, também os espiritualmente ressuscitados. Os indiferentes e apáticos passam
a ter sede do Deus vivo. Em
busca de uma espiritualidade
saudável e crescente os soberbos tornam-se humildes;
os ﬁlhos pródigos desviados

retornam à Casa do Pai, os
de coração endurecidos recebem “coração de carne” e
se tornam pessoas amorosas.
Se antes, nossas vidas não tinham graça e sabor, em Cristo
nos tornamos “sal e luz.”
Foi o amor de Jesus que
nos atraiu e nos “conectou”
a esse povo inédito, diferenciado, único, comprado pelo
alto preço pago na cruz. Esse
povo, que antes vivia nas
trevas, agora experimentou
uma nova dinâmica de vida:
Vós, porém, sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a ﬁm de proclamardes as virtudes daquele
que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz
(I Pe 2.9).
Ao longo da nossa história
temos experimentado a maravilhosa bondade do Senhor.
Ele nos deu tantos presentes:
pessoas, professores, pastores, diáconos, missionários,
terreno, prédio, cinco igrejas-filhas e muito mais. A
lista é grande, não podemos
enumerar tantos benefícios
que temos recebido. É claro
que o maior presente é a vida
eterna. Deus nos amou, Deus
enviou o seu Filho querido

A

Pr. Marcos Pereira, Pr.
Cleber Silva, Pr.José
Roberto e Pr. José Ênio
Darini. Todos foram homenageados durante o
evento. As Conferências
foram realizadas na Igreja Batista Independente
de Serrana, pastoreada
por Pastor Alexandre
Oliveira. Várias igrejas
da Região participaram.

Pr. Edgar e Sandra com os ﬁlhos Lucas, Henrique e Lais.

para nos salvar.
Bendize, ó minha alma,
ao Senhor, e não te esqueças
de nem um só de seus benefícios. (Sl 103.2)
Continuamos de olho no
futuro, sem deixar de sermos
gratos pelo nosso glorioso
passado. Os desafios são
enormes. Não desistimos do
sonho de ter um espaço maior
e de desenvolver os Pequenos
Grupos como estratégia de
pastoreio. Nosso prédio está
aberto para a comunidade

em volta através de aulas de
Jiu-Jitsu, Cross-Fit, curso de
música e oportunidades para
a prefeitura prestar serviços
de saúde (vacinação, etc) ...
Vale lembrar, Igreja não é
o lugar onde nós vamos, mas
o lugar onde nós estamos. A
nossa Igreja é bíblica e como
tal existe para glorificar a
Deus, impactar vidas e fazer
discípulos de Jesus. Vamos
em frente!
Pr. Edgar Rodrigues Donato

Serrana - Missionários e Diretores

Rocha Eterna avança pelo Brasil e é
reconhecida pelo governo do Estado
de São Paulo

O

Governo do Estado de
São Paulo convidou o
Pr. João Henrique N.
Alves (Diretor Nacional Rocha Eterna Brasil) para uma
audiência em seu gabinete no
ﬁnal do mês de Setembro. Foi
uma grande benção e oportunidade de abordagem em
vários aspectos. Além da
liberdade concedida para
pregar o Evangelho em todo
estado de São Paulo sem impedimento algum, foi tecido
elogios e agradecimentos
ao Ministério Rocha Eterna,
pela parceria durante os anos
e pela atuação séria nas unidades prisionais do Estado de

São Paulo onde há aproximadamente 180 prisões.
O Dr. Lourival Gomes durante a reunião, sugeriu para
que iniciássemos um trabalho
com os funcionários das unidades prisionais, pois os mesmos vem sofrendo pressões
psicológicas e necessitam de
ajuda. Esta porta foi aberta
e a missão já estamos trabalhando para que isto aconteça
em um futuro próximo! No
ﬁnal da reunião, Pr. João Henrique entregou uma singela
homenagem do Ministério
Rocha Eterna ao Secretário
de Estado, o qual recebeu
com gratidão.

Bethany Thompson

Crianças
de Caráter

C

Conferência Nacional Rocha Eterna

tualmente a Missão
Rocha Eterna tem
adotado uma nova
filosofia de liderança e direção para com os missionários. Os pastores diretores
das igrejas locais tem sido
fator chave para que a missão alcance os alvos e objetivos. Os Pastores diretores
são: Pr. Fernando César Martins, Pr. Alexandre Oliveira,

Nosso
Destaque 3

A distinção entre passado, presente e futuro é
apenas uma ilusão teimosamente persistente."
Albert Einstein

Dr. Lourival e Pr. J. Henrique

O Ministério Rocha Eterna tem atuado em diferentes
campos no momento: evangelização de presos, discipulado cristão, escolas públicas
e assistência em implantação

de igrejas. Há mais de 100 voluntários envolvidos direta e
indiretamente na composição
desta missão, além dos missionários e suas famílias que
atuam em tempo integral.

apricho, responsabilidade, obediência imediata, honestidade, além de outras, são qualidades que cada pai e cada
professor quer ver em seus ﬁlhos e alunos. Ouço muitos
dizerem que as crianças de hoje são diferentes, como se fosse
uma desculpa. Essa geração é assim, ponto ﬁnal. Por que são
assim? Bom caráter não é algo que se desenvolve sozinho.
“Todos se extraviaram, e juntamente se ﬁzeram inúteis. Não há
quem faça o bem, não há nem um só” (Rm 3:12). Por isto Deus
manda educar “no caminho em que deve andar”, ensinar seus
ﬁlhos em todo momento e “cria-os na doutrina e admoestação
do Senhor” (Pv 22:6, Dt 6:7 e Ef 6:4). Caráter é ensinado através de treinamento contínuo e consistente. Certa vez, estava
substituindo numa aula e uma criança me desobedeceu. Pedi a
agenda dela. Ela sabia que eu ia escrever para seus pais sobre o
fato. Ela se jogou no chão, implorando, “Desculpe, me dê outra
chance!” Creio que a criança fez isto porque já havia funcionado
antes, e se acostumou a tentar manipular as autoridades sobre
ela. Aproximei-me para falar no ouvido dela e abaixei o tom da
minha voz: “Você obedeceu a professora? Então, me dê sua
agenda”. Acabou o assunto. Desde então, já trabalhei com a
mesma criança sem nenhum problema de comportamento.
É importante falar uma vez e depois agir. Ouço pais fazendo
ameaças que nem pensam em cumprir ou algo que deveriam
cumprir, mas ﬁcam só resmungando. Assim perdem toda a
autoridade. Não podem apenas falar. Pais precisam praticar a
disciplina bíblica com consistência, amor e restauração após
a criança admitir o erro e pedir perdão. Professores precisam
praticar a mesma consistência com amor e restauração com
os meios de correção permitidos. Muitas áreas de caráter são
ensinadas praticando o bom senso. A criança não caprichou na
tarefa, precisa refazer. Faltou com respeito, precisa reconhecer o
erro, pedir perdão e receber a consequência. Se permitir entrar
em discussão estará contribuindo para um treinamento de mau
caráter. Crianças precisam ter responsabilidades e ser cobradas
por elas. Crianças também precisam ouvir elogios especíﬁcos
dos pais e professores. “Parabéns pela responsabilidade que
mostrou fazendo. . . antes de eu pedir.” ou “Vi que você perdoou
sua colega. Sei que Deus também gostou da sua atitude.” Peça
a Deus que mostre oportunidades contínuas para você investir
no treinamento de caráter dos seus ﬁlhos ou alunos. Não deixe
que o celular ou a correria distraia você ao ponto de perder estas
oportunidades. Treinamento de caráter é baseado em princípios
eternos da Bíblia. Tome o tempo não apenas para contar as
histórias da Bíblia, mas aprender delas. Deus nos deixou muitos
exemplos para seguir e outros a evitar na Sua Palavra. Aceite
o desaﬁo de investir no treinamento de caráter das crianças.
Estas crianças um dia serão adultos independentes e tomarão
decisões certas se desde cedo aprenderam a deliberar baseados
em princípios Bíblicos.
Se desejar saber mais sobre educação fundamentada nos
princípios da Bíblia, leia a nosso próximo artigo e acompanhe o que
Deus está fazendo na área de material didático para escolas Cristocêntricas: fundamentocristao.com.br ou ligue para (62)3954-0061.

4 Observatório
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O quarteto e
o deficiente

H

Edgar Donato

á certas cenas nos evangelhos
simplesmente arrebatadoras.
Onde Jesus estava, algo surpreendente acontecia. Enquanto Ele ensinava numa casa,
quatro amigos traziam um paralítico. A multidão era tanta
e o quarteto não conseguia achar uma brecha. E agora?
Desistir, deixar o deﬁciente de lado? Não, eles estavam
determinados, subiram no telhado, abriram um buraco e
baixaram a maca com o enfermo colocando-o cara a cara
com Jesus.
Esse fato nos inspira: Somente Jesus é capaz de nos libertar
das mazelas que paralisam nossas vidas.
Primeiro, o ESTRAGO. Aquele homem não poderia chegar ao Mestre pelo próprio esforço, sua coluna vertebral
estava paralisada, a doença atingiu áreas motoras do seu
cérebro. Parecia uma causa perdida, condenado a ﬁcar
cativo em cima da cama. O pecado é a raiz de todo mal
estar, pior do que a solidão, a pobreza, a doença, a própria
morte. Há outros tipos de paralisia, gente machucada emocionalmente por causa de tragédias, amargura, decepções,
traumas. Vidas paradas, travadas, ainda que bem vestidas,
mas estagnadas na alma... Até mesmo o câncer, pode ter
causa psíquica. O ódio não tratado provoca câncer no estômago. Inveja, reclamação crônica, desejo por vingança
somatizam e solapam a saúde. Apesar de muitas doenças
físicas, o pecado é a raiz das enfermidades.
Segundo, a EQUIPE. Apareceram quatro amigos, solidários, talvez estivessem antes no ajuntamento onde Jesus
estava, mas tinham um olhar voltado para fora. Se fosse hoje,
“Enquanto estamos aqui no bem bom, ar condicionado,
presença de Jesus, o paralitico não tem acesso, está excluído,
vamos atrás dele.” Há três tipos de pessoas nesse texto. Os
que precisam de ajuda para chegar a Cristo, os que levam
pessoas para Cristo e os que atrapalham as pessoas de irem
a Cristo. Esses quatro amigos, representam aqueles que não
se contentam apenas em ﬁcar ouvindo a Jesus, eles querem
que outros tenham a oportunidade. Essa experiência pode
se repetir em nossos dias? SIM! Uma das maiores alegrias
é um grupo de pessoas orarem, se ajudarem, fazerem de
tudo para convidar, levar uma pessoa a um Pequeno Grupo
ou célula, a ﬁm de que tenha uma experiência com Jesus.
Ainda hoje, Deus busca buscadores de gente.
Terceiro, o ESFORÇO. Geralmente, quando começamos
a fazer o bem, aparecem os obstáculos. Primeiro obstáculo, a multidão, superlotação. A ﬁla anda e às vezes para,
desanda... A multidão bloqueava o caminho... Do lado
de fora da casa, multidão vira paredão, ninguém arreda o
pé. Tentaram barrar o cego Bartimeu, o Zaqueu, a mulher
com hemorragia... Há pessoas atrapalhando você de vir a
Jesus? Pode ser os amigos, a família, conhecidos que ﬁcam
chateados por você não fazer mais as mesas coisas, fugiu da
gandaia... Tentam fechar seu caminho. E do lado de dentro?
Os fariseus e os escribas. Em nossos dias, os estudiosos da
Bíblia cheios de conhecimento, orgulho, preconceito e hipocrisia. Ou aqueles que vão ao culto em busca de defeito,
aparecem para criticar, perceber as falhas e não o mover do
Espírito Santo. É possível ouvirem a Palavra, ano após ano
e se tornarem ainda pior, mais duros de coração, a ponto
de rejeitarem a essência do cristianismo, o próprio Cristo.
Conhecem a Palavra mas não o Deus da Palavra, tornam-se
insensíveis, sem compaixão...
Em nosso trabalho para o Reino, telhados precisam ser
quebrados. O telhado das missões, o telhado da manutenção, casas de recuperação, material didático para a Escola
Bíblica, salários das pessoas que vivem integralmente no
ministério.
Quarto, a ESPERANÇA. O paralítico foi curado pelo Deus
Homem. Os quatro carregadores marcaram profundamente
o cristianismo, tiveram atitude, iniciativa, o enfrentamento
dos obstáculos para trazer restauração a um carente. “Teus
pecados estão perdoados. Levanta-te toma o teu leito e
anda.”
O leito carregava o homem, agora o homem carrega o
leito, entrou dominado pela sua condição, saiu dominando.
Entrou depende de homens, sai dependente de Deus. Ouviu
o pronunciamento de perdão e o milagre que o autenticou.
Uma vez que Jesus é Deus, é necessário percebermos os
estragos causados pelo pecado somarmos esforços para
levar a mensagem transformadora do Evangelho.

Se quiser derrubar uma árvore na metade
do tempo, passe o dobro do tempo amolando o
machado." Provérbio Chinês

Fortaleza CE
Nos dias 25 a 28 de setembro, a missionária Maria Zilmar Gaspar Rodrigues
teve o grande privilégio de
participar do Curso de Aconselhamento Bíblico realizado pelo SIBIMA - Seminário
e Instituto Bíblico Maranata
e a ABCB - Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Nos dias 19 a 21 de
outubro Zilmar deu um treinamento na Igreja Bíblica de
Morada Nova CE sobre “A
importância do ministério
com crianças”. Falou sobre
trabalhos manuais; como
ensinar versículo; lição bíblica; lição missionária; como
apresentar cânticos; como

evangelizar e como aconselhar as crianças. Quanto
às crianças, o trabalho tem
sido realizado segunda-feira
à noite. No mês de setembro mais 20 crianças foram
inscritas. Contatos: zilmargaspar@gmail.com.

Normandia RR
Pastor Rozenildo, trabalhando na fundação da
igreja em Normandia RR,
cidade com apenas 36 anos
de existência, tem realizando trabalhos que vão
além dos cultos regulares
e das visitas evangelísticas
e discipulados. Está desenvolvendo um trabalho de
resgate de irmãos que se
afastaram do Senhor. Sobre

a construção do prédio da
igreja, o missionário está
trabalhando no acabamento, mas ainda falta recursos
para terminar. Orem pelo
conserto do carro, pelo término da construção e pela
família toda do Pr. Rozenildo: a esposa Ivanilde, e os
ﬁlhos: Ana Jane, Ana Lydia,
Ana Bethâny, John Benjamim, Josh Benny.

Culto de Reenvio

No dia 02 de setembro
próximo passado, a Igreja
Batista Independente em
Pitangueiras SP, sob a liderança do Pr. Misael Neto
realizou o culto de reenvio
do pastor e missionário Ruy
Lopes de Messias para Assaré CE, após hospedá-lo
por um trimestre enquanto visitava as igrejas da
região, período em que a
igreja toda foi ricamente
abençoada. Foi desaﬁador
comtemplar o testemunho
desse servo de Deus que,
apesar das diﬁculdades com
a saúde, sofrendo de Parkinson, continua na linha de
frente servindo ao Senhor
no sertão cearense. Antes
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Limeira SP
Pr. Alexandre Ferreira
continua sua jornada na
divulgação do Projeto Venezuela para Cristo com
viagens em quase todos
os finais de semana. Ele
testemunha que tem sido
uma experiência marcante e
ediﬁcante conhecer igrejas,
pastores e irmãos preciosos
sendo alvo do carinho, amor
e cuidado de todos por ele
e sua família por onde passam. Tem havido boas res-

Escobar, Argentina
No ﬁnal de agosto a igreja que está sendo implantada
pelo missionário Adriano Silva recebeu uma oferta para
comprar um piano. Além da
compra, ainda foi prometido
seis meses de manutenção.
No mesmo mês de agosto a
Argentina entrou em pânico
com a disparada do dólar. Os
preços subiram e o medo se
espalhou. Foi uma boa oportunidade para ensinar o povo
a colocar sua esperança no
Senhor. Em agosto foi celebrado o Dia da Criança (Na
Argentina é em agosto), e o
trabalho foi abençoado com
a presença de 40 crianças.

Uma delas se converteu a
Cristo. Diversos trabalhos
tem sido realizados com
bons frutos e isso tem servido de grande estímulo. O
Instituto Bíblico segue com
as aulas alunos estão animados, principalmente com os
novos materiais recebidos
para as classes. O Instituto
recebeu uma ofertas para
comprar livros e apostilas
e ainda sobrou um dinheiro
para comprar um projetor
para as classes. Continue,
orando pelo Pr. Adriano
Silva, Josi, Helena e Cecilia.
Contatos pelo e-mail: adrianojosisilva@gmail.com.

Projeto Índia

de ir para Assaré CE, pastor
Ruy implantou duas igrejas
em Rio Branco AC. Contatos
com Pr. Misael pelo e-mail:
prmisaelneto@gmail.com,
ou pelo celular (16) 991037547. Para contatos com
Pr. Ruy: (68) 98113-3513
(WhatsApp).

Continuando
na divulgação do
Projeto Índia, o Pr.
Donizeti A. Matias
Júnior tem visitado igrejas em
diversos estados
brasileiros. Recentemente esteve
em Uberaba MG,
Cândia SP, Jaboticabal SP, Orlândia
SP e Uberlândia
MG. Muitas já
foram visitadas e há outras agendadas. Orem pelo
Pr. Donizeti e família para
que o sustento necessá-

rio seja alcançado. Seus
planos são de viajar para
Índia no primeiro semestre de 2020.

aguardando a recuperação
de uma cirurgia pela qual
passou o Pr. Sérgio Ramos
Moura da Igreja Batista Esperança de Vila Mariana
em São Paulo.
Orem pela saúde do mis-

sionário Pr. Daniel que está
aguardando a realização de
uma biópsia e colonoscopia.
Ele está com defasagem no
sustento e há necessidade de apoio. Contato com
Pr. Daniel: e-mail: missdanielrsousa@yahoo.com.
br, celular WhatsApp (16)
99102-5507.
Na Foto: Evangelismo
realizado com a participação dos membros da Igreja
Batista Esperança em Jaboticabal e vários missionários
e pastores da região mais
alguns alunos do Seminário
Batista Ebenézer de Ribeirão
Preto SP e do Pedra Viva de
Orlândia SP.

Projeto Jaboticabal SP

O missionário Pr. Daniel Rodrigo de Sousa que
está plantando a Igreja Batista Esperança em Jaboticabal SP, comunicou
que acabaram de quitar
os quatro lotes que foram

postas ao apelo de apoio
para este projeto que Deus
colocou no coração do seu
servo e todos estão ansiosos e com expectativa de
que logo Deus providencie
o sustento necessário para
seguirem rumo à Venezuela.
Continuem orando pela Família Ferreira: Pr. Alexandre,
Aline, Anelise e Arthur. Para
contatos use o e-mail: avﬀ@hotmail.com ou whatsapp: (19) 98373-1689.

adquiridos para a igreja.
Também já foi aprovado
o projeto de construção
que aguarda apenas o
momento certo para ser
iniciado através da parceria com a IBE. Está apenas
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A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se
comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se
mantém em tempos de controvérsia e desafio."Martin Luther King

Grande ABC
Nos dia 13 a 15 de julho
aconteceu a primeira EBF na
Igreja Batista Independente
em São Bernardo do Campo
SP, com a presença de 40
crianças e 20 adultos.
Setembro foi mês de
missões e todas as atividades desenvolvidas foram
voltadas para informar,
desaﬁar e motivar a Igreja
quanto às necessidades do
campo missionário. Foi realizado um Acampidentro
Missionário com crianças de
6 a 11 anos com a presença
de 30 crianças e 10 adultos.
As crianças tiveram oportu-

Mário Maracaipe

Jesus,
o Deus
Desagradável

T
nidades de conhecer mais
sobre missões. Nos dias 22 e
23 de setembro, aconteceu
a Conferencia Missionária,
tendo como pregador o Pr.
Silval de Sousa. Dia 12 de ou-

Umuarama PR

O Missionário Pr. Luiz
Carlos Gomes e família,
trabalhando em Umuarama
PR tem realizado cultos nas
cidades de Tapira, Gaúcha
e Serra dos Dourados. No
mês de setembro próximo
passado participou da reunião de pastores e obreiros
na cidade de Londrina no
Templo Batista Maranata
liderado pelo Pr. Manoel A.
de Souza. Na reunião foi
deﬁnida uma diretoria para
iniciar a Junta Batista Bíblica
do Paraná - JUBBEP. Pr. Luiz
continua apoiando o traba-

lho em Iguatemi e Maringá.
O alvo é terminar a reforma
do templo em Umuarama.
Para contatos e-mail: pr.luizcarlosgomes7@gmail.com,
Telefones: (44) 3056-1280
(Fixo Igreja); (44) 997041530 (TIM); (44) 991679265 (Vivo WhatsApp).

tubro, na comemoração do
Dia da Criança a celebração
contou com a presença de
150 pessoas entre adultos e
crianças. Pr. Tomé pede oração pela decisão de iniciar

o novo trabalho de implantação de mais uma igreja
no Grande ABC. Contatos:
E-mail: tomesantoslopes@
gmail.com, telefone (11)
96140-0978.

Uberaba MG
Dias 3 e 4 de novembro
de 2018 a Igreja Batista da
Graça em Uberaba MG liderada pelo Pr. Leandro S.
Almeida realizou sua Conferencia Missionária Anual
para formalização do compromisso da Promessa de

Fé para Missões. O tema foi
“Reavivando a Visão Missionária” e o preletor foi o
Pr. Carlos Alberto Moraes,
Presidente e Coordenador
de Missões da AMI – Associação Missionária Independente.

Esperança reúne dezenas de missionários

Mais uma vez a Conferência Missionária realizada
pela Igreja Batista Esperança
em Vila Mariana São Paulo,
sob a liderança do Pastor
Sérgio Moura alcança seus
objetivos. O Comitê Missionário que cuida da organização, mais uma vez superou

as expectativas.
As famílias da igreja,
como acontece todos os
anos, hospedaram a maioria dos missionários participantes alimentando-os e
tratando com muito amor a
ponto de deixá-los ansiosos
para voltar no próximo ano.

Este ano as mensagens
abordaram o tema “Não me
Calarei” e o preletor foi o
Pr. Fernando César Martins
que é apoiado pela igreja e
está trabalhando na plantação de uma igreja em São
Carlos SP.
A foto mostra a maior

parte dos missionários presentes. Foi feita como parte
da programação do sábado,
mas teve muitos missionários que participaram apenas na sexta-feira e devido
a outros compromissos tiveram que viajar. No próximo
ano tem mais.

Mid-Missions Faz Doação de Propriedade
A Igreja Batista Central
de Olímpia foi fundada pelos
missionários americanos, Pr.
Mark A. Swedberg e sua esposa Anita Swedberg. Eles
começaram os trabalhos em
1993 e saíram em 2008. Os
primeiros cultos foram realizados na garagem da casa
de um dos membros. Em
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janeiro de 1994, alugaram
um local para realização de
suas atividades regulares.
Em 09 de setembro de 1994
foi adquirido pela Sociedade Evangelizadora Baptist
MidMissions o terreno que
hoje se encontra o prédio
da Igreja.
O primeiro pastor, após

o missionário sair, foi Ronaldo da Silva Junior. O mesmo
iniciou seu ministério 2008
e em 2009 renunciou e foi
pastorear outra igreja. A
igreja convidou o Pr. Márcio
Martins para o pastorado.
Ele aceitou o convite e iniciou seu ministério em 15
de novembro de 2009. Está

pastoreando a igreja até o
momento.
No dia 15 de agosto de
2018 foi realizada a transferência deﬁnitiva da propriedade para o nome Igreja
Batista Central de Olímpia,
estando presente, representando a Baptist MidMissions, o Pr. John Swedberg.

odo cristão genuíno crê em Jesus não apenas
como o Messias prometido por Deus, mas também como o glorioso Deus-Verbo encarnado,
Perfeito e Eterno, em quem não há mácula alguma.
Contudo, a Bíblia nos revela que desde antes da criação do nosso mundo, Deus tem desagradado uma
considerável parte de Sua criação – reﬁro-me ao um
terço dos anjos rebelados. O que haveria em Deus que
O tornaria tão desagradável às criaturas feitas sem
pecado e que tiveram o privilégio de contemplá-Lo
em toda a Sua glória?
A quantidade humana sem pecado que se desagradou de Deus é incomparavelmente menor que a
dos anjos: duas pessoas. A proporção, contudo, foi
insuperável: cem por cento desagradara-se de Deus,
levando consigo toda a futura geração! Há, contudo, no
caso da humanidade em Adão e Eva, pelo menos dois
fatores atenuantes. O primeiro é que, contrariamente
aos anjos, houve, na humanidade, um agente externo
superior e sobrenatural: Satanás – considerando que
o ser humano fora criado um pouco menor que os
anjos. O segundo fator é que, também diversamente
aos anjos, embora tenha desobedecido a Deus, Adão
não anuiu, como Eva, à ideologia satânica de que Deus
seria um ser desagradável. Eva enganara-se nesse
assunto, mas Adão, não!
Creio que Adão desobedecera a Deus, não por um
ato aberto de rebeldia, como Satanás, seus demônios
e Eva. Adão, creio, comera o fruto devido à sua aliança
matrimonial com Eva, que a tornara una com ele: carne
de sua carne e sangue de seu sangue – sua esposa, sua
metade. Como marido, Adão seria, por dever de ofício
e soberania terrena, o responsável por Eva. Adão, por
também amar Eva, creio, preferindo não viver separado
dela, escolheu morrer com ela, sem contemplar a morte
solitária da esposa. Em outras palavras: Adão, creio,
pecou por amor à sua esposa dada por Deus, honrando
também sua aliança de autoria divina.
Eva abrigou a concupiscência no coração e pecou à
posteriori, enquanto Adão, sem concupiscência, consumou a desobediência ao receber o fruto e comê-lo.
É possível que, devido ao ato de Adão, Jesus abriu a
porta da salvação à humanidade pecadora e a preteriu
os anjos rebeldes. Deus, ao invés de matar Adão e
Eva, anunciou-lhes o Evangelho eterno da redenção
que viria pelo sacrifício de Si mesmo. Tal hipótese
torna-se mais factível pelo fato de Adão ser um tipo
de Cristo, tanto num sentido inverso, pois, por Adão
vem o pecado e morte, e por Jesus, a justiça e vida
eterna, quanto num sentido converso, ou seja: como
Adão, Jesus – o segundo Adão - escolhera a morte
e a separação de Deus-Pai, tornando-se pecado por
amor à preciosa e única esposa, a Igreja. Há inegável
fundamento bíblico nessa interpretação tipológica.
Voltando ao tema acerca de um Deus desagradável: de fato, Deus é desagradável àqueles que não O
conhecem, em profundidade tal que penetre além de
Sua gloriosa aparência exterior. Os anjos rebeldes, por
exemplo, não esperaram para aprender a lição que os
anjos eleitos compreenderam em profundidade ao
testemunhar a redenção humana por Jesus, o JeováFilho, que se fez maldito de Deus na cruz do Calvário.
Como diz Isaías, não havia Nele, em Jesus, algo
que o ﬁzesse atraente ou agradável aos homens. Contudo, consumada a redenção humana, Ele veria Sua
posteridade a qual o amaria eternamente, sabendo
que, o que torna a pessoa agradável – inclusive Deus
– não é o que se vê dela, mas o que se experimenta,
em profundidade, do poder e alcance de seu amor.
Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro.

6 Visão
Panorâmica
Orgulho
pecaminoso

H

Lívia Duarte

á 7 anos que Fernando é
membro de um igreja. Devido a conﬂitos com alguns
irmãos, ele decidiu sair da igreja.
Depois de algum tempo congregando em outra igreja, Fernando
estava tendo problemas com o dirigente dos cultos. Embora fosse
um exímio pianista, era um homem muito exigente. Acreditava
que somente ele, devido à sua bagagem acadêmica de mestre,
possuía o conhecimento correto sobre como deveria ser o culto
e quais músicas deveriam ser tocadas. Fernando, poderia ter
todo o talento do mundo, mas algo lhe faltava.
Esta história é ﬁctícia, mas há, na vida real, muitos “Fernandos
e Fernandas” em nossas igrejas. Irmãos que necessitam do nosso
amor e atenção. Eles chegam a ocupar cargos de liderança e quando
saem, por não conseguirem simplesmente ouvir opinião diferente,
causam um estrago, por conta da falta de humildade. Acusam,
culpam, julgam... Apontam para muitos que tropeçam em determinados pecados, mas não procuram averiguar a trave existente em
seus próprios olhos (Mateus 7.1-5). Por isso as palavras de Jesus:
“Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino
dos céus”. (Mateus 5.5); “Portanto, quem se tornar humilde como
uma criança, esse é o maior no reino dos céus”. (Mateus 5.18).
Jesus não só ensinou sobre a humildade, mas sua vida reﬂetia isto em cada atitude. Dia a dia ele mostrava que o orgulho
não fazia parte do seu caráter. Você consegue imaginar o Rei da
glória, o Filho de Deus se submetendo aos soldados romanos,
apanhando, levando chutes, socos, chicotadas e tendo sua cabeça
perfurada por uma coroa de espinhos?
Aqueles que pensam que o orgulho não traz contenda e
desordem, estão completamente enganados. O orgulho causa
confusão, mágoa, brigas, discussões e divisões, entre outros.
Satanás caiu por causa do orgulho (Isaías 14.12-14) e a Bíblia
nos exorta para não fazermos o mesmo.
O cristão quando é orgulhoso, envergonha o nome de Cristo,
pois contraria tudo o que o Mestre ensinou e viveu. A deﬁnição de Stuartt Scott sobre orgulho, em seu livro “Do Orgulho
a Humildade” (Nutra), nos faz reﬂetir que “Quando alguém é
orgulhoso, é centralizado em si mesmo. Esta é uma forma de
cultuar a si mesmo. Um orgulhoso acredita que ele é, que dele
procede ou que nele está a fonte do que é bom, reto e digno de
louvor... O orgulhoso é competitivo em relação aos outros, e
especialmente em relação a Deus. O orgulho busca tirar Deus
do seu lugar”. Lou Priolo, no livro “O desejo de Agradar Outros”
(Nutra), também nos leva ao entendimento de que o orgulho
possui duas principais vertentes, tanto a autopromoção, quanto
a autocomiseração (ter pena de si mesmo).
Analisemos algumas frases: “Ninguém me ama; ninguém me
entende; ninguém se importa comigo” (As pessoas que estão ao
redor até demonstram amor, mas esta pessoa insiste em verbalizar
estes tipos de frases para que os outros tenham pena dela, ao
invés, de procurar trabalhar o altruísmo, com o objetivo não de
ser visto, mas de deixar as pessoas verem Jesus nela através do
servir); “Tudo o que eu faço de bom ninguém vê”. (Todas as coisas
que faz é com o objetivo egoísta de unicamente ser reconhecido
e não de fato, por amar ao próximo sem querer nada em troca);
“Só chamam a minha atenção; só eu não presto; só eu sou ruim”
(O que tem pena de si, de forma egoísta não quer assumir de fato
seu responsabilidade pelo erro, no fundo ele acha que nunca está
errado e que os outros são os únicos culpados e inferiores a ele.
Quando este é disciplinado pelo ato que ele mesmo realizou se
sente injustiçado); “Estão me marcando. Estou sendo perseguido.
Querem meu ﬁm.” (Esta pessoa sempre pensa mal dos outros,
desconﬁando em todo tempo das ações das pessoas para com
ela, agindo como se “o mundo girasse em torno do umbigo dela”).
Meu irmão, minha irmã, Jesus entregou suas defesas ao Pai.
Ele entregou nas mãos do Pai, toda a vergonha vivida na cruz.
De forma injusta lhe bateram, cuspiram, arrancaram suas vestes
e o expuseram nu na cruz. Imagine toda a vergonha que Ele
sofreu na Cruz. Entregue suas defesas para Deus. Se desarme.
Abra seu coração ferido, seu orgulho ferido. O sangue de Jesus
já foi derramado sobre ele. Saiba que o seu valor está em Cristo.
Entregue todo seu desejo de reconhecimento nas mãos do Pai.
Não importa o quão feio pode parecer para você seu orgulho,
sua soberba, sua autocomiseração, sua infantilidade, suas meninices e falhas, o sangue de Jesus foi derramado sobre todas elas.
Sigamos o exemplo de Jesus em Filipenses 2.7-8. Se esvazie
do seu “eu” e deixe que o Espírito de Deus, através da Palavra
Viva, te leve à cruz. A partir de então permita que a humildade
e a mansidão de Jesus reinem em sua vida. Baseado em Gálatas
2.20 lembre-se, que se você de fato vive pela fé em Jesus, é Deus
que agora vive em você. Você já morreu em Cristo. Será em
nossas fraquezas que Ele nos aperfeiçoará (2 Co 12.9). Se você
está em “pé” é pela graça dele. Nada vem de você, tudo vem
dele, “Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja
a glória para sempre! Amém.” Romanos 11.36. A verdadeira vida
cristocêntrica é andar continuamente em humildade.

As três coisas mais difíceis do mundo são: guardar um
segredo, perdoar uma ofensa e aproveitar o tempo."
Benjamin Franklin
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Continuação da página 1

O vácuo de liderança que abrirá
espaço para o anticristo

P

ouco a pouco as potências bélicas, com
arsenais nucleares,
aumentam a capacidade de
destruição, mas nenhuma delas consegue ter sucesso em
paciﬁcar conﬂitos locais ou
regionais na geopolítica globalizada. A lista de nações que
agem por conta própria sem se
importar com as convenções
e tratados assinados precisa
ser atualizada dia a dia. Não
há uma liderança capaz.
Na história mais recente de
controle e liderança, podemos
usar o exemplo do período da
Guerra Fria que vai do ﬁnal da
Segunda Guerra Mundial em
1945, até a extinção da União
Soviética em 1991. A liderança
das duas grandes potências em
disputas estratégicas em suas
respectivas zonas de inﬂuência
inviabilizava o conﬂito armado
que poderia destruir a ambos.
Daí a sugestiva designação de
Guerra Fria.
Mesmo sabendo que havia certa vantagem dos EUA,
a retórica dos dois governos
bastava para sufocar conﬂitos
nacionais e regionais acalmando os dois polos na geopolítica
mundial. Na geopolítica atual
tudo está se diluindo e com a
eleição de Donald Trump nos
EUA, a inﬂuência de Washington caiu mais ainda, pois a
diplomacia foi substituída por
bravatas e ameaças públicas
via Twitter, como no caso da
Coreia do Norte.
Olhado na direção do
mundo islâmico, a situação
é mais complicada ainda.
Diferentes forças que não se
alinham, mas crescem, oferecem risco iminente: Indonésia,
Síria, Arábia Saudita, Irã e Turquia, entre outros. Todos têm

seus inimigos e, ano a ano, o
cenário piora e em cada região
do planeta.
No livro de Apocalipse
13.1-18, temos a descrição
das bases de poder que serão utilizadas pelo anticristo
na formação do governo mundial, nos campos da política,
da economia e da religião.
Vemos no jogo de xadrez global que, cada peça movida dá
maior nitidez à descrição do
que será o mundo logo após o
arrebatamento da Igreja.
No plano político (Ap
13.2), o trono que será dado
por Satanás ao anticristo
terá influência mundial. O
apóstolo João mostra que o
mundo está sob a inﬂuência
do maligno (1 Jo 5.19). Jesus
se refere ao diabo como “o
principe dêste mundo” (Jo
14.30). Paulo diz que o inimigo
é o “príncipe das potestades
do ar” (Ef 2.2). Caminhamos
para o que parecerá mudança
para melhor, mas que na verdade será o momento crucial
da história, revelando aquilo
que era mistério – o mistério
da iniquidade (2 Ts 2.8-9).
A influência política do
anticristo terá alcance mundial: “E foi-lhe dada autoridde sôbre toda a tribo, língua e
nação” (Ap 13.7). Há informações de que a ONU, através de
uma Comissão Especial concluiu que “um governo mundial com poderes executivos
constitui a única solução para
fazer face às crises globais.”
No plano econômico,
caminhamos a passos largos
para um sistema monetário
controlado eletronicamente
podendo estar nas mãos de
um poder centralizado (Ap
13.16-17). A tecnologia está

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).

pronta para o
controle total
no que diz respeito às finanças. Não haverá
como escapar
desse controle.
Finalmente, no plano
religioso, Satanás vai querer
a adoração devida a Deus: “E
todo o mundo
se maravilhou
e seguiu a besta, dizendo: quem se pode
comparar à besta? Quem é
capaz de lhe fazer guerra?”
(Ap 13.3-4). O objetivo do
processo de globalização, é
a adoração a Satanás como
“deus”. A ideia difundida cada
dia com maior intensidade é
que todas as religiões adoram
o mesmo Deus e, portanto,
podem unir-se sob a direção
de um só deus universal capaz
de tornar todos iguais. Este é
o diabo, o deus deste século,
o deus que pode unir opostos
contra um mal maior.
Um detalhe importante que
precisa estar no foco central
para os que aguardam a volta
de Cristo, é a atenção dada a
Israel como nação nesses últimos dias. Ao mesmo tempo que
olhamos para a globalização da
política, da economia e da religião, devemos estar atentos
para o detalhe de que as forças
que estão assumindo o poder
no mundo atual através do que
se convencionou chamar de
democracia, caminham para o
reconhecimento de Israel como
nação e Jerusalém como sua
capital.
Eles pregam o nacionalismo
caminhando para o globalismo.

Pregam Deus acima de tudo,
mas servem ao Grande Arquiteto do Universo. A astúcia é
tão grande que, se não fosse o
arrebatamento, até os crentes
desatentos seriam enganados.
O vácuo que abrirá espaço
para o anticristo e que cresce
rapidamente diante dos nossos olhos, é o enfraquecimento
global. O vácuo de liderança vai
exigir um líder forte e conﬁável
para unir o mundo em torno da
promessa de paz. Nesse sentido, a aproximação com Israel
é decisiva. Em Daniel 9.27 diz
que, esse líder que estará cada
vez mais em evidência, assim
que a Igreja for arrebatada, assinará um pacto de sete anos
com Israel e com as nações.
Será a concretização da nova
ordem mundial que não passará de três anos e meio.
Assim, aquilo que vemos
em formação agora, às vésperas do arrebatamento, será
concluído pelo anticristo na
tribulação. Sabemos que essas
forças serão derrotadas, e isso
nos alegra sobremaneira, pois
o falso messias será revelado
antes da revelação daquele
que virá montado em um cavalo. (Ap 19.19-21).
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43º Aniversário

Nos dias 26 a 28 de
outubro a Igreja Batista
Independente de Ribeirão
Preto SP sob a liderança
do Pr. Milton José Nunes
realizou conferencias comemorando 43 anos de
fundação. O pregador foi o
Pr. Terrill Nathan Rose que
veio dos EUA e no passado já pastoreou a igreja. O
tema foi “A Igreja do Deus
Vivo”.

21º Aniversário

A Igreja Batista Boas
Novas em Sales Oliveira SP,
pastorada por Lorival Pedroso
realizou uma série de conferencias em comemoração
do seu 21º aniversário de
fundação. O preletor foi o Pr.
Josélio Alves, da Igreja Batista
Independente de Sertãozinho
SP. O evento teve lugar nos
dias 12 a 14 de outubro de
2018. Na sexta-feira e no sábado compareceram representantes de diversas igrejas

Pr. Milton, Sharon, Adriana e Pr. Terril

No dia 22 de Setembro
próximo passado a União
Masculina da Igreja Batista Teresópolis, em Porto
Alegre RS, liderada pelo
Pr. José Nilton Vieira comemorou o 4º Aniversário
realizando um Encontro de
Homens das Igrejas Batistas da Região. O preletor
foi o Pr. Wesley da Silva, da
Igreja Batista Fundamental no Bairro da Tristeza
em Porto Alegre. O tem do
evento foi “Mútua Coope-

A Igreja Batista do Gaivota, em
Itanhaém SP liderada pelo Pr. Albertino Silva, teve quatro eventos
marcantes nos meses de setembro
e outubro. No dia 22 de setembro, o
Culto da Primavera (FOTO Pr. Albertino e a esposa Elaine). Em outubro
os eventos foram, pela ordem: 01
Culto do Idoso; 14 Dia da Criança;
27 Encontro de Casais. Muitas bênçãos foram colhidas para alegria dos
irmãos e glória do Senhor.

A Igreja Batista Independente de Ponta Porã
MS, fronteira com o Paraguai e sob a liderança
do irmão José Cláudio
Martins (FOTO), realizou
um evento marcante no
dia 28 de outubro. De
manhã um dia especial
com as 15 crianças da
igreja, e no mesmo dia
à noite, a realização do
Culto do Amigo. Toda a
igreja colaborou com os
dois eventos e, em especial o trabalho com as
crianças teve a colabora
da equipe formado por:
Gabriel, Luiz, Jéssica,
Amanda, Lara e Larissa.

No dia 10 de novembro
de 2018 acontece na Igreja
Batista Maranata em Pedregulho SP, liderada pelo
Pr. Armando Castelan Junior, a Reunião de Pastores
e Obreiros apoiadores do
Projeto Antioquia. O encon-

7º Aniversário

O Te m p l o B a t i s t a
Maranata de Aparecida
de Goiânia GO, liderado
pelo Pr. Everton de Castro, comemorou o sétimo
aniversário de fundação

realizando uma série de
conferências nos dias 26 a
28 de outubro de 2018. O
preletor foi o Pr. Fernando César Martins de São
Carlos SP.

II Mesa Redonda:
Negócios e Missões

Projeto Antioquia
tro inicia às 8h30 com o café
da manhã e termina com o
almoço. O pregador é o Pr.
Rômulo Weden Ribeiro, de
Ribeirão Preto SP. A palestra
para as mulheres será pela
irmã Raquel Ribeiro, esposa
do Pr. Rômulo.

Famílias pastores Lorival e Josélio

co-irmãs daquela região e no
sábado, logo após o culto, a

igreja ofereceu um delicioso
jantar a todos os presentes.

União Masculina

Itanhaém SP

Ponta Porã MS

Radar
Geral 7

Quem mata o tempo não é um assassino.
É um suicida."
Millôr Fernandes

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 dezembro
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.

ração”. Deus usou o pregador e a celebração teve
momentos de edificação
e excelente comunhão.

Contatos com o pastor:
(051)98529-6396, e-mail:
Josenilton.vsantos@gmail.
com.

Reunião de Pastores
A Igreja Batista em Jardim Boa Vista em Orlândia
SP, liderada pelo Pr. Sidnei
dos Santos Lima realiza Reunião de Pastores e Obreiros
no dia 3 de novembro. A
programação inicia com o

café da manhã e termina
com o almoço. O pregador
é o Pr. Donizeti Matias de
Franca SP. A palestra para as
senhoras ﬁca por conta da
esposa do Pr. Donizeti, irmã
Rosineide Matias.

41º Aniversário

A Igreja Batista Boa
Vista em Orlândia, sob a
direção do Pr. Sidnei dos
Santos Lima comemora
41 anos de fundação realizando uma programação

especial nos dias 3 e 4 de
novembro de 2018. O tema
da conferência é “A Palavra
é a Solução”. O pregador é
o Pr. Almir Nunes, de Batatais SP.

Em Poucas Palavras
SURDOS
O Brasil tem 9,7 milhões de surdos para serem alcançados pela mensagem do evangelho. Eles estão sempre
por perto, mas incomunicáveis. Dia 26 de outubro foi
comemorado o Dia Nacional do Surdo e quase ninguém
ouviu. É necessário estratégias nas igrejas para alcançá-los.
ACONCHEGO PASTORAL
Aconchego Pastoral será um lugar onde os pastores
possam ter momentos reparadores, revigorantes e, acima de tudo, estimulantes para continuar servindo com
alegria ao nosso Deus. 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).

PROMESSA DE FÉ
A Igreja Batista Caraguá, sob a liderança do Pr Walmir
Hensley Quaresma realizará sua terceira conferência missionária de renovação da Promessa de Fé para Missões
nos dias 9 a 11 de novembro de 2018. O preletor será o Pr.
Almir Nunes de Batatais SP. Para contatos com Pr. Walmir
e-mail: walmirquaresma@gmail.com.
APEC
De 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.” Para conhecer os temas e preletores das plenárias,
das oﬁcinas, e também fazer a sua inscrição, visite: www.
congresso.apec.com.br.

8 Espaço
Final

Quando uma porta da felicidade se fecha, outra se abre,
mas costumamos ficar olhando tanto tempo para a que
se fechou que não vemos a que se abriu." Helen Keller

Novembro de 2018 •

Trabalho missionário na Venezuela tem produzido
frutos preciosos

O

missionário Aguinaldo Ferreira, trabalhando na Venezuela na plantação de igrejas
batistas chegou ao país
no dia 31 de outubro de
2004. Foi para Barquisimeto a ﬁm de aperfeiçoar
o aprendizado da língua e
fazer a adaptação cultural.
Naquele período congregou na Iglesia Bautista La
Santa Biblia, liderada pelo
Pr. Carlos Arce.
No ﬁnal de 2005 Aguinaldo mudou-se com sua
família para as cidades gêmeas de Araure/Acarigua
no estado Portuguesa, cuja
capital é Guanare. Desde
o início ele reside no lado
Araure onde também está
a igreja, mas o terreno para
a construção foi adquirido
em Acarigua.
Tendo iniciado o trabalho de plantação da
Iglesia Bautista el Calvário
em uma praça no mês de
janeiro de 2006, com apenas oito pessoas assistindo,
sendo que quatro eram a
sua família e mais três
senhoras e uma criança,
ali permaneceu por seis
meses até mudar-se para
outro local mais adequado.
Atualmente a igreja tem
uma frequência média no
principal culto da semana,
que por tradição cultural é
domingo de manhã, de 150
pessoas. A média nos demais cultos é de 70 partici-

pantes. Nesses 14 anos na
Venezuela, a família Ferreira tem visto as bênçãos do
Senhor serem derramadas
com a salvação de almas
e ediﬁcação dos crentes
venezuelanos.
Desde o início do seu
ministério, Pr. Aguinaldo
mantém a visão de preparar obreiros para assumirem as igrejas plantadas
no pais, enviar missionários e também ensinar aos
membros da igreja uma
forte visão evangelística
e missionária. Seguindo à
risca um plano bem elaborado, o missionário iniciou
o Instituto Bíblico Centro
Ocidente em 2008 com
dois alunos e aulas apenas uma vez por semana.
Depois, com o interesse de
mais três pessoas, as aulas
passaram a ser ministradas
duas vezes por semana. Foi
quando o missionário passou a contar com a ajuda
de um pastor de Barquisimeto.
Esses primeiros alunos,
devido à falta de professores, terminaram o curso
em 2015, quando aconteceu a primeira formatura
com 5 alunos. A segunda
turma de formandos, com
6 alunos, foi em 2016 e a
terceira, com 10 em 2017.
Ao todo o Instituto Bíblico
Centro Ocidente já formou
21 alunos e contou com 12
professores.

Na área
de missões,
logo que a
Igreja saiu da
praça para
seu primeiro
endereço,
Pr. Aguinaldo levou-a
a participar
Família Ferreira
Início na Praça
do sustento
de missionários. A princípio eram dois
projetos. No
ano seguinte, com a implantação da
Promessa de
Fé para Missões, passou
para quatro
projetos.
Atualmente
Pr. Douglas e família
3ª Turma de Formandos
a Iglesia Bautista El Calvário apoia
30 projetos,
sendo 26 nacionais e 4 internacionais.
Como ministério local a
igreja apoia,
também, a
alimentação
das crianças
Missionários da Igreja enviados ao campo
que participam da EBD.
com Dália com quem tem fredo, ordenado em 2016 e plantando a Primeira IgreA Igreja já tem três fa- dois ﬁlhos, Maicol e Mirelis. em dezembro de 2017 saiu ja Batista Fundamentalismílias no ministério que são Ele trabalha como pastor como missionário para Boa ta em Guanare, capital do
frutos locais. O primeiro auxiliar na igreja e foi orde- Vista RR. Seu desejo é plan- estado Portuguesa. Outro
pastor formado pelo Ins- nado em janeiro de 2016. tar igrejas no Rio Grande que também saiu da igreja
tituto, Pr. Douglas, casado O segundo foi o Pr. Adol- do Sul. O terceiro é Juan, para o campo missionário
que foi ordenado no dia 27 na Colômbia foi o irmão Kede outubro de 2018. Está vin Gonzáles e sua família.

Seminário Caraguá conclui mais
dois módulos

O

Seminário Batista
Caraguá realizou
mais dois módulos
na sua base no Templo
Batista de Indianópolis
em São Paulo SP nos dias
15 a 26 de outubro deste
2018. O módulo Panorama
do Novo Testamento foi
ministrado pelo Professor
Dr. Chris Dortch, graduado
pela Universidade Liberty
e pelo Seminário Teológi-

co Batista Liberty, onde
fez o Doutorado em Ministérios. Ele pastoreia a
Primeira Igreja Batista de
Mount Sterling, Kentucky.
O módulo Ministérios
Pastorais foi ministrado
pelo Professor Dr. Steven
Scherer, graduado pelo
Seminário Batista do Sul
em Louisville, Kentucky.
Ele tem Mestrado em Di-

vindade e Doutorado em
Revitalização da Igreja.
Pastoreia a Igreja Batista
Central em Paris, Kentucky.
Nesta etapa do curso,
participaram 32 alunos. Os
próximos módulos serão
em abril de 2019 com data
ainda a ser divulgada para
as matérias Hebraico Básico e Grego Básico.

