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Congresso de Missões

N

os dias 18 e 19 deste abril,
no Seminário Batista do
Cariri, acontece o Congresso Missões no Cariri, sob
a direção do Ministério Cristão
Global. O tema será “Plantação
de Igrejas - Alcançando Pequenas e Grandes Cidades”. Os
preletores serão os pastores:
Timothy Carriker, Jim Leonard,
Almir Tavares, Cleiton Maciel e
Reginaldo Braga.
Entre os temas, destacamos
aqui apenas os principais: Uma
Igreja que todos desejam; Os
modelos missionários do apóstolo Paulo para a Igreja de hoje;
A Igreja que se reproduz; Os desafios da pós modernidade e da

modernidade na missão da Igreja.
Investimento para inscrição:
R$ 20,00 (vinte reais) e R$ 40,00
(quarenta reais) para o almoço
e o jantar de sexta e sábado.
Para quem precisa de hospedam recomenda-se: Pousada
Muriti (88) 3523-2207 ou Bristol Hotel (88) 2141-3863. Para
saber mais e fazer inscrição: (88)
99836-6455.
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Jornal de Apoio, 35 anos de
boas impressões
E
m plena era virtual, com
jornais e revistas online,
chega a ser um milagre
a sobrevivência de jornais impressos. Com a primeira edição
sendo veiculada em abril de
1984, o Jornal de Apoio está
comemorando seu trigésimo
quinto aniversário, tendo escrito uma bela história repleta de
boas impressões.
Ao todo são 307 edições em
2.468 páginas impressas com
milhares de notícias, artigos,

20/02/1943 – 28/02/2019
Testemunho de sua vinda para o Brasil, escrito por ele mesmo antes de sua morte

A

E

O

missionário Pr. Valtair de
Oliveira acabou de realizar
mais um batismo na Igreja
Batista em Machali, Chile, dia
24 de fevereiro de 2019. Foi um
dia agradável de muita benção,
comunhão e confraternização
no Camping Santa Bárbara, a
cinco minutos da Igreja. Além
do batismo, os irmãos estive-

1943 – 2019

m janeiro de 2000, fui dirigido pelo Senhor para
viajar ao Brasil para sondar como iniciar um ministério
prisional do Rocha Eterna no

Machali, Chile

ram reunidos desde o café da
manhã às 9h30, passando pela
realização da EBD, do almoço,
indo até às 17 horas com uma
gincana bíblica.
Orem pelo trabalho de plantação da igreja em Machali que
tem sido ricamente abençoado.
Para contatos, use o telefone
com whatsapp +56 9 5476-6354.

certamente a lista
teria centenas de
nomes. Não é necessário fazê-lo,
porque todos que
participaram tiveram a mesma intenção de edificar
vidas, inclusive
aqueles que se
mantiveram no
anonimato.
Continua
na página 2

Fundador do Ministério Rocha Eterna no Brasil

QUEM PARTICIPOU, GOSTOU.
Nos dias 2 a 5 de março deste 2019 aconteceu o Congresso
MCG em Juazeiro BA, nas dependências da Chácara Góes e
contou com a participação de
180 pessoas.

a Igreja Batista Bíblica de Bebedouro. Desde 2008, de volta
a Barretos, Pr. Lanny ficou até
2012 ajudando a Igreja Batista
Bíblica. De 2012 até o momento
apoia a Igreja Batista Central.
O casal tem três filhos, Lanny Junior e Cintia que moram
nos EUA, e Jody que reside no
Brasil. Dos três filhos já tiveram
o privilégio de receber seis netos
e quatro bisnetos. São, de fato,
80 anos bem vividos!

mensagens e fotos. São muitas
histórias contadas, formando
um acervo valioso para pesquisadores e historiadores do
movimento Batista Fundamentalista Brasileiro. Seus apoiadores,
desde o início foram pessoas das
igrejas Batistas Independentes,
Batistas Regulares, Batistas Fundamentais, Batistas Bíblicas, e
Batistas da Fé, entre outras.
Nomear articulistas e colaboradores que escreveram
seria um trabalho exaustivo, e

Morre aos 76 anos, Dr. Bobby Sizemore,

80 Anos bem vividos
Igreja Batista Central de Barretos,
juntamente com os
familiares do missionário
Pr. Lanny Gene Wood, realizou no dia 01/03/2019 a
comemoração dos seus 80
anos de idade, dos quais,
45 dedicados ao trabalho
missionário aqui no Brasil.
Pr. Lanny e sua esposa
Judith chegaram ao Brasil
no dia 14 de outubro de
1974. A chegada foi em Manaus
e tiveram a oportunidade de
ajudar na plantação da Igreja
Batista em D. Pedro. Em 1975
mudaram-se para São Paulo e
ajudaram na Primeira Igreja Batista Bíblica de Cidade Ademar.
Em 1976 foram para Barretos
onde ajudaram na plantação da
Igreja Batista Central.
Em 1979 fundaram a Igreja Batista Bíblica de Barretos e
entre 1998 e 2008, organizaram

jornaldeapoio.com.br

país. O meu primeiro contato foi
com o missionário americano
Jimmy Rose, que na época era
missionário no Brasil há mais de
35 anos. Ao longo dos 23 anos
em que tenho sido missionário
no Ministério Rocha Eterna,
sempre fiz contato com uma
Igreja Batista Fundamentalista
no país. Irmão Rose, como pastor
da Igreja Batista Independente
em Ribeirão Preto, concordou
em me ajudar como meu intérprete e viajamos de ônibus para
São Paulo para visitar o Departamento Prisional do estado de
São Paulo.
Recebemos permissão para
nos reunirmos com o Secretário

Geral do Departamento Penitenciário do Estado. Durante
a reunião, recebi permissão
para visitar algumas prisões do
estado. Desde aquele dia até
hoje, Deus verdadeiramente
abençoou o ministério no Brasil. Eu apresentei a necessidade de trabalhadores nacionais
no Seminário Batista Ebenézer.
Deus começou a trabalhar e
chamou quatro pregadores do
seminário para se tornarem
missionários com o Ministério
Rocha Eterna.
Pouco a pouco, os homens
começaram a receber apoio de
algumas das Igrejas Batistas do
país. Um dos homens, irmão

João Henrique, ainda jovem,
levei para os Estados Unidos
onde ele pôde estudar inglês e
receber todo treinamento para
o desenvolvimento do ministério no Brasil, atualmente ele é
o Diretor do Ministério Rocha
Eterna, juntamente com Pastores e conselheiros.
Como meu interlocutor,
durante vários anos, ele e eu
viajamos para muitas prisões
diferentes no Brasil. Estou muito
agradecido pela oportunidade
de ver literalmente milhares de
pessoas se arrependerem de
seus pecados e pedir a Jesus
Cristo para salvá-los. Continua
na página 3.

Formatura no IBM

D

ia 23 de março de 2019,
em cerimônia realizada
na Primeira Igreja Batista
Bíblica em Cidade Ademar, São
Paulo, capital, sob a liderança do
Pr. Josué Pereira Félix, aconteceu
a colação de grau de 23 alunos
das turmas de 2017 e 2018. No
total foram 19 formando, sendo dez no Curso de Bacharel
em Teologia e 9 em matérias
específicas. O orador da turma
foi o irmão Jorge Luis Oliveira
e o paraninfo, Pr. Domiciano
Gonçalves.

Coordenador de Missões da AMI

O

missionário Pr. Carlos A.
Moraes, Presidente e Coordenador de Missões da
Associação Missionária Indepen-

dente, está se dedicando, até
julho, à reorganização da AMI
depois da mudança estatutária.
Para isso, tem realizado reuni-

ões com a Diretoria, com diretores
em particular, e
contato com missionários, visando
conscientizar sobre
a importância das
mudanças ocorridas.
Para o Encontro da AMI, marcado para 16 a 19 de julho, está
sendo preparado o Regimento
Interno. Para aprova-lo, será
convocado uma assembléia a

ser realizada durante o encontro
de julho.
Ao mesmo tempo, Pr. Carlos
continua realizando conferências
missionárias e as demais atividades
atinentes aos cargos que ocupa.
Neste ano já foram aprovados dois
novos projetos: “Grande Manaus
II” e “Por Amor ao Chile”.
Na foto, irmãos presentes
na EBD durante as conferências
missionárias realizada pelo Pr.
Carlos no TBM de Londrina sob
liderança do Pr. Manoel A. de
Souza dias 23 e 24 de fevereiro.

2 Editorial
e Opinião

Os velhos acreditam em tudo, as pessoas de meia idade
suspeitam de tudo, os jovens sabem tudo”.
(Oscar Wilde)

• Editorial | Carlos A. Moraes

“Fake News x
Fact News”

O

mundo, desde a queda do
homem, está envolvido com
a mentira. Satanás, o pai da
mentira, também é o “deus” deste
século. Escrevendo sobre os últimos
dias, Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2.11,12: “Por isso lhes envia
Deus a operação do erro, para que
dêem crédito à mentira, a fim de
que sejam julgados todos os que
não deram crédito à verdade, antes
tiveram prazer na injustiça”. A semelhança com os nossos dias, pode não
ser mera coincidência...
Portanto, quanto mais se aproxima o dia e a hora do arrebatamento
da Igreja, que precede a tribulação
e a manifestação do Anticristo, mais
prevalecerá a mentira, inclusive
nos atos de muitos daqueles que se
identificam como cristãos. Cresce,
a olhos vistos, o número de falsos
profetas, falsos sacerdotes e falsos
pastores. São dias trabalhosos e de
crescente apostasia.
Na era da pós-verdade, as fake
news vieram para ficar! E, neste
tempo de notícias falsas, em que
pelo menos dois presidentes já
foram eleitos através da mentira,
precisamos valorizar os fact news, e
os meios de comunicação confiáveis,
sobre os quais temos como verificar,
tanto a procedência quanto a veracidade das informações.
É exatamente aqui que entra o
Jornal de Apoio que está comemorando 35 anos de circulação. Fundado em abril de 1984, coincidentemente, o ano que, também, é o
título da obra mais vendida, escrita
por ¹George Orwell e publicada no
século XX, “1984”.
Escrito em 1948, esse livro de
ficção se tornou quase uma profecia
sobre nossa época dominada pela
mentira e pela perda da privacidade. Ao escrever sua ficção, Orwell
explicitou uma crítica veemente ao
socialismo real praticado naquele
contexto histórico, pelo regime
stalinista na Rússia. O brilhante escritor aprofundou-se na questão da
perda da privacidade e da liberdade
individual, na disputa pelo controle

ideológico do
pensamento. A
tese desenvolvida no livro é simples:
quem controla o passado tem poder
para controlar o presente.
Na história, o personagem Winston Smith, funcionário do governo
no Ministério da Verdade, contraditoriamente, tem a incumbência de
mentir reescrevendo o passado e
apagando tudo o que não interessa
ao Partido que está no poder a fim
de mantê-lo no poder. Sua missão é
“vaporizar” pessoas mortas das páginas da história, dos jornais antigos,
como se nunca tivessem existido.
Não apenas pessoas, mas também
dados como por exemplo, metas
governamentais não atingidas e promessas não cumpridas. Em suma,
o Ministério da Verdade tinha a
incumbência de mentir, adulterando
fatos do passado para que o Partido
tivesse credibilidade no presente.
Assim, sob vigilância até do pensamento, Winston não pode nem
ao menos demonstrar insatisfação
no que faz, para não correr o risco
de ser preso e executado. Por isso,
através desse controle da realidade, ele vive sob constante pressão
conhecendo a verdade e tendo que
transformá-la em mentira.
Nossa época, além de estar
caracterizada pela mentira, vive
uma completa inversão de valores. Somos expostos aos meios de
comunicação que fazem o papel do
Ministério da Verdade de Orwell,
“vaporizando” os fatos e reescrevendo-os de acordo com o verdadeiro
poder que banca a todos.
A comunicação no mundo
virtual é rápida, e essa rapidez não
permite reflexão. Por isso, continuamos apreciando a escrita e o papel,
não de maneira radical a ponto
de recusar as mídias eletrônicas
virtuais, mas apenas como um
contraponto saudável e prazeroso
neste fim dos tempos. De certa
forma, nessa época orwelliana, se
não prestarmos bem a atenção nos
fatos, todos nós corremos o risco de
agir como Winston Smith.

¹Eric Arthur Blair
Observação: Como complemento da leitura deste, recomendo que leiam,
nesta edição, a coluna do Pr. Paulo Henrique Tavares, “Preservando a escrita”. Ele
tem autoridade para falar sobre escrita. Ele é Bacharel em Teologia, em Filosofia e
Licenciado em Sociologia. Pós-graduado em Filosofia e Teoria Social, em Filosofia da
Educação, com Mestrado em Teologia do Antigo Testamento e em Aconselhamento.
Doutorando em Filosofia e Linguística.
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• Ponto de Vista Bíblico | Rômulo W. Ribeiro

Pr. Josué Pereira Félix e
como eu fui salvo

O

meio batista fundamentalista tem dificuldades
para valorizar os seus verdadeiros heróis. Mas
se heroísmo é sinônimo de coragem, destaque
e, principalmente, resiliência diante das lutas e oposições da vida, há alguns homens de Deus entre nós que
se qualificam como ungidos especiais do Senhor, cuja
biografia vale a pena conhecer e legado seguir. Nós,
pastores batistas tradicionais, dependemos, e muito,
de escritores estrangeiros para nos equipar através de
suas pesquisas científicas e estudos analíticos dos originais bíblicos, mas não precisamos
depender deles para nos prover de
experiências heroicas e de resultados
fenomenais no ministério. Deus tem
levantado líderes brasileiros qualificados, provados e aprovados para servir
de exemplo principalmente àqueles
que estão iniciando no ministério.
Dentre esses heróis da fé, eu destaco
um que está “vivinho da silva” e não
precisamos esperar a sua partida deste mundo para reconhecê-lo: Pastor
Josué Pereira Félix.
Causa-me admiração saber que
ele está pastoreando a mesma igreja (Primeira Igreja Batista Bíblica de
Cidade Ademar) há mais de 56 anos sem se desviar das
doutrinas que o consagraram ao ministério e sem deixar de crescer espiritual e numericamente. Para quem
acha que um pastor precisa abandonar os paradigmas
das primeiras igrejas batistas tradicionais a fim de obter
sucesso basta olhar para o exemplo deste santo homem
de Deus e ser convencido ao contrário. O seu trabalho
é um dos maiores em nosso meio. O Pastor Josué Félix
me chama atenção pelo seu dinamismo, entusiasmo e
cuidado para com as suas ovelhas. O seu sucesso está
mais associado à sua pessoa, como homem de Deus,
do que aos seus métodos e atividades. Assim como o

Apóstolo Paulo, ele imita a Cristo e por isso é um pastor
bem-sucedido. Ele guardou a fé mesmo quando alguns de
seus colegas, aqui e no exterior, não a guardaram em nome
de crescimento numérico. Ele ficou firme mesmo diante de
perdas irreparáveis em sua vida e na vida de sua família.
Ele é um herói porque manteve a sua casa no caminho
do Senhor durante todos esses anos, ficou em uma única
igreja e, através dela, ajudou a fundar tantas outras, apoia
há muitos anos a formação de pastores, obreiros e missionários, incentiva a obra missionária e é um conferencista
internacional.
Talvez o Pastor Josué Félix não
seja um expert em hebraico, grego e
aramaico, mas conhece a vida como
poucos e, sem buscar por isso, se
tornou um ponto de referência para
jovens pregadores que gostariam de
chegar até onde ele chegou. Eu nunca convivi com o Pastor Josué Félix,
mas, desde a minha mocidade, sempre o observei de longe. Foi através
de uma de suas pregações, simples e
evangelística, que o Espírito Santo me
convenceu do pecado. Não fui salvo
no mesmo dia; porém, meses depois,
a Palavra de Deus ainda ecoava em
meu coração. Não resisti! Aceitei a Cristo, pois não queria
morrer perdido como o jovem João que ele havia citado
em sua mensagem. Depois disso, eu tive o privilégio de
ouvi-lo e vê-lo quase todos os anos em nossa igreja na
cidade de Ribeirão Preto, SP.
Hoje em dia, eu aconselho os jovens aspirantes ao
ministério: “Não se baseiem em livros, experiências espalhafatosas, modismos e novidades para exercer o ministério.
Olhem para os homens de Deus que já estiveram lá e ainda
estão, dependendo apenas da Bíblia e do Espírito Santo”.
Josué Félix é um desses homens. Eu olhei para ele e ainda
estou olhando-ainda que de longe!

Jornal de Apoio, 35 anos de boas impressões

E

mbora o jornal não seja tão
antigo, a sua história começou
na linotipia. Os recursos sempre foram limitados, mas no início
mais ainda, e o custo da impressão
através do linotipo¹ era mais acessível. A impressão offset viria mais
tarde, depois de alguns anos de
circulação trimestral em linotipo.
Quando foi lançado o Jornal de
Apoio, a imprensa escrita vivia no
auge. Apesar do rádio e a televisão
estarem a pleno vapor, o contato
com os jornais impressos diários era
a fonte mais segura e completa de
informação. Através de cadernos especiais, os leitores se
deliciavam com seus articulistas, cronistas e colunistas
favoritos. O furo de reportagem e as grandes coberturas
eram disputados por repórteres renomados.
Nas últimas três décadas, com a sofisticação da informação em tempo real, devido à internet e os meios
online de notícias, o jornal impresso sofreu grandes
transformações. Os grandes jornais foram se encolhendo
e os recursos sendo precarizados. Sobrevivem, no entanto, com garra e galhardia, os pequenos jornais periódicos mais direcionados a determinados públicos alvos,

como é o caso do Jornal de Apoio,
cujo objetivo principal é registrar
notícias missionárias em apoio às
missões e igrejas, publicando textos
de articulistas que perseveram na
arte da escrita.
No mundo todo, defensores
dos jornais impressos alegam que
a concorrência vem, de fato, desde
a década de 1920, com o surgimento
do rádio AM, depois FM, seguido
pela televisão, o vídeo cassete, os
CD-Roms, os DVDs até chegar na
internet. Mas, ao invés de desaparecer, os jornais impressos acabam
se reinventando e sobrevivendo.
Este é um momento crucial para o Jornal de Apoio. Um
momento de renovação e reinvenção. Surpreendentemente
os editores estão experimentado maior aproximação de
leitores que antes eram arredios, e mantendo os que fazem parte da geração do papel, e que nunca deixaram de
apreciar o folhear do jornal, da revista e dos livros.
É necessário que neste momento da comemoração
dos 35 anos, haja continuidade de apoio da parte dos
colaboradores e mantenedores e, enquanto Cristo não
volta, continuar trabalhando para manter boas impressões!

EXPEDIENTE

¹ Linotipo é um equipamento que compõe e funde linhas de texto para impressão no sistema tipográfico, desenvolvida na
década de 1880 pelo alemão Otmar Mergenthaler.
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Seminário Bíblico de Evangelização

D

esde 1972 o Seminário
Bíblico de Evangelização (antigo Instituto
Bíblico de Evangelização),
localizado na cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, tem treinado e formado
pastores e missionários que
hoje estão dedicando suas
vidas em todo o Brasil e no
mundo. Com o falecimento
de um dos fundadores do Seminário e também meu pai,
Pastor John Carlos Harmon,
estou assumindo a direção
do Seminário, juntamente
com meu tio Pastor George
H. Harmon.
Tenho trabalhado nos
últimos 13 anos como coordenador missionário da missão Evangelismo Explosivo
Internacional no Brasil, cujo
objetivo principal é capacitar
pessoas para compartilhar o

evangelho. Viajo por todo
o Brasil treinando pessoas
de várias igrejas, através de
workshops e clínicas. Conforme Mateus 28:19-20, a Grande Comissão continua atual e
desafiadora, e entendo que a
obra não pode parar.
Nosso propósito principal
é preparar pessoas para maior
obra do mundo. Convido você
a fazer parte desse grande desafio que temos pela frente.
Sua participação é de grande
importância para nós. Venha
fazer parte dessa grande obra,
esteja orando, investindo e
promovendo o Seminário Bíblico de Evangelização.
Cada pessoa tem um chamado e temos professores
qualificados e com muitos
anos de experiência no ensino bíblico para ajudar e treinar novos alunos a desenvol-

A

Voltado para famílias, o
acampamento ocorrerá
nos dias 20 a 23 de junho
do corrente ano.
Os valores do investimento:
R$ 150,00 – Inscrições realizadas até dia
30/04. 10 a 12 anos, R$
100,00.
R$ 180,00 – Inscrições realizadas até dia
31/05. 10 a 12 anos, R$
150,00.
R$ 200,00 – Inscrições
realizadas até dia 15/06. 10
a 12 anos, R$ 180,00.
A inscrições se encerrarão no dia 15 de junho. Não
se esqueça de reservar dinheiro para a cantina.
Para realizar sua inscrição use o link: https://goo.gl/
forms/QFlrnBCielmFORGJ2.
Faça o depósito ou trans-

verem seus dons e talentos.
Venha se preparar em nosso
Seminário. Estou à sua disposição, e conte comigo no que
for preciso. Avante, Avante,
Avante, e Sempre Avante!

Pr. John Carlos Harmon Jr.
SBE - Brasil.
Contatos pelo e-mail:
ibesbe@gmail.com ou
telefone (18) 3623-6769
www.semibe.org

Pr Cleber
ferência bancária para: Banco
do Bradesco, Ag.1617, Conta
Corrente 2365-5 em nome
de Alexandra Rezende Silva. Envie o comprovante de
pagamento para o e-mail:
acampamentoboasnovasformiga@gmail.com
Caso você seja menor de idade, imprima
o te r m o d e a u t o r i za ç ã o
que disponibilizare-

Pr Dantas

mos, preencha-o e o
reenvie.
Para mais informações,
entre em contato conosco
por meio do e-mail e números abaixo:
acampamentoboasnovasformiga@gmail.com
(35) 9.9831-1500 (Vivo WhatsApp) Pr. Dantas
(37) 9.9988-1589 (Vivo WhatsApp) Alexandra

Morre aos 76 anos, Dr. Bobby Sizemore,
Fundador do Ministério Rocha Eterna no Brasil

D

epois de visitar muitas
prisões por dois anos,
fomos autorizados a colocar nosso primeiro capelão,
o irmão Mauricio Arruda, em
duas prisões separadas, com
um total de mais de 3.000
presos. Ele tem acesso a esses
homens cinco dias por semana, das 8h às 16h. Eu estive
nessas prisões várias vezes e
vi muitas almas sendo salvas.
O irmão Agnaldo Araujo

passa parte de seu tempo
como capelão em uma prisão e outra parte do tempo
como evangelista viajando
para prisões na região oeste
do estado de São Paulo.
Há doze anos, começamos o Instituto Bíblico dos
Prisioneiros para que os presos possam ter material para
estudar a Bíblia, se quiserem.
Atualmente, temos mais de
2.200 homens que estão estudando a Palavra de Deus
usando nosso material.
No estado do Paraná já temos dois missionários. O irmão
Reinaldo Mendes, é hoje capelão
na cidade de Londrina, e o irmão
Bruno Santos atua na capital do
Estado, Curitiba e arredores. Eu
visitei muitas prisões na cidade
de Curitiba que é a capital do
estado do Paraná.
Nos últimos 15 anos eu
viajei ao Brasil muitas vezes

Preservando
a escrita

C

Acampamento em Formiga MG
Igreja Batista Boas
N o va s d e Fo r m i ga MG realizará o
Acampamento de Inverno,
cujo tema será: “EM QUEM
CONFIA?”, abordando assuntos sobre ansiedade,
frustrações, decepções,
entrega completa e confiança plena no Senhor…
O intuito é promover o
crescimento espiritual, a
comunhão entre os irmãos
e a glorificação do nome de
Deus! Teremos um cardápio tipicamente mineiro e
propício ao friozinho que
nos aguarda: pão de queijo,
feijão tropeiro, canjica, etc.
A liderança estará sob
os cuidados do Pr. Dantas e
a preleção estará a cargo do
Pr. Cléber Rodarte, da Igreja
Batista. Independente Boas
Novas em Campo Belo MG.

Nosso
Destaque 3

“O homem começa a morrer na idade em que
perde o entusiasmo”.
(Honoré de Balzac)

e sou muito grato pelo que
Deus já fez no país. Sou grato
por Ele ter permitindo que ei
fosse uma pequena parcela
desse trabalho e ver muitos
homens chegarem à salvação
por Jesus Cristo.
Tudo por causa do calvário
Dr. Bobby Sizemore
Missionário Internacional
Rocha Eterna
Palavras do Missionário
João Henrique
Pastor Bobby Sizemore
nasceu no dia 20/02/1943,
e faleceu vítima de um câncer
agressivo, no dia 28/02/2019,
deixando a esposa Rubby Sizemore, filhos, filha, netos e
bisnetos.
“Tive a oportunidade
de viajar de norte a sul, e de
leste a oeste do nosso país
na convivência com o Pastor

Bobby Sizemore e como um
de seus filhos. Desde a sua
primeira visita ao Brasil até
os últimos momentos de sua
vida, em seu olhar cheio de
compaixão e lágrimas pelas
almas encarceradas, ele nos
deixa um legado o qual não
podemos deixar esmorecer”.
“O Ministério pioneiro
Batista Independente de
anunciar o Evangelho entre
os encarcerados do Brasil, deve-se à obediência imediata
deste resoluto e destemido
servo de Deus”.
“Estamos entristecidos
pela perda. Eu, juntamente
com a família Rocha Eterna
(Missionários e Voluntários)
e toda liderança da Missão,
louvamos a Deus pela vida do
Missionário Bobby Sizemore”.
Pr. João Henrique Nunes Alves
Diretor Rocha Eterna no Brasil

Paulo Tavares

om a modernidade, surge
a tecnologia e com ela uma
infinidade de novas formas de comunicação; mas em
nenhum momento a escrita e a leitura perderam o seu
ofício mais importante: a arte da comunicação permanente. Através da escrita, histórias, eventos e realizações
ocorridas há milhares de anos foram perpetuadas, além
de permitir que virtudes, princípios, sabedoria e conhecimento do passado transitassem invariavelmente para
o leitor hodierno.
Tendo em vista a deferência da escrita para a comunicação permanente, torna-se cognoscível a razão de
Deus haver se revelado por meio dela e preservado uma
produção de textos literários, a saber, a Bíblia Sagrada.
A Bíblia é Sagrada e constitui-se como a autêntica
Palavra de Deus. Em sentido amplo, ela é a revelação
de Deus, mas em sentido objetivo, é uma obra escrita,
sendo a mais sublime obra literária já produzida, compreendendo vários escritos de diferentes gêneros literários.
Na tentativa de ler e entender os textos bíblicos com
pressuposições, os homens tendem ao erro. Com medo
da veracidade dos conceitos divinos, alguns negam a
inspiração de Deus, forçando o entendimento para o
escrito puramente humano. Por outro lado, tentando
defender a atuação divina, cristãos negam ler a Bíblia
como literatura. Creio que puxar qualquer uma das
pontas dessa corda é um trabalho frívolo, que pode por
um lado, levar ao liberalismo, e por outro, ao misticismo.
Podemos crer nas Escrituras como sendo sagradas, inspiradas por Deus, mas sem desprezar a leitura natural dos
seus textos e da interpretação literária. O fato de ser a
Bíblia escrita por autores humanos, deixa-nos tranquilos
de que podemos entendê-la.
A Bíblia certamente é mais que literatura, mas evidentemente não é menos que literatura. Os textos bíblicos
foram redigidos por autores humanos; mas não autores
comuns, por isso a literatura é comum, mas o conteúdo
não é. Homens inspirados por Deus escreveram o “Livro
Sagrado”. Crer na inspiração da Bíblia é tão importante,
que todos os assuntos concernentes a fé cristã perderiam
a razão, se ela não o fosse; todavia, interpreta-la como literatura escrita é imperioso para sua compreensão honesta e
entendimento do que Deus comunica por intermédio dela.
Como toda palavra escrita, a Bíblia também precisa
ser interpretada. Saber ler devidamente os diferentes
textos da Bíblia é indispensável para sua assimilação.
Por esta razão, todos que amam a Palavra de Deus, precisam desenvolver uma dileção especial pela leitura e
pela atenção aos gêneros literários nos quais os textos
bíblicos foram produzidos.
A Bíblia está recheada de variedades e de riquezas
literárias em sua composição. Ela não pode ser reduzida a
um guia impessoal para a vida dos filhos de Deus. O Senhor
não apenas inspirou a escrita de versos, mas permitiu que
a personalidade dos autores fluísse por entre a composição do texto, em uma obra de arte abundante; para que
conhecê-lo fosse uma atividade satisfatória. Na bíblia
temos narrativas, poesias, epistolas, homilias, sabedoria,
profecias, e outros subgêneros em toda sua contextura.
A composição inspirada dos textos bíblicos foi importante, mas teria sido insuficiente sem a preservação.
É tão importante crer que os textos foram inspirados,
quanto crer que foram preservados até hoje para que
pudéssemos ter acesso à Palavra de Deus. Entretanto,
devo acrescentar que os textos preservados teriam sido
deturpados, caso não houvesse também o testemunho
de homens que atravessaram a história, tratando-a com
tamanha seriedade. Isso faz com que o texto bíblico não
seja apenas o mais vendido; mas o mais citado, o mais
lido e o de maior influência no pensamento, na cultura
e moralidade de todo o ocidente. Com isso, concluo a
importância de se propalar nossa crença no texto escrito
e inspirado, assim como preservar a metalinguagem
da escrita sobre o texto escrito, como faz este jornal, e
como por ele acabei de fazer agora.

4 Observatório
Missionário
Genaina Reder

Não podemos
deixar de
sonhar

E

screver nesta edição comemorativa de 35 anos de
publicação ininterrupta deste Jornal me remete a
uma reflexão: Precisamos sonhar! Certamente chegamos a esta data e estamos comemorando esses 35 anos
porque alguém ousou sonhar. Ousou acreditar e investiu
na realização desse sonho.
Vivemos um período sombrio na história da humanidade com completa falência das instituições familiar,
politica, religiosa e isso, além de muitos outros prejuízos, coloca o ser humano numa condição de total
desesperança, de falência na capacidade de lutar por
ideais, de ausência completa de sonhos. Sonhar, projetar, idealizar é a mola propulsora para o ser humano
continuar vivendo é o que dá sentido à vida. Ouvindo
uma Palestra com um profissional de saúde mental,
ele foi categórico em afirmar que quando lidamos com
alguém com ausência de sonhos e projetos para a vida,
nossa luz amarela deve acender (alerta!), segundo
esse profissional, essa pessoa está caminhando para
uma crise existencial, tem grande possibilidade de se
afundar na depressão e é uma presa fácil para pensamentos suicidas, quero crer que ele estava falando de
uma pessoa cuja fé e esperança em Cristo Jesus estaria
totalmente comprometida ou inexistente.
Deus, na sua infinita sabedoria sempre soube que o
homem precisava de objetivos e sonhos para ter motivação na trajetória da vida. Ele deu a Adão, desde o Jardim
do Éden responsabilidades que só ele poderia cumprir:
dar nome aos animais, cultivar o jardim, crescer e multiplicar-se. Deus deu a Adão objetivos e alvos a alcançar,
motivo para viver. Quando Deus chamou Abrão para a
Terra Prometida, Abrão passou a viver por um alvo, um
objetivo, um propósito. Distante e difícil humanamente
falando, mas foi o que deu sentido à vida dele, foi o que
deu direção para tudo mais que ele viveu até o final de
sua vida. Jacó trabalhou 14 anos por Raquel, o amor que
ele nutria por ela era sua motivação para trabalhar duro,
suportar ser enganado, passar por anos difíceis. Simeão,
já idoso e certamente com muitos motivos para estar desanimado com a vida, sem grandes expectativas do ponto
de vida humano, vivia para servir a Deus e esperava na
promessa da vinda do Salvador. Seu sonho, seu objetivo,
seu propósito ao acordar todos os dias era a certeza de
que Deus enviaria o Salvador e ele ansiava por viver este
momento. Quando Simeão pegou o bebê Jesus em seus
braços adorou a Deus por ver a realização do seu sonho
concretizado (Lucas 2.27-30).
Cultivar sonhos vale para todas as áreas da nossa vida.
Precisamos ter sonhos e projetos à vida inteira. Quando
somos jovens, sonhamos com a faculdade, com o emprego,
com o casamento, com a casa própria, com os filhos. Quando
todas essas conquistas se tornam reais, parece que perdemos o sentido da vida. E em nossa vida espiritual, temos
sonhado? Quais têm sido meus alvos e projetos enquanto
membro de uma igreja? Que Ministério quero desenvolver?
Onde quero chegar espiritualmente? O Apostolo Paulo
nos dá o limite dos nossos sonhos e alvos para nossa
vida espiritual: “Até que todos cheguemos à unidade
da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem
perfeito, à medida da estatura completa de Cristo” Efésios 4:13. Um desafio e tanto! Devemos prosseguir
para o alvo até alcançarmos a eternidade ao lado de
Cristo Jesus. Se tivermos esse propósito todos os dias
acordaremos com brilho nos olhos, teremos desafios
a vencer. Batalhas a travar. Viveremos ansiosos pelo
próximo desafio.
Este jornal que completa 35 anos de edições ininterruptas é fruto de um sonho. Alguém que ousou acreditar,
que investiu tempo e recursos para que ele acontecesse.
Como Simeão, devemos adorar a Deus pela concretização
de nossos sonhos. Devemos continuar sonhando enquanto
estivermos neste mundo. Não importa se as circunstancias
são favoráveis ou não. Talvez muitos digam que você já
não tem mais idade para este ou aquele sonho, mas lembre-se: Abraão foi pai e Sara foi mãe aos 100 e 90 anos
respectivamente. Simeão viu a realização do seu sonho já
na sua velhice, quando já era um ancião. Qual é mesmo
o seu sonho?

“A imprensa pode causar mais danos que a bomba
atômica. E deixar cicatrizes no cérebro”.
(Noam Chomsky)
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Projeto Pedregulho SP Buritirama BA

PR. Lorival pregou dias 23 e 24/03 nos 13 anos da igreja.

O missionário Pr. Armando Castelan, trabalhando na plantação da Igreja
em Pedregulho prossegue
com bons resultados. De
acordo com o cronograma
o projeto já na terceira fase.
Nesta fase o alvo é a construção de uma casa pastoral
no fundo da igreja e dar início à fase de transição para
entregar o trabalho a um
pastor local. Mas é necessá-

rio que a igreja ainda cresça
o suficiente para sustentar
seu pastor. Para isso, a casa
pastoral será parte importante. Orem pela saúde do
casal Pr. Armando e Ana.
Ana mantem o tratamento contra a fibromialgia e
Armando está em tratamento de saúde. Contatos
por e-mail prpedregulho@
yahoo.com.br, e Whatsapp
(16) 99293-7333.

Escobar, Argentina
Pr. Adriano Silva, missionário na Argentina está com
o desafio do Projeto Casa
Pastoral para a Iglesia Bautista Esperanza em Escobar.
Ter uma casa pastoral facilitará sustentar um pastor. A
igreja tem um terreno amplo
e pode ser construído a casa
pastoral. O projeto se divide
em quatro etapas: 1 - Movimento de solo; contrapiso;
encanamentos; sanitário;
termotanque; e quadro
de ducha: R$ 12.800,00. 2
- Estrutura da casa: perfis
de alumínio, placas cimentícias, placas de gesso, telhas e forro: R$ 26.000,00.

3 - Cerâmica e mão de obra,
R$ 9.000,00. 4 – Acabamento: Pintura, balcão de
cozinha e pia com armário,
R$ 6.100,00. Valor total: R$
53.900,00. Os irmãos da igreja de Pilar irão ajudar com a
mão de obra, e um grupo de
irmãs da região de Curitiba,
no Brasil se comprometeu
com a etapa 4. O foco agora é
a etapa 1. Com 100 irmãos ou
igrejas contribuindo com R$
128,00 dá para realizar esta
etapa. Entre em contato com
o missionário Adriano pelo
e-mail: adrianojosisilva@
gmail.com, ou whatsapp +54
11 2417724.

4º Congresso de
Maranatenses

Pr. Omar, Rute
e equipe, estão trabalhando nos preparativos para o 4º
Congresso de Maranatenses. Será uma
oportunidade ímpar
de rever colegas, conhecer novas pessoas, ouvir histórias
incríveis, e alegrar
com o que Deus tem
feito através de cada
um, além de ser edificados através da
Palavra de Deus. É necessário
confirmar presença o quanto
antes. A abertura será no dia
25/04 com o jantar e logo a
seguir o culto. O preletor
será César Coneglian, de
Maringá PR. O tema será:
“Ansiedade x Paternidade
de Deus - Como lidar com as
ansiedades diante das pressões do ministério”. Haverá
Organizações Missionárias,
com exposição de estandes
e oportunidade para divulgação dos seus ministérios.
Haverá programação especial para as crianças. Todas
as noite, um momento reservado para confraternização
a fim de lembrar os bons
momentos em Maranata.

Trabalhando em
Buritirama, o missionário Pr. Eurípedes Santos
e sua esposa Lusilene,
juntamente com os
filhos, têm sido uma
grande bênção, tanto
pelo trabalho desenvolvido, quanto pelo
testemunho. Tanto em
Buritirama quanto nos
pequenos municípios
adjacentes, o evangelho tem sido espalhado
glorificando a Deus. A visão e
o planejamento do ministério do Pr. Eurípedes continua
sendo a expansão do evangelho no município e nos povoados, começando pontos
de pregações e assistindo aos
que já trabalham visando o
crescimento e a autonomia.
Neste 2019, o missionário

pretende aceitar o desafio
de começar a construção de
um novo templo. A congregação do Poço da Jurema está
terminando a construção de
um templo no povoado do
sítio, onde mora boa parte do
povo. Orem para que seja um
ano de muitas conversões e
edificação do povo.

Rocha Eterna

Ao participar de uma
Campanha de Evangelismo
recentemente, o Pr. João
Henrique, missionário da Rocha Eterna, teve o privilégio
de levar a Palavra de Deus a
milhares de homens perdidos e carentes do Evangelho.
O trabalho foi realizado com
apoio voluntário de irmãos
de diferentes igrejas locais.
Foram visitados 5 presídios
de segurança máxima com
aproximadamente dois mil
homens em cada unidade. No

total 435 homens clamaram
por Salvação. Orem por essas
pessoas, para que possam
crescer na graça de Deus.
O Ministério Rocha Eterna
tem avançado pelo país, e o
alvo é alcançar o Brasil todo.
No momento Rocha Eterna
está acompanhando 2.510
novos convertidos através do
Discipulado Bíblico em vários
estados. Continue orando e
sustentando o Ministério Rocha Eterna. Vale a pena! João
Henrique: (16) 99632-2729.

Maputo
César Caneglian

Terá lugar para as esquetes.
O encerramento será dia
28/04, com o almoço. Faça
sua inscrição através do link:
https://goo.gl/forms/4Mg95xEmcnbzeBgA3. Valor da
Inscrição: R$ 180,00 adulto;
R$ 100,00 de 7 a 10 anos;
menores de 6 anos não pagam. Desconto especial para
caravanas e mais que 1 pessoa da mesma família. Dados
bancários: Bradesco Agência
047 Conta Corrente 71.384-8
- CNPJ 75.746.933/0001-21.
Telefones: (43) 99923-7962
(WhatsApp) Tel. (43) 3428 –
1375. Mais informações com
a Comissão Organizadora
pelo e-mail ibmaranata@
ibmaranata.com.br.

O ano começou e com
ele alguns acontecimentos marcantes na vida da
Família Amorim missionários em Maputo, capital de
Moçambique, África. O dia
10 de fevereiro foi repleto
de emoções. Em uma festa
realizada pela igreja, a família estava comemorando
aniversário do missionário
Divino, e ao mesmo tempo
a despedida do filho, Nathanael, que decidiu estudar e

morar no Brasil, em Curitiba
PR. Maria, a mãe, viajou com
ele para dar apoio nessa nova
etapa da vida, e também dar
continuidade no tratamento de saúde dela. Ainda em
fevereiro, a missionária Rosângela reiniciou o trabalhos
com os Clubes Bíblicos das
crianças e foi realizado batismo de sete novos irmãos. Em
seguida todos participaram
da Ceia. Orem pelo trabalho
em Maputo.
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Com o tempo, uma imprensa cínica, mercenária,
demagógica e corrupta formará um público tão vil
como ela mesma”. (Joseph Pulitzer)

Manaus AM
A primeira foto
mostra os donativos
que foram levados
de barco dia 14 de
março, com o Pr.
Elias para Tefé. Pr.
Josué seguiu de avião
para Tefé na semana
seguinte. Ao todo foram duas semanas,
sendo dois dias em
Tefé, apresentado
aos irmãos o projeto, e depois para Maraã,
mais umas 12 horas de
barco para mais 10 dias. O
Rio Japurá é o rio predominante e clama pelo evangelho. Algumas comunidades

Selma Agnesini

“Era uma
vez...”

E

“

Pr. Elias e Pr. Josué.

de ribeirinhos já pediram
a visita dos missionários
Josué e Elias. Depois de
dois anos de mapeamento
da região, agora há uma
programação de trabalho

envolvendo evangelização
e treinamento das lideranças. Também estão levando
literatura para ensiná-los a
ensinarem outros. Josué e
o Pr. Elias, além de pregar e

evangelizar, investe a maior
parte do tempo em treinamentos. Os donativos são
roupas, calçados, roupa de
cama, toalhas e utensílios
de utilidade no local.

Missionário Lourinaldo Projeto

Sudeste Asiático

O missionário Lourinaldo Araújo, que está em
Campo Grande MS, pede
orações para a esposa Suenia e o filho Nathan. Suenia trata de um nódulo na
tireoide e Nathan aguarda
transplante de rim. Pr. Lourinaldo está com um projeto
de tradução da Bíblia para
o Timor Leste em parceria
com a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil O projeto
será iniciado com tradução

do NT para o língua Tétum.
Segundo Lourinaldo, já foram feitas as traduções de
porções do NT para uso no
trabalho missionário. Em
Campo Grande Lourinaldo
dedica-se à plantação de
uma igreja já em fase inicial evangelizando crianças
e realizando cultos. Para entrar em contato, telefone,
(67) 99250-5454 (WhatsApp), e-mail: timorlouri@
hotmail.com.

Redentora RS
O missionário Pr. Isaias
Batista Vieira, enviado
pela Igreja Batista Bíblica
Ebenézer, de Vitória da
Conquista BA, está trabalhando na evangelização e
plantação de uma igreja em
Redentora RS. Apesar do
sustento ainda precário, Pr.
Isaias tem desenvolvido seu
trabalho de evangelismo e
plantação da igreja. Como
o trabalho alcança mais a
zona rural, um dos planos
do missionário é conseguir

sustento suficiente para
iniciar outro trabalho na
cidade. No mês de março
foi realizado o 5ª Retiro
Espiritual com o tema Missões, tendo como preletor
o irmão Cláudio, da Igreja
Batista Bíblica em V. Brasílio Machado, São Paulo SP.
Para contatos com Pr. Isaías
e sua esposa Geni Vieira:
(55) 99905-3881 (WhatsApp) e (55) 8442-3941 (OI).
E-mail: isaiasegeni@gmail.
com.

Apucarana PR
O missionário João da
Silva, plantando a Igreja
Batista Regular em Apucarana PR, tem um grupo
de 8 irmãos em discipulado: José, Lair, Dione, Lívia,
Joaquim, Maria, Teresa e
Luiz. A igreja também está
sendo abençoada pelo retorno de irmãos que não
estavam frequentando os
cultos e estão voltando.
Outra grande benção foi a

Observatório
Missionário 5

compra de um carro através
de uma oferta recebida. Pr.
João relatou que, depois de
ter orado, passado 15 dias,
chegou uma oferta de 5 mil
reais sem identificação do
doador. Essa oferta possibilitou a compra do carro.
Orem pelo Lucas Daniel.
Contatos: (43) 3034-2919,
celular: (43) 99923-8386,
E-mail: prjs1964@gmail.
com.

Os missionários Osmundo e Mari, estão levantando sustento para
serem enviados ao Timor
Leste. O casal testemunha
que Deus que tem suprido
suas necessidades através
de fiéis mantenedores. Já
estão com cerca de 60%,
contando as igrejas que
passarão a apoiar o projeto em breve. Osmundo
voltará a viajar em breve,
pois teve que interromper
as viagens devido à gravidez
da esposa. Para ajudar nas

despesas com os exames
que Mari tem que fazer,
o casal está solicitando o
seguinte apoio: Irmãos da
Igreja Batista em D. Pedro,
Manaus AM deu a Mari a
gravação de um CD, um
trabalho simples, mas bem
feito. Quem puder ajudar
adquirindo um exemplar
do CD por R$ 15,00, deve
entrar em contato com Osmundo através do e-mail:
osmundo_araujo@hotmail.com, ou telefone: (67)
9812-0838.

Missionário
Ricardo Leite
Em Campo Grande,
o missionário Pr. Ricardo
Leite tem obtido bons resultados na evangelização
de crianças no Bairro Bordon. O Ministério Café
Com Cristo, que reúne um
grupo de senhoras tem alcançado vidas através do
aconselhamento e evangelismo. No geral, a igreja está caminhando bem
com almas sendo salvas,
e vidas edificadas. Pr. Ri-

cardo tem feito constantes
treinamentos de evangelização e discipulado para
envolver o maior número
possível de membros da
igreja. O projeto da construção já está nas mãos da
arquiteta Dona Elizabet
que, simpática à Igreja,
fez a doação de seu trabalho - uma grande benção!
Contatos pelo e-mail: prricardoleite@yahoo.com.br,
ou (67) 3363-5184.

ra uma vez...” Assim começavam as histórias contadas
nas rodas de conversa entre os membros das antigas
famílias e até mesmo nos contos de fadas para as
crianças. Lembro-me de quando, sentados ao redor da mesa
do almoço, meus pais nos contavam as lutas e tribulações
que enfrentaram ao longo dos 56 anos de vida conjugal e
das vitórias que Deus lhes concedeu. São muitas lembranças
que, se compiladas, dariam alguns livros.
O Jornal de Apoio nestes 35 anos de circulação, com
certeza, conta muitas histórias de vidas, de missionários e
de igrejas. Os testemunhos tocam, pois são situações que
estamos vivendo ou já vivemos em algum dia. Deus fala
diretamente a nós por meio das meditações e testemunhos.
Servir de instrumento para nutrir a vida cristã através
do ensino do Evangelho e dos testemunhos nele contido,
incentivar os crentes a orar e contribuir com os projetos
missionários e permitir que os leitores cresçam na graça e
no conhecimento de Jesus Cristo, têm sido alguns dos alvos
alcançados pelo Jornal.
Utilizando estratégias editoriais o Jornal de Apoio entrelaça narrativamente sua trajetória à vida do país, dos
lares, dos missionários, pastores e igrejas. Transmite, com
isso, a ideia de que todos os acontecimentos relevantes do
Brasil e do mundo cristão estão contidos nas páginas do
periódico e, consequentemente, na sua própria história,
como se as duas se fundissem e assim ele arquiva o passado enquanto memória, o futuro enquanto esperança e
o presente enquanto ação.
Cada edição ordena o tempo dos profissionais do jornal.
Cada um deles, diretoria, pastores, missionários, articulistas e até mesmo leitores, contribuíram com sua memória
individual, e compartilharam naqueles tempos remotos e
até hoje, mês após mês, as memórias, as posições, as notícias, os projetos e a essência da Palavra de Deus através
de todos os colaboradores.
Cumpre assinalar como foi difícil estabelecer os fundamentos dessa obra e quanto foi grande o devotamento
dos seus agentes. Na missão árdua a que se propuseram,
pudemos ver os resultados. Só o espírito evangelizador e
as virtudes da fé podem explicar o milagre de ter chegado
até os nossos dias, apesar das lutas, pressões financeiras,
perseguições e competição com a internet e mídias sociais.
Parabéns aos responsáveis membros da diretoria, em especial ao Pr. Carlos Moraes, pela persistência e dedicação.
Agradeço a Deus pelo privilégio de fazer parte desse
time como articulista e leitora.
“Quero trazer à memória o que me pode dar esperança.”
Lm. 3:21

6 Visão
Panorâmica
Morte do jornalista
esportivo Rafael
Henzel:
Tentando Virar o
Jogo da Vida

Jenuan Lira

“Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos; à tua
presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade.” (Salmo 39.5)

E

m um ano marcado por tragédias, a notícia da morte
do jornalista Rafael Henzel, vítima de ataque cardíaco,
atinge-nos como uma espécie de clímax tenebroso. Único
jornalista sobrevivente da tragédia com o voo da LaMia que
vitimou o time da Chapecoense em 2016, Rafael se notabilizou
pelo otimismo e pelo desejo de virar a página da tragédia que
ele experimentou na pele. Sempre ligado ao futebol, que era
uma das suas paixões, em meio aos escombros do avião caído,
com várias costelas quebradas e cercado por setenta e um corpos, o gaúcho Rafael, 46 anos, assistiu de muito perto àqueles
que pareciam ser os minutos finais do jogo da vida. Porém,
contrariando todas as possibilidades, quando já se ouvia o apito
final, o Juiz concedeu ao jornalista uma prorrogação inesperada.
Alegre com a oportunidade de continuar em campo, Rafael
recobrou o fôlego e partiu à luta. E, para motivar “a torcida”,
escreveu um livro emocionante cujo título é “Viva como se
estivesse de partida”. Não sei se a palavra partida, no título da
obra, apareceu por mera “casualidade vocabular”, mas o fato
é que essa palavra nos remete acertadamente à comparação
entre a vida e um jogo de futebol: no campo da nossa frágil
existência, todos participamos de uma disputa que culminará
com a nossa partida. E, como diz o sábio Salomão, “não há
trégua nessa peleja” (Eclesiastes 8:8).
Vendo-se agraciado com um bônus milagroso que lhe permitiu continuar na competição da vida, Rafael fez o que podia
para virar o jogo. Na apresentação do seu livro, o jornalista
diz que resolveu marcar metas grandiosas para fazer valer
sua nova chance. Determinou que retornaria ao trabalho em
quarenta dias e, logo que possível, voltaria a voar. E assim foi.
Nesse ímpeto de jogador aguerrido, além do livro, produziu
um documentário sobre a tragédia. Sua intenção era servir de
inspiração para outras pessoas. Sua mensagem era motivacional
e pode ser resumida no chavão moderno “Vai dar certo!” Rafael
dizia: “Você não precisa de milagre para recomeçar. Volte-se
para sua força interior. Ali você encontrará saída para seus
problemas. Seja otimista. Não desista de perseguir a sonhada
vitória. Aproveite cada minuto e vença o jogo da vida.”
No seu livro, Rafael declara que, depois do acidente de 2016,
passou a ver a vida de outra forma, valorizando as pequenas
coisas. Sem dúvida, a tática é boa e pode nos ajudar a vencer
algumas partidas, mas e quanto ao campeonato? Como não
li todo o livro, não posso avaliar completamente o seu conteúdo, contudo, a julgar pela apresentação na própria obra e
por entrevistas do autor, a mensagem do livro deseja fazer as
pessoas acreditarem na possibilidade da vitória.
O otimismo é bom, mas não deve jamais nos impedir de
indagar: “Será que vai dar certo? Ainda temos tempo para
reverter o placar? Será que nosso plano de jogo vai funcionar
mesmo? E se tivermos uma surpresa?” À tais perguntas, Rafael
Henzel diria: “Claro que vai. Deu certo comigo. Acredite em
você. Enfrente seus medos. Volte a voar. Você pode. Vá em
frente”. Sem dúvida, a motivação é inspiradora, mas pode
“não dar certo”.
A mensagem do otimismo baseado na capacidade humana
ou no pensamento positivo denuncia o quanto o humanismo
nos contaminou. Apesar da história passada e da presente
mostrarem que não temos controle sobre as regras do jogo
da vida, teimamos em ter fé na própria fé. Em vez de levantar
os olhos aos céus e procurar conhecer o Autor, Controlador e
SENHOR da competição existencial, voltamos nossos olhos para
dentro de nós mesmos, tentando achar vida onde reina morte,
buscando água em uma fonte seca. O otimismo humanista nos
ilude com sua “fé na vida, fé no homem, fé no que virá”, como
se isso fosse o bastante para nos fazer vencedores.
Quando a partida parece perdida, e, inesperadamente,
recebemos uma prorrogação, isso não significa que a taça será
nossa. Rafael venceu o avião, todavia foi vencido pelo coração.
Se ganhamos um pouco mais de tempo, nunca devemos correr
como se não existisse um cronômetro. O tempo segue e, sem
sabermos quando, logo ouviremos o apito final. Desse modo, o
Juiz encerra a partida, e a última mensagem no placar luminoso
poderá ser apenas um triste “Game over!”.
Oremos para que a mensagem final e, infelizmente, não
escrita pelo jornalista, seja ouvida em todos os estádios: “Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está
perto.” (Isaías 55.6).

A caneta de um mau jornalista, pode fazer tanto
mal quanto um bisturi na mão de um mau médico”.
(Enéas Carneiro)
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Nova Diretoria do IAME - Instituto
Agrícola do Menor

N

o dia 23 de março
próximo passado,
em assembléia extraordinária, com 35 associados presentes, o IAME Instituto Agrícola do menor,
elegeu sua nova diretoria
que ficou assim composta:
Presidente: Israel de Oliveira, Vice-Presidente: Ricardo
de Oliveira Leite, Primeira
Secretária: Ludmila Osório
Castilho Niedack, Segunda
Secretária: Silvana Jesus do
Nascimento, Primeiro Tesoureiro: Juliano Gonçalves
da Rocha, Segundo Tesoureiro: José Claudio Martins.
Para o Conselho Fis-

cal foram apresentados e
eleitos por unanimidade os
seguintes Membros Titulares: André Majela Pupin,
Maria Celma da Silva Fraga, Isidro Pedroso, Milton
Luis do Nascimento. Como
Membros Suplentes: Rogério Soares, Dioclésio Artu-

zi, Waldir Oliveira de Jesus,
Marcio Rodrigues da Silva.
A Diretoria e o Conselho Fiscal foram empossados para
um mandato de dois anos,
conforme reza o Estatuto.
O senhor presidente,
Pr. Israel de Oliveira, pede
a todos que estejam oran-

do por esse momento de
transição pelo qual passa
o IAME, bem como pela situação jurídica da instituição. A todos os presentes
ele relatou os atos judiciais
ocorridos após a última assembleia em que os associados se reuniram.

Mulheres Batistas homenageadas
em Manaus AM

N

a noite do dia 30 de
março de 2019, nas
dependências da
Igreja Batista Perseverança,
situado na Cidade de Deus,
Manaus AM, o Departamento de Eventos da Missão Brasileira Batista da Fé
- MIBRAFÉ, sob a liderança
do pastor Wagner Martins,
Diretor de Eventos, realizou
uma homenagem a todas
as Mulheres Batistas da Fé.

Na ocasião Pr. Enedson Lima, da IB Monte
das Oliveiras pregou uma
bela mensagem, trazendo a lume o sofrimento
de muitas mulheres cristãs, nas mãos de maridos
que não sabem lhe dar
o devido valor. Mostrou
estatísticas acerca da
violência no lar (Brasil,
5° Colocado), que muitas
vezes são de pessoas que

frequentam templos, religiosos.
Ainda na ocasião irmão Jeffson Araújo (harpista) abençoou a todos
os presentes com a execução de belos hinos espirituais e, no término do
evento, foi realizado um
sorteio de muitos presentes trazidos pelas igrejas
participantes.
Fazendo as conside-

rações finais no evento o
pastor Ricardo Henrique,
pastor da igreja hospedeira
do evento e Presidente da
Missão Brasileira Batista da
Fé, salientou a importância desta homenagem que
glorifica o nome de Deus e
a irmã Eliana Simões, Dir.
DFMBFÉ, agradeceu pela
excelente homenagem em
referência ao Dia Internacional da Mulher.
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A imprensa sempre acaba por impor a verdade
da notícia no lugar da notícia da verdade”.
Artur da Távola

Exército do 4° Impacto Evangelístico Missão Bandeirantes

O 4° Impacto Evangelístico
realizado na cidade de Retirolândia BA contou com a participação de um total de 185
“soldados” atuando na linha
de frente, e outra quantidade muito maior atuando nas
bases em oração, espalhadas
nos diversos lugares. Dos 185
“soldados”, voltaram pra casa,

176. Os outros nove “soldados” ficaram mais alguns dias
na cidade de Retirolândia para
dar continuidade aos Estudos
Bíblicos Evangelísticos. No final ficou somente o casal de
obreiros: Anderson e Bruna.
Quem organiza e realiza este
Impacto Evangelístico é a
Comunhão Batista Bíblica da

Poços de Caldas MG

O novo projeto para
plantação de uma igreja em
Poços de Caldas MG, liderado pelo missionário Pr. Silval
de Souza está na fase inicial
de levantar sustento. O missionário está agendando vis-

tas às igrejas com o objetivo
de apresentar o projeto e
formar parcerias de sustento e oração. Como já se mudou para o campo, Pr. Silval
e família estarão neste ano
iniciando contatos com as

Projeto Antioquia
No dia 9 de fevereiro, nas dependências
da Igreja Batista Independente de Serrana
SP, sob a liderança do
Pr. Alexandre Oliveira,
aconteceu a reunião
do Projeto Antioquia.
Desta feita a reunião
contou com a presença do Dr. Roger Peterson, que
estava em conferência profética no TBM em Ribeirão
Preto. O pregador foi o irmão
Kevin Zachariensen e que veio
ao Brasil acompanhando o Dr.
Peterson. O tradutor da pre-

gação foi o Pr. Bob Nichols. De
acordo com informações do Pr.
Alexandre, e encontro contou
com a presença de 21 pastores
e três missionários. A próxima
reunião deverá acontecer na IBI
em Altinópolis, dia 27 de abril.

Não envie missionários!
Não envie missionário se
fores esquecê-lo! Não envie
missionário se não queres
mantê-lo! Não envie missionário se não queres ajudá-lo!
Não envie missionário se queres só retorno financeiro! Não
envie missionário só com palavras sem ação de fato! Não
envie missionário para cobrar
resultados rápidos! Não envie
missionário se julga que um
missionário é um super ho-

mem! Não envie missionário
só para fazer nome! Não envie
missionário se vai deixar faltarlhe o pão! Não envie missionário se vai faltar-lhe comunicação! Não envie missionário se
teu coração não for com ele!
Não envie missionário se não
é capaz de amá-lo! Somente
envie missionário se há em teu
coração amor e compromisso
com Missões! Josileia Ferreira
Neves.

Bahia, através do seu Departamento de Missões. E logo
depois do Impacto, uma Igreja Batista assume para ser a
“mãe” da nova Igreja a nascer.
Neste ano, a partir de agora,
assume a responsabilidade da
Implantação desta nova Igreja
Batista, a Igreja Batista Bíblica
Salem, de Salvado BA.

pessoas evangelizando-as e
deixando-as saber que estão
iniciando um igreja. Estejam
orando pelo missionário, sua
esposa Perla e pelos quatro
filhos. Para convidar o Pr.
Silval: (35) 99250-9994.

Nos dias 8 e 9
de fevereiro, esteve
reunida a Diretoria
da Missão Bandeirantes, a fim de
tratar da obra missionária. A reunião
ocorreu no Acampamento Elim, Lagoa do Bonfim, em
São José do Mipibu RN, há 40
km da capital, Natal. De acordo
com o Pr. Alexandre Lopes Vilela, Presidente da MB, o motivo
principal da reunião foi fazer
uma avaliação das atividades
desenvolvidas em 2018 e definir o calendário deste ano de
2019. Também foi estudado a
forma como a missão ajuda-

OANSE

Está em pleno vapor os
preparativos para a Conferência 4/14 no DF que será
realizada nos dias 03 e 04 de
Maio deste 2019. A hospedagem do evento será na Igreja
Cristã Evangélica de Brasília,
309/310 Asa Norte. O tema

rá financeiramente o Projeto
Sertão Potiguar e, praticamente ficou decidido que, a partir
de junho 2019 a MB poderá
contribuir, também, participar
do sustento do missionário.
Na foto, da esquerda para
a direita, os participantes
da reunião: Pr. Walmir Paz
(Presidente do Conselho de

Pastores), Amom Caetano (Tesoureiro), Marcelo Henrique
(Diretor Suplente), Pr. Alexandre (Presidente da MB), Pr.
David Spink (Pastor da IBR de
Capim Macio e missionário
da ABWE), Luiz Carlos (Vice-Presidente) e Pr. Edilson,
missionário do Projeto Sertão
Potiguar.

deste ano será “Crianças - Prótese ou Membros do Corpo?
Investimento: R$ 30,00. Preletor: Pr. Francisco Cordeiro Neto,
Pastor de Crianças da Segunda
Igreja Batista de Curitiba. Esta
Conferência 4/14 visa desafiar e dar ferramentas para o

desenvolvimento da nova geração. Além das palestras, haverá Workshops para Adolescentes e Jovens; Pais; Avós e
Professores de Crianças. Para
se inscrever: https://www.
sympla.com.br/conferencia414---df-2019_473511.

Mais Informações. Missionário OANSE Pr. Daniel Lucas (62)98193-6744

São Paulo SP

Omar e Rute
Para o casal Omar e Rute, o
ano de 2019 está voando. Realizaram o casamento do filho, Daniel e na oportunidade puderam
reunir toda a família. De volta
ao Maranata, em Marilândia do
Sul, a jornada começou a todo
vapor. As aulas do primeiro semestre tiveram início dia 24 de
janeiro e Omar está lecionando
duas matérias: Soteriologia e

Evangelismo. Rute se dedica ao
Departamento de Comunicação
e Captação de Recursos e também na organização do Congresso que será realizado nos dias
25 a 28 deste abril. Contatos
pelo e-mail: omar.dauaidar@
gmail.com ou dauaidar.rute@
gmail.com. Para falar: (43) 34281375 (Maranata); 99912-9185
(Omar); 99923-7962 (Rute).

Dicas de Leitura

No mês de Janeiro deste
ano, através da bênção de
Deus, Pr. Alexandre B. Dutra
e família viajaram para a Terra
de Israel em uma tríplice Missão. A primeira foi cumprir, depois de vários anos, a promessa que feita aos meus filhos
Nicolas e Gabriel de batizá-los
no Rio Jordão como um testemunho de fé aos judeus. A
segunda foi revisitar as cidades
e os lugares bíblicos e históricos de Israel, além de visitar
outros lugares, bem como conhecer as novas descobertas
arqueológicas que testificam
da veracidade das Sagradas Escri-

turas, com o objetivo claro de
fortalecer a nossa fé. A terceira
foi a alegria de rever os queridos irmãos e amigos que estão
na Terra Santa, que creem em
Jesus como seu Messias e dão
um maravilhoso testemunho
de fé. Eles estiveram em três
Congregações Judaicas Messiânicas (Igrejas) e puderam
contemplar o crescimento do
Evangelho entre os israelenses. Acompanhe o ministério
do missionário Pr. Alexandre
através das mídias: Youtube:
youtube.com/amigosdesiaoaimi; Facebook: facebook.com/
amigosdesiao, e do
Blog: noticiasdesiao.wordpress.com.

SOMENTE CRISTO
Sinclair B. Ferguson
www.vidanova.com.br
O cristão precisa compreender a relação entre lei e evangelho. Se a salvação é pela graça e a
lei não pode salvar, qual a relevância da lei? Revisitando a “controvérsia do cerne” que, no século
18, acentuou o debate acerca da relação entre
a graça de Deus e nossas obras, o autor explora
essa questão central e por isso tão relevante,
explicando como nossa compreensão da relação entre lei e evangelho determina a maneira de encararmos o evangelismo, a busca
da santificação e até mesmo nossa compreensão do próprio Deus.
A APOSTASIA VINDOURA:
EXPONDO A SABOTAGEM INTERNA DO CRISTIANISMO
Mark Hitchcock, Jeff Kinley
www.chamada.com.br
Os últimos dias serão tumultuados. Em
nossa época, o mundo parece estar perdendo
o controle, criando medo, confusão e incerteza.
Além de violência, pestilência e epidemias, a
Bíblia prediz um grande “afastamento” de Deus
no fim dos tempos. Estudiosos bíblicos chamam isso de “a grande
apostasia”. Estamos vendo evidências atuais na igreja desta grande
rejeição da sã doutrina? Mark Hitchcock e Jeff Kinley examinam
as evidências e tendências na igreja de hoje que estão dizendo às
pessoas o que elas querem ouvir.
BOAS NOVAS
O EVANGELHO DE JESUS CRISTO
John MacArthur
www.editorafiel.com.br
Neste livro, o Dr. John MacArthur examina
a revelação bíblica sobre Jesus Cristo e encoraja
o leitor a compreender as implicações de tudo
quanto Cristo conquistou em favor de quem
crê nele. Tudo que a Bíblia tem a dizer sobre
as boas novas do evangelho é simplesmente
uma apresentação de sua principal mensagem: Jesus Cristo viveu
e morreu para salvar pecadores. O evangelho fala sobre Jesus e as
verdadeiras boas novas são aquelas que apontam para ele.
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Duas armas que devemos abominar: a opressão
da ditadura, e a manipulação da imprensa”.
(Nino Carneiro)

Pr Vítor é o novo
presidente da PIBBVC

Família Lima na Venezuela

A

Primeira Igreja Batista
Bíblica de Vitória da
Conquista tem um novo
presidente, Pr Vítor Ferreira e
Silva, desde o dia seis de fevereiro. Após 35 anos de ministério na PIBBVC, sendo os
primeiros 16 como auxiliar do
Pr Gérson Rocha, e os últimos
19 como presidente, o Pr José
Infante Jr, entendeu que era
o momento de passar o cargo ao Pr Vítor, que assumiu o
ministério como pastor auxiliar
na igreja em 2003. Pr. Infante
continuará colaborando na
equipe ministerial da Igreja.
O Pr Vítor, que está como
Pr. Auxiliar há 15 anos, assume
a presidência provisoriamente
da Igreja até o mês de agosto, quando a congregação, por
meio do voto secreto, definirá
se continuará com Pr Vítor definitivamente como Presidente ou irá optar por um novo
Pastor.
Pastor Vítor Ferreira e Sil-

va nasceu em São
Paulo, capital. É
casado com Andréia Santos Silva
e tem dois filhos.
Sua formação ministerial foi pelo
curso da MNTB
- Missão Novas
Tribos do Brasil.
Seus estudos foram realizados entre 1997 e 2002:
Bíblico - Instituto
Bíblico Peniel em
Jacutinga MG. Missiológico Instituto Shekinah em Nova
Alvorada do Sul MS e Linguístico - Instituto Ebenézer em
Vianópolis GO. Graduado em
Psicologia pela FJT - Faculdade
Juvêncio Terra em 2010.
Pr. José Infante Jr, nasceu
em Santos, litoral de São Paulo. É casado com Ana Lucília
Pereira Leite Infante, tem dois
filhos e três netos. Estudou no
IBET - Instituto Batista de Extensão Teológica da Faculdade
Teológica Batista de São Paulo,
na década de 1970.
No ano de 1979, iniciou no
ministério pastoral na Igreja
Batista Memorial em Santos.
Em 1983, foi missionário aos
judeus pela AIMI - Associação
Internacional de Missões aos
Israelitas, em São Paulo, capital. Em 1984 assumiu o ministério pastoral na PIBBVC como
auxiliar do Pastor Gérson Rocha. Em 2000 foi empossado
pastor presidente da igreja.

H

á seis anos o Senhor
nos trouxe para a Venezuela, e nós nem
imaginávamos os desafios que
teríamos pela frente. Porém,
tínhamos um desejo forte de
servi-lo. Durante este tempo
temos aprendido muito com
alguns erros e acertos, e Deus
tem colocado pessoas chaves
em nosso caminho, para que
possamos ser usados por Ele
tanto para que as sirvamos,
como para que elas o sirvam
conosco.
Chegando no campo, conhecemos um grupo de pastores que tinham um sonho e,
para a realização do mesmo,
criaram uma fundação chamada a Graça de Deus, que possuía 4 objetivos inalcançáveis
aos olhos humanos, porém
tangíveis aos olhos de Deus.
O primeiro deles era a melhoria do sustento dos pastores e missionários venezuelanos, que foram deixados pelos
missionários norte-americanos

Sertão Potiguar

Araure, Venezuela

O

missionário Alexandre Ferreira e
família, continua
levantando sustento para
ser enviado à Venezuela.
Tem viajado por vários estados conhecendo igrejas
e pastores. Em recente viagem de 60 dias, passou por
três estados: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e
Rondônia. Os planos são
de partir para o campo no
segundo semestre deste ano
se tudo correr bem. Oremos
pela Venezuela a fim de que a

T
situação no país não dificulte
a entrada de brasileiros. Orem
pela família Ferreira. Contatos,
(19) 98373-1689.

Cartaxo, Portugal

O

missionário Pr. Adil Bispo
dos Reis e esposa, mais a
missionária Isabel Martins, estão trabalhando na cidade de Cartaxo, Portugal a 60
km de Lisboa. Na equipe trabalha também, o Pr. Victor Cruz
da Igreja Evangélica Baptista

em Moscavide. São parceiros
no Projeto: Igreja Evangélica
Baptista em Moscavide com o
seu pastor Victor Cruz, AIBP Associação de Igrejas Baptistas
Portuguesas, Igrejas Bíblicas e
Batistas Brasileiras e as Missões B1-2G e BGFM.

sem a transição necessária
para que as igrejas tivessem a
visão de que eles deveriam ser
mantidos pelas mesmas. Pela
graça de Deus esses pastores
tem sido assistidos por irmãos
e igrejas de outros países.
O segundo objetivo da
fundação era a criação de
um Seminário na Venezuela.
Deus uma vez mais atendeu
a este pedido e conduziu
pastores brasileiros para que
esse sonho fosse possível. Hoje
já temos um seminário e na
primeira semana de junho
estaremos formando a nossa
primeira turma.
O terceiro objetivo é a
fundação de uma agência missionária para apoiar aos que
já estão no campo e aos que
estarão indo, e neste ano conseguimos organizar a fundação
chamada AMIGRDI (Agência
Missionária a Graça de Deus).
O último objetivo, é a
plantação de novas igrejas,
que os pastores chamam de

ão logo o Projeto Sertão
Potiguar foi aprovado,
o missionário titular do
mesmo, Pr. Edilson J. P. Araújo saiu a campo em busca de
apoiadores. Na primeira etapa está fazendo contato com

Ibiúna SP

O

missionário Pr. Celso Botelho de Ibiúna SP está
louvando ao Senhor
pelas conversões ocorridas
recentemente: sete novos
irmãos estão sendo preparados para o batismo. Orem pela
nova igreja em Ibiúna e pela
família missionária. O Pr. Celso
está convidando a todos que

igrejas do
seu próprio
estado, o Rio
Grande do
Norte, e posteriormente
com outros
estados do
Nordeste e
Norte. Em
breve dará
início à primeira etapa
do projeto que é a
plantação
da igreja em
Mossoró RN.
Para contatos, convidando para
apresentar o Projeto Sertão
Potiguar, entre em contato
com ele pelo whatsapp: (84)
98628-3932. Na foto, Pr. Edilson apresentando o projeto
na Igreja Batista Shekiná em
Parnamirim RN.

quiserem conhecer o trabalho que está sendo realizado,
para fazer uma visita a ele. Da
mesma forma ele está sempre
pronto a aceitar convites de
novas igrejas para apresentação do seu projeto. Contatos
pelo e-mail prcelsobotelho@
yahoo.com.br ou pelo telefone
(15) 99777-1960 (WhatsApp).
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“igrejas modelo”. Igrejas que
se auto sustentam, se auto governam e se auto propagam.
A nossa família, neste ano que
passou, se dedicou ao início
de uma nova igreja, e para
homenagear a este grupo de
pastores colocamos o nome
de “A Graça de Deus”.
Esse fim de semana foi especial para o nosso ministério
pois realizamos batismos de 9
irmãos, e no próximo mês estaremos completando o nosso
segundo ano como congregação. O que era impossível Deus
tem feito possível para a glória
do Seu nome.
O agravamento da crise na
Venezuela tem afetado cada
vez mais os nossos professores e estudantes, a ponto de
que mesmo sendo sustentados
por irmãos de igrejas que estão por todo o mundo, ainda
precisamos fazer campanhas
de arrecadação de alimento
para suprir suas necessidades. E agora, pensando nisso,

a cozinha do seminário está
sendo habilitada, também com
o apoio de igrejas brasileiras,
para que todos possam receber sua refeição diária.
Sigam orando por nossa
vida e ministério na Venezuela.
Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, porém o
Senhor tem estado conosco
em todo tempo, e tem nos
mostrado a Sua boa mão em
cada momento.
Pr. Fernando Lima e Família.
E-mail: fernando_limah@
hotmail.com

23º Aniversário

N

os dias 22 e 24 de março, a Segunda Igreja
Batista Independente
de Ribeirão Preto SP, liderada
pelo Pr. Wagner de Barros,
realizou conferências em

comemoração ao 23º aniversário de sua fundação. O
preletor foi o missionário Pr.
Fernando César Martins que
está plantando igreja em São
Carlos SP.

Barretos SP

D

esde o início do ano a
missionária Irani Camargo vivido uma correria
com viagens e uma briga com
meu novo notebook que ela
adquiriu. Além da correria do
ministério, Irani está correndo atrás de documentação
do inventário. O fato da filha

estar nos EUA faz o processo
ser mais moroso por depender de procuração. O projeto
missionário “Ricardo Camargo”, apresentado à MBIB foi
aprovado. Agora Irani está de
fato no quadro da missão. Para
contatos com a missionária
(47) 9952-6908.

