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O regime de governo do anticristo Missionário
a caminho da
Índia termina
E
treinamento
“Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem” (Ap 17.13).

ste versículo do livro da Revelação
é a chave para
entendermos como será o
regime do curto governo
do anticristo. Ao nos aproximarmos profeticamente

desse tempo, percebe-se
o mundo em reboliço na
busca de solução para as
crises que se avolumam. A
expressão “têm estes um
só pensamento”, sintetiza
a busca de unidade a qual-

quer custo nesses dias de
globalização.
Se você prestar atenção
na leitura do capítulo, ao
mencionar os “dez reis”,
vai perceber que eles não
são forçados a entregar o

poder. Eles o fazem espontaneamente “oferecerão
à besta o poder e a autoridade que possuem”. Tal
decisão permitirá que uma
pessoa governe: o anticristo! Continua na página 6
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Projeto Brodowski inaugura
Igreja Batista Tabernáculo

em todo o bairro,
desde as 14 horas
da tarde. Também
participou da
equipe, o casal
José Olímpio e sua
esposa Aparecida,
da IBV de Batatais
SP. Esse casal tem
dado apoio ao Pr.
Gilberto desde o
Pr.
Carlos,
Pr.
Gilberto
início do trabalho.
Equipe de irmãos da IBIRP e IBV Batatais
e Pr. Milton
No culto de
o dia 29 de junho sidência do missionário. Em inauguração, à noite, o
de 2019, aconte- breve um salão poderá ser pregador foi o Pr. Milton J.
ceu a inauguração ediﬁcado no terreno para a Nunes da igreja enviadora
da Igreja Batista Tabernáculo realização dos cultos que por e a casa estava repleta.
em Brodowski SP, sob a lide- hora são realizados na sala e Também esteve presente
rança do missionário Pastor na garagem.
o missionário, Coordenador
Gilberto Marcos Mora BasíNo sábado da inaugura- de Missões e Presidente da
lio. Depois de um período ção, dia 29, uma equipe de AMI - Associação Missionárealizando cultos nos lares, irmãos da igreja enviadora ria Independente, Pr. Carlos
e fazendo visitas de evan- do missionário, a IBIRP - Alberto Moraes, represengelização na cidade, agora a Igreja Batista Independente tando a missão da qual Pr.
nova igreja que está sendo de Ribeirão Preto SP, sob a Gilberto faz parte. Para
plantada tem endereço: Rua liderança do Pr. Milton José contato com Pr. Gilberto,
José de Melo, 415. Este é o Nunes esteve fazendo visitas, celular e whatsapp: (16)
endereço da igreja e da re- convidando e evangelizando 99214-0553.

N

Conferência
Missionária

r. Donizeti A. Matias Júnior e Roseneide Melo Moreno Matias enviados pela
Igreja Batista Macedônia de
Franca SP, sob a liderança
do Pr. Everton Firmino, terminaram o treinamento ministrado pela Missão Paulo
Brasil, em Mogi das Cruzes
SP, da oitava turma no período de 21 de janeiro a 22 de
junho de 2019. O casal está
sendo enviado para a Índia
através da AMI - Associação
Missionária Independente.
Falando sobre a importância do curso, o pastor

Donizeti disse que esse
treinamento foi essencial e
deu novo rumo à sua visão
tanto do campo de atuação,
quanto do preparo pessoal do missionário. Aprendeu que, tanto do preparo
teológico e missiológico,
quanto do emocional e
até mesmo do preparo físico, são necessários. Sendo uma escola dirigida por
coreanos, ele fez questão
de aﬁrmar que aprendeu
bastante também sobre
disciplina pessoal e importância da oração. Continua
na página 3
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Escrito e copiado à mão
texto da Bíblia goga, endossadas por nosso
Hebraica foi ori- Senhor Jesus Cristo e seus
ginalmente es- apóstolos, e a pureza texcrito por Moisés, pelos tual preservada por cópias
profetas, e por outros “... feitas com cuidado metihomens santos de Deus” (II culoso por judeus escribas
Pe 1.21). Antes desses es- massoretas. Estes escribas
critos originais (autógrafos) introduziram os símbolos
terem se perdido através jota e til de vogalização nas
do tempo, Deus preservou cópias do Velho Testamena sua Palavra através de có- to para passar adiante o
pias ﬁéis (apógrafos) feitas texto com precisão. Jesus
pelos escribas. Essas cópias Cristo disse “... nem um
foram depois padronizadas jota ou til jamais passará
por Esdras juntamente com da lei...” (Mt 5.18). Contios Homens da Grande Sina- nua na página 06
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2 Editorial
e Opinião

Filosofia são as questões que podem não ter resposta. Cristianismo
são as repostas que não podem ser questionadas”.
(A.D.)

• Editorial | Carlos A. Moraes

Condescendência
e abrandamento

C

EXPEDIENTE

ondescendência e
abrandamento são, a
princípio, qualidades.
Ser condescendente e brando
é ser uma pessoa moderada e
respeitadora dos sentimentos e
vontades do outro, qualidades
desejáveis para o crente.
Recentemente em um grupo
de reﬂexão teológica e pastoral
do qual faço parte, um dos colegas postou um pequeno texto
do escritor James Hunter em
que ele usa a expressão “abrandamento” referindo-se ao que
alguns professores de seminários e faculdades teológicas,
tidos como fundamentalistas,
estão fazendo em relação a algumas certezas doutrinárias. Na
ânsia de se mostrarem politicamente corretos, deixam de ser
biblicamente sérios. Atendendo
aos reclamos contemporâneos,
acomodam-se à ﬂuidez da pós
modernidade.
O ﬁlósofo polonês Zygmunt
Bauman, cunhou a expressão
“modernidade líquida”, referindo-se à pós modernidade,
devido ao fato das relações e
comportamentos serem rápidos
e ﬂuidos. Para ele, vivemos em
“um mundo repleto de sinais
confusos, propenso a mudar
com rapidez e de forma imprevisível”.
É exatamente aqui que
precisamos discutir os termos
condescendência e abrandamento em relação às doutrinas
que formam o alicerce da fé
cristã. O que James Hunter
colocou em questão no texto ao
qual me referi, é que o “abrandamento” perigoso relaciona-se
ao que está sendo ensinado
aos pastores em formação.
Eles estão aprendendo que,
nesse tempo de globalização
dominado cada vez mais pelo
capitalismo corporativo, não é
necessário identiﬁcar pessoas
como hereges, pregar sobre pecado e imoralidade, evitando ao
máximo temas relacionados à
ira divina, julgamento, condenação eterna e inferno. Em suma,
não se deve ofender as pessoas,
mas ser gentil e civilizado nas
relações sociais. Sempre vamos
retornar ao refrão do politicamente correto: “A doutrina
separa, mas o amor une”. É
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assim que estamos chegando à
grande apostasia.
Foi exatamente assim que
começou nas igrejas dos EUA na
virada do século 19 para o século
20: dentro das salas de aula das
escolas bíblicas. O movimento
fundamentalista nasceu como
reação de líderes que perceberam o que estava ocorrendo e
a maioria das denominações
sofreram divisão por causa disso.
Entre os batistas não foi diferente. Da convenção Batista Americana (Norte) nasceu os Batistas
Regulares e da Convenção do
Sul nasceram os Batistas Bíblicos
e os Batistas Independentes. A
maioria dos batistas fundamentalistas aqui no Brasil são igrejas
missionárias oriundas desses
movimentos.
O que está acontecendo atualmente é o mesmo, mas com
um agravante. É que, na área
educacional, na formação dos
pastores não é mais necessário sair de onde está para ser
inﬂuenciado. A inﬂuência bate
na porta através do ensino pela
Internet. A situação é complicada e acredito que não há mais
solução, pois desta vez a igreja
vai chafurdar na apostasia!
Mark Hitchcock e Jeﬀ Kinley,
autores do livro “A apostasia
vindoura”, publicado este ano
pela Chamada da Meia Noite,
abordam essa cultura da condescendência que leva grande parte
dos líderes a perigosas transigências doutrinárias. Infelizmente, grande parte dos desvios a
que chegamos agora, deve-se
à confusão que muitos líderes
mal preparados teologicamente
ﬁzeram, misturando preferências
pessoais e culturais com doutrina, inviabilizando o debate sério.
Como disse Vance Havner, “O
maior perigo para a igreja não
são os pica-paus lá fora, mas os
cupins do lado de dentro”.
Eu creio que nada mais seja
reversível atualmente. Estou
cada dia mais convencido de
que esse cheiro de anticristo
em quase tudo não seja apenas
sensação. Mais do que em
qualquer outra época a doutrina deve realmente nos separar.
Sem dúvida vivemos a grande
apostasia dos últimos dias.
MARANATA!
Compromisso: Este periódico é BATISTA
em governo e doutrina; é INDEPENDENTE
em operação; é FUNDAMENTALISTA em
posição e SEPARADO por convicção.
Responsabilidades: Artigos assinados
são de inteira responsabilidade de seus
autores.
Vínculo: Todos os articulistas e
colaboradores são voluntários, sem
qualquer vínculo de trabalho.
www.jornaldeapoio.com.br
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• Ponto de Vista Bíblico | Rômulo W. Ribeiro

A importância da igreja local

J

esus estabeleceu a Igreja, mas foram os apóstolos
que a construíram através de seus ensinamentos e
exemplo de vida. Ao invés de substituir o judaísmo,
o cristianismo surgiu para dar a Israel mais uma chance de
se arrepender e, ﬁnalmente, receber o verdadeiro Messias,
haja vista que quando Jesus descer à Terra, os cristãos não
estarão mais aqui, mas os judeus sim. Se a Igreja não veio
para tomar o lugar de Israel, qual a sua função neste mundo?
Jesus nos ordenou a espalhar o Evangelho até aos
conﬁns da Terra; porém, esta tarefa seria impossível
sem a estrutura espiritual e física de uma igreja local.
Para que cada ser humano conheça o Plano de Salvação
idealizado por Deus, executado por Jesus e aplicado pelo
Espírito Santo, é necessário que homens e mulheres
se unam em oração, evangelismo pessoal e missões
mundiais através de ofertas e envio de missionários.
Além de espalhar o Evangelho, a igreja local é
necessária para a nossa edificação espiritual, proteção e, principalmente, para a nossa comunhão
com Deus. Uma igreja neotestamentária enfatiza a
importância da família e equipa cada membro do lar
a cumprir o seu papel da melhor maneira possível.
Ela não foi chamada para abrir casas de recuperação
de viciados, orfanatos ou asilos, mas justamente
para impedir que tais lugares sejam necessários. Na
maioria dos países ocidentais, as igrejas cristãs, bem
como de outras filosofias, contam com imunidade
tributária pelo fato de que os seus ensinamentos
podem construir uma sociedade mais saudável física
e financeiramente.

A Igreja, no entanto, não pode
se envolver em política sob o perigo
de misturar o reino deste mundo
com o reino de Deus, como aconteceu quando o Imperador Constantino decretou o cristianismo a religião oﬁcial
do Estado, mas sem fé em Cristo, arrependimento de
pecados e conversão de vida. Nos dias de hoje, através
de um sistema político democrático, os cristãos podem
até ocupar cargos públicos, optar pelos melhores candidatos de uma eleição e protestarem contra perseguição
religiosa e interferência dos Três Poderes nos ensinamentos e práticas da Igreja, mas em nenhum momento
transformar o púlpito em palanque político, pois eles não
foram chamados para pregar sobre os valores materiais e
passageiros desta vida e sim sobre a salvação das almas
e do encontro delas com Deus.
Não é de se estranhar que, após a família tradicional,
a igreja neotestamentária, aquela que possui pastores,
diáconos, membros e doutrinas em um local especíﬁco,
tem sido atacada desde o seu surgimento no Dia de Pentecostes. O Diabo a odeia pelo que ela propõe a fazer:
pregar o Evangelho e fortalecer os ﬁlhos de Deus na fé.
O mundo a odeia pelo que ela representa: luz do mundo
e sal da terra. Mas desde que o Imperador Constantino
usurpou o comando da Igreja no lugar do Senhor Jesus
Cristo, tem sido um “deus nos acuda”. Igrejas sem pastores, pastores sem igrejas e, principalmente, igrejas
sem direcionamento bíblico. Vamos fazer parte daquela
congregação que esteja obedecendo ao seu papel de
Noiva de Cristo e viúva deste mundo.

Conselhos de um Geriatra

E

Dr. Joston Miguel

stamos envelhecendo! Não nos preocupemos! De que adianta, é assim mesmo. Isso
é um processo natural. É uma lei do Universo
conhecida como a Segunda Lei da Termodinâmica ou Lei
da Entropia. Essa lei diz que: “A energia de um corpo
tende a se degenerar e com isso a desordem do sistema aumenta”. Portanto, tudo que foi composto será
decomposto, tudo que foi construído será destruído,
tudo foi feito para acabar. Como fazemos parte do
universo, essa lei também opera em nós.
Com o tempo, os membros se enfraquecem, os
sentidos se embotam. Sendo assim, relaxe e aproveite. Parafraseando Freud: “A morte é o alvo de tudo
que vive”. Se você deixar o seu carro no alto de uma
montanha, daqui a 10 anos ele estará todo carcomido.
O mesmo acontece a nós.
O conselho é: Viva! Faça apenas isso. Preocupe-se
com um dia de cada vez. Como disse um dos meus
amigos a sua esposa: “Me use, estou acabando!”. Hilário, porém realista.
Ficar velho e cheio de rugas é natural. Não queira ser jovem novamente, você já foi. Pare de evocar
lembranças de romances mortos, vai se ferir com a
dor que a si próprio inﬂige. Já viveu essa fase, reconcilie-se com a sua situação e permita que o passado
se torne passado. Esse é o pré-requisito da felicidade.
“O passado é lenha calcinada. O futuro é o tempo que
nos resta: ﬁnito, porém incerto”, como já dizia Cícero.
Abra mão daquela beleza exuberante, da memória
infalível, da ausência da barriguinha, da vasta cabeleira
e do alto desempenho, pra não se tornar caricatura de
si mesmo. Fazendo isso ganhará qualidade de vida.
Querer reconquistar esse passado seria um retrocesso e o preço a ser pago será muito elevado. Serão

muitas plásticas, muitos riscos e mesmo assim você verá
que não ﬁcou como outrora. A ﬂor da idade ﬁcou no pó
da estrada. Então, para que se preocupar?! Guarda os
bisturis e toca a vida.
Essa resistência em aceitar as leis da natureza acaba espalhando sofrimento por todos os cantos. Advêm
consequências desastrosas quando se busca a mocidade
eterna, as inﬁnitas paixões, os prazeres sutis e secretos,
as loucas alegrias e os desenfreados prazeres. Isso se
transforma numa dor que você não tem como aliviar e
condena à ruína sua própria alma.
Discreto, sem barulho ou alarde, aceite as imposições
da natureza e viva a sua fase. Sofrer é tentar resgatar algo
que deveria ter vivido e não viveu. Se não viveu na fase
devida, o melhor a fazer é esquecer. Você não tem de experimentar todas as coisas, passar por todas as estradas e
conhecer todas as cidades. Isso é loucura, é exagero. Faça
o que pode ser feito com o que está disponível. Quer um
conselho? Esqueça. Para o seu bem, esqueça o que passou. Tem tantas coisas interessantes para se viver na fase
em que está. Coisas do passado não te pertencem mais.
Se você tem esposa e ﬁlhos, experimente vivenciar algo
que ainda não viveram juntos, faça a festa, celebre a vida, agora
você tem mais tempo, aproveite essa disponibilidade e desfrute.
Aceitando ou não, o processo vai continuar. Assuma viver com
dignidade e nobreza a partir de agora. Nada nos pertence.
Tive um aluno com 60 anos de idade que nunca havia
saído de Belo Horizonte. Não posso dizer que, pelo fato
de conhecer grande parte do Brasil, sou mais feliz que
ele. Muito pelo contrário, parecia exatamente o oposto. O que importa é o que está dentro de nós. A velha
máxima continua atual como nunca: “Quem tem muito
dentro precisa ter pouco fora”.
Esse é o segredo de uma boa vida.

Nosso
Destaque 3

Não há crença, por mais imbecil que seja, que não terá
seguidores cheios de fé prontos e defende-la até a morte”.
(Isaac Asimov)
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Missionário a caminho da Índia
termina treinamento

SE o
cristianismo
não existisse...

Edgar Donato

Os 10 Mandamentos em
perspectiva.

A

E

ntre as matérias
estudadas, destacam-se estas:
Teologia, Antropologia,
Evangelismo, Evangelismo
Infantil (APEC), Importância
da Oração (vida de Oração
de Jesus), Geograﬁa Bíblica, Comportamento Cultural Ocidental e Oriental,
Crescimento das Religiões Principais (Islamismo,
Cristianismo, Hinduísmo,
Budismo etc), Convivência
e Relacionamento diário,
Evangelismo e Discipulado
em trabalho com equipes.
Outro detalhe muito relevante do curso é a ênfase
sobre a importância do treinamento missionário transcultural, a inserção cultural
e a autoconfrontação. Nesta
parte, o curso aborda tanto a parte teórica, quanto a
prática de campo, realizando
durante o treinamento duas
viagens ao exterior: uma viagem ao Paraguay por uma
semana, no meio do curso,
e outra à Bolívia por 15 dias,
no encerramento.
Em março de 2020 terá
início o treinamento da nona
turma, e, de acordo com o
Rev. Steban Lee, o candida-

to deverá apresentar no ato
de inscrição: Testemunho de
conversão e chamado missionário por escrito, Xerox
autenticada do CPF e RG,
Certificado de Formação
(autenticado), Certidão de
casamento (autenticado),
Comprovante de residência,
Atestado de antecedente
criminal, Recomendação
do Pastor e igreja, Termo
de compromisso da igreja
para apoio ﬁnanceiro mensal, Curriculum Vitae. Preencher formulário. Para saber
mais, acompanhe: https://
www.facebook.com/missaopaulo/
A Missão Paulo é uma
sociedade missionária
evangélica internacional,
fundada em 1986 na Coréia
do Sul pela Igreja Antioquia
de Jonju em conjunto com
várias igrejas que se somaram na mesma visão. Aqui
no Brasil, a Missão Paulo
começou a treinar candidatos em 2003 e, desde então,
já foram treinados mais de
50 missionários para enviados para 15 países.
A missão nasceu com
o espírito missionário do
apóstolo Paulo, tendo Deus

como autor da missão e nós
como instrumentos dependentes do poder do Espirito
Santo através da oração com
a fé que nos move. Ao todo,
a missão já treinou mais de
450 missionários que atuam
em mais de 90 países.
Por que Índia?
Porque a Índia está sofrendo ...
70% da população é
analfabeta funcional. 86%
da população vive com menos de US $ 2,50 por dia.
Mais de 740 milhões de indianos vivem em áreas rurais, aldeias empobrecidas.
35% das crianças em idade
escolar não frequentam a
escola.
O sistema secular de
castas ainda condena cen-

tenas de milhões de índios
de “casta baixa” a uma vida
de degradante trabalho e
invisibilidade social. Quase
metade das crianças sofre
de desnutrição - a maior
taxa do mundo. Todos os
dias, 5.000 crianças menores de cinco anos morrem
de doenças evitáveis.
O progresso econômico está chegando a partes
da Índia, mas grande parte
do país ainda sofre extrema
pobreza, desnutrição, doença e analfabetismo.
412 milhões de indianos
nunca ouviram o nome de
Jesus. Com 330 milhões de
objetos de culto na Índia,
os indianos estão procurando em qualquer lugar
por toda parte em busca da
Salvação.

CHARGE

Dicas de Leitura
IMAGINANDO O REINO: A
DINÂMICA DO CULTO
James K. A. Smith
www.vidanova.com.br
Como se dá
a adoração?
Exatamente de que
maneira a
formação litúrgica nos
molda? No
segundo volume da trilogia Liturgias
Culturais, James K. A. Smith expande
e aprofunda o argumento desenvolvido em Desejando o reino acerca da
relação entre as liturgias seculares e a
adoração cristã. Nesta continuação, o
autor busca formular o que chama de
“ﬁlosoﬁa da ação cristã” e nos ajuda
a entender de que forma a liturgia e
o ensino cristão devem não apenas
instigar nosso intelecto, mas moldar
nossos hábitos.

INTELIGÊNCIA PRA QUÊ?
COMO USAR SEU CÉREBRO
PARA A GLÓRIA DE DEUS
Pedro Dulci
www.mundocristao.com.br
A igreja tem
sido ineﬁcaz na
guerra cultural
que trava contra
a sociedade não
cristã. A Igreja
cumpre o papel
de acomodar
seus membros
na dinâmica da
sociedade, mantendo apenas uma
pauta moral. A inteligência teria a
ﬁnalidade exclusiva de nos fazer
bem-sucedidos segundo os atuais
padrões da sociedade de consumo?
E a glória de Deus? Qual o papel da
inteligência que Deus nos deu para
sinalizar à sociedade os valores do
reino? Por que parcela considerável da igreja despreza a atividade
intelectual?

PROFECIA PARA OS GENTIOS
Arno Froese
www.chamada.com.br
Um estudo
versículo
por versículo de Obadias, Jonas,
Naum e Habacuque. No
estudo sobre
os doze profetas menores, o autor
escolheu começar com a profecia endereçada
aos gentios. Por quê? Porque os gentios vieram antes de Israel; Israel foi
retirado dentre os gentios. Moisés
fez esta declaração ao seu povo: “O
meu pai era um arameu errante. Ele
desceu ao Egito com pouca gente
e ali viveu e se tornou uma grande
nação, poderosa e numerosa” (Dt
26.5b).

inda que o cristianismo não existisse, mesmo
que a fé em Cristo e todas as doutrinas, ensinamentos, promessas do cristianismo não
fossem verdadeiras.
Ainda que acreditássemos numa ilusão, num conjunto
de ensinamentos elaborados pela mente humana, com
todo tipo de argumento lógico para nos convencer numa
realidade que fosse ﬁcção.
Ainda que vivêssemos uma utopia, uma conto de fadas, ainda que pautássemos nossas vidas em promessas
de vida eterna que nunca ocorrerão...
Ainda assim, o cristianismo é belo por ser distinto
e singular, porque sua proposta de vida é diferenciada,
tanto nos faz bem, como nos ajuda a ser úteis, eleva a
convivência em sociedade, promove o ser humano e
traz dignidade. Pense por exemplo nos benefícios dos
10 mandamentos:
Aprendemos a adorar um só Deus, a quem dedicamos
lealdade e exclusividade. É possível identiﬁcar qual é o
Deus verdadeiro, sem ﬁcarmos confusos, a qual ídolo
nos apegar. Não precisamos invocar outros deuses, mas
respeitar e reconhecer o Único. Disse Jesus: “Eu sou o
Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vem ao Pai senão
por mim.” João 14.6. Simples assim!!
Aprendemos a Desacelerar - Descansar um dia a cada
7, rever com gratidão a semana que passou.
Honrar o pai e a mãe. Eles são autoridades sobre
nós e precisamos amá-los e obedecê-los, a menos que
nos peçam algo que o Pai do Céu não os autorize. Não
desejar o mal, não odiar, não matar, pelo contrário,
ajudar quem precisa. Não trair a pessoa a quem juramos
lealdade, amor, parceria. Não praticar a desonestidade,
não subtrair nada de ninguém Não usar a nossa boca de
maneira crítica, descontrolada, fofoca,
Não cobiçar nada de ninguém, mas aprender a ser
contente.
O melhor de tudo: Cristianismo existe! Jesus foi uma personalidade histórica e é o mesmo: “Ontem, hoje e eternamente.” Não tenho fé numa ilusão, não sigo ensinamentos
elaborados por sabedoria humana. Há um poder liberado
para todo aquele que crê, capaz de transformar o caráter
do seguidor de Jesus. Percebo em minha própria vida e nas
pessoas com as quais me relaciono. O Evangelho de Jesus é
mais do que um estilo de vida, é uma revolução no ser, um
novo nascimento, uma radical experiência. Alguém já disse:
“O maior argumento do Cristo vivo é um cristão renascido.”
Por tudo isso e muito mais, amo o Senhor Jesus,
amo o cristianismo e sou fã da Igreja do meu Salvador.

4 Observatório
Missionário
Qual a vontade
de Deus à
minha vida?

U

José Infante

ma pergunta frequente. E como sabê-la? Pois é,
em busca de uma resposta, muitos que ignoram a
doutrina bíblica se envolvem por caminhos místicos, dando crédito a sonidos estranhos, tais como: Deus me
falou audivelmente ou por sonhos; certo alguém profetizou
e etc. Mas é somente pelas Escrituras que Deus nos revela
a sua vontade. Qualquer outro meio é perigoso! Vejamos
o que diz a Palavra:
Em primeiro lugar, Paulo responde esta pergunta claramente na epístola aos tessalonicenses dizendo: Porque
esta é a vontade de Deus, a vossa santiﬁcação; que vos
abstenhais da prostituição. Porque não nos chamou Deus
para a imundícia, mas para a santiﬁcação. Portanto, quem
despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus,
que nos deu também do seu Espírito Santo (I Ts 4.3,7,8).
Buscar a santiﬁcação é a vontade de Deus para os salvos,
independente de faixa etária. O escritor de Hebreus diz que
o seguir a paz e a santiﬁcação, sem a qual ninguém verá
o Senhor (Hb 12.14), é a marca dos salvos. Incrédulos não
sabem o que é isso. Em outras palavras, a santiﬁcação é o
lado visível da salvação.
As palavras de Jesus, exortando a buscar em primeiro
lugar o reino de Deus e a sua justiça, elucida que que tal
busca é santiﬁcação; é obediência a Deus. E os que assim
procedem jamais serão desamparados (Sl 37.25; Mt 6.33,34).
Seja qual for a situação, desaﬁos ou decisões a serem
tomadas, os santiﬁcados estão amparados nas promessas
divinas, das quais destaco duas: Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei
o caminho que deves seguir; guiar-te-ei com os meus olhos
(Sl 32.8); O seu Deus o ensina, e o instrui acerca do que há
de fazer (Is 28.26).
Somente a Bíblia, somente ela, nos revela a Vontade
de Deus. Nada de cacoetes pentecostais, sonhos, visões,
profetadas, ou coisas outras do mundo místico; nada disso.
Toda revelação vem da Bíblia, pois como disse Jesus, “ela é
a verdade” (Jo 17.17).
Em segundo lugar, a busca pela santidade trará uma
vida de temor reverente a Deus. Isso gera coragem para
fugir do pecado, que, por sua vez, gera o caráter do varão
do Salmo 1, “cujo prazer está nas Escrituras e o meditar
nela diariamente”. É evidente que este prazer está atado ao
“falar com Deus” e “ouvir o que Deus nos fala” (Mt 6:6). Uma
vida sem Bíblia e Oração está fadada ao fracasso, a queda!
Stuart Scott - no livro O Homem Bíblico - escreveu: “A
vontade de Deus é a vontade moral, legal e direcionada por
Deus estabelecida na Bíblia para o nosso cumprimento. É
revelada por meio de ordens diretas e de preceitos (princípios
extraídos da Bíblia). Nesse caso podemos conhecê-la antecipadamente, pois já foi revelada nas Escrituras… Quanto
mais conhecemos e obedecemos a vontade revelada de
Deus, mais dentro dela, humanamente falando, estaremos”
(Sl 119.1-4).
Vem de Jesus o alerta para agirmos corretamente: Errais
não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus (Mt
22.29). Quanto mais Palavra, menos erros! A Palavra nos
faz mais sábios do que
os “sábios e entendidos deste século”. Está escrito:
“Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres,
porque os teus testemunhos são a minha meditação” (Sl.
119:99).
Sobre o sermão de Estevão, o Pr. Gerson Rocha dizia: “Um
homem cheio do Espírito Santo é um homem cheio de Bíblia”.
É a Sabedoria diferenciada revelada ao “pequenino rebanho”.
Concluo dizendo que as Sagradas Escrituras não necessitam de acréscimo algum, pois é a “Fé que uma vez por
todas foi dada aos santos”. O Pr. Laurence Justice, deﬁne
a expressão Foi Dada, como “um ato que se completou no
passado sem que tivesse continuidade”. E ainda sobre o
mesmo texto, o pastor discorre sobre o termo “uma Vez
que exclui qualquer possibilidade de repetição, ou seja, de
uma vez para sempre é o que essa expressão signiﬁca” (Jd
3). O corpo da sã doutrina (Bíblia) foi nos dado uma só vez,
e permanecerá para sempre (Mc 13.31)!
Em parte alguma das Escrituras somos orientados a
ouvir vozes no nosso interior, determinar o que Deus deve
fazer, ou buscar “revelações extra bíblicas”. A ordem bíblica
é “Orai sem cessar” (1 Ts 5.17) e “Meditar na Palavra” (1 Jo
3.24), isto sim, é A VONTADE DE DEUS! Selá (Pense nisso).

Pode-se entender o cosmos, mas nunca o ego; o eu
está mais distante do que qualquer estrela”
(G.K. Chesterton)
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Josimar Rio Branco AC Seminário na Venezuela
O Pr. Josimar, desenvolvendo seu Ministério
com crianças na Amazônia
Ocidental, tem a alegria
de ver muitos frutos sendo colhidos através do trabalho de parcerias com a
APEC, a Sociedade Bíblica
do Brasil - SBB e a Secretaria Municipal de Educação
de Rio Branco, possibilitando o fornecimento de
kits de estudos bíblicos
(Estudando com a Bíblia),
que serão destinados aos
alunos de ensino fundamental da rede municipal.
A APEC recebeu o convite
do Tribunal de Justiça, na
pessoa da Desembargadora Regina Ferrari, para
assumir a ministração de
ensino religioso junto aos
orfanatos, inclusive no sistema de ressocialização de
adolescentes infratores.
Atualmente, há pelo menos, 750 menores nessas

condições, que serão alcançados pelo Evangelho
através dessa parceria. O
material utilizado para esse
ﬁm, será os “Investigadores
da Bíblia”. Neste ano há 14
alunos matriculados no curso CPMC - Capacitação de
Professores Para o Ministério com Crianças. Neste
mês de Julho, os alunos
estão realizando o estágio, desenvolvendo uma
classe infantil de 5 dias. Pr.
Josimar continua com as
viagens missionarias para
o interior do Acre, e neste
primeiro semestre, esteve
em Sena Madureira, ministrando treinamento aos
professores da cidade, com
uma participação de 12 irmãos. No segundo semestre, as viagens serão para
Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do
Sul, Brasiléia e Plácido de
Castro. Para contato: (68)
99913-0816.

Maputo, Moçambique
A Missionária Rosangela da Silva Feitosa veio
ao Brasil no dia 16 de
maio para fazer tratamento de saúde. Viajou com
a missionária Neilane até
São Paulo, a qual a ajudou bastante e tem sido
uma bênção na sua vida.
Ela também veio cuidar
da saúde. Desde que chegou, Rosângela conseguiu

fazer Check-up passando
por dez médicos, e fazendo quase trinta exames.
Continuem orando pela
missionária e por seu
trabalho em Maputo, Moçambique. Contatos pelo
whatsapp + 258 84 614
3334. Informações pelo
Facebook: https://www.
facebook.com/missrosangelafeitosa.

Rocha Eterna - Escolas
O missionário João Henrique do Ministério Rocha
Eterna disse que Deus está
ampliando a Sua obra pelas
cidades, além das prisões,
agora também nas escolas
através do novo casal de
missionários Pastor Rodolfo
Dinardi e Natália membros
da Igreja Batista em Parque
S. Sebastião em Ribeirão
Preto, sob a liderança do Pr.
Mário Baio. O Pr. João faz o
seguinte apelo aos pastores:
“Agende uma visita em sua
igreja com o missionário Rodolfo e seja desaﬁado com
este novo ministério que
será uma bênção para a
sua igreja Local!” Essa nova
etapa do Rocha Eterna é de-

nominada de PPP - Programa de Prevenção Prisional,
que tem como meta diminuir a população prisional
do Brasil. O PPP tem como
estratégia, entrar nas escolas públicas e privadas para
trabalhar no caráter das nossas crianças e adolescentes
a ﬁm de que eles conheçam
o amor de Deus e a salvação
que nEle há. Contatos com
Pr. Rodolfo pelo e-mail: rvd.
dorfo@gmail.com, ou pelo
telefone (16) 98856-9011.
Visite o novo site do Rocha
Eterna que, mesmo ainda
em construção, tem boas
informações e relatórios
direto do campo: www.rochaeterna.org.

Em junho de 2016, o
casal de missionários Pr.
Eliézer e Girlene Santos
deram entrada no Consulado da Venezuela, em Boa
Vista RR, para obter o Visto
Religioso. Mas, até o momento, somente a cédula
Venezuelana de Girlene
saiu. Devido ao fato do Pr.
Eliézer haver trocado de
Passaporte, ainda está esperando sua cédula. Orem
para que ele possa tirar este
documento para legalizar
sua permanência na Venezuela. No seminário, a
formatura dos alunos venezuelanos está marcada
para 31 de agosto de 2010.
Até lá, os alunos estarão
concluindo algumas matérias pendentes e apresentando suas monografias.
O início do próximo ano
letivo está marcado para
o dia 02 de setembro. O
Seminário Batista Venezuelano está terminando
este quarto ano letivo com
um corpo docente de 12

professores venezuelanos
e 2 brasileiros e com 24
alunos. Destes, 6 alunos
estão se formando no curso de quatro anos, 1 aluno
no curso especial de dois
anos e 3 ou 4 alunos que
fizeram o terceiro ano não
irão cursar o quarto ano
por motivos de saúde e
de outros estudos. A boa
notícia é que chegarão
mais 6 ou 7 alunos para
o primeiro ano. Ajude a
manter este seminário.
Entre em contato e saiba
como: Pr. Eliézer e Girlene
Santos (92) 98218-5513
(92) 99221 1214. E-mail:
pr.eliezer45@gmail.com.

Buritirama BA

O missionário Pr. Eurípedes Antonio dos Santos
segue ﬁrme com a obra em
Buritirama BA, sob as bênçãos do Senhor no segundo
trimestre de 2019. Em Abril
realizamos o aniversário de
organização da igreja local,
na certeza do desenvolvimento da igreja durante
este tempo. Envolvemos as
congregações e os alcançados dos povoados. Foi importante para a ediﬁcação
dos crentes; o pastor Josué
Pereira Felix foi o pregador,

que nos abençoou com sua
presença. Em Maio houve o
acampamento dos jovens
com a presença do Pr. Luis
Sacramento trazendo mensagens desaﬁadoras para
os jovens. Agora em junho
vamos começar estudos
para o batismo com quase
10 irmãos. Seguimos em
visitas aos pontos de pregação, auxiliando alguns
pregadores, pregando e
ensinado para a evangelização e crescimento da
igreja e congregações.

Maringá PR

No início do mês de
maio, o pastor Claudinei
Periles teve vários irmãos
ajudando na construção do
templo: entre os dias 2 e 4
de maio, Pr. Lucio e irmão
Josias da Igreja Batista de
Porto Feliz; irmão Rogerio
e Benedito da Igreja Batista
Boas Novas de Barueri e o
Pr. Diego da Igreja Batista
de Moraes Prado que ficou até o dia 08 de maio.
Do dia 06 até o dia 10 de
maio, um grupo de irmãos
da Igreja Batista de Cubatão
SP: Eliezer, Paulo, Jeﬀerson,

Júlio, João e Francisco. E,
entre os dias 15 a 23 de
maio, o Sinvaldo da Igreja Batista Ebenézer de
Colombo PR. A laje está
colocada na parte dos fundos. Estejam orando pela
sequência da construção.
Também no mês de maio
o trabalho de plantação
da igreja em Maringá completou 11 anos. Entre em
contato pelo telefone (44)
3263-9065, celular 999814664 (WhatsApp), ou pelo
e-mail:claudineieleneil@
gmail.com.
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Conferência
Missionária

De 21 a 25 de agosto de
2019, na Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto
SP, sob a liderança do Pr.
Milton José Nunes, realizará
uma Conferência Missionária

com objetivo de despertar vocações e incentivar
as lideranças das igrejas
locais na sustentação do
que, de fato, é a missão
da Igreja. O preletor será
o Dr. Joel Logan, Presidente da Missão Batista
Internacional e da Faculdade Batista com sede
em Tabernacle. A conferência contará, também,
com a presença de outros
20 irmãos norte-americanos que virão ao Brasil
a fim de participar do
evento. Todos são convidados
a participar. Maiores informações com os pastores, Milton
José Nunes (16) 99186-4934 e
Pr. Carlos Alberto Moraes (16)
99192-1440.

Limeira SP
O missionário Alexandre Vicente
Ferreira, em
p re p a ra çã o
para ser enviado à Venezuela, continua
sua jornada
em busca de
apoio em oração e parceria
no sustento ﬁnanceiro. Nesse tempo ele está fazendo
visitas evangelísticas durante a semana, ajudando
em uma congregação nas
quartas-feiras cobrindo férias do pastor e nos ﬁnais
de semana viajando a ﬁm
de divulgar o Projeto Vene-

Alessandro Monteiro

Os Milagres
são Infinitos e
Incontáveis

M

zuela para Cristo. Os planos
são de seguir para o campo
ainda este ano. Orem pelos
preparativos da mudança,
e que o Senhor lhes dê sabedoria em todas decisões.
Telefone (19) 98373-1689.
Por e-mail: av-ﬀ@hotmail.
com. Pr. Alexandre, Aline,
Anelise e Arthur.

Projeto Novo Gama GO

Seminário Bíblico de
Evangelização
Terminado o primeiro semestre de 2019, os alunos
estão do SEMIBE em Araçatuba estão animados. A escola
conta com uma equipe dos
alunos internos que estão à
frente de toda a organização
de evento, como a Noite do
Hambúrguer, por exemplo,
que foi realizada em maio.
Com os valores arrecadados
estão sendo feitas algumas

melhorias na cozinha e no
escritório. Segundo o pastor
João Harmon Júnior, muitos
desafios ainda estão pela
frente, pois é necessário fazer benfeitorias nos prédios.
Pr. João continua morando
em São Paulo e se locomovendo regularmente para
Araçatuba. Contatos com
Pr. João pelo telefone (11)
96122-3145.

Aconchego Pastoral
A MBAM - Missão Brasileira de Apoio aos Missionários, continua as reformas
da sua base em Orlândia SP
onde funcionará o Aconchego Missionário e também
alojamento para cursos de
capacitação missionária e
pastoral. Ainda há necessidade de recursos para várias
partes da reforma: colocação
dos blindex, acabamentos internos e mobiliários. Quem
puder ajudar, os valores são
estes: Duas janelas de R$
420,00 cada; Quatro janelas
de R$ 160,00 cada; Uma janela de R$ 300,00; Duas portas de R$ 950,00 cada; Três
beliches de R$ 580,00 cada;
Três colchões de R$ 180,00
cada. Para cooperar, deposite

qualquer valor em uma das
contas da Missão Brasileira
de Apoio aos Missionários,
CNPJ
12.261.001/0001-79:
BRADESCO: Agência: 021890 - Conta Corrente: 0155608. BANCO DO BRASIL: Agência: 0351-4 - Conta Corrente:
30349-6. Mande o comprovante do depósito para o Pr.
Carlos Alberto Moraes pelo
whatsapp: (16) 99192-1440.

Observatório
Missionário 5

Egoísmo não viver à nossa maneira, mas desejar
que os outros vivam como nós queremos”.
(Oscar Wilde)

O missionário Pr. Geovan
Bezerra dos Santos, relatou
que, apesar de viverem um
tempo de fortes provações
no campo, experimentam
crescimento, tanto através
da salvação de almas, quanto
da rededicação de vidas ao
Senhor. Com o desejo de ver
a obra cada vez mais forte,
lançaram o Projeto Maná
através da Congregação no
Bairro de Mont Serrat, onde

atua uma equipe de jovens
da igreja entre professores da bíblia, senhoras que
apoiam no preparo do lanche
para as crianças, e uma equipe de jovens que apoia todo
o evento. Na construção do
templo (FOTO), os trabalhos
avançam de acordo com os
recursos. Contato: E-mail:
prgeovan@yahoo.com.br,
Telefones (61) 98521-4397
e 99168-6291.

esmo na matemática as deﬁnições de inﬁnito
e incontável não são simples de ver e entender. Elas estão relacionadas com bijeções e o
conjunto dos números naturais. É possível provar a partir
delas que conjuntos aparentemente menores como o dos
naturais pares tem a mesma quantidade de elementos que
todos os naturais. Que os naturais tem tantos elementos
quanto o conjunto dos números inteiros, mesmo que estes
tenham uma inﬁnidade de números negativos.
A lógica divina, a qual só temos um breve entendimento
através da Fé, é ainda mais extraordinária. As coisas se invertem, mas ao mesmo tempo se igualam. O que está contido
em nós é muito maior que nós. Uma inclusão aparentemente
inválida, imerecedora, mas divinamente aceitável, por meio
da graça e misericórdia, do único Deus imutável e eterno.
Antes dessa inclusão existem inﬁnitos milagres e depois dela
outros inﬁnitos. É claro que podemos enumerar as coisas
mais especiais da vida. Mas nossa vida, assim como a reta
numérica tem inﬁnitos números, tem inﬁnitos milagres, e
em qualquer intervalo.
E existe um lado não especial de tudo isso. De forma
similar ao que acontece na matemática, não importa o tamanho do intervalo, sempre teremos algo irracional neles,
pois existem coisas que partem exclusivamente de nós,
muitas coisas.
É natural pensarmos em Milagres como algo maior.
Mas, para mim, todo dia, eles são tantos que passam a ser
incontáveis. E podem ser colocados em uma correspondência biunívoca com o intervalo real (0,1), pois são inﬁnitos,
pelo menos aos meus olhos. Muita gente, inúmeras vezes,
onde aqui me incluo, só consegue ver que neste intervalo
o número 1/2 faz parte, pois se concentra no centro e em
algo mais visível.
O passar por circunstâncias desfavoráveis é muitas das
vezes o início de um milagre que ainda não enxergamos,
pois mesmos sendo especiais temos uma visão pequena
e limitada, desde a criação. Um dia Deus nos lançou nessa
vida espetacular para que pudéssemos olhar para o alto
e enxergar suas maravilhas indescritíveis e amadurecer
dando espetáculo dentro dos seus Sonhos. Servindo-o com
o máximo que não podemos, mas que ao mesmo tempo
podemos, se o deixarmos agir em nós. Um dos caminhos
para perceber melhor os milagres é perceber melhor o
próximo, sem se preocupar com o que é melhor para nós.
É como se estivéssemos correndo e não precisássemos
olhar para o relógio para saber se estamos no ritmo certo.
Se tivéssemos, no mínimo, pequena Fé, andaríamos
todos os dias por sobre as águas, como Pedro um dia andou.
Para mim, um dos caras mais especiais da Bíblia, onde sua
ousadia o faz fazer algumas besteiras. Mas o cara que disse
na hora certa quando foi confrontado por Jesus - Pedro
quem eu sou? - Tu és o Cristo, o ﬁlho do Deus vivo.
Sobre esta pedra, esta declaração que não vem unicamente de nós, tudo se transforma. É um milagre conseguirmos dizer isso. Mas, ainda não conseguimos dizer
deﬁnitivamente.
Hoje, estamos buscando mais a Deus ou as coisas? As
pessoas hoje não são mais valorizadas pelo que são, mas
sim pelo que possuem. As coisas hoje são tão importantes
quanto as pessoas, e a maioria das vezes até mais. Quem
tem carro quer outro, e quem já tem uma casa quer uma
maior. Estudos mostram que pessoas que conseguem ter a
grande casa dos sonhos só usam 40% dela. Então para que
tanta coisa? Para que três carros na garagem? Na verdade,
por vezes, nem queremos tantas coisas, mas parece que
sem elas não estamos completos.
Isso prova que Deus não é plenamente o nosso Deus,
pois o que “nos completa” não são as coisas do alto. Se na
bíblia temos o tesouro mais valioso que todos os outros,
então porque estamos buscando com mais aﬁnco e dedicação, as coisas daqui de baixo?
Que dentro dos inﬁnitos milagres que nos acontecem
possamos dar espaço para ser gerada a Fé Verdadeira,
nem que seja a menor de todas, do tamanho de um grão
de mostarda.
Um dia ao lado do Deus inﬁnito teremos a eternidade e
o entendimento necessário para agradecê-lo por cada um
dos incontáveis milagres que nos acontecem.

6 Visão
Panorâmica
Como a Bíblia chegou
até nós em português
VELHO TESTAMENTO EM HEBRAICO
ﬁrmamos nossa fé nos apógrafos dos livros do
Velho Testamento, posteriormente compilado
por Jacó ben Chaim (Jacó ben Chaim Isaque
ben Adonias) a partir do texto massorético hebraico, e
que depois foi revisado, impresso e publicado por Daniel
Bomberg com o nome de Segunda Grande Bíblia Rabínica. Deus assegurou de várias maneiras a preservação
de Sua Palavra: a) a profunda reverência dos judeus
pelas Santas Escrituras; b) tanto na Tenda do Arraial no
período das peregrinações do povo de Israel, como no
Templo de Salomão (Santo dos Santos), os rolos ﬁcavam
fora do alcance de mãos perturbadoras e sob constante
vigília; c) a pureza do texto ﬁcou garantida pelo zelo
dos escribas no período pré e pós massoréticos; d) a
supervisão feita pelos profetas detectaria rapidamente
um eventual erro na transcrição; e) os judeus repetiam
constantemente suas Escrituras (Dt 6.6-9), e qualquer
alteração de palavra seria imediatamente notada; f)
o texto padrão do Velho Testamento citado de forma
resoluta como Palavra de Deus por Jesus Cristo e seus
apóstolos é um selo incontestável de autenticidade e
conﬁança. Este texto é o mesmo texto traduzido pela
equivalência formal por Almeida e demais tradutores
da Reforma, deixando claro que Deus tem preservado
de maneira maravilhosa o texto do Velho Testamento.
Quando o Velho Testamento é lido de acordo com a
Segunda Grande Bíblia Rabínica, impressa por Daniel
Bomberg, podemos crer que estamos lendo e ouvindo
a Palavra de Deus, e seguramente também dizer: “Assim
diz o Senhor”.

A pluralidade de opiniões se mostra um importante
recurso para o mapeamento da realidade”
Nilton Bonder)
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Continuação da página 1

O regime de governo do anticristo

A

NOVO TESTAMENTO EM GREGO
Semelhantemente ao Velho Testamento, aﬁrmamos
nossa fé nos apógrafos dos livros do Novo Testamento
(NT) em grego copiados em Antioquia pela igreja primitiva cristã (At 11.26), e que deram origem aos Textos
Bizantinos, ou Textus Receptus (TR). Portanto, a tradução
mais exata do Novo Testamento Grego para as principais línguas do mundo é a tradução feita pelo método
de tradução de equivalência formal feita a partir do
Textus Receptus.
Os apóstolos, com exceção de Paulo, receberam os
ensinos de Jesus ao andar e ministrar com Ele durante
três anos e meio. Inspirados pelo Espírito Santo (II Tm
3.16), eles escreveram a história e os ensinamentos de
Jesus quando Ele ainda estava aqui na terra, conforme
registrado nos quatro evangelhos de Mateus, Marcos,
Lucas e João. O apóstolo Lucas, além de seu evangelho,
escreveu também, Atos dos Apóstolos, que narra sobre
as primeiras igrejas cristãs. Os apóstolos escreveram
epístolas para igrejas especíﬁcas e ao povo das igrejas em
geral e seus respectivos líderes, ordenando que fossem
enviadas e lidas nas igrejas (I Ts 5.27). Em II Co 2.17, o
apóstolo Paulo alertou sobre a falsiﬁcação da “Palavra
de Deus”. O Espírito Santo, antevendo os fatos inspirou
homens escolhidos, fazendo-os escrever o que era exato e infalível. Após a ressurreição e ascensão de Jesus
aos céus, os seguidores de Jesus devido à perseguição
sofrida em Jerusalém fugiram para Bizâncio, região do
Império Bizantino, agora o novo centro do cristianismo.
A partir dos originais escritos pelos apóstolos e
discípulos de Jesus (autógrafos), surgiram no Império
Bizantino as primeiras cópias manuscritas do Novo Testamento em grego (apógrafos), escritas em vários textos
separados, chamados Manuscritos Bizantinos. O Textus
Receptus foi compilado a partir desses Manuscritos
Bizantinos por vários editores do século XVI, entre eles,
Erasmo, Stefano e Beza.
*Peter Issar - ministra aulas e faz seminários em
Bibliologia; Curso de Autoconfrontação Bíblica (da
Biblical Counseling Foundation, EUA onde recebeu treinamento); Curso de Apologética Cristã. Oferece serviços
de Consultoria de TI e Desenvolvimento de Negócios;
Tradução de Inglês-Português. Atuou como diretor e
gerente em multinacionais na área de TI nos EUA e
Brasil. Tel: (11) 2263-0402 - peterissa@hotmail.com

Q

ual o motivo dessa união voluntária dos poderes da
terra? O texto deixa claro:
“Pelejarão eles contra o
Cordeiro...” Trata-se de uma
ação deliberada contra o Senhor e, ao mesmo tempo, indica que a besta faz parte da
estrutura de poder dos dez
reis, poderes da terra, conﬁrmando que todas as nações
estão, de fato, sujeitas ao governo do príncipe das trevas,
o deus deste mundo, como
mostra o Salmo 2.2-3: “Os
reis da terra se levantam, e
os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu
Ungido, dizendo: Rompamos
os seus laços e sacudamos de
nós as suas algemas”.
No tempo presente todas as nações se opõem ao
Senhor e escolhem o deus
deste mundo. Mesmo que
pareça que ainda há pequenas resistências, não devemos nos iludir em relação
a nenhum tipo de governo.
Todos eles são contra o Ungido do Senhor. Assim que
se der o arrebatamento da
Igreja acontecerá o previsto pelo apóstolo Paulo:
“Ora, o aparecimento do
iníquo é segundo a eﬁcácia de Satanás, com todo
poder, e sinais, e prodígios
da mentira, e com todo en-

N

gano de injustiça aos que
perecem, porque não acolheram o amor da verdade
para serem salvos. É por
este motivo, pois, que Deus
lhes manda a operação do
erro, para darem crédito à
mentira” (2 Ts 2.9-11).
Na busca de solução para
este mundo, líderes políticos
e religiosos se esforçam para
estabelecer a verdade, a prosperidade e há até quem acredite, entre os cristãos, que a
democracia, aliada ao capitalismo corporativo, possa
trazer paz. Mas é exatamente
o oposto, pois a globalização
econômica caminha para o
estabelecimento do controle
total de Apocalipse 13, onde
toda e qualquer movimentação ﬁnanceira terá que ter a
chancela do governo.
No passado, quando se
perguntava, quem são estes
dez reis havia muitas respostas, mas todas elas um tanto
duvidosas? Mas aos poucos
fomos entendendo que o
mundo acabaria tempo estruturas de poder regional.
Assim, quando olhamos,
não apenas a geografia,
mas também a geopolítica,
enxergamos a montagem
de um quebra cabeças por
setores para ﬁcar mais fácil
juntar tudo quando for necessário, tanto na política

quanto na economia e também na religião. Será fácil,
sem a presença da Igreja de
Cristo na terra. O regime de
governo do anticristo logo
após os dez reis entregarem o poder e a autoridade à besta, será uma feroz
ditadura como nunca antes
pode se ver neste mundo.
Assim, enquanto aguardamos a bendita esperança,
temos que continuar pregando o evangelho da graça
de Deus exatamente como
foi ordenado no início des-

ta dispensação. Além disso,
devemos dar atenção ao
apostolo Paulo: “Assim, pois,
irmãos, permanecei ﬁrmes
e guardai as tradições que
vos foram ensinadas, seja
por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor
Jesus Cristo mesmo e Deus,
o nosso Pai, que nos amou e
nos deu eterna consolação e
boa esperança, pela graça,
consolem o vosso coração e
vos conﬁrmem em toda boa
obra e boa palavra.” (2 Ts 2.
15-17). Maranata!

Gary Kah, em seu livro En Route to Global Occupation, obteve uma informação do Clube de Roma datada
de 1974, em que foi proposta a divisão do mundo em
10 regiões. Seriam elas:
• Região 1: Estados Unidos e Canadá
• Região 2: Europa Ocidental, Ilhas Britânicas, Noruega,
Suécia, Finlândia e Turquia
• Região 3: Japão e ilhas do Pacíﬁco
• Região 4: Austrália, Nova Zelândia e África do Sul
• Região 5: Europa Oriental, Rússia, Sibéria, Mongólia
e Coréia (sul e norte)
• Região 6: México, América Central e América do Sul
• Região 7: Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, Península Arábica, Jordânia, Síria, Irã, Iraque, Afeganistão,
Paquistão
• Região 8: África (excluindo os países africanos acima
citados e África do Sul), Madagáscar
• Região 9: Índia, sudeste da Ásia
• Região 10: China
Com cada cor representando uma região, o mapa
político divido em 10 regiões durante o governo do
anticristo seria o seguinte:

Retiro de Pastores

o período de 15
a 19 de julho de
2019, a COMBABRIC - Comunhão Batista Bíblica de Campinas e Região,
estará realizando o Retiro de
Pastores, obreiros e famílias na Chácara Moriah em

Serra das Cabras, Joaquim
Egídio, Campinas SP. Os palestrantes e temas serão os
seguintes: “Reconstruindo
as Estruturas Emocionais”
com o psicólogo Luiz Augusto; e dois temas tratados
pela advogada Eliana Palma,

“A Igreja e suas obrigações
legais” e “Os limites da liberdade de expressão na
Igreja”. O investimento por
pessoa será de R$ 180,00,
sendo que crianças até dez
anos não pagarão. Depósito na Conta Poupança em

nome de Pr Márcio Leandro
Ribeiro na Caixa Econômica Federal, Agência: 4089
- Conta: 60390-0. Ao efetuar
o pagamento, envie comprovante por whatsapp para Pr.
Robson (19) 98122-7142 e
Pr. Márcio (19) 99837-0279.
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A velhice é nada mais, nada menos, que o processo
da infância inocente para a infância sofisticada”
(Felice L. Buscaglia)

Lívia - Servindo com Acampamento Ebenézer Céu x Inferno
excelência e alegria

E

stamos publicando este relatório em forma de
testemunho da irmã Lívia
Duarte da Igreja Batista em
D. Pedro, Manaus AM, sob
a liderança do Pr. João A.
Saraiva Jr, como modelo e
sugestão para nossas igrejas no planejamento educacional. Ela é formada em
odontologia e está realizando estudos teológicos a nível
de pós graduação.
HISTÓRIA
Em janeiro de 2015, um
texto de meditação selecionado pelo “A sós com Deus”
em Romanos 16.1 saltou
aos meus olhos: “Recomendo-vos, pois, Febe, nossa
irmã, a qual serve na igreja
que está em Cencréia”. Interessante notar que naquele
mês eu estava entrando na
igreja para fazer parte do
quadro administrativo, e
uma consciência forte estava impressa em meu coração por meio da Palavra,
a de que deveria cultivar
o mesmo amor que Febe
possuía por seus irmãos na
igreja local, por esta razão
servia ao Senhor Jesus com
compromisso e persistência
apesar das diﬁculdades. Nos
últimos quatro anos grande tem sido o aprendizado
providenciado pelo Senhor
através do Serviço integral
na igreja local.
MISSÃO
Minha missão na Igreja
Batista em Dom Pedro atualmente tem sido auxiliar
na consolidação do Planejamento Estratégico (20172022) por meio do Ministério de Educação Cristã.
EDUCAÇÃO CRISTÃ.
Iniciamos em Janeiro
de 2019 a nossa reformulação educacional através
do Sistema de Módulos na
Escola Bíblica Dominical.
Utilizando uma metodologia andragógica, já com um
planejamento educacional
traçado para os próximos
cinco anos (2019-2023),
com alvos, objetivos e metas deﬁnidos, a ﬁm de que
nossa igreja local passe por

um processo de revitalização no ensino religioso. Atualmente também estamos
aplicando o método andragógico de ensino no ministério de Aconselhamento
Bíblico. Temos desenvolvido um Seminário todos
os sábados pelas manhãs.
Consequentemente muitos
irmãos tem sido ajudados
e fortalecidos através deste
trabalhado, poupando muito do trabalho individual de
aconselhamento bíblico de
nosso pastor. O objetivo é
obedecer Colossenses 3.16
e desenvolver o aconselhamento através da mutualidade. O método de ensino
religioso é apenas a ferramenta de execução deste
trabalho. Para que haja o
êxito ministerial, temos
realizado já inicialmente
reuniões com as equipes
envolvidas para feedback
e treinamento, sempre
procurando averiguar o
que precisamos melhorar
e manter o que já temos
alcançado.
EXPEDIENTE
Atualmente não estou
mais no quadro de funcionários, mas tenho atuado
como obreira responsável
pela Educação Religiosa da
IBDP, cumprindo um expediente de terça a sexta,
das 8h às 12h. Utilizando
este tempo também para
a manutenção de todos
estes e outros projetos da
IBDP, auxiliando no alinhamento dos programas do
calendário que envolvem
a edificação através de
consultoria, elaboração
de currículo, materiais de
estudo em geral, materiais de devocionais e até
o programa de oração de
40 dias, no qual estamos
em processo de escrita e
planejamento. Tem sido
notória a mudança que o
Senhor tem realizado através deste tempo na vida da
igreja local, principalmente
porque os métodos ajudam
as pessoas a ter mais contato com a Palavra e as disciplinas espirituais.
Lívia Duarte

O Acampamento Ebenézer versão 2019 foi uma
benção maior do que a esperada. O Pr. Emerson de
Andrade, preletor principal nos os cultos noturnos
abordando o tema, “Que
crente você é?”, baseado
em Mateus 7.23, foi usado
pelo Senhor para abençoar a
todos os presentes. Durante

as manhãs três pregadores
diferentes pregando em temas atuais, levaram os acampantes à reﬂexão sobre os
temas: Pr. Romulo Ribeiro,
“Movimento LGBT”; Pr. André Rivoiro, “Redes Sociais”;
Pr. Milton Nunes, “Feminismo”. Os organizadores são
gratos a todos os pastores
que enviaram seus membros.

Retiro de Casais
No período de 18 a 20 de
outubro de 2019 as Igrejas
Batista Bíblicas de Campinas
e Adjacências estarão realizando um Retiro de Casais
sob o tema: “Cuidados da
Vida a Dois”. O preletor será
o pastor Mário Maracaípe,
de Anápolis GO. O local do
evento será o Hotel Fazenda
Floresta do Lago na Rodovia

Octavio de Oliveira Santos,
Bairro da Palmeiras, Socorro
SP. Investimento por casal:
R$ 1.200,00. Crianças de
0 a 5: cortesia; de 6 a 8 R$
238,00; de 9 a 13 R$ 278,00.
Para mais informações entre em contato: Janaina (19)
98821-8269; Alessandra (19)
99284-2351; Marcelo (19)
98287-6675.

Projeto Antioquia
No dia 20 de julho, sábado, às 9 horas, o Templo
Batista Maranata em Ribeirão
Preto SP na Praça Rotary Club,
128, City Ribeirão, estará hospedando o Encontro dos Pastores Batistas Independentes
da região. A ênfase do encontro é relatar o andamento do
Projeto Antioquia de Plantação de Igrejas. O preletor será
o Pr. José Infante Júnior, de

Vitória da Conquista, BA. Os
que forem participar deverão
entrar em contato com o Pr.
Carlos Johnson através do
whatsapp, (16) 98227-8140
comunicando o número de
pessoas que participará até
no máximo dia 13 de julho,
uma semana antes do evento. A programação terá início
com o café da manhã, ﬁnalizando com um almoço.

XI Congresso da UMBABICRE
Nos dias 29 de novembro até 01 de dezembro de
2019, a UMBABICRE realizará o seu XI congresso no
Acampamento Batista Mary
Elizabeth Vaughan em Sumaré SP. O tema será “Transformadas para Transformar”

e a preletora, Márcia Cano.
Adulto: R$ 260,00. Crianças
de 0 a 6 anos cortesia; de 7
a 11 anos R$ 120,00. Contatos: Denise Santos (19)
99106-6345; Luzia Ditzz (19)
98290-0311 e Ivany Alves
(19) 98726-5835.

De 23 a 26 de Outubro
de 2019 em Águas de Lindóia
SP, a Chamada da Meia Noite realizará o 21º Congresso
Internacional Sobre a Palavra
Profética sob o tema, Céu x
Inferno. Este ano o congresso terá dois novos palestrantes, Mark Hitchcock (Estados

Unidos) e Johannes
Vogel (Alemanha),
que, junto com os
conhecidos Meno
Kalisher (Israel)
e Norbert Lieth
(Suíça), tratarão
dessa temática tão
importante e relevante para toda a
humanidade. Os
preletores tratarão
de temas como:
“O que é o céu e o
que é o inferno?”,
“Haverá diferentes
níveis na eternidade?”, “A premiação no tribunal de Cristo nos traz ânimo
ou desânimo?”, “A batalha
entre o céu e o inferno, anjos
contra demônios”, “A Jerusalém celestial”, e muito mais.
Não deixe de participar. Faça
logo sua inscrição pelo site:
www.chamada.com.br.

Em poucas palavras
REVITALIZAÇÃO DA IGREJA
Pesquisas mostram que “8 em cada 10 igrejas estão
estagnadas ou decrescendo”. Existe uma necessidade gigantesca de revitalização, de trazer a igreja de volta à vida.
E eu creio que precisamos olhar para a vida e a liderança
de Jesus. Não foi sobre Ele ser o herói. Ao contrário, Ele
equipou outros para serem os heróis, levarem o Evangelho
onde Ele não foi pessoalmente. Foi um multiplicador de
líderes. Como nós podemos sair do centro das atenções e
preparar os outros?” (Dave Ferguson).
LOGOS 2019
Neste mês de julho de 2019, o Seminário Batista LOGOS
em São Paulo, capital, está realizando a IV Conferencia
Teológica LOGOS sob o tema: “Sabedoria no Antigo e no
Novo Testamento”. O preletor é o Dr. Tremper Longman III,
PhD. O evento será no auditório do seminário na Av. Eng.
Armando de Arruda Pereira, 2747, a 500 metros da Estação
Jabaquara do Metrô. Informações pelo telefone (11) 33315463 e inscrições pelo site: www.seminariologos.org.br.
MISSÕES E EVANGELISMO
Dias 6 e 7 deste julho de 2019, a Igreja Batista Boas Novas em Sales Oliveira SP realiza sua Conferência Missionária
Anual sob o tema: “Desperta!”. O preletor é o missionário
em Franca e Batatais, Pr. Almir Nunes. Nos dias 19 e 20 deste
mesmo mês de julho, Curso Treinamento de Professores de
Escola Bíblica e Evangelista de Crianças. Sexta feira das 19h
às 21h e sábado das 8h até 17h, com intervalo para almoço.
Professor: Pr. Josué Amaral de Manaus AM. Contato com
Pr. Lorival (16) 99151-6166.
52º ANIVERSÁRIO
A Igreja Batista Independente de Orlândia SP, liderada pelo Pr. Paulo Ricardo Gonçalves comemora seu 52º
aniversário de fundação realizando conferencias nos dias
20 a 22 deste mês de julho, tendo como pregador o Pr.
João Azevedo Saraiva Jr, da Igreja Batista em D. Pedro,
Manaus AM. O tema é “Mordomia Cristã”. No sábado, dia
20, teremos o bolo de aniversário e na segunda-feira, no
encerramento, um culto de louvor e jantar.

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).

8 Espaço
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Faça as coisas da maneira mais simples que você
puder, porém não se restrinja às mais simples”.
(Albert Einstein)

Ordenação Pastoral em
Ituverava SP

Imposição de mãos

No dia primeiro de junho de 2019, às 15 horas,
na Igreja Batista Independente de Ituverava SP, foi
realizado o Concílio de
Examinação do irmão Felipe Rangel de Oliveira. O
moderador foi o Pr. Francisco Holanda Moreira, da IBI
em Ituverava SP, secretariado pelo Pr. Almir Nunes da
IBV de Batatais SP. Fizeram
parte do concílio, além do
moderador e do secretário
os pastores: Lourival Pedroso, da IBBN de Sales
Oliveira SP, Álvaro Augusto Pavan, da Igreja Batista Bíblica do Centro em
Campinas SP, Sidnei dos
Santos Lima, da IBBV em
Orlândia SP, Aluísio Frazão, da Igreja Batista em
Nuporanga SP, Leonilson
Pereira Leite, da IBF de
Uberaba MG, Alexandre
Martins Acosta, da IBB de
Orlândia SP, Leandro da
Silva Almeida, da IBR de
Uberaba MG, e Leandro

Concílio de Pastores

Ribeiro Leite, da IBF de
Igarapava SP.
Tendo sido aprovado,
o irmão Felipe Rangel foi
ordenado no mesmo dia no
culto que teve início às 19
horas, tendo como pregador o Pastor Álvaro Augusto
Pavan. Na ordenação, além
dos pastores que participaram do Concílio à tarde,
esteve também o Pr. Paulo
Ricardo Gonçalves, da IBI e
Orlândia SP.
UM POUCO DA HISTÓRIA DO NOVO PASTOR
Felipe Rangel de Oliveira tem 30 anos, nasceu em
Orlândia onde também se
converteu através do ministério da Igreja Batista
Independente de Orlândia
aos 5 anos. Casou-se no dia
01 de setembro de 2012 em
Goiânia GO, com Ithana
Araújo Rangel, de 29 anos
que nasceu em Goiânia e
se converteu através do
ministério da igreja Batista

Regular Sudoeste em Goiânia aos 8 anos.
O casal tem dois ﬁlhos:
Asafe Araújo Rangel de Oliveira de 2 anos e 10 meses,
nascido em 01 de agosto de
2016 cidade de Ituverava, e
Uriel Araújo Rangel se Oliveira de 10 meses, nascido
em 13 de agosto de 2018,
também em Ituverava.
Felipe e Ithana estudaram e se formaram no Seminário e Instituto Batista
Independente Macedônia
(SEIBIM) em Franca, tendo
concluído os estudos em
dezembro de 2017. Estão
residindo em Ituverava desde janeiro de 2016.
Felipe assumiu a liderança da Igreja Batista Independente de Ituverava no
dia primeiro de junho 2019
no lugar do pastor Francisco Holanda Moreira que foi
jubilado e atualmente atua
como pastor conselheiro,
uma vez que está na liderança da igreja desde 1979.
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Morre aos 86 anos, o apologista
batista Norman Geisler

M

orreu na manhã do dia primeiro de julhos
de 2019, o apologista batista Norman L. Geisler. Ele
completaria 87 anos no dia
21 de julho. Ele estava internado em coma devido a
um coágulo no cérebro. O
comunicado oﬁcial da sua
morte foi com estas palavras: “É com grande tristeza que partilhamos esta
notícia que Norman Geisler
faleceu paciﬁcamente esta
manhã. Ele deixou para trás
um legado incrível que vai
continuar a ter um efeito de
ondulação por muitos anos
que estão por vir”. O funeral
foi realizado no dia três de
julho, em Charlotte.
Norman era considerado por muitos como um
dos principais apologistas
da atualidade e no ﬁnal de
abril deste ano, havia anunciado sua aposentadoria do
Seminário Evangélico do Sul

(21/07/1932 – 01/07/2019)
por questões
de saúde.
Norman
Geisler era
casado com
Barbara Jean
por 62 anos,
com quem
teve seis filhos. Lamentamos seu
falecimento e
somos gratos
por seu legado
que certamente continuará abençoando
a Igreja de Cristo.
MINISTÉRIO
Dr. Norman L. Geisler
foi um dos mais respeitados apologista cristão e
co-fundador do Southern
Evangelical Seminary localizado em Charlotte, Carolina
do Norte. Ele foi professor
universitário por cinquenta anos e pregou em todos
os estados americanos e

em vinte e cinco países.
Era Ph.D. em ﬁlosoﬁa pela
Loyola University Chicago.
Lecionou teologia e apologética no Trinity Evangelical
Seminary, o Dallas Theological Seminary, a Veritas
International University.
Ficou também conhecido
por sua ênfase na defesa
da doutrina da inerrância
bíblica, contribuindo com
a Chicago Statement on
Biblical Inerrancy.

Simpósio sobre missões
em Serrana

A importância de
memorizar a Bíblia

V

ocê já deve ter
ouvido de muitas pessoas que
é importante memorizar
versículos da Bíblia, muitos
dizem que devemos fazer
isso para usarmos como
escape na hora em que as
tentações baterem em nossa porta, para alcançar um
nível de intimidade maior
com Deus e muitas outras
coisas.
Baseado nisto separamos
uma lista com várias razões
para você guardar a Palavra
do Senhor em sua mente.
1. Memorizar as escrituras torna a meditação possível: Precisamos guardar a
Palavra em nossas mentes
para que em ocasiões onde
não temos como ler a bíblia, por exemplo, meditar
na palavra com o que já temos guardado. E a meditação é o caminho para um
entendimento profundo da

palavra. Então, se você vai
meditar na lei do Senhor de
dia e de noite (Salmo 1:2),
se faz necessária a memorização de um pouco das
escrituras em sua mente.
2. Memorizar as escrituras fortalece a minha fé,
pois a fé vem pelo ouvir, e
ouvir a palavra de Deus (Romanos 10:17). E isso acontece quando estou ouvindo
a palavra em minha mente.
3. Memorizar as escrituras molda o jeito com
que eu vejo o mundo, conformando a minha mente
de acordo com o ponto de
vista de Deus em tudo.
4. Memorizar as escrituras torna a palavra de Deus
mais acessível para vencer
as tentações do pecado,
pois admoestações e as
promessas de Deus são o
caminho pelo qual vencemos as mentiras enganadoras do diabo.

5. Memorizar as escrituras protege a minha mente,
fazendo com que seja mais
fácil, para mim, detectar erros. E o mundo está cheio
de erros, pois “o deus deste mundo” (o diabo) é um
mentiroso.
6. Memorizar as escrituras me capacita de golpear
satanás na face com uma
força que ele não pode resistir, para proteger a mim
mesmo e a minha família
de seus ataques.
7. Memorizar as escrituras fornece a fonte para
um relacionamento com
Jesus, pois Ele fala conosco através de sua Palavra e
em nenhum outro lugar, De
uma forma doce, poderosa,
autêntica e real, então nós
o respondemos em oração,
e se a palavra dEle estiver
em nossa mente poderemos conversar com Ele em
qualquer lugar.

Aldenir Araujo
https://ub.universidadedabiblia.com.br/memobible-3000/?ref=U2334604A

N

o dia 15 de junho de 2019,
a Igreja Batista
Independente de Serrana,
sob a liderança do Pr. Alexandre Oliveira, realizou
o Segundo Simpósio sobre Missões, tendo como
palestrantes Kleber Serra,
Diretor do Centro de Treinamento Shekinah, em Vianópolis GO e o missionário
Pr. Wesley Palla, plantador
e pastor da Igreja Batista
Maranata em Guarulhos
SP. A programação contou,
também, com um desaﬁo
missionário do Ministério
Rocha Eterna. Participaram
do evento 153 pessoas, dos
quais 26 eram pastores e
missionários.
Falando sobre a importância do simpósio, o
Pr. José Roberto da IBI de
Altinópolis SP, disse “mais
uma vez, Deus proporcionou por meio da igreja de
Serrana, uma oportunidade

de desaﬁo e aprendizado”.
“Que possamos continuar
nosso trabalho com excelência lembrando sempre
que sem Ele, nada podemos
fazer!”, disse o pastor.
O capelão Pr. Mauricio,
do Ministério Rocha Eterna,
dirigindo-se ao pastor da IBI
de Serrana, Pr. Alexandre,
disse: “Muito obrigado pelo
convite, pela comunhão,
pelos ensinamentos, pela
palavra pregada e por tudo
que representam para nossa família e ministério a nós
conﬁado. Que o Senhor o
abençoe maravilhosamente... Mais uma vez a Igreja
Batista Independente em
Serrana foi excepcional na
organização do Segundo
Simpósio de Missões!”
O pastor Alexandre, titular da igreja organizadora
disse que, para sua igreja,
foi uma grande bênção, pois
além do simpósio no sábado, o Pr. Wesley Palla este-

ve pregando uma série de
conferencia para eles. Disse
que o envolvimento de toda
a igreja foi algo fantástico,
pois houve dedicação total,
tanto da preparação, quanto
durante o evento.
Para o pastor, a visão
evangelística da igreja foi
alargada através dos desaﬁos as mensagens. “Na
primeira semana após o
Simpósio no dia do evangelismo tínhamos 18 pessoas chegando e ontem o
número subiu para 23”, relatou Pr. Alexandre. O alvo
que ele estabeleceu para
a igreja é que, ainda este
ano, cheguem a 60 pessoas
(50% dos membros ativos
da igreja) evangelizando de
porta em porta, até alcançar todas as casas da cidade
de Serrana.
Para 2020 a igreja promete realizar o Terceiro
Simpósio. Estejam orando
e planejando participar.

