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Associação Missionária
Internacional

O

destaque durante
as comemorações
dos 52 anos de
fundação da Igreja Batista
Independente de Orlândia
SP, foi o testemunho da irmã
“Anita” Nunes (FOTO), última
remanescente dos membros
fundadores da igreja, e que
completará 90 anos de idade
no mês de setembro de 2019.

Aconchego
Pastoral

Q

ueremos aqui lançar um apelo aos irmãos em Cristo que
desejam que seus pastores e
missionários sejam assistidos
em suas necessidades emocionais e espirituais nestes
dias de fortes pressões.
A MBAM - Missão Brasileira de Apoio aos Missionários, que publica o Jornal de
Apoio e desenvolve outros
ministérios de apoio a pastores e missionários, está
pedindo socorro para um
projeto que trará grandes
benefícios aos que servem
ao Senhor da seara.
Está em andamento a
reforma da sede da MBAM
em Orlândia SP onde, além de
servir de apoio a missionários,
será usado para treinamento
e capacitação de pastores e
missionários. Ali será o alojamento para cerca de 14 pessoas ao mesmo tempo, desde
que sejam do mesmo sexo.
O principal projeto ali desenvolvido será o Aconchego
Pastoral, um evento baseado
em Marcos 6.31, quando Jesus
diz aos seus discípulos: “Vinde
vós, aqui à parte, a um lugar
deserto, e repousai um pouco.
Porque havia muitos que iam,
e vinham, e não tinha tempo
para comer.” Aconchego Pastoral projeta ser um lugar onde
os pastores possam aninhar-se
para momentos reparadores,
revigorantes e, acima de tudo,
estimulantes para continuar
servindo com alegria ao nosso Deus. Para apoiar, entre
em contato com o Pr. Carlos
Moraes pelo telefone (16)
99192-1440.

Evangelização no
Século XXI

A

MI - Associação Missionária Independente realizou encontro marcante e abençoador
no mês de julho de 2019 (16 a
19) e aprovou, em assembléia
extraordinária, seu Regimento
Interno e o registro do nome
fantasia na Receita Federal.
Agora AMI é, também, Associação Missionária Internacional. Além disso, ﬁcou deﬁnido
a realização de um evento para
2020 em comemoração aos 30

anos da missão.
Durante três dias intensos
com atividades nos três períodos, manhã, tarde e noite, a
AMI - Associação Missionária
Independente reuniu a maioria
dos seus membros e missionários no Hotel Vilage Inn em
Ribeirão Preto SP nos dias 16 a
19 de julho. O objetivo principal do encontro foi cientiﬁcar,
principalmente aos missionários, o papel decisivo que eles
agora exercem nos rumos da
Continua na página 3

missão, uma vez que passam
a fazer parte da sua membresia, com direito de votar e ser
votado. A reforma estatutária
para adequação às exigências
legais possibilitou, também, a
realização das mudanças que
se faziam necessárias à operacionalidade da missão. Com a
aprovação do Regimento Interno e anexos, completou-se o
ciclo de atualização da missão
e agora é trabalhar para continuar crescendo.

A

ampla pesquisa feita pelo Instituto Haggai Internacional,
conforme mostra o gráﬁco acima, está levando a uma reavaliação na forma de evangelizar.
Igrejas de todo Ocidente estão
atentas às estratégias que facilitam não apenas o cumprimento da Grande Comissão,
mas também a eclesiologia
deste século XXI.
O resultado é incrível, pois

a soma da forma de evangelismo pessoal, somando os
49,7% do evangelismo familiar e os 29,9% através do
evangelismo por amizades,
totalizam 79,6%, contra apenas 19,8% somados todas as
demais formas. A constatação
é clara: a evangelização que dá
certo continua sendo a mesma
praticada no primeiro século
da era cristã através do corpo-a-corpo.

Dois novos pastores

Capacitação de professores

A

F

oi realizado nos dias
19 e 20 de Julho na
igreja Batista Boas
Novas em Sales Oliveira sob a
liderança do Pastor Lorival Pedroso, o Primeiro Treinamento
de Professores de Escola Bíblica e Evangelistas de Crianças.
O curso foi ministrado pelo
Missionário da AMI no Amazonas Pastor Josué Amaral e
contou com a participação de
53 alunos de oito igrejas da região: Igreja Batista Boas Novas
de Sales Oliveira, Congregação
Batista Boas Novas em Cândia,
Igreja Batista Independente de
Orlândia, Igreja Batista Bíblica de Orlândia, Igreja Batista

Independente de Nuporanga,
Igreja Batista Independente
de Ituverava, Igreja Batista do
Calvário Morro Agudo e Igreja
Batista da Vitória de Batatais.
A abertura foi no dia 19
sexta feira ás 19:30 e continuou no sábado das oito da
manhã até 17 horas. Houve
apenas um intervalo para almoço das 11h45 até as 13h45.
As matérias estudadas fora:
A criança no ensino de Jesus; A
importância do Professor; Levando a criança a Cristo (LPS
- Livro Sem Palavra); Prática de
Evangelismo (LPS) foram divididos em dupla para praticarem o
evangelismo através do livro sem

palavras; A lição Bíblica - Como
preparar a lição; Prática lição
bíblica; Período de oração em
classe; Cânticos e sua importância; Momento de perguntas, tira
dúvidas; Evangelismo e Expansão, reponsabilidade da igreja
local. Foi um tempo de muito
aprendizado, e desaﬁos, fazendo
com que os alunos saíssem com
muita disposição para colocar em
prática o que foi ensinado.
O pastor Josué tem uma
vasta experiência com trabalho
infantil e tem especialização
através da APEC tendo atuado
com a mesma no passado. Foi
um tempo de grande crescimento na vida.

pesar de estarmos
vivendo uma crise
vocacional e ministerial no Brasil e no mundo
nas duas primeiras décadas
do século XXI, aqui e ali vemos sinais de esperança, pois
novos pastores vão surgindo
a cada ano, mesmo que abaixo do ideal esperado. A baixa frequência aos cursos de
formação pastoral e missionária é percebida na maioria
das denominações históricas.
Mesmo que para alguns tratase apenas de um momento de
inércia e transição no processo
de capacitação para as funções
pastorais, a morosidade em
surgir novas lideranças é de
fazer pensar.
Seminários e grupos de
discussão dão conta de que há
um vazio vocacional e as salas
de aula comprovam esse fato.
Eu mesmo tive uma experiên-

cia recentemente que atesta o
que estou aﬁrmando. Convidado para lecionar o módulo de
abertura para um dos mais importantes seminários do nosso
estado e do país no meio batista fundamentalista, que estava
iniciando um curso de preparo
missionários, tive as aulas canceladas por falta de alunos.
Mas vamos ao lado positivo. Na página 6 desta edição,
temos as matérias de ordenação de dois novos pastores,
sendo um em São Paulo e outro no Mato Grosso.
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Se você está procurando uma grande oportunidade,
descubra um grande problema.”
Martinho Lutero

• Editorial | Carlos A. Moraes

“Crente gagá” *

N

EXPEDIENTE

uma sociedade cuja
deﬁnição de sucesso é
ter e acumular bens,
diﬁcilmente os que preferem o
ser e amar serão admirados. O
lema do homem moderno é amar
as coisas e usar as pessoas para
conseguir o que se ama. A percepção que se tem de felicidade
está cada vez mais vinculada à
capacidade de obter ganho, de lucrar. O empreendedor de sucesso
não á aquele que soluciona um
problema; é aquele que ganha
mais, mesmo que atropele o
semelhante para conseguir o que
quer.
O neoliberalismo do capitalismo corporativo pisoteia o ser
humano, constrói celeiros para
acumular cada vez mais, e nunca
se satisfaz. Não distribui bens,
não reparte com o necessitado.
Apenas acumula. A exemplo
daquele homem rico da parábola
de Jesus em Lucas 12.16-23, a
sociedade secularizada deste ﬁm
dos tempos visa apenas recolher.
Chega a ser capaz de derrubar
seus celeiros para construí-los
maior e aumentar a capacidade
de acumular. Na parábola aquele
capitalista liberal parecia até
religioso, pois chega a conversar
com a sua alma dizendo-lhe:
“Alma, tens em depósito muitos
bens para muitos anos; descansa,
come, bebe e folga”.
O mundo incrédulo agir dessa
forma é natural, pois entendem
a vida como sendo algo que
termina com a morte física. O
problema é quando o crente age
da mesma forma. No ﬁnal da
parábola, Jesus aplica aos seus
discípulos o que está nos versos
22 e 23: “Portanto vos digo: Não
estejais apreensivos pela vossa
vida, sobre o que comereis, nem
pelo corpo, sobre o que vestireis.
Mais é a vida do que o sustento,
e o corpo mais do que as vestes”.
Ou seja, melhor é ser do que ter.
Consumir o necessário é
normal. Anormal é o consumismo
que faz gastar além do necessário, especialmente o supérﬂuo.
Com o advento da indústria
de transformação, o consumo
passou a ser incentivado pois
o objetivo já não era satisfazer
necessidades, mas gerar riquezas.
O surgimento da televisão e a comunicação de massa, intensiﬁcou
a propaganda criadora de desejos
e oferecendo a solução. Nunca
mais o mundo foi o mesmo.
Se cada pessoa viva neste
mundo tomasse consciência de
que está correndo atrás do vento,
muitas soluções viriam à toma e
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diminuiria, consideravelmente,
a violência
contra as pessoas e contra a natureza. Antes
de propor a parábola em Lucas
12, no verso 15 Jesus alertou:
“Acautelai-vos e guardai-vos da
avareza, por que a vida de qualquer não consiste na abundância
do que possui”. Por isso Paulo
elogiou os crentes da Macedônia
em 2 Coríntios 8 e, escrevendo
aos Filipenses sobre a bênção
de dar, testemunhou: “Não digo
isso como por necessidade mas
aprendi a contentar-me com o
que tenho. Sei estar abatido e
sei também ter abundância; em
toda a maneira e em todas as
coisas, estou instruído tanto a ter
fartura como a ter fome, tanto a
ter abundância como a padecer
necessidade. Posso todas as
coisas naquele que me fortalece.”
(4.11-13)
Recentemente uma pessoa
que já morou nos EUA e para lá
viaja de vez em quando, estando
a trabalho por seis meses em
visita a muitas igrejas batistas
me contou, estarrecida, sobre as
mudanças ocorridas no comportamento dos crentes que antes tinham forte visão e compromisso
missionário. “Mal acaba o culto”,
disse essa pessoa, “e as pessoas
se juntam em poucos momentos
antes de saírem, e as conversas
ouvidas são sempre as mesmas.
Mencionam que estão em dois e
até três empregos, pois precisam
ganhar mais para dar conta de
pagar o que estão gastando com
os cartões de crédito”.
Essas pessoas já não contribuem mais como antes para a
obra missionária. Aderiram à ﬁlosoﬁa do consumo como propósito
e deixaram a prática natural do
consumo com propósito. A vida
agora se resume no ganhar para
gastar e, por isso, titulei este texto
de “Crente gagá”. O primeira GA é
de Ganhar e o segundo de Gastar.
Perderam o foco e, de fato, se
tornaram gagás. Aqui no Brasil,
caminhamos na mesma direção.
Antes de terminar, quero apenas lembrar que ao personagem
da parábola de Jesus em Lucas
12, no verso 20 foi dito: “Louco!
esta noite te pedirão a tua alma;
e o que tens preparado, para
quem será?”
* Gagá é um adjetivo e substantivo de dois gêneros usado
para identiﬁcar um indivíduo
mentalmente incapaz, que voltou
à infância - caduco.
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.
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• Ponto de Vista Bíblico | Rômulo W. Ribeiro

Por que as nossas crianças
também morrem?

R

ecentemente a nossa família eclesiástica perdeu pelo menos três bebezinhos,
sendo que dois deles chegaram a nascer:
Nicolas e Miguel! Deus permitiu que o Miguel ﬁcasse conosco por alguns meses, mas debaixo de muito
sofrimento para nos ensinar que não devemos
reclamar da vida, das pessoas e muito menos dEle
mesmo, pois Ele é bom o tempo todo e o tempo
todo Ele é bom. Nós, pais, que já perdemos ﬁlhos,
no ventre ou fora dele, nos tornamos pessoas mais
sensíveis, mais bondosas e mais pacientes para com
todos os entraves desta vida. Mas por que nossos
ﬁlhos também morrem?
O Céu será um lugar cheio de pessoas - nem
tanto por causa da conversão dos homens perdidos
ao Senhor Jesus Cristo - mas, principalmente, devido
aos bilhões de abortos espontâneos e homicidas
que fazem parte da humanidade desde a sua criação. Além disso, todas as crianças que chegam a
nascer, mas morrem antes do entendimento entre
o bem e o mal, também irão povoar a Casa de
Deus. Só a Nova Jerusalém, cidade celestial, terá
capacidade para mais de 32 bilhões de moradores.

Ela mede 2.400 km de altura. Uma cidade tão alta
permitiria a construção de, pelo menos, 600 mil andares, sendo cada andar de quatro metros de altura.
O rei Davi tinha absoluta certeza que iria encontrar
o seu bebê recém-nascido no Céu: “... Eu irei a ela,
porém ela não voltará para mim” (II Samuel 16:23).
Jesus também garantiu que o Reino de Deus pertence
às crianças: “... Deixai vir os meninos a mim, e não os
impeçais; porque dos tais é o reino de Deus” (Marcos
10:14). Isso quer dizer que todas as crianças que
morrem no ventre, no parto, pós-parto, em guerras,
acidentes ou de doenças adquiridas na infância irão
diretamente para a presença de Deus. Graças às palavras do Senhor Jesus Cristo, podemos ter certeza que
Deus é um Pai muito melhor que qualquer um de nós.
Oração de um pai: “Senhor, eu nunca vou amar
os meus ﬁlhos mais que o Senhor os ama; eu nunca
vou proteger os meus ﬁlhos mais que o Senhor os
protege; eu nunca vou segurar os meus ﬁlhos mais
que o Senhor os segura; eu nunca vou garantir o
futuro de meus ﬁlhos mais que o Senhor o garante.
Portanto, Senhor, tome os meus ﬁlhos em Suas mãos.
Eles são seus! Em nome de Jesus, amém”.

Palavras que transformam

(Colossenses 4:6)
Guaianaí Martins
alavras tem peso? Já disse um pensador alma e trazem cura para os ossos”. É um modo de
que “Se todos soubessem o peso das pa- falar que faz bem para aqueles que ouvem.
TEMPERADAS COM SAL. A história do sal vem da
lavras, dariam mais valor ao silêncio...” É
incrível como as palavras tem peso. Elas alegram ou antiguidade de diferentes civilizações. Seus benedesanimam, constroem ou destroem, ajuntam ou fícios são variados: fornecimento de energia, equiespalham. Nossas palavras podem ser uma benção ou líbrio de quantidade de água no corpo, conservauma maldição e desta forma transformam o ambiente ção dos alimentos... Porém, o excesso pode causar
em que vivemos para melhor ou para pior. Tiago 3.2 hipertensão, problemas cardíacos, problemas nos
aﬁrma que “Todos nós tropeçamos muitas vezes. ossos... Uma comida sem sal não realça seu sabor
Se alguém não tropeçar em palavra, este é homem mas com muito sal pode até matar.
O livro de Provérbios ensina muito a respeito
perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo”.
Diante dessas verdades consideraremos três conse- dessas verdades: “A resposta branda desvia o furor,
lhos bíblicos referentes às nossas palavras. Paulo em mas a palavra dura suscita a ira” (15.1); “A língua
benigna é arvore de vida, mas a perversidade nela
Colossenses 4.6 diz que nossas palavras devem ser:
AGRADÁVEIS. Conforme o dicionário são palavras deprime o espírito” (15.4). É a “língua dos sábios
que transmitem prazer, deleite, que agradam. Salo- que torna o ensino interessante” (15.2), temperado
mão em Provérbios 16.24 ressalta que “As palavras e com bons frutos. O equilíbrio no falar faz muita
agradáveis são como favo de mel, são doces para a diferença no dia a dia.
CONVENIENTE. Em Colossenses está escrito, “para
que saibais como devíeis responder a todo homem”
(4.6b). Nossas palavras devem ser apropriadas, oportunas, úteis, favoráveis, adequadas aqueles que ouvem
para servirem de instrução, consolo, ânimo, estando
assim “sempre preparados para responder a todo
aquele que vos pedir a razão da esperança que há
em vós” (I Pedro 3.15). Abrindo assim, as portas para a
propagação do Evangelho que “é o poder de Deus para
a salvação de todo aquele que crê” (Romanos 1.16).
Assim, concluímos que, “quem quer amar a vida
e ver dias felizes refreie sua língua do mal e evite que
os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal,
pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se
por alcança-la” (I Pedro 3.10-11)

P

Nosso
Destaque 3

A vida só pode ser compreendida, olhando-se
para trás; mas só pode ser vivida, olhando-se para
frente.” Soren Kierkegaard
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Associação Missionária Internacional Perseverar

N

as exposições feitas
pelo administrador
da missão, Eliseu
Reder, todos foram informados tanto sobre seus direitos,
como responsabilidade. Foram
prestados esclarecimentos em
relação à incidência do Imposto de Renda, a importância
do recolhimento do INSS e a
operacionalidade dos sistema
ﬁnanceiro da missão.
Os missionários receberam em mãos, a apólice de
seguro em grupo que a AMI
contratou, sem custos para os
missionários. Há cobertura por
morte acidental, natural e invalidez, com cobertura para o
cônjuge. Mesmo não sendo
um valor alto, é uma ajuda.
Eliseu fez, também um
relato interessante sobre o
crescimento da missão a partir
de 2013, quando ele assumiu
a administração. Na ocasião
estavam cadastrados 172 ofertantes, dos quais 63 contribuíam regularmente. Através de
um trabalho de estreitamente de relacionamentos com
as igrejas e missionários, de
modo a atendê-los com mais
proatividade, ganhando maior
credibilidade, a missão cresceu. Agora, neste evento, em
julho de 2019 o resultado é
termos cadastrados 253, sendo 102 contribuintes regulares, mensalmente. Em 06 anos,
se compararmos com agosto
de 2013, tivemos um crescimento de 68% em quantidade
de ofertantes e 62% de ofertantes que mantem ﬁdelidade
mensalmente.
Apesar de ter enfrentado
crises e problemas, a AMI tem
sido vista como uma missão
sólida, transparente e segura em suas atividades, seus
propósitos e objetivos. Com
regularidade o escritório recebe contatos de pessoas que
desejam ofertar para os “nossos missionários”. Geralmente
essas consultas são feitas após
analisarem a missão como um
todo e veriﬁcarem a sua seriedade na parceria feita com
as igrejas no envio dos missionários para trabalhar na obra
do senhor. Isso é, deveras,
gratiﬁcante!

Durante a programação,
além da explanação do administrados, foram realizadas
quatro plenárias para discussão do Regimento Interno e
uma palestra sobre Gestão
Eclesiástica feita pelo Vice Diretor Administrativo, Pr. Ademário Júnior, que é contador.
Ele abordou temas relevantes
tratando do conceito de imunidade para as igrejas, documentos legais, contabilidade,
cartório e responsabilidade
civil da diretoria das igrejas.
Ao todos, os participantes
ouviram ainda, seis mensagens, sendo três pela manhã
e três à noite. Pr. Wagner Bueno, “Resistindo as tempestades da vida” (Mt.7.24-25); Pr.
Ademário Inácio da Silva Jr,
“Encontrando vida em meio
ao deserto” (Ex 3.14); Pr. Paulo Ricardo Gonçalves, “O que
fazer quando...” (Jz 13.1-8); Pr.
Rômulo Weden Ribeiro, “Pastor ou Homem de Deus?” (At
20.17-38); Pr. João Azevedo
Saraiva Jr, “O Pastor que eu
gostaria de ter” (I Pe 5.1-5) e
“Perdas irreparáveis na vida de
um líder” (Lc 15.8,9). Para as
mulheres houve um tempo especial com duas palestras com
a irmã Genaína Reder, abordando o tema: “O exercício do
perdão nos relacionamentos
familiares”.
ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA INTERNACIONAL
Ao longo das suas três
décadas de existência, a AMI
deu ênfase na plantação de
igrejas dentro do nosso país,
por haver necessidade desse
trabalho. No exterior, teve um
projeto em Portugal e dois no
Perú. Um dos projetos no Perú
foi encerrado com a morte do
missionário. O outro do Peru
e o de Portugal continuaram
através de outras missões.
Em 2008, o Coordenador
de Missões, Pr. Carlos Alberto
Moraes começou a incentivar
as orações pela América Latina, para que o Senhor levantasse missionários para
os países de língua hispânica.
Em 2010, mais precisamente
no dia 23 de abril, foi aprovado o primeiro projeto para a

é preciso

A

Diretores da AMI

Preletores do encontro
América Latina. Deus levantou
ano depois, em junho de 2017
de um modo muito especial o
aprovamos o Projeto Índia com
Pr. Jomar Pinto de Souza para
o Pr. Donizetti Aparecido Matias
ser enviado para o Chile. Tudo
Jr, a esposa Roseneide de Melo
foi muito rápido e exatamente
Moreno Matias e o ﬁlho Daniel
um ano mais tarde, no dia 4 de
Melo Matias. Finalmente, em
abril de 2011 ele, sua esposa
fevereiro de 2018, veio a aprovaRegiane e o ﬁlho Davi desemção do Projeto Venezuela com o
barcavam no Chile, indo para
casal Alexandre Vicente Ferreira
Rancagua para iniciar o que
e Aline Marta Lopes Ferreira,
é hoje a Iglesia Bautista Galimais os ﬁlhos Anelise e Arthur.
lea. A pequena Soﬁa é chileNesse meio tempo nasceu
na. Nasceu em 2013. Em 2014
e está em fase de levantamenchegava ao Chile a segunda
to de sustento, o terceiro profamília de missionários para
jeto para o Chile com o casal,
iniciar uma igreja em Machali:
Pr. Mário Fernandes de OliPr. Valtair de Oliveira e Raquel
veira Júnior e Rebeca Ladislau
com os três ﬁlhos, João MarMenezes de Oliveira. O alvo é a
cos, Jose e Joel. Hoje temos em
cidade de Santa Cruz, no Valle
andamento a Iglesia Bautista
de Colchagua.
de Machali.
Como anexo do Regimento
Decidimos intensiﬁcar as
Interno aprovamos também a
orações para que Deus levanpossibilidade de missionários
“Fazedores de Tendas”, aquetasse missionários para a Venezuela, Índia e Timor Leste. A
le que vão para o campo com
Venezuela para se tornar um
recursos próprios e precisam
campo de treinamento para
da missão para ﬁrmar parcemissionários de fala espanhorias de retaguarda, principalla. A Índia por ser um mundo
mente na área de intercessão.
cultural à parte e pela possibiEstamos em conversação para
lidade de treinar missionários
dois projetos de Fazedores de
no próprio país para atuarem
Tendas, ambos para Portugal,
nas diversas áreas que dividem
mas com portas abertas para
a nação. O Timor Leste por ser
outros países da Europa.
a porta de entrada para a Ásia.
Agora estamos concenNão demorou e a missão recetrando orações para que Deus
beu a bênção de aprovar os
permita o envio de famílias
projetos para estes três países.
para todos os países de fala
Em julho de 2016 aprovamos
espanhola, começando, preo Osmundo Pereira de Araújo
ferencialmente, pelo Paraguai.
e sua esposa Ma. Concepcion
Nos ajude com suas orações
Remegio de Araujo para o
e nos procure se já falou com
Projeto Sudeste Asiático, com
sua igreja e pretende ir para
entrada no Timor Leste. Ali
algum país latino americano.
também poderá se tornar um
A AMI vai ﬁcar cada vez mais
campo de treinamento. Um
internacional.

Missionário Jomar visitou 22 igrejas no Sul do Brasil

O

missionário Jomar
Pinto de Souza, que
está plantando a
Iglesia Bautista Galileia em
Rancagua, Chile, esteve visitando igrejas aqui no Brasil por
dois meses, de 26 de abril a
24 de junho. O motivo da sua
vinda foi abrir contato com
novas igrejas para alcançar
sustento necessário. Sua viagem restringiu-se aos estados
do Sul do Brasil, visitando um
total de 22 igrejas, sendo 17 no
Rio Grande do Sul e 5 em Santa Catarina. Na sua ausência,
a Igreja Batista em D. Pedro,
Manaus, enviou o casal Bruno
e Gabriella Lahan para cuidar
da igreja.

Foi um tempo precioso
para rever conhecidos e fazer
novos contatos expondo o
que Deus tem feito do Chile
através da pregação da Palavra
de Deus.
Além de visitar as igrejas
teve oportunidade de participar de uma reunião de pastores e fazer contato com dois
colega de missão, os pastores
Marcus Vinícius Alves dos Santos que trabalha em Farroupilha e Francisco Cosmo da Silva
Neto em Caxias do Sul, cidades
localizadas na Serra Gaúcha.
De volta ao Chile, pastor
Jomar ainda teve tempo para
um breve contato com familiares do Bruno e da Gabriella

Edgar Donato

que foram visita-los e conhecer o Chile. Também recebeu
a visita dos irmãos Claudio,
Elaine e Vitor, da Igreja Batista
em Campinas SP, que estavam
de férias em Santiago e foram
fazer uma visita em Rancagua.
Jomar pede a todos que
orem pelo irmão Sidney, da
Igreja Batista Regular Rio Pequeno, de São Paulo, capital.
Essa família tem dado grande
apoio ao ministério do missionário e agora está de mudança para o Chile. O pedido de
oração é para que o Senhor
abençoe nos trâmites da documentação para regularizar
sua situação no Chile.
Orem pelo pastor Jomar,

sua esposa Regiane e os ﬁlhos,
Davi e Ester. Para contato:
WhatsApp: +5697253-8907 e
+5696742-7002. Por e-mail:
pastor_jomar@yahoo.com.br
e pastorjomar123@gmail.com.

perseverança é marca
do seguidor de Jesus. Ele
permanece no que aprendeu, permanece no casamento, permanece na obediência, permanece
na fé. A perseverança é a rainha das virtudes. Alguém pode
ser honesto por vinte anos; porém se furtar algo, pode
perder a reputação e jamais ganhá-la de volta. Demora-se
longos anos para adquirir um bom nome, mas é possível
perdê-lo em cinco minutos, e com as redes sociais, então,
se viralizar, ai ai...
Em Atos 2.44-77, nossos irmãos “perseveravam unidos
no ensino do apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas
orações, no Templo e de casa em casa.”
O profeta Elias, resolveu abandonar, fugir, ir embora.
“Só eu estou me esforçando, só eu vou atrás, não tenho
ajuda, é só problema, não vejo resultado, agora querem a
minha cabeça (no caso dele), desisto, não vejo fruto, e tem
mais... Estou sozinho! O que é isso Elias? Deus disse a ele
que havia sete mil que não se dobraram a Baal. Em outras
palavras, você não está sozinho.
Aprecio esse trecho do livro: O Maior Vendedor do
Mundo - Og Mandino. Eu persistirei... “Persistirei até vencer. Os prêmios da vida estão no fim de cada jornada, não
próximos do começo; não me é dado saber quantos passos
são necessários a fim de alcançar o objetivo. O fracasso pode
ainda se encontrar no milésimo passo, mas o sucesso se
esconde atrás da próxima curva da estrada. Jamais saberei
a que distância está, a não ser que dobre a curva. Sempre
darei um passo avante. Se este não resultar em nada, darei
outro e mais outro. Em verdade, dar um passo de cada vez
não é difícil.
De hoje em diante, considerarei o esforço de cada dia
como um golpe do meu machado no poderoso carvalho. O
primeiro golpe pode não causar tremor na madeira, nem o
segundo, nem o terceiro. Cada golpe pode parecer insignificante e sem nenhuma consequência. Contudo, a custo de
tais golpes, o carvalho finalmente tombará. Assim também
será com os meus esforços de hoje.” (Fim da citação).
Lembro-me de quando solteiro, um professor do Seminário repetia: “Os grandes homens são simplesmente pessoas
comuns com uma extraordinária dose de determinação. Não
é a voz do autor de Hebreus? “Corramos com perseverança
a carreira proposta.”
A carreira proposta tem certos padrões, negar-se a si mesmo,
cuidados com o corpo, com a mente, o evangelho não nos permite
viver ao sabor das paixões... das vontades soltas. A maturidade
ou o “sucesso” é resultado de várias tentativas. Para conseguir
derrubar a muralha, Josué perseverou em ﬁcar dando voltas no
muro. Para conseguir a cura, Naamã teve que dar sete mergulhos.
Para conseguir a 1ª vitória, Barrichello precisou de 123 corridas.
A nossa atitude é mais importante do que qualquer
outra coisa. A atitude certa é mais importante do que fatos, circunstancias, o que outros dizem, seu passado, sua
educação, dinheiro.
Li sobre um pastor, abandonado pela esposa e ficou só.
Ele tinha 31, pastor bem sucedido no Estado do Oregon.
Tinha um garoto de 8 anos e uma garotinha de 5... A esposa
levou as crianças para 4000 km de distância e deixou um
bilhete: “Não te amo mais, aliás, nunca te amei.”
Ele superou tudo isso e escreveu em seu livro RECONSTUA SUA VIDA: “Deus é mais forte do que o mais forte.
Deus é a minha fonte. Deus tem um plano para a minha
vida Deus transformará em bem uma situação má. Deus me
perdoa. Deus está comigo. Nada é impossível para Deus.
Jesus é o grande transformador de atitudes.”
Dale Galloway, p. 92 – CNP – Casa Nazarena de Publicações
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José Soares

Cristo em vós,
a esperança da
glória

Tenha cuidado para que a sua vida não
transcorra contrário ao testemunho de sua boca.”
Agostinho de Hipona

Avelino Lopes PI

V

ocê tem observado como, normalmente, as
crianças se comportam? Ainda consegue lembrar dos seus dias de infância? Sem questionarmos qualquer coisa a respeito da nossa situação
ﬁnanceira, das condições em que vivíamos, sem fazer
comparações e sem nos sentirmos menos favorecidos,
na nossa primeira infância, cheios de energia, encarávamos a vida como uma oportunidade para brincar, correr,
pular e sorrir. Estávamos como um trenzinho com pilhas
novas que ao ser ligado sai em disparada. Mas a vida
segue um pouco mais e na próxima estação não demora
muito para nos depararmos com situações que tendem
a quebrar o encanto do viver. Da primavera ao inverno
se chega apenas no passo de uma má aventura. E então,
questões sobre o sentido da vida logo começam a brotar: O que eu estou fazendo nessa vida? De onde vim?
Para onde vou? Que importância eu tenho? Será que há
alguma chance de eu ser amado? Você já chegou a essa
estação? Decepções, desilusões, angústias, tristezas, já
bateram à sua porta, roubando do seu coração aquela
alegria juvenil e deixando dúvidas, incertezas, medo e
perguntas sem respostas?
Seria difícil dizer que não, mas certamente muitos
dos nossos problemas e crises existenciais seriam resolvidos se, convencidos da razão da nossa existência,
permanecêssemos atentos a isto. Segundo a Bíblia você
não foi criado para ser rico, famoso, poderoso, bem sucedido, nem tão pouco para ser feliz. Todas essas buscas
humanas se resolveriam se o contentamento, que não
signiﬁca acomodação nem complacência, tomasse conta
do coração do homem por crer piamente que a razão
da sua criação não é outra se não o gloriﬁcar a Deus.
Estar diante de Deus e reﬂetir o seu caráter, a sua glória, é o propósito maior do homem criado à sua imagem
e semelhança, o qual não se contentará enquanto não
encontrar o caminho de volta para a glória do Criador.
Tendo sido destituído do privilégio de estar diante da
glória de Deus por ter pecado, o homem, entregue ao
narcisismo, busca uma compensação contemplando a
si mesmo e segue a vida sem um referencial à altura da
sua razão de ser, buscando em coisas e posições uma
inútil fonte de contentamento.
Mas cabe lembrar que por meio do sangue de Jesus,
o caminho fechado foi reaberto, e há assim uma única
religião, religação, através da qual você pode agora mesmo, pelo arrependimento, conﬁssão dos pecados e fé na
eﬁcácia do sacrifício substitutivo de Jesus a seu favor,
colocar-se diante do trono do todo poderoso, desfrutar a
sua graça, o seu amor, contemplar a sua beleza, adorá-lo
na beleza da sua santidade e se deixar transformar pelo
resplendor da sua glória. E então, pelo fruto do Espírito
Santo em sua vida, mostrar ao mundo o caráter de Deus,
mostrar que, apesar das circunstâncias, vale a pena viver,
mostrar que, para aqueles que conﬁam nas promessas
do seu Senhor, o aqui e agora não é tudo e por isso essa
vida não é um vale tudo para ser “feliz”, há uma razão
maior para ser. E estando diante da sua glória, ainda que
seja na última fase da vida, não haverá motivos para um
viver recluso e autopiedoso. Pois são muitas vezes nos
instantes ﬁnais, na prorrogação, que surge o melhor
lance, aquele que deﬁne a partida.
Àqueles a quem, por meio da fé, Jesus justiﬁcou,
a estes ele disse: “Vós sois a luz do mundo”. Portanto,
mantenhamos erguidos o pendão Real, pois como a igreja
de Colossos ouviu, Cristo em vós é a esperança da glória.
E como disse John Piper “Sendo Deus a realidade mais
signiﬁcativa, nada é corretamente conhecido à parte
do relacionamento com Ele. Ele é a fonte, o objetivo e o
deﬁnidor de todos os seres e de todas as coisas. Sejamos,
portanto, um povo apaixonado por Deus. Conhecê-lo,
admirá-lo, torná-lo conhecido como glorioso deve ser
a nossa paixão motivadora. Ela deve ser dominante em
nossa consciência. Se nós existirmos para espalhar uma
paixão pela supremacia de Deus, então tudo deve começar e terminar com Ele, tudo deve estar ligado a ele”.

A Primeira Igreja Batista
Bíblica em Avelino Lopes PI,
sob a liderança do Pr. José Antonio Marques, realizou sua
Conferência Missionária anual
nos dias 12 a 14 de julho deste
2019. O pregador foi o pastor
Humberto da Igreja Batista
Bíblica de Salem em Salvador

BA. A igreja em Avelino Lopes
apoia diversos projetos e a
cada ano procura ampliar a
visão dos membros da igreja
e o alcance do apoio aos novos
projetos que lhe são apresentados. Durante a conferência
houve o testemunho do missionário Pr. Eurípedes.

Poços de Caldas MG

O trabalho de divulgação
do Projeto Poços de Caldas, já
foi iniciado com a ﬁnalidade de
alcançar mais parceiros para o
sustento. Messe período mais
algumas igrejas foram visitadas: Igreja Batista Independente de Bonﬁm Paulista SP, Pr.
André Rivoiro; Igreja Batista
Independente de Orlândia SP,
Pr. Paulo Ricardo; Igreja Batista
Independente do Parque São
Sebastião, Ribeirão Preto-SP,
liderada pelo Pr. Mário Baio;
Templo Batista Maranata de
Londrina-PR, Pr. Manoel A.
Souza, e Igreja Batista Independente de Altinópolis SP, Pr.
José Roberto. Provavelmente
até a data da publicação desta edição do Jornal de Apoio,
novas igrejas já terão sido visitadas. Em Poços de Caldas
estamos evangelizando vidas,
informando-os sobre o nosso
objetivo para a cidade e, para
este próximo semestre, Deus
permitindo, daremos início
a cultos nos lares com um
propósito evangelístico. Vale
lembrar que temos chegado
até aqui porque vidas comprometidas com o Senhor já
estão conosco nesta grande
e importantíssima obra, com
isso, expressamos a nossa

mais sincera gratidão por cada
oferta que já temos recebido
ﬁelmente. Oramos para que o
Deus Jeová faça transbordar
os vossos celeiros. Em duas
cartas anteriores mencionei
um jovem que estava passando por problemas familiares,
desemprego e o vício do tabaco. Agradecemos por todas as
orações feitas a seu favor, pois
hoje ele se encontra semeando paz em seu lar; está em um
processo ﬁnal de admissão em
uma empresa e já por quase
um mês está livre do vício
que o escravizava. A glória é
do Senhor. Finalizamos com
muita convicção de que este
é o local onde Deus nos quer
para servi-Lo e, suplicamos por
vossas orações para que tudo
esteja se concretizando diante
dos planos e tempo Dele. Intercedam para que tenhamos
proteção e sabedoria diante
das viagens que estão agendadas e que consigamos mais
parceiros dispostos a se unir
a nós. As palavras ﬁnais são
de extrema gratidão e louvor
ao Senhor por usar você como
instrumento para nos abençoar. Em Cristo Jesus o Messias
de Israel, Pr. Silval de Souza e
família.

Família Braiani no
Amazonas

Os missionários Heron
Thalis e Ana Paula Braiani, estiveram envolvidos com um
projeto missionário da Igreja
Batista Boas Novas de São
Paulo que enviou uma equipe
de 13 pessoas ao Amazonas,
incluindo alguns médicos que
puderam falar de Jesus e demonstrar o amor de Deus aos
ribeirinhos e indígenas. Ana
Paula liderou alguns irmãos
que levaram a mensagem
para as crianças indígenas e

ribeirinhas. Em algumas comunidades indígenas foram necessários o uso de intérpretes.
Aproveitando a oportunidade,
Ana Paula realizou entrevistas
com o cacique e líderes das
comunidades dando sequência
ao trabalho de mapeamento
da Amazônia (projetofronteiras.com.br). Contato com
o casal Heron e Ana Paula
pelo e-mail: heronnbraiani@
gmail.com ou pelo telefone
(62) 8225-4144.
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Cocos BA

A obra realizada na cidade
de Cocos BA pelo missionário
Deusvânio e sua família, está vivendo uma fase de crescimento
pela graça de Deus. A construção do templo está em fase
adiantada. Já terminaram a cobertura e a instalação elétrica,
estando na fase de reboco das

paredes. Os recursos chegam
através de doações de pessoas
e igrejas. Orem pela recuperação da saúde da sua esposa
Kelly e pelos irmãos Vandeikson
e Gislene que estão terminando
o penúltimo ano do SEIBIM à
distância. Orem também pelos
ﬁlhos Daniel e André.

Aldeia Kaspakuru
A missionária Sílvia Chris
M. Messias, trabalhando na
Região Oeste do Pará com o
povo Kahyana, na aldeia Kaspakuru, está recebendo apoio
para a construção da sua casa
na mata. Alguns irmãos da
Igreja Batista de Santarém que
ajudariam na construção não
puderam ir devido a questão
de saúde, mas Deus providenciou ajuda da parte dos indígenas. A equipe de trabalho
é formada, pela Chris mais os
colegas de campo André e Ra-

quel Ávila com a ﬁlhinha Maria Helena, mais a missionária
Vaniza Lopes. Contato com a
missionária pelo telefone (93)
8109-0830.

Família Fonseca

O missionário Geraldo
Cruz Fonseca e sua esposa
Ileta estão no Brasil em tratamento de saúde. Pr. Geraldo
está sendo acompanhado pelo
neurologista Dr. Marcos Cunha
que diagnosticou Paraparesia
Espástica Familiar, uma doença

degenerativa que causa complicações na marcha. Mas Deus
está permitindo que, mesmo
em tratamento, ele continue
ativo no ministério e, enquanto está no Brasil, iniciou uma
nova congregação na localidade chamada Zabelê, com o
inestimável apoio de irmãos
da igreja da Paz em Juazeiro
do Norte. Também está servindo no Seminário Batista do
Cariri, atuando como capelão
(orientando espiritualmente
os alunos e seus familiares) e
apoiando a congregação Siloé.
Contatos pelo e-mail: pr.geraldocfonseca@gmail.com,
ou pelo celular (88) 997054668 e WhatsApp: +57 320
373 6654.

São Tomé e Príncipe
África

Pr. Eliud, sua esposa Sandra e os ﬁlhos Daniel e Helen,
formam a bela Família Paraiso.
A família atua no campo
missionário em São Tomé e
Príncipe, África plantando
igrejas e treinando líderes. No
treinamento de líderes estão
desenvolvendo estudos de
preparo e capacitação para
o ministério, quer infantil,
juvenil, e com os homens e
senhoras. Orem pelos convertido neste país, pois muitos
são perseguidos devido à fé
em Cristo. Alguns jovens vão
à igreja escondido dos pais e
muitas vezes são trancados
pelo lado de fora da casa
quando voltam. Apanham e
são deixados com fome. O sofrimento é físico e emocional
quando uma pessoa decide
seguir a Cristo. Tem sido feito um trabalho especial com
ministração de aulas de música, noções da língua francesa,
inglesa, e aulas de desenho,
além dos ensinos Bíblicos. Cerca de 90% das crianças assistidas pelo PROAAME - Projeto
Alimentar, Amar, Educar, foram

aprovados na escola e alguns
estão no quadro de honra
como melhores alunos. Motivo pelo qual louvamos a Deus,
pois traz honra ao nome do
Senhor. A Família Paraiso está
em oração pela viagem que
farão para o Brasil, por alguém
que posso substituí-los no ano
de 2020. Eles precisam vir ao
Brasil devido a exigências legais junto à Polícia Federal.
Assim, aproveitarão para um
período de divulgação.
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52º Aniversário

De 20 a 22 de julho a
comemoração foi na IBI de
Orlândia SP, liderada pelo Pr.
Paulo Ricardo Gonçalves. Para
marcar os 52 anos de vida da
igreja, dois cultos de ações de
graças foram realizados nos
dias 20 e 21 de julho, tendo
como pregador o Pr. João Azevedo Saraiva Jr, da IBDP de Manaus AM. Na segunda-feira, dia
22, foi realizado um culto de
louvor e um jantar para toda a
igreja. Durante o evento, três
missionários apresentaram
seus projetos: Pr. Josué Amaral
e Pr. Elias Cardoso de Carvalho
dos Projetos Grande Manaus 1
e 2, mais o Pr. Mário Fernandes
de Oliveira Jr do Projeto Santa
Cruz, Chile. Em um momento especial de testemunho, a
irmã Anita Nunes, que deverá
completar 90 anos em setembro deste ano, testemunhou
de forma lúcida e abençoado-

Igreja Batista
Esperança
O trabalho da Igreja Batista Esperança em Serra Azul
SP sob a liderança do Pastor
Kleber Aparecido da Silva está
em desenvolvimento. Pr. Kleber está animado com o apoio
de sua família, pois todos se
mostram comprometidos com
a obra do Senhor. O ﬁlho Higor
está ministrando como músico
no louvor durante os cultos,
como professor de violão e lecionando na EBD. A Simone,
sua esposa, tem desenvolvido
o trabalho com as crianças e

como conselheira das adolescentes e senhoras da igreja.
Assim, o trabalho pastoral é
estimulado e Pastor Kleber
gloriﬁca o nome do Senhor
pelas bênçãos. A construção
continua. A calçada está pronta e agora estão trabalhando
para a compra e colocação da
grade. Na parte missionária,
a igreja já apoia 11 projetos
com vistas a dotar mais um
ainda neste ano. Há dois seminaristas se preparando para
o ministério.

Conferência
Missionária
ra sobre o que Deus tem feito
na sua vida e de sua família,
tendo três dos seus ﬁlhos no
ministério missionário ordenado pastores. Irmã Anita é a
remanescente na igreja, dos
membros fundadores.

Machali - Chile

De 27 a 29 de setembro
deste 2019, o TBM de Ribeirão
Preto SP realizará sua Conferência Missionária Anual tendo
como preletor o missionário
estadunidense, Garry Lee
Tyler. Pr. Garry é fundador da
Igreja Batista Emanuel em Limeira SP e Presidente da MBIB
– Missão Batista Internacional
Brasileira. O tema da conferência será: “Ribeirão Preto, nossa
Jerusalém”. Haverá interpretação para surdos através do ministério do missionário Carlos
Johnson.

Dicas de Leitura

Deus tem derramado ricas bênçãos sobre o projeto
de plantação da Iglesia Bautista em Machali, Chile, através
do ministério do missionário
Pr. Valtair de Oliveira, sua esposa Raquel e os ﬁlhos: João,
Josué e Joel. O casal esteve
recentemente aqui no Brasil
participando do Encontro da
AMI, sua missão, e ao retor-

narem encontram a igreja
no mesmo ritmo com muita
alegria e dedicação à vida de
oração. Logo que lá chegaram
foi realizado a despedida de
Matias e Kristen que estiveram com eles durante 8 meses
e agora partiram para Costituicion, no Sul do Chile, para
plantar uma igreja. Na foto a
despedida.

Observatório
Missionário 5

É preciso espantar o medo para que a vida não se
encolha. Mas o medo só sai quando se confia.”
Rubem Alves

CONHECENDO OS MÁRTIRES DA
IGREJA PRIMITIVA
Bryan M. Litfin
Editora Vida Nova
www.vidanova.com.br
Os relatos de martírio preservados do cristianismo primitivo são
especialmente intensos e dramáticos. “Conhecendo os mártires da
igreja primitiva” reúne em um único
volume as principais histórias de
martírio da igreja primitiva, com traduções de escritos
originais e comentários de especialistas. Uma verdadeira
inspiração para quem serve a Deus.
APRENDENDO A VIVER COMO
JESUS
Christopher J. H. Wright
www.mundocristao.com.br
Nem sempre a discussão do
momento é a que verdadeiramente importa. O grande desaﬁo, e que
deveria ser nosso principal foco, é
tornarmo-nos semelhantes a Cristo.
Nosso estilo de vida deve reﬂetir,
em cada aspecto, o exemplo legado
pelo Mestre, o que implica reconhecer que viver como Jesus
é ser guiado pelo Espírito.
CRISTO E A IGREJA: UM ESBOÇO
DOS PRINCÍPIOS DA IGREJA DO
NOVO TESTAMENTO
William MacDonald
www.chamada.com.br
Quando as pessoas pensam sobre a igreja, tendem a reﬂetir sobre
o sistema organizado da religião que
começou a desenvolver-se um século
após a era apostólica, sob o imperador Constantino. Mas isso é o que se
entende por “igreja” no NT? Qual é
a visão de Deus sobre a igreja? Como ela deve funcionar
na sociedade atual?

Como a Bíblia
chegou até nós em
Português

A

Parte 2
Copiado mecanicamente

invenção da prensa mecânica por Gutenberg em
1440 permitiu a reprodução de texto de maneira
rápida, em maior número de copias, preços mais
acessíveis, e a publicação dos livros do NT num único volume.
A imprensa também foi valorizada por judeus portugueses e,
em 1487, surge o primeiro livro impresso em Faro - Portugal,
o Pentateuco hebraico de Samuel Gacon, e em 1491, o de
Onkelos em Lisboa.
Erasmo - Textus Receptus (TR)
Desidério Erasmo (c.1466-1536), conhecido como Erasmo
de Roterdã, ﬁlósofo, teólogo e professor começou em 1505 em
Oxford a compilação dos Textos Bizantinos em Grego do NT,
conhecido como Textus Receptus, e deu início a sua própria
tradução deste NT grego para o latim. Em 1516, Erasmo publicou esta compilação e tradução do NT para o latim (páginas
da esquerda em grego e da direita em latim), surgindo assim
o primeiro NT impresso em grego e uma versão “ﬁel” do NT
agora disponível em latim, pois existiam versões falhas e por
vezes tendenciosas de edições em latim naquela época, em
especial a Vulgata Latina de Jerônimo, baseada no Texto Alexandrino de Origines. Erasmo publicou outras quatro edições
de seu trabalho: 1519, 1522, 1527 e 1535. Após a sua morte
em 1536, a Igreja Católica colocou as edições de Erasmo em
sua lista proibida de publicações.
Chaim-Bomberg Texto Massorético
Devido à perseguição em grande parte da Europa, muitos
judeus na época medieval migraram para Portugal e Espanha,
região que seria o centro mundial do judaísmo no ﬁnal do séc.
XV. Com esta presença judaica, a região também se tornaria
protagonista no uso da prensa mecânica para os “Incunábulos”,
primeiras impressões realizadas na Península Ibérica. Após a
expulsão imposta aos judeus pela Espanha e por Portugal no
ﬁnal do séc XV, muitos judeus ibéricos, chamados de judeus serfaditas foram para o norte da Itália levando com eles os Textos
Massoréticos que possuíam desde o início da época medieval,
e todo o conhecimento tipográﬁco adquirido por judeus impressores que migraram da Itália para a região ibérica em anos
anteriores. E, em 1488, foi impresso o Texto Massorético por
Gershom Soncino, da família de impressores judeus serfaditas
ativos na Itália, texto que mais tarde foi usado por Lutero. A
invenção da imprensa também permitiu que o Texto Massorético Hebraico do judeu serfadita Jacó ben Chaim, copiados
cuidadosamente à mão há séculos pelos judeus massoretas,
fosse também impresso e publicado em Veneza em 1524 por
Daniel Bomberg, versão conhecida como a “Segunda Grande
Bíblia Rabínica”, ou “Segunda Edição de Bomberg”, sendo
a única recensão massorética autorizada e o padrão para a
Bíblia Hebraica. A Bíblia de Ferrara em ladino, outra tradução
sefardita, apareceu pela primeira vez no séc. XVI e reimpressa
no século XVII, ajudou indiretamente as traduções em espanhol
(Reina Valera), em inglês (KJV), e em português (Almeida),
já que Almeida havia também lido a Reina Valera. Portanto,
historicamente podemos dizer que devemos muito aos judeus
sefarditas, pois na época da Reforma, o Antigo Testamento
veio basicamente dos judeus Ibéricos - os judeus sefarditas.
Bíblia em Vários Idiomas
A Bíblia foi traduzida em diversas línguas e o Evangelho
de Jesus Cristo alcançou rapidamente não só o mundo antigo,
como o recém-descoberto “mundo novo”. O Texto Massorético
Hebraico Sefardita do Velho Testamento e o Texto Bizantino
Grego do Novo Testamento, chamado de Textus Receptus,
Tradicional ou Majoritário foram fundamentais para todas as
traduções da Bíblia na época da Reforma, como a Versão Autorizada, também chamada de King James Version em inglês,
a Statenvertaling em holandês, a Reina em espanhol e sua
revisão Valera, a Almeida em português, e as traduções de outras importantes línguas da época usaram o Texto Massorético
Hebraico sefardita editado por Jacó ben Chaim em 1524 e 1525.
Sumário
O nome de João Ferreira Annes de Almeida está intimamente ligado à Bíblia. Ele é o tradutor da Bíblia mais apreciada
e usada em português.
*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

6 Visão
Panorâmica
Existe evidência
de que Deus
re s p o n d e à s
orações?

I

Barbosa Neto

ncontáveis histórias podem ser citadas de doenças curadas,
exames aprovados, arrependimento e perdão concedidos,
relacionamentos restaurados, ﬁlhos famintos alimentados,
contas pagas e vidas e almas salvas através da eﬁcácia da oração.
Então, sim, há muitas evidências de que Deus responde às orações.
No entanto, a maioria das evidências é anedótica e pessoal e isso
incomoda a muitos que pensam em “evidência” apenas como
aquilo que é observável, mensurável e reproduzível.
As Escrituras ensinam claramente que as orações são respondidas. Tiago 5.16 aﬁrma que “Muito pode, por sua eﬁcácia, a súplica
do justo.” Jesus ensinou a Seus discípulos que “Se permanecerdes
em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o
que quiserdes, e vos será feito” (João 15.7). Primeiro João 3.22 ecoa
essa verdade, dizendo que “aquilo que pedimos dele recebemos,
porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele
o que lhe é agradável.”
Além disso, a Bíblia está repleta de histórias de orações respondidas. A oração de Elias por fogo do céu (2 Reis 1.12), a oração
de Ezequias pela libertação (2 Reis 19.19) e a oração dos apóstolos
por ousadia (Atos 4:29) são apenas três exemplos. Já que estas
narrativas foram escritas por testemunhas oculares dos eventos,
elas constituem evidência clara de oração respondida. Pode-se,
naturalmente, opor isso ao defender que a Escritura não apresenta
evidência observável no sentido “cientíﬁco”. No entanto, nenhuma
declaração da Escritura jamais foi conclusivamente refutada, então
não há nenhuma razão para duvidar do seu testemunho. Na verdade,
rotular alguns tipos de evidência como sendo “cientíﬁcos” e outros
tipos como “não-cientíﬁcos” é uma distinção distorcida e artiﬁcial
na melhor das hipóteses. Esta distinção pode ser feita apenas
antes da avaliação dos dados. Em outras palavras, a escolha para
avaliar a eﬁcácia da oração apenas à luz de evidências observáveis
não é uma escolha motivada pelos dados, mas por compromissos
ﬁlosóﬁcos anteriores. Quando esta restrição arbitrária é colocada
de lado, os dados bíblicos falam claramente por si.
Ocasionalmente, um grupo de pesquisadores realiza um estudo
cientíﬁco sobre a eﬁcácia da oração. Seus resultados são geralmente
que a oração não tem efeito (ou possivelmente tenha até um efeito
negativo) sobre, por exemplo, o tempo médio de recuperação de
pessoas em tratamento médico. Como podemos compreender os
resultados de estudos como estes? Existem razões bíblicas para a
oração não respondida?
Salmo 66.18 diz: “Se eu no coração contemplara a vaidade, o
Senhor não me teria ouvido.” Da mesma forma, 1 João 5.15 qualiﬁca
receber “os pedidos que lhe temos feito” com a nossa obediência
aos mandamentos de Deus. Tiago observa que “pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres”
(4.3). Assim, algumas razões para a oração não respondida são o
pecado não confessado e motivações erradas.
Uma outra razão para a oração não respondida é a falta de fé:
“Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; pois o que duvida
é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não
suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa” (Tiago
1.6-7). Hebreus 11:6 também identiﬁca a fé como uma condição
necessária para um relacionamento com Deus, algo sempre mediado pela oração no nome de Cristo: “De fato, sem fé é impossível
agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima
de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que
o buscam.” A fé, então, é necessária para a oração respondida.
Finalmente, alguns críticos do Cristianismo argumentam que,
já que Jesus instrui os Seus discípulos a “pedirem o que quiserem”,
todas as orações devem ser respondidas. No entanto, tais críticas
ignoram completamente as condições da promessa na primeira
parte do versículo: “Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós.” Esta é claramente uma receita para
orar dentro da vontade de Deus; em outras palavras, a genuína
oração a qual Deus responde sempre é, de fato, uma oração que
solicita, explícita ou implicitamente, que a vontade de Deus seja
feita. A vontade de quem ora vem em segundo lugar. O próprio
Jesus orou assim em Getsêmani (Lucas 22.42). A humilde oração
da fé permite que a oração possa ser respondida com um “não”;
alguém que não ofereça tal oração – qualquer pessoa que exija
receber uma resposta - não tem o direito de esperar uma resposta.
Uma outra razão pela qual tantos estudos relatam a ineﬁcácia
da oração é que é impossível eliminar as variáveis associadas com
a condição espiritual daqueles que oram (é o peticionário sequer
um crente?), a motivação por trás da oração (é para fornecer
provas ou porque o Espírito Santo os levou a orar?), a maneira
em que eles oferecem a sua oração (estão orando uma expressão
estereotipada ou intencionalmente trazendo os seus pedidos a
Deus?) e assim por diante.
Mesmo se todas essas variáveis pudessem ser eliminadas, um
problema principal permaneceria: se a oração pudesse ser testada
empiricamente e forçada a produzir resultados conclusivos, isso
eliminaria a necessidade de fé. Nós não podemos “descobrir” Deus
através de observações empíricas; aproximamo-nos dEle pela fé.
Deus não é tão desajeitado que se revelaria de maneiras contrárias
a suas intenções. “...é necessário que aquele que se aproxima de
Deus creia que ele existe.” A fé é o pré-requisito e a prioridade.
Será que Deus responde às orações? Pergunte a qualquer
crente, e você vai saber a resposta.
Cada vida transformada de cada crente é a prova de que Deus
responde às orações.

Fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele
que obedece a Deus, confia nEle; aquele que confia
em Deus, obedece-lhe.” Charles Spurgeon
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Consagração Pastoral em São Paulo

N

o dia 06 de julho
de 2019 às 19h nas
dependências do
Templo Batista em Vila São
José liderado pelo Pr. Ademário Jr, ocorreu a consagração ao ministério pastoral do
obreiro e missionário Jonas de
Souza. A examinacão do candidato ao ministério pastoral
já havia ocorrido no dia 04 de
maio de 2019 sendo o mesmo aprovado e recomendado
a consagração pastoral.
Esteve presente no culto de
consagração os seguintes pastores: Ademário do Templo Batista
em Vila São José; José Reginaldo
da Primeira Igreja Batista Bíblica
em Jardim São Pedro; Manoel Fernandes da Igreja Batista
das Imbuías; Paulo Cesar da
Primeira Igreja Batista Bíblica
em Jardim Vera Cruz; João Henrique Presidente do Ministério

Rocha Eterna; Danilo Coelho da
Igreja Batista Nova Vida; Ricardo
Brito do Ministério Luz para o
Oriente, e Josiel, missionário da
Igreja Batista Independente de
Serrana SP.
O pastor Jonas é casado
com Silvana, Pai da Esther e
do Calebe. É missionário do
Ministério Rocha Eterna e desenvolve o trabalho de evangelização aos presidiários na
capital de São Paulo.

Ordenação Pastoral em Cuiabá MT

N

o dia 27 de julho
de 2019, na Igreja
Batista Maranata
Independente no Bairro Jardim Florianópolis, Cuiabá MT,
foi realizado a examinacão e
ordenação do irmão Francisco
Gonçalo Pinto. O exame doutrinário e pastoral foi realizado
na parte da manhã do dia 27,
das 09 às 12 horas. O culto de
ordenação foi no mesmo dia,
à noite, tendo como pregador
o missionário Peter Doollitle.
Natural de Santo Antonio do Leverger, nascido no
dia 17 de outubro de 1974,
Francisco converteu-se a
Cristo em 1994, aos 20 anos
de idade durante um culto de
aniversário da Igreja Batista
Fundamental em CPA, Cuiabá.
Casou-se com Sharon Raehl
(05/10/1973) no dia 05 de junho de 1999 e com ela teve
três ﬁlhos: Matthew (03/08/
2005, Alexandre (04/04/2007)
e Isabella (30/04/2009).
Na área acadêmica, Francisco é Graduado em Letras
Português/Inglês (1996); Especialização em Linguística Textual (2002) e Ciência da Computação e Informação (2004).
Atualmente está cursando o
Internacional Bible Institute,
pela BIMI (bimi.org).
Sua formação e experiência ministerial ocorreu dentro
da igreja local trabalhando a 12
anos como missionário não remunerado (trabalhou na área
proﬁssional para sustentar a

família) ao lado do missionário John C. Raehl, da Igreja Batista Maranata Independente
no Bairro Jardim Florianópolis,
Cuiabá, MT. Também participou
do ministério de acampamento
na Estância Maranata nesses 12
anos (2007 a 2019). Pode-se dizer que Francisco foi treinado
nos moldes dos discípulos de Jesus, caminhando com o mestre.
No período de 2007 a
2009, Francisco substituiu o
missionário John Raehl quando este estava em Furlough.
Nesse período trabalhou no
ensino, discipulado, ministério de jovens e adolescentes,
aconselhamento, professor de
escola dominical para jovens e
adultos, ministério de música,
entre outros.
Francisco está agora entrando em uma nova fase de
sua vida ministerial. Foi aceito
como missionário da BIMI e
está de saída para levantar sustento nos EUA a partir deste
mês de agosto. Após conseguir sustento deverá retornar
a Cuiabá para trabalhar na
plantação de igrejas.

Concílio de Pastores
Moderado pelo Pr. John
C. Raehl, o Concílio de Pastores reuniu-se no dia 27 de
julho sendo formado pelos
pastores: Peter Doollitle,
Wanderley Borges de Faria,
Douglas Carrijo, Antonio José
Duarte, Danilo Elvis Costa,
Bryan Mark Surrett, Mano-

el Nunes, Safick Vicuna de
Souza, Donizetti Aparecido
Martins Júnior, Vitor Hugo
dos Santos e Moreira, Israel
de Oliveira.
No ﬁnal da examinacão,
o candidato foi aprovado por
unanimidade e o Secretário
do Concílio, Pr. Vitor Hugo dos
Santos lavrou a ata.
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Apresentando o
Messias
Alexandre B. Dutra

“Porque não me envergonho do evangelho de Cristo,
pois é o poder de Deus para
salvação de todo aquele que
crê; primeiro do judeu, e também do grego.”
Romanos 1:16

D

evemos pregar o
Evangelho aos judeus? Sim! Por quê?
Gostaria de compartilhar algumas razões bíblicas
do porquê anunciar as boas
novas do Senhor Jesus aos
judeus. Em primeiro lugar
porque nós, seres humanos,
somos pecadores, como está
escrito: “Porque todos pecaram e destituídos estão da
glória de Deus” (Rm 3:23) e,
desta forma, precisamos de
salvação, como também confessou o rei Salomão: “Na verdade que não há homem justo
sobre a terra, que faça o bem,
e nunca peque” (Ec 7:20).
Porque precisam de consolação, fomos chamados a
consolar Israel “Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso
Deus” (Is 40:1). Temos o Santo
Espírito consolador.
Porque é um Mandamento do Senhor: “E disse-lhes:
Ide por todo o mundo, pregai
o evangelho a toda criatura”
(Mc 16:15). Mas como os discípulos cumpririam esse mandamento? Através do poder
que receberiam da parte do
Senhor: “Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há
de vir sobre vós; e ser-me-eis
testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia
e Samaria, e até aos conﬁns
da terra.” (At 1:8).
Porque há uma bênção
para os que assim o fazem,
em Gênesis 12:3, Deus disse
para o patriarca Abrão: “abençoarei os que te abençoarem”.
O quê, como igreja, podemos
fazer para abençoar Abraão e
seus descendentes, e como
consequência recebermos as
bênçãos divinas? Devemos fazer uma leitura correta dos
textos bíblicos para não incorrermos numa interpretação
errada sobre esse assunto.
Por exemplo, conta-se
que um pastor, ao ler Gênesis
12:3a, quis buscar essa benção prometida e, no domingo,
na igreja, perguntou para a
congregação se conheciam
algum judeu na cidade. Passaram a ele o endereço de um

judeu. Na segunda feira, ele
foi até a casa da família do
judeu, pensando o que poderia fazer em favor do judeu.
Então, ele viu o carro do judeu
todo sujo e decidiu que iria lavá-lo. No outro dia bem cedo
o pastor foi lavar o carro do
judeu. O judeu logo percebeu
o que estava acontecendo. O
pastor terminou o serviço e
voltou para casa esperando
a bênção chegar. Já, no outro dia, no mesmo horário,
o pastor foi acordando com
um barulho na sua garagem.
Ele se levantou da cama e foi
até lá. Quando chegou diante
de seu carro teve uma grande surpresa. O judeu estava
diante dele, com um serrote
nas mãos, serrando o escapamento do carro. Então, o
pastor perguntou assustado:
- Ficou maluco, o que você
está fazendo? O judeu olhou
para ele e disse: - Ontem você
estava batizando o meu, hoje
estou circuncidando o seu.
A maior bênção que podemos levar aos ﬁlhos de Israel é a salvação – perdão dos
pecados, através do cordeiro
de Deus (João 1:29).
Devemos apresentar o
Messias–Jesus através do amor
de Deus (1 Co 13). E como disse
o Dr. Jacob Gartenhaus, judeu
messiânico, com o judeu devemos evangelizar através do
amor, paciência e tato.
O quê pregamos aos judeus? O evangelho: a morte
do Senhor Jesus por nossos
pecados, seu sepultamento,
para levar para o abismo e ao
esquecimento a lembrança
dos mesmos; e a ressurreição,
símbolo da vitória do Senhor
Jesus sobre a morte, o pecado
e Satanás (1 Co 15:1-4).
E o resultado? Haverá
salvação entre os judeus?
SIM! Mas, não em curto prazo e nem em grande número.
Porém, há o remanescente,
aqueles que irão crer em
Jesus e recebê-lo como seu
Salvador pessoal e reconhecê
-lo como o Messias de Israel
(Rm 11:5; Is 6). No mundo há
mais de 7 bilhões de pessoas,
dos quais aproximadamente
20 milhões são de judeus.
No Brasil há cerca de 150 mil
judeus (oficialmente), mas
estima-se que passa de 350
mil judeus e descendentes.
Apresentemos o Messias –
Jesus a eles!

Radar
Geral 7

Certamente você realizará o propósito de Deus, não
importa como esteja agindo, mas faz diferença se você
serve como Judas ou como João.” C.S. Lewis

32º Aniversário
A Primeira Igreja Batista Independente de
Pitangueiras SP, liderada
pelo Pr. Misael A. Firmino
Neto, vai comemorar o trigésimo ano de existência
através da realização de
uma série de conferências

nos dias 23 a 25 de agosto, tendo como preletor,
o Pr. Josélio Otávio Alves
da IBI de Sertãozinho SP.
Contatos com a igreja
e com o pastor Misael:
(16)3952-5527 e celular
(16) 98833-2064.

4º Aniversário
O TBM de Ribeirão
Preto SP, liderados pelo Pr.
Rômulo W. Ribeiro, acaba
de comemorar seu quarto
ano de existência. A data foi
lembrada e marcada pela

realização de uma série de
conferencias abençoadora
nos dias 19 a 21 de julho,
tendo como pregador, Pr.
José Infante Jr, de Vitória
da Conquista BA.

35º Aniversário
Sob o pastorado de
Alexandre José de Oliveira, a IBI de Serrana SP
comemorou 35 anos de
fundação através da reali-

zação de uma conferência
nos dias 24 a 28 de julho.
O pregador foi o missionário Bob Nichols Jr, de
Franca SP.

Integração
Jovem

O Ministério
Integração Jovem
do mês de julho,
no dia 27, aconteceu na Igreja
Batista Independente de Orlândia
SP, sob a liderança
do Pastor Paulo Ricardo Gonçalves.
Compareceram
diversas igrejas
totalizando 110
participantes. o
pregador foi o Pr.
Benjamin Paulo
Leaf, pastor de
jovens da IBIO. No
ﬁnal do culto, o coordenador do ministério, Pr. Wagner de Barros, da Segunda
IBI de Ribeirão Preto, agradeceu a todos e anunciou o

Pastor Rômulo Ribeiro
lança mais um livro
Sob o título, “Provérbios, Sabedoria Antiga
para Tempos Modernos”,
o Pr. Rômulo Weden Ribeiro
acaba de lançar mais um
livro, entre outros tantos
publicados anteriormente.
Trata-se de um comentário devocional do livro de
Provérbios. Embora escritos cerca de mil anos antes
de Cristo, os Provérbios de
Salomão servem de orientação prática para nossos
dias e produzem resultados
práticos na vida de quem os
leva a sério colocando-os
em prática. Pr. Rômulo estudou na Universidade de Bob
Jones nos EUA e tem formação em Letras. Estudos
Pastorais, Administração de
Empresas e Mestre em Pedagogia. Desde 1995 atua
como terapeuta familiar.
Como missionário, plantou

4 igrejas em Goiânia GP.
Londrina PR, Aparecida de
Goiânia GO e Ribeirão Preto
SP, tendo apoiado a plantação de outas. O livro de
Provérbios, pode ser adquirido com Lorena ao custo
de R$ 30,00 cada exemplar,
mais o frete. Acima de dois
exemplares, o custo é de R$
25,00. Lorena: (62) 32474148 ou e-mail lorena@
fundamentocristao.com.br.

Justa Homenagem

local e a data do Integração
Jovem de agosto: Dia 17
na IBI em São Joaquim da
Barra SP, sob a liderança do
Pr. José Mauro Teles.

Membro do TBM de
Goiânia GO, o irmão Dr.
Augusto Brito, Presidente
da 6ª Junta de Recursos de
Goiás, foi homenageado
em Brasília no dia 26 de
junho. Devido ao seu trabalho receber esta homenagem especial das mãos
do Presidente do Conse-

lho de Recursos da Previdência Social, Marcelo F.
Borsio. A entrega da placa
“Salvador Marciano Pinto”
é uma justa homenagem
a esse nobre servidor. E
evento teve lugar no Anfiteatro da Confederação
Nacional do Comércio, em
Brasília.

Segundo Encontro Vocacional
Estamos nos aproximando do 2º Encontro
Vocacional, que será
realizado no Instituto
Bíblico Maranata, nos
dias 6,7 e 8 de setembro deste 2019. Este
Evento tem sido uma
boa oportunidade para

o despertamento não
só do chamado vocacional,
mas do
compromisso que o
cristão
tem com

o Senhor. As vagas
são limitadas e,
portanto, sugerimos que você
faça a sua inscrição o mais rápido possível, entrando
em contato através dos
telefones (43) 99923-

7962 e 3428-1375. Por
e-mail: ibmaranata@ibmaranata.com.br. O valor do investimento por
pessoa é de R$180,00.
Para casais ou grupo da
mesma Igreja o valor será
de R$160,00. Não perca
esta oportunidade!

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
Final

“O fato de ser mulher, não me torna um tipo diferente de
cristão. Mas, o fato de ser cristã, me faz um tipo diferente
de mulher.” Elisabeth Elliot

Projeto Antioquia

N

o dia 20 de julho,
sábado, no TBM
em Ribeirão Preto
aconteceu mais uma reunião
de pastores do Projeto Antioquia. O pregador convidado
foi o Pr. José Infante Jr, de Vitória da Conquista BA, que
estava em conferência na
igreja hospedeira. Na ocasião
o Presidente do Projeto, Pr.
Alexandre José de Oliveira,
da IBI de Serrana relatou que
estava encerrando o segundo projeto para dar início ao
terceiro.
O primeiro projeto foi
para a plantação da Igreja em
Serra Azul SP, com Pr. Kléber
A. da Silva e o segundo para
Porto Ferreira SP, com o Pr.
Messias Israel Bertanha. Nos
três anos do Projeto Porto

Ferreira foram doados R$
51.000,00 através da conta,
Igreja Batista Âncora de Araras, liderada pelo Pr. Deogenilson Santana.
Em seguida foi aprovado projeto para os próximos
três anos. Apresentado pela
IBI de Parque São Sebastião,
Ribeirão Preto, liderada pelo
Pr. Mário D. Baio, para a
plantação da Igreja Batista
Antioquia no Bairro Eugênio
Mendes Lopes, Zona Norte
de Ribeirão Preto, região com
aproximadamente 200 mil
habitantes.
O obreiro à frente da
plantação dessa nova igreja
é o irmão Omar José Campos
de Carvalho com o qual você
pode ter contato através do
telefone: (18) 99812-4317.

O endereço da nova igreja,
por enquanto em um local
alugado é: Rua Sidnei Montana Zucoloto, 250 - Eugênio
Mendes Lopes.
Após a aprovação do
novo projeto foi eleita por
voto dos presentes, a nova
diretoria, ficando assim
composta: Presidente, Pr.
Alexandre J. de Oliveira, Vice
Presidente, Pr. José Roberto
de Oliveira; Secretário, Pr.
André Rivoiro. O Projeto
Antioquia conta agora com
o apoio de 25 igrejas.
Para participar, entre em
contato com os pastores:
José Roberto de Oliveira:
(16) 99281-3404; Alexandre
José de Oliveira: (16) 992365526 e André Luiz Rivoiro
(16) 99274-3665.

Breve biografia do
ministério do Pr. Elísio

C

onvertido
em ago sto
de 1993, no
dia dos pais, Elísio Pires
Simões, começou seu
ministério na Primeira
Igreja Batista Bíblica em
Garanhuns PE, aonde
se deu a sua conversão.
Aprendeu e praticou naquela igreja durante três
anos até 1996.
Em dezembro de 1996,
o então Sub Tenente Elísio foi
transferido para Fortaleza, lá
chegando no ﬁnal de janeiro
de 1997. Com espírito missionário, começou a evangelizar
seus colegas de trabalho no
quartel da 10ª Região Militar,
e aos seus conhecidos, amigos e vizinhos. Foi morar no
Moura Brasil e lá, na calçada
da residência de sua mãe,
começou a 1ª Igreja Batista
Bíblica em Fortaleza. Logo se
juntaram a ele e sua família,
alguns Irmãos e simpatizantes,
e formaram a Congregação
Batista Bíblica em Fortaleza,
com o apoio da Igreja Batista
Bíblica em Garanhuns PE. Com
o crescimento do número de
irmãos, foi necessário procurar
um lugar para que fosse instalada a congregação. Surgiu
a oportunidade de alugar um
local na Travessa da Saudade,

S/N, bairro Moura Brasil. Ali
funcionou a congregação durante quase quatro anos.
Em 1999, mais precisamente em 26 de junho, foi
organizada como Igreja e, no
mesmo dia o irmão Elísio Pires Simões foi consagrado ao
Ministério Pastoral e o irmão
Francisco Gomes dos Santos
ao diaconato. Francisco Gomes, atualmente, já foi ordenado ao ministério pastoral.
O Senhor estava trabalhando
através daqueles irmãos de
um modo muito especial e
o trabalho cresceu. Ali aconteceram muitas conversões,
foram realizados batismos,
celebrado a ceia do Senhor,
casamentos, e muito mais.
Dentre os convertidos estava a irmã Amélia, genitora
do Pastor Elísio. Deus tocou
no coração da Irmã Amélia,
levando-a a doar a sua resi-

dência na Rua da Saudade,
206 - Moura Brasil, onde foi
construído o Templo da Primeira IBB em Fortaleza. No
dia 14 de outubro de 2001 a
Primeira Igreja Batista Bíblica
em Fortaleza realizou o Culto
de Dedicação do Templo.
Depois de alguns anos
em oração, o Senhor lhes
concedeu que comprassem
um terreno, na Rua Adarias
de Lima, 262 - Moura Brasil.
Ali passaram a construir um
novo templo, para maior conforto para a igreja que crescia.
No mês de junho de 2019 a
Igreja completou 20 anos de
proclamação do Evangelho.
É importante registrar que
as irmãs Carminha, Amélia e
Gorete muito contribuíram
para o estabelecimento da
Primeira Igreja Batista Bíblica
de Fortaleza, no Bairro Moura
Brasil.

Na foto: Pr. Elísio Pires Simões. Esposa: Sandra R. Rodrigues Simões
Filhos: Elton, Alissandra, Nadja, Nyedja e Wedja.
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Selma Maria Pavan Agnesini

Hoje acordei com o coração
saudoso. Há exatos 57 anos eu
recebia o Senhor Jesus como
meu Salvador. Voltou-me à
memória os dias da infância
quando a semente da Palavra
de Deus foi plantada pela família
Baviera, vizinhos que residiam
nos fundos do prédio velho da
Igreja Metodista de Batatais, e
de quem ouvimos as primeiras
histórias bíblicas. Semente essa
regada anos depois pela família
do Dr. João de Paula, que chegara à nossa cidade vindo da Igreja Presbiteriana de São Paulo,
tendo vindo para morar. Pai,
mãe e quatro ﬁlhos em frente
à minha casa por um ano, tempo suﬁciente para que minha
família percebesse que tinham
algo que não possuíamos e a
partir de uma grande amizade
que nos uniu, ouvimos a Palavra
de Deus sendo pregada também
com atitudes.
Nesse período chega a
Batatais a família do Pr. Jaime
W. Rose, missionário vindo dos
EUA, que foi recepcionada pelo
Dr. João que lhes ofereceu a garagem de sua casa para iniciar
ali um trabalho de evangelismo
e a semente assim frutiﬁcou.
De porta em porta o Pr. Jaime
distribuía folhetos e o convite
para os moradores participarem
do início dos cultos. Dois meses se passaram até que minha
mãe Ana, meu irmão Álvaro e eu
deixássemos de ouvir da janela
do quarto a pregação e os hinos
entoados do outro lado da rua
e aceitássemos o convite para
entrar naquela garagem onde
as duas famílias e mais alguns
visitantes congregavam.
Naquele dia 28 de julho de
1963, durante a mensagem, o
Espírito Santo tocou meu coração e, em lágrimas, recebi a
Jesus Cristo como meu Salvador. Tomei o hábito de anotar
as mensagens e os versículos
estudados no culto de domingo
e na manhã seguinte, durante a
aula de religião que tínhamos no
currículo do Colégio Auxiliadora onde eu estudava, pegava a
Bíblia que, invariavelmente, era
deixada no canto da mesa da
professora e perguntava o que
signiﬁcavam aqueles versículos
que tratavam da salvação pela
graça, por meio da fé, ou daqueles que enfatizavam a adoração
a Deus como Único e verdadeiro
Senhor, ou das imagens de escultura às quais venerávamos.
Nem preciso dizer que, no ﬁnal
daquele ano eu fui convidada a
procurar outra escola.
Convidada pelo Pr. Jaime, alguns meses depois de minha conversão, com a ajuda da D. Nancy,
já estudava a Bíblia para poder
lecionar aos pequeninos que
chegavam e a classe de juniores
foi iniciada. No próximo ano, no
mês de maio, acontecia o culto de
Inauguração do prédio construído por meu pai, que era mestre
de obras, no terreno da rua José
Garibaldi, até então sem asfalto
e cercada por matagais. Nascia
ali a Igreja Batista Independente
de Batatais com a presença do Pr.
Harry Ballback, reitor do Palavra
da Vida, o quarteto Palavra da
Vida, a cantora Romilda e o coral
da IPB de Altinópolis.
Aos poucos outros visitantes foram chegando, “e o Senhor

Foto maior: IBI Batatais
no ano de 1967. Foto
menor, Álvaro, Ana e
Selma Pavan, 1968
acrescentava à igreja os
que iam sendo salvos”
(Atos 2:47) e uma nova
família se formava, a
igreja, o Corpo de Cristo, nos acolhia e juntos
visitávamos, fazíamos cultos
ao ar livre nas esquinas da Vila
Maria, ou na praça da Matriz
onde subíamos nos bancos
para cantar ou dar nosso testemunho de salvação em Cristo
Jesus. Nos reuníamos na casa
do pastor quase todas as noites
para ensaiar os hinos especiais
do domingo, estudar juntos as
lições da Escola Bíblica Dominical, ou ouvir maravilhados as
bênçãos das Conferências onde
Pr. Jaime saia pregar. Algumas
vezes o acompanhávamos pois a
Palavra ardia em nosso coração
e sempre queríamos ouvir mais.
Assim, fomos a Carapicuíba com
os jovens para participar de uma
Conferência onde Pr. Jaime era o
pregador. No retorno a Batatais
atolamos na lama da estrada e
tivemos de pedir resgate, ou
quando fomos com a Kombi
do pastor em 10 pessoas até o
Acampamento em Panorama,
divisa com Mato Grosso para
descobrir, lá chegando, que era
apenas para americanos e, Dosoaldo e eu, sem saber a língua,
chorávamos durante as mensagens com o toque do Espírito
Santo falando conosco.
Aos poucos Deus foi abrindo
portas, cultos eram realizados
nas casas, a Rádio Difusora de
Batatais separou alguns minutos em sua programação para
que a mensagem da Palavra de
Deus fosse pregada e os hinos
em louvor ao Senhor fossem
entoados no programa “Chuva
de Bênçãos” durante anos.
No domingo pela manhã,
logo após a EBD entrávamos
na Cadeia Pública de Batatais
marchando e cantando, ao som
do acordeão da dona Nancy, o
corinho: “Mesmo que eu não
marche na infantaria ... soldado de Cristo eu sou”. Um salão
na Vila Cruzeiro foi alugado e no
domingo à tarde saíamos de casa
arrebanhando as crianças que
encontrávamos pelo caminho
que, sentadinhas em banquinhos do lado de fora do salão
ouviam as histórias bíblicas, enquanto a mensagem era pregada
aos pais lá dentro. “E o Senhor
acrescentava à igreja os que iam
sendo salvos”.
Após a conversão de alguns
irmãos que moravam na fazenda
Macaúbas começamos a usar

o trem da antiga Mogiana para
chegar lá nos sábados à tarde e
levar a Palavra aos vizinhos e amigos daqueles irmãos que abriram
sua casa para reunir a igreja.
Nem tudo eram ﬂores. Havia
espinhos também. Fomos isolados por familiares, afastados
do convívio de colegas e amigos
da escola, quase apedrejados
num culto ao ar livre na cidade
de Orlândia pouco tempo depois da conversão do ex padre
Aníbal Pereira dos Reis, e até
mesmo ouvimos impropérios e
xingamentos de pessoas que não
queriam receber os folhetos que
distribuíamos de casa em casa,
mas “o Senhor acrescentava à
igreja os que iam sendo salvos”.
Nossas reuniões dos jovens
quase sempre terminavam com
uma caminhada até o “Ao Mercadinho” onde a tia Maria nos
servia um delicioso sorvete. E
remexendo a memória muitos
mais poderia ficar registrado
porque era uma igreja viva, com
pessoas salvas pelo sangue de
Cristo, sob o poder do Espírito
Santo, no eterno amor de nosso
Deus, onde coisas aconteciam
que só Deus para explicar.
Uma igreja em movimento, onde pecadores salvos pelo
precioso sangue do Senhor Jesus Cristo se ministravam mutuamente nos dons espirituais,
celebravam a Ceia do Senhor,
partiam o pão, evangelizavam,
amavam missões e se reuniam
na presença do Cristo ressurreto em oração e pregação. (Atos
4:31, Atos 18:9). “E o Senhor
acrescentava à igreja os que
iam sendo salvos”.
Hoje eu completo 57 anos de
vida, pois nasci de novo no dia em
que recebi o Senhor Jesus como
meu Único e Suﬁciente Salvador.
Tornei-me membro do Corpo de
Cristo. Tornei-me igreja. Não sou
tradicionalista, mas tenho tradição. Tenho uma história de vida
cristã, imperfeita, com muitas falhas, por pecadora que sou, mas
agradeço ao meu Deus por seu
amor por mim, por meus pais e
irmão, por meu pastor e pai na fé,
por meu saudoso esposo, companheiro na jornada por 28 anos, por
meus ﬁlhos, heranças do Senhor,
e por cada um dos anjos que me
acompanham até hoje nessa caminhada. A Deus toda a glória!

