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Projeto Venezuela

O

Projeto Venezuela está
na reta ﬁnal
e os últimos preparativos estão sendo feitos
pelo missionário Alexandre e sua família. A
sua ordenação pastoral está marcada para
o dia 19 de outubro e
a partida para o campo dia 16 de novembro. Na ida para o campo
ele passará ainda por Manaus AM e Boa Vista RR, antes de entrar na Venezuela. A
família está providenciando
a documentação necessária.
As crianças estão animadas e
querendo chegar logo à Ve-
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Conferência Missionária
Internacional em Ribeirão Preto

A

nezuela. Anelise, com 8 anos,
está cursando o terceiro ano;
Arthur com 5 anos, sendo
alfabetizado. Estejam todos
orando pela família e a nova
etapa na obra missionária:
Alexandre, Aline, Anelise e
Arthur.

Duas igrejas do Nordeste
celebram o Jubileu de Ouro

jornaldeapoio.com.br

IBIRP - Igreja
Batista Independente de Ribeirão
Preto SP, liderada pelo Pr.
Milton José Nunes, realizou de 21 a 25 de agosto,
a Conferência Missionária
Internacional, tendo como
preletor o Pr. Joel Logan, da
Tabernacle Baptista Church, Greenville SC, nos EUA.
Além do Pr. Logan, vieram
dos EUA mais 22 pessoas,
sendo três pastores e um
evangelista. Um dos pastores foi o Terrill N. Rose,
ﬁlho do fundador da IBIRP,
Pr. Jaime W. Rose. A Tabernacle Baptista Church é a
igreja do Pr. Jaime Rose.
Foram convidados a

participar das
conferências,
as 61 igrejas e
congregações
Batistas Independentes da
região metropolitana de
Ribeirão Preto
e adjacências
e, durante todas as noites
de conferências estiveram
presentes pastores e irmãos
representantes de muitas delas. Como
não foi anotado os nomes
dos pastores presentes, não
foi possível divulgar, pois

certamente alguns seriam
deixados de fora. Os irmãos
vindos dos EUA visitaram
8 igrejas da região: Altinó-

polis, Brodowski, Serrana,
Bonﬁm Paulista, São Carlos,
Jardinópolis, Orlândia e Sertãozinho. Pág 03

Pedra fundamental em S. B. Campo SP

N

os dias 20 a 24 de
novembro deste
2019 acontecerá
a comemoração da Igreja
Batista da Paz em Juazeiro
do Norte CE, sob a liderança
do Pr. Paulo Alves. O fundador da igreja foi o missionário Pr. Jerry Leonard e sua
esposa France Leonard.
Nos dias 22 a 25 de

agosto aconteceu a comemoração da Igreja Batista
Fundamental de João Pessoa PB, sob a liderança do
Pr. Francisco Cavalcanti Filho. A igreja foi fundada no
dia 24 de agosto de 1969,
pelo missionário Pr. Charles
Smith.
Veja matérias no Radar
Geral, página 7.

Rocha Eterna

D

ois momentos importantes ocorreram no mês
de agosto com a missão
Rocha Eterna. O primeiro
foi na sede na missão em
Ribeirão Preto. Os missionários tiveram um tempo
de aprimoramento e comunhão com dois missionários norte-americanos: o
Presidente da Rocha Eterna
nos EUA, Dr. Terry Ellis e o
Pr. Michael Adams. Além
do curso, os missionários
ouviram o testemunho do
irmão Francisco, que saiu
da prisão a alguns anos e
teve o prazer de informar
a salvação de sua ﬁlha. Nas
suas orações pelo trabalho
da Missão Rocha Eterna,
ore também pelos ex-detentos convertidos que
voltam à vida aqui fora e

enfrentam diﬁculdades de
reintegração à vida social.
O segundo acontecimento
foi no dia 27 de agosto em
São Paulo, capital, na sede
do Governo estadual: Dr.
Nivaldo Reativo, novo Secretário da Administração
Penitenciária do Estado de
São Paulo, em um encontro
com o Presidente da Rocha
Eterna no Brasil, Pr. João
Henrique Nunes Alves reforçou a parceria com o Ministério Rocha Eterna dizendo
que somente o evangelho é
a esperança do preso.

C

omo forma de
gratidão a Deus,
é costume a celebração de lançamento
da pedra fundamental no
início da construção de um
edifício para cultos. Foi por
essa razão que, no domingo
dia 18 de agosto de 2019,
pela manhã, os irmão da
Igreja Batista Independente em São Bernardo
co Campo SP, realizaram a
cerimônia no local em que
foram iniciadas as obras de
construção de um edifício
de quatro pavimentos, sendo que a nave e mezanino
terá lugar para 500 pessoas.
O ato solene, dirigido
pelo missionário Tomé
Lopes dos Santos e pelo
Pr. Antonio Majela Pupin,
contou com a presença de
60 pessoas na realização
do culto matutino da igreja. A programação contou,
além da mensagem, com
a apresentação de um jogral de dedicação do local
a Deus, tendo sido coloca-

do na pedra fundamental
a Bíblia que foi usada no
primeiro culto realizado
com a assinatura de todos
os membros e congregados
ali presentes. Também foi
redigida uma ata histórica
descrevendo a história do
terreno e uma cópia foi
colocada dentro da Bíblia.
De acordo com informações fornecidas pela
liderança da igreja, para
chegar ao ponto em que
está a construção, foi investido 300 mil reais, e a
obra está na fase de cobertura do subsolo com gastos previstos para 100 mil
reais. Cobrindo o subsolo
será feito uma adaptação
do espaço para que ﬁque
adequado à realização dos
cultos no local, podendo
ﬁcar livre dos gastos com
aluguéis. Feito a mudança,
as obras de construção terão continuidade até terminar os quatro pisos. A fase
para a construção do térreo e mezanino custar 320

mil reais. Os planos são de
mudar-se para o local ainda
em 2019. A localização da

igreja é Rua Batalhão Borba
Gato,77 Jardim Hollywood
São Bernardo do Campo SP.

2 Editorial
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Força é acreditar no amor quando você só
conhece a decepção”.
Setembro de 2019 •
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“Positividade Tóxica”

V

EXPEDIENTE

ocê já ouviu falar em
“positividade tóxica”?
Usada por Ana Beatriz
Rosa, editora de comportamento
do HuﬀPost Brasil, a expressão,
criada pela psicóloga Erika Maracaba, através de um post, descreve as pessoas que, através das
redes sociais, querem transmitir
a idéia de que tudo sempre vai
bem. Seria como se cada pessoa
fosse um ator representando a
si mesmo em um mundo sem
problemas. Ana Beatriz sugere
que “basta uma passeada no Instagram para a gente ser nocauteado com aquela sensação de que
todo mundo está bem o tempo
inteiro. Com os melhores drinks.
Os melhores sorrisos. As melhores
roupas. Nas melhores viagens”.
Trata-se de uma ﬁlosoﬁa que olha
a vida apenas pelo lado belo,
como se nada existisse de negativo. Para proﬁssionais da psicologia, tal comportamento contribui
para a limitação da própria experiência humana, como se a vida
pudesse ser editada, cortando as
experiências negativas, ou como
como uma foto tratada por um
especialista em photoshop.
O texto de Ana Beatriz fala em
uma espécie de ditadura da felicidade. Uma rede, um momento,
uma época em que só é permitido expressar, falar e postar os
sentimentos bons.
Os ruins, os pesados, porque
difíceis, as pessoas põem para debaixo do tapete... Mas ao deixar
as redes e voltar para a vida real,
as pessoas não conseguem evitar
os males nossos de cada dia.
Mas, de acordo com a própria
Érika, “quanto mais a gente
ignora os nossos sentimentos,
mais perdemos a nossa habilidade de lidar com eles. E isso é tão
perigoso quanto uma bomba-relógio. É impossível estarmos bem
o tempo inteiro. A única maneira
de isso acontecer seria se nós nos
privássemos de todo e qualquer
contato com as experiências da
vida real”.
Nas teologias horizontais
deste ﬁm dos tempos, como da
prosperidade, por exemplo, em
que adotam um “deus utilitarista”, uma espécie de oﬃce-boy
que atende imediatamente a
todos os pedidos, os adeptos se
acostumaram à alimentação fast
food e igrejas self service. Para
estes, a pregação que agrada é
exatamente esta do Instagram,
do Twitter, ou do whatsapp, sem
levar em conta as mensagens
mais “pesadas”. E, se acontece de
lhes chegar algo desagradável, é
fácil deletar.
Nossa cultura é imediatista
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assim. Eu não
tenho que sofrer. Preciso ser
positivo. Tenho
que me cercar apenas de bons
ﬂuídos. Mas essa é uma fuga da
realidade e não tem como ir longe. O encontro com a realidade é
logo ali e não há frase motivacional, nem perícia de coach capaz
de resolver a situação.
Por mais sincera que seja uma
pessoa que se tornou adepta
de tal crença e prática, chegará
o momento da prestação de
contas com a realidade. Diante da
realidade do sofrimento, de fato,
que não dá para ser ignorado,
haverá saída? Segundo o texto
da Ana Beatriz, há uma frase que
se tornou bastante popular nas
redes sociais: “Fake Until You
Makelt” (Finja até se tornar real).
Mas a mente humana tem limites
e quando há conﬂito com a vida
real. Fica difícil continuar acreditando na mentira.
O que de fato precisamos é
da verdade. Nada há de errado
alimentar a mente com bons
pensamentos. O próprio apóstolo Paulo, vivendo um momento
amargo em sua vida dentro de
uma prisão romana, escreveu
aos crentes de Filipos: “Quanto
ao mais, irmãos, tudo o que é
verdadeiro, tudo o que é honesto,
tudo o que é justo, tudo o que é
puro, tudo o que é amável, tudo o
que é de boa fama, se há alguma
virtude, e se há algum louvor,
nisso pensai” (Fp 4.8). E ele acreditava nisso, mesmo vivendo um
momento adverso em que seria
fácil ﬁcar inquieto e ansioso.
E o que reforça mais ainda a
veracidade dos estímulos de Paulo é o fato de, logo em seguida,
no mesmo contexto, (Fp 4.11-14)
ele testemunhar de si mesmo: “...
já 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”. Além
do aprendizado, ele coloca dois
elementos no texto que são
essenciais para o cristão. Ao dizer
“Posso todas as coisas em Cristo
que me fortalece” (13), reconhece
a ação de Deus. Ao reconhecer
que os ﬁlipenses ﬁzeram bem
“em tomar parte” na sua aﬂição
(14), reconhece que Deus usa
pessoas. Portanto, eu e você, não
precisamos lançar mão dessa
“positividade tóxica” para viver
bem. Precisamos crer em Deus e
conﬁar que Ele usa nossos iguais
para nos abençoar.
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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Os meios de comunicação
Em nome da informação, a imprensa brasileira e a
mundial estão disseminando a discórdia 24 horas por
dia ao redor do mundo. Ao invés da notícia factual,
os meios de comunicação analisam e comentam
os acontecimentos políticos e religiosos de acordo
com o seu viés ideológico ou interesse econômico.
Escrevendo sobre a mesma matéria, a Carta Capital,
por exemplo, irá concluir o oposto que concluiu a
Revista Crusoé porque o compromisso do jornalismo
não é mais com a informação precisa, mas, sim,
com a formação de opiniões. A imprensa virou um
conglomerado de seitas em busca de seus próprios
prosélitos. Consequentemente, o Brasil está dividido,
os Estados Unidos estão divididos e o mundo está
dividido. Mas tudo isso foi muito bem profetizado
pelo Profeta Daniel: “... muitos correrão de uma
parte para outra, e o conhecimento se multiplicará”
(Daniel 12:4).
Infelizmente, as notícias também não são isentas
de preconceitos no meio evangélico. O movimento
fundamentalista, por mais necessário que seja, nos
ensinou a atacar e a agredir a honra de outras pessoas.
O Reverendo Billy Graham é considerado um herói
mundial nos dias de hoje, mas, enquanto estava vivo,
foi acusado de ser um falso profeta e um pregador
ecumênico. Ainda que uma informação possa ser
verdadeira, o juízo de valor que fazemos sobre ela
pode não sê-lo. Não é à toa que o nosso movimento
cristão é acusado de ser o único exército no mundo
que atira em seus próprios soldados. A doutrina bíblica
da separação não nos dá o direito de praticar o pecado
diabólico da difamação. Precisamos ser radicais (pois
as nossas convicções estão enraizadas nas doutrinas e
princípios apostólicos), mas, ao mesmo tempo, fugir
dos extremos que nos fazem sentir melhores e mais
corretos que outras pessoas.
Os mais de 80 anos do movimento fundamentalista já demonstraram que “name-calling” (exposição
negativa sobre pessoas ou instituições) não produz

frutos de boa qualidade e causa um “ripple-eﬀect” (efeito
dominó) em pessoas e ministérios inocentes que estão
simplesmente buscando a vontade de Deus. Assim
como o Apóstolo Paulo conseguiu expor o legalismo
dos fariseus sem tentar destruir o judaísmo, nós
podemos contrastar doutrinas e até usos e costumes sem acusar ou difamar os nossos oponentes.
Conhecendo as estruturas de uma cédula genuína,
os nossos alunos perceberão prontamente quando
forem expostos a uma cédula falsa. Porém, se o
conhecimento se iniciar pelo dinheiro falsiﬁcado,
só iremos produzir discípulos automatizados e sem
a capacidade de raciocínio crítico. Eventualmente,
essas pessoas se rebelarão contra nós ou contra o
modelo de cristianismo que lhes foi passado, pois
um ambiente negativo de ensino, em plena era da
informação digital, pode viralizar contra os seus
próprios expoentes, pois todos os lados estão acusando e se defendendo como podem.
Além da possibilidade de processos legais, o
evangelismo também sai prejudicado no meio do
“name-calling”, pois o homem perdido nunca ouviu
falar de um cristianismo dividido por outros “ismos”
e nem precisa saber sobre isso até que seja salvo e
capaz de discernir o Espírito de Deus. Por esta razão,
precisamos diferenciar o púlpito da igreja da sala de
aula do seminário, o que falamos em particular para
um aluno do que registramos na rede mundial de
computação. Assim como os meios de comunicação
estão perdendo credibilidade devido à toxidade de
seus noticiários, igrejas também podem cair em descrédito se optarem o tempo todo por informações
negativas deste mundo afora, ao invés da mensagem
positiva do Evangelho. O Evangelho, no entanto,
expõe o pecado, seja ele qual for, mas sem precisar
expor o pecador. Este não é o trabalho do que prega,
mas Daquele que convence: O Espírito Santo!

Os dez mandamentos do
pastor batista

1

. Não tenhas outros interesses que não seja
o de seguir e servir ao Deus da tua vocação.
2. Tua denominação não é o teu ídolo,
mas o terreno que Deus escolheu para colocares a
planta dos teus pés, por isso, sejas coerente com a
doutrina que recebeste e esforça-te em dignidade
e justiça.
3. Lembra-te que foste chamado para servir e
não para ser servido. O nome de Deus é que deve
prevalecer na tua caminhada e não o teu.
4. Sejas pastor não só aos domingos, quartasfeiras ou nas festividades de tua igreja, mas todos os
dias e em todos os ambientes que estiveres.
5. Honra tua família, sendo o exemplo em amor e
dedicação, além disso, aplica aos teus irmãos e ﬁlhos
na fé, a mesma honra que recebeste daqueles que
foram zelosos contigo na caminhada cristã.
6. Ama a vida que Deus te concedeu, mas abomina o pecado que te afasta do Senhor.
7. Resiste às ciladas de satanás para que não

traias a tua esposa e ﬁlhos, caindo nos laços da
mulher adúltera dentro ou fora da igreja. Muitos
têm caído e desmoralizado a si mesmos, as suas
famílias e as igrejas de Cristo.
8. Não caias na tentação das vantagens: satanás
está usando situações, pessoas ou instituições para
fazer da igreja um comércio e a ti, de Judas Iscariotes,
resiste à tentação de trair o Senhor, porque as vinte
moedas serão a tua dor e a tua ruína espiritual.
9. Não sejas maledicente, esforça-te para dizeres
sempre a verdade em amor. Não temendo os poderosos, nem menosprezando os mais fracos, mas
sendo sincero e verdadeiro.
10. Não sejas cobiçoso pelas glórias do mundo e
nisto também incluo a igreja: Não te deixes enganar
pela vaidade de ter e ser admirado pelos homens,
pelos títulos ou cargos que ostentes, pois isso é vão
diante do Senhor. Não queiras nada na tua vida que
não seja concedido pelas mãos do Eterno Criador.
Que Ele nos abençoe e nos guarde de todo mal.

Nosso
Destaque 3

Força é olhar para alguém que quebrou seu
coração completamente e você o perdoou”.
Setembro de 2019 •
Continuação da página 1

Conferência Missionária
Internacional em Ribeirão Preto

P

ara testemunhar
e apresentar seus
projetos durante
os cultos de quarta a sextafeira, foram convidados os
missionários: Osmundo Pereira de Araújo e sua esposa
Ma. Concepcion Remegio
de Araujo, com a pequena
Hadassa, indo para o Timor
Leste; Pr. Donizetti Aparecido Matias Junior, com a
esposa Roseneide de Melo
Moreno Matias e o filho
Daniel Melo Matias, indo
para a Índia: Pr. Mário Fernandes de Oliveira Júnior
e a esposa Rebeca Ladislau
Menezes de Oliveira, indo
para o Chile.
Além de pastores e irmãos da região, estiveram
presentes 27 missionários
de diversas missões: Da
AMI: Alexandre Ferreira,
Carlos A. Moraes, Fernando César Martins, Gilberto
Marcos M. Basílio, Osmundo Pereira de Araújo, Almir
Nunes, Donizetti A. Matias
Jr, Mário Fernandes de Oliveira. Da MBIB: Jovito D.
Nunes, Josiel Costa, Agnaldo Ferreira, Isaias Divino, e

Agenor de Souza Almeida.
Da Rocha Eterna: Maurício
Arruda, João Henrique N.
Alves, Reinaldo Batista Matias, Bruno Santos, Rodolfo
Dinardi. Do Projeto Antioquia: Omar J. Campos. De
missões americanas: Bob
Nichols Jr, Rômulo W. Ribeiro, Milton Nunes, Gary
Tyler, Coy Wilson Shaw,
Sean Lunday, Timothy Ingram e Zackary Gerwitz.
No sábado de manhã,
foi realizado um encontro
de pastores, missionários
e obreiros com uma pregação pelo Pr. Terril Rose,
e um painel sobre missões
onde muitas sugestões foram dadas para melhorar
o trabalho missionário. A

celebração foi encerrada
com um delicioso almoço
oferecido pela IBIRP.
Segundo informações
do Pr. Milton Nunes, os resultados imediatos da conferência superaram as expectativas com as bênçãos do
Senhor. Aumentou o número de membros participantes da Dádiva da Graça pela
Promessa de Fé, ultrapassado o valor de contribuição
do período anterior; Pelo
menos dois irmãos, Diego
(seminarista Ebenézer) do
Brasil e William Knox dos
EUA se entregaram para
Missões. Duas almas foram
salvas e dezenas de decisões
de comprometimento com
o Senhor e com missões.

Mais de 500 Bíblias foram
entregues em casas no perímetro de cinco quadras ao
redor da Igreja.
Benefícios de curto prazo, também resultantes da
conferência, foram as ofertas
feitas pelos irmãos estadunidenses que dará para construir um salão provisório nos
fundos da residência do missionário Pr. Gilberto para a
realização dos cultos, mais
a compra de um teclado.
Também foi feito prometido
uma ajuda substancial para a
construção da congregação
em Bonﬁm Paulista dirigida
pelo Pr. André Rivoiro. Certamente há muitos outros
resultados que só a eternidade revelará.

Como a Bíblia chegou até nós em Português

N

ovo Testamento
e Velho Testamento em Por-

tuguês
A primeira versão em
português do Novo Testamento de Almeida foi
traduzida a partir do Textus Receptus e publicada
em Amsterdã em 1681.
Já o Velho Testamento foi
traduzido em português
a partir do Texto Massorético Hebraico até Ezequiel 48:21. O volume I
do Velho Testamento em
português continha os livros de Gênesis a Ester e
foi impresso em 1748. O
holandês Jacobus op den
Akker finalizou a tradução
de Almeida e, em 1753,
o volume II foi publicado.
As traduções do Velho e
do Novo Testamento de
Almeida foram feitas pelo
método de tradução de
equivalência formal. Em
1819 foi publicada pela
primeira vez a Bíblia completa de João Ferreira de
Almeida contendo o Velho
e o Novo Testamento.

Parte 3

Trinitarian Bible Society (TBS)
A Trinitarian Bible Society foi fundada em Londres
em 1831 com o propósito de publicar e distribuir
mundialmente as Sagradas
Escrituras em várias línguas
através de traduções precisas e conﬁáveis do Texto
Massorético Hebraico do
Velho Testamento e do
Textus Receptus do Novo
Testamento Grego. O Rev.
Inglês Thomas Boys, grande
hebraísta e professor iniciou
em 1837 na Trinitariana a
primeira revisão da Bíblia
em português, finalizada
em 1839 e chamada de
“Versão Revista e Reformada”, tornando-se esta uma
parte da Versão Correcta.
A revisão completa do Velho Testamento terminou
em 1844, e o último volume impresso em 1847. Já a
versão Revista e Reformada
fez parte de um conjunto de
várias revisões ortográﬁcas
usadas até a versão conhecida como “Corrigida”. Na
Primeira impressão da tradução de Almeida pela TBS,

ﬁcou a expressão “Segundo
o original”, ou “Fiel aos textos Originais”.
Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil (SBTB)
Em 1968 foi fundada
em São Paulo a Sociedade
Bíblica Trinitariana do Brasil com o objetivo de revisar
e publicar com as devidas
correções ortográﬁcas a Bíblia de João Ferreira de Almeida, edição usada como
mais um instrumento nas
mãos de Deus para a preservação da Sua Palavra. A
Bíblia de Almeida recebeu
mais de treze revisões até
1994, algumas superﬁciais,
outras profundas, e algumas ligeiras correções de
palavras ou frases. Essas
versões foram chamadas
de “Revista e Emendada”,
“Revista e Reformada”, “Revista e Correcta” e “Revista e
Corrigida”. Ainda em 1994,
a SBTB anunciou a publicação da Bíblia Corrigida e
Revisada, revisão que levou
quase vinte anos, preparada
por pessoas com a mesma
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convicção do tradutor João
Ferreira de Almeida. A SBTB
utiliza em sua tradução do
Velho Testamento o Texto
Massorético Hebraico de
Jacó ben Chaim e no Novo
Testamento o Texto Receptus, sempre utilizando a
tradução por equivalência
formal, também usada por
João Ferreira de Almeida e
pelos grandes editores da
Reforma. Neste método de
tradução, cada palavra é traduzida com um mínimo de
palavras de transição para
garantir a ﬂuência da leitura
em português. Os editores
da Almeida Corrigida e Revisada, Fiel ao Texto Original, conhecida por Almeida,
Corrigida, Fiel (ACF) da Sociedade Bíblica Trinitariana
do Brasil tem oferecido uma
Bíblia com base textual ﬁel e
histórica por excelência ao
povo brasileiro.

O Justo Juiz

G

Edgar Donato

eralmente falamos para
as pessoas sobre Deus
como um Pai amoroso,
bondoso, amigo, misericordioso;
aquele que nos ama, apesar das
nossas fraquezas, dos nossos pecados, e da nossa desobediência... É
muito comum concordarem, porém
quando falamos a respeito de Deus como um Juiz, a conversa
muda o rumo, alguns vão discordar, achar que estamos
exagerando, vão argumentar e possivelmente até rejeitar
essa ideia. Independentemente das opiniões em contrário,
as Escrituras revelam e destacam esse atributo do Senhor.
Várias manifestações do justo juízo perpassam toda a
Palavra: Deus julgou Adão e Eva, expulsando-os do Éden,
enviou o dilúvio para destruir a humanidade; julgou Sodoma e
Gomorra, destruindo-as por meio de uma catástrofe vulcânica;
julgou os egípcios, através das 10 pragas; os que adoraram o
bezerro de ouro, Nadabe e Abiú por oferecerem fogo estranho;
Coré, Datã e Abirão, engolidos por um tremor de terra; Acã por
roubar a barra de ouro; Israel por ser inﬁel depois de entrar
na Terra Prometida, após muitas advertências dos profetas,
o reino do norte caiu vítima do cativeiro assírio e o reino do
sul (Judá), foi deportado para a Babilônia...
Os juízes humanos fazem o seu melhor no judiciário,
do menor dos casos até os mais graves. No entanto, em
algum momento podem cometer um erro de julgamento
e causar um enorme sofrimento. O melhor dos juízes não
pode ler nossas mentes, não pode adequadamente discernir
entre a verdade e ﬁcção, ou entre a verdade e a versão dos
fatos, ou pelos próprios preconceitos erram nas decisões.
Por exemplo, pessoas são presas por anos e têm suas vidas
arruinadas porque um juiz não tinha todas as informações.
Incrível é saber que temos um juiz celeste, sentado em
um trono nos átrios do céu! Deus é um verdadeiro e justo
juiz e leva em conta todos os pequenos detalhes da vida de
uma pessoa para determinar a melhor decisão a ser tomada.
Assim como a desobediência às leis humanas, demandam justiça, a desobediência às leis divinas, também exigem
o cumprimento da justiça. O mundo seria muito pior se o
homem não tivesse punição. Imagine uma sociedade onde
o culpado faz o que quer e ﬁca por isso mesmo.
Os profetas trataram desse tema na maior parte dos seus
ensinamentos. Eles gastaram mais espaço falando do julgamento do que do Reino futuro, mais de advertências do que da
Restauração. Denunciaram e clamaram por arrependimento.
A mesma Bíblia que diz, Deus é Amor, também diz Deus
é Justo. Assim, Ele “não deixa de punir o pecado.” Ex 34.7.
Consequentemente há uma boa e uma má notícia nas Escrituras: A má: Deus odeia o pecado e haverá um julgamento.
A boa: Deus ama o pecador e providenciou o pagamento
da penalidade: Disse Jesus: “Quem ouve a minha Palavra
e crê naquele que me enviou não entrará em condenação
(Julgamento), passou da morte para a vida.” João 5.24. E
porque Deus é Justo, assimilamos essas lições:
1 - Lamentarmos pelo estado perdido do mundo. Sentimos o peso do julgamento que paira sobre a humanidade?
Temos compaixão? Como Jesus e os primeiros cristãos,
devemos contar às pessoas a verdade do Evangelho: Todos
comparecerão perante o Juiz do universo, mas quem abraça o Evangelho, arrepende dos seus pecados, tem a vida
transformada, recebe a suspensão do juízo e a vida eterna.
2 - Tudo o que temos de bom é dado por Deus. Assim
como Ele dá, Ele pode tirar de nós. Se não formos gratos
ou se depositarmos nossa conﬁança no que temos, Ele
pode retirar suas bênçãos. Deus castigará os ímpios para
sempre, mas disciplina seus ﬁlhos agora.
3 - Em quem conﬁamos para o futuro? Acúmulo de
bens, aposentadoria (especialmente no Brasil!), ou na aposentadoria privada, investimentos imobiliários, corretora
de valores? Deus pode fazer as ações despencarem, ou o
preço dos imóveis caírem...
4 - A consciência de que pecado é coisa séria. Se sabemos
que Deus disciplina os seus ﬁlhos, certamente nos ajuda a
viver de forma correta em relação ao Senhor e ao próximo.
Há poucos dias, eu saí de minha casa rumo ao escritório, de
moto; quando repentinamente, dois policiais me cercaram
e mandaram-me encostar. Pediram os documentos... Fiquei
um pouco assustado, mas logo lembrei que não havia nada a
temer, estava tudo em dia. Em seguida, me liberaram. Assim
também devemos andar em obediência, em santiﬁcação, para
que quando Cristo chegar, não ﬁquemos envergonhados.
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Nada é grande
demais para Deus e
ninguém é pequeno
demais para Ele

A

prender os pronomes de tratamento, normalmente ajuda-nos ao nos dirigir às pessoas. Mas há
situações nas quais não sabemos se o tratamento
deve ser formal ou não. Por exemplo: ﬁcamos constrangidos de chamar uma mulher de “senhora” e ela reclamar
que a estamos tratando como uma idosa. Por outro lado,
não nos sentimos à vontade para chamá-la de “você”, pois
ela poderia interpretar que estivéssemos tomando uma
liberdade indevida.
Podemos enfrentar uma situação semelhante no tratamento com Deus. Por considerá-lo um Ser inigualável,
supremo e grandioso, nós O tratamos de um modo respeitoso, mas com medo de nos aproximar com intimidade.
Ou podemos achá-lo tão amável e próximo a nós, que nos
dirigimos a Ele como se fosse nosso “parceiro”, sem nenhum
respeito, eliminado a distinção que existe entre Ele e nós.
Na teologia há dois termos que tentam manter em
equilíbrio a distância e proximidade de Deus, a intimidade
e o temor devido a Ele. São eles: transcendência e imanência. Tais termos descrevem a ação de Deus em relação
à Sua criação. O primeiro expressa a ideia de que Deus
é inﬁnitamente superior a nós, soberano e exaltado, e o
segundo que Ele está próximo de todos nós. Ele tanto é o
Deus de longe, como o Deus de perto (Jr 23.23). O salmo
113 expressa estas duas verdades.
O salmo é emoldurado pela palavra “Aleluia”, que aparece no início e no ﬁm e signiﬁca “Louvai ao SENHOR”, pois
na língua na qual o salmo foi originalmente escrito ela é
formada pelo verbo “louvar” e uma contração do nome
pessoal de Deus (“Jeová” ou Javé”, que nas nossas versões
da Bíblia normalmente é grafado com SENHOR, com todas
as letras maiúsculas).
O salmista faz um convite ao louvor. Louvar é manifestar
apreço, admiração diante das virtudes ou ações de alguém.
É elogiar. No caso de Deus é reconhecer Seu Supremo valor
e honra. Expressar sua importância contando quem Ele é e
o que Ele tem feito. Isso acontece quando mencionamos
Suas virtudes e feitos (Sl 78.4).
O louvor ocorre nas nossas orações, no que testemunhamos aos outros, nos cânticos, nas ações de graças e na
música que tocamos e cantamos. Para ser um louvor tem
que ser com alegria e de modo público. Pois admiração
não expressada não se torna elogio.
A razão dada pelo salmista para o louvor é que Deus
é Transcendente e Imanente. Deus é excelso, acima de
toda criação, soberano sobre tudo, está situado no lugar
mais alto, acima dos céus, inigualável. Isso enfatiza Sua
santidade, isto é, que Ele está separado de tudo o mais,
não precisando de nada nem de ninguém. Que Ele basta a
Si mesmo. Está tão acima de tudo que precisa se abaixar
para ver o que está no céu!
Mas esse mesmo Deus se interessa e se relaciona com
Sua criação. Ele se abaixa até o pó para levantar o desvalido,
aquele que é considerado sem valor, rejeitado e sem socorro
de ninguém. Ele vai até o monturo, o lixão da vida, para
buscar o necessitado. Ele é o Grande Deus, mas também é
o Deus que se importa e acode o necessitado. É o Deus que
por ser grande pode mudar as situações, trazendo honra aos
desonrados e alegria aos tristes. Mesmo sendo um governador que poderia ser intocável, Ele bondosamente se inclina,
veriﬁca e age, invertendo situações e abençoando a terra.
A transcendência e a imanência, junto com o poder e
a graça de Deus são os pilares da oração. Apenas um Deus
transcendente e poderoso merece a nossa oração, sabe
o que fazer com nossas petições e pode receber nossa
gratidão e nosso louvor. Somente um Deus imanente e
gracioso vai se interessar por nossos problemas. Como um
pai, que se inclina para ouvir os problemas que angustiam
seu pequenino ﬁlho, mesmo que, para esse pai, aqueles
problemas sejam bobagens fáceis de serem resolvidas. Mas
ele sabe demonstrar interesse real e amoroso.
O Salmo nos demonstra que a teologia pode ajudar
na oração e fortalecer nossa conﬁança em Deus. Quanto
mais conhecermos nosso Deus, mais iremos conﬁar Nele.
Nada é tão grande como nosso Deus, e ninguém é pequeno
demais para Ele não se importar. Ele não precisa de nós,
mas nem por isso é indiferente a nós.
Podemos clamar a Ele com conﬁança.

Força é continuar ajudando os outros,
mesmo quando você é quem precisa de
ajuda”.

Projeto Cocos BA
O missionário
Pr. Deusvânio Gomes Souza e sua
família chegou à
cidade de Cocos
BA, para plantar
uma igreja, em
Abril de 2013.
Começou a construir o templo
em agosto de
2018, e no dia 21
de agosto deram
início à realização dos cultos no
templo semi acabado. Ainda
falta portas e janelas, pintura
e piso para o salão grande e
para toda área externa. Sendo
assim, toda a ajuda ﬁnanceira
será muito bem-vinda. Os cultos passam a ser realizados em

uma sala ao fundo até terminar a parte da nave. Para ﬁcar
em condição de uso ainda é
necessário dez mil reais. Na
foto, Deusvânio com a esposa Kelly e os ﬁlhos, Daniel e
André.
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Projeto Delta MG
O missionário Pr. Leonilson Pereira Leite que está
iniciando a terceira igreja
em seu trabalho missionário,
precisa de apoio nesta etapa
inicial do projeto Delta MG.
O trabalho teve início em um
salão alugado e logo depois foi
comprado um terreno. Para
sair do aluguel, neste momento, Pr. Leonilson iniciou
a construção de um salão de

apenas 40 metros quadrados.
Eles precisam de ajuda e quem
puder colaborar pode depositar qualquer valor na conta
da Caixa Econômica Federal,
Agência 0160, Operação 013,
Conta Poupança 00047001-8
em nome de Leonilson Pereira
Leite. Ao depositar qualquer
valor, mande pelo whatsapp
o comprovante bancário pelo
telefone: (34) 99117-9309.

Família Moreira

Umuarama PR
O Pr. Luiz Carlos Gomes
e família servindo a Deus em
Umuarama PR e região, através dos trabalhos volantes nos
municípios vizinhos como: Serra dos Dourados, Santa Elisa,
Tapira e Gaúcha, tem realizado
cultos regulares, reuniões femininas, reuniões dos jovens,
e visitação aos membros. Em
Iguatemi já conseguiu a abertura do CNPJ da igreja tornando-a independente juridicamente e com isto já conseguiu
fazer a abertura de conta no
banco para terem sua auto-

nomia. O Pr. Paulo Moura que
para lá foi juntamente com sua
família, tem auxiliado no andamento dos trabalhos. Ele é
responsável pela área espiritual
da igreja, e Pr. Luis Carlos e Pr.
Reinaldo, pela parte administrativa jurídica. Primeira Igreja
Batista Bíblica de Umuarama.
Av. Rio Grande do Norte, 3694
- Jd. Tropical - CEP 87.503.000
- Umuarama – PR. E-mail: pr.luizcarlosgomes7@gmail.com
Fones: (44) 3056-1280
Igreja, e (44) 99704-1530 Tim
(44) 99167-9265 Vivo.

Projeto Grande
Dourados
Em 2015 o missionário
Pr. Geraldo M. Pupin e sua
esposa Vilani foram para
São Bernardo do Campo
SP, a ﬁm de fazer parceria com o Missionário Pr.
Tomé Lopes dos Santos no
Projeto Grande ABC Paulista, no qual ele já estava
a mais de um ano. Foi um
tempo importante onde
serviram juntos ganhando almas, discipulando e
batizando. Depois desse
período no ABC, foi necessário agora, em 2019,
retornar ao Mato Grosso
do Sul para dar apoio ao
Projeto Grande Dourados,
mais especiﬁcamente em
Ponta Porã MS, na fronteira
com o Paraguai, e no preparo
de obreiros para aquela região
através do Instituto Bíblico local em Dourados, com vistas à
possibilidade de plantação de
novas igrejas na região. Pr. Geraldo e Vilani já estão no Mato
Grosso do Sul, tido de acordo

com sua igreja enviadora e com
a sua missão, a AMI. Estejam
orando pela saúde da irmã
Vilani que continua em tratamento e também pelo sustento
do casal na obra missionária.
Para contatos, e-mail: gmpupin@hotmail.com ou Claro (11)
94166-8001 (WhatsApp).

No período de 15 a 18
de agosto de 2019, aconteceu a Primeira Conferência
Missionária da Igreja Batista
Fundamental de Senador Canedo GO, sob a liderança do Pr.
Christhian Miguel Ching Soares. Christian e sua esposa Denise são missionários através
da missão MMM - Ministérios
Multiculturais Maranata, com

sede em Fortaleza CE. Essa primeira conferência missionária
teve como preletor o Pr. André
Moreira que foi missionários
entre o povo Kaxinawá e atualmente desenvolve seu ministério em uma das sedes da MNTB,
como professor no CTMS em
Vianópolis GO. O tema da conferência foi “O Envolvimento da
Família em Missões”.

No mês de julho Pr. André
Moreira fez uma viagem de
sondagem aos povos indígenas no Amazonas. Foram 5 dias
de viagem subindo pelo Rio
Negro, Rio Preto e Rio Padauiri. Às margens deste rio vivem
330 pessoas em uma maloca.
Eles são da etnia Yanomami.
O motivo da visita, deveu-se
ao deles estavam pedindo por
missionários para lhes ensinar
a Palavra de Deus. Pr. André
estava acompanhado, nesta
viagem, de um missionário da
nossa MNTB, que há 40 anos
trabalha com a mesma etnia
em outra região e fala bem o
idioma, e um aluno do Instituto Bíblico Peniel. Ficaram
hospedados na maloca junto
com os indígenas. Orem para

que Deus levante obreiros
para este campo. No estado
do Acre há 9 etnias para serem
alcançadas com o evangelho.
Graças a Deus pelos missionários atuantes que o Senhor
já levantou, e pelos 18 alunos
em treinamento no CTMS
Centro de Treinamento Missionário Shekinah. Orem pela
irmã Marlete, esposa do Pr.
André. Ela está bem, e dando
continuidade do tratamento
de sua doença no Hospital do
Câncer Araújo Jorge em Goiânia. A doença está controlada.
As ﬁlhas, Duda e Ester já estão
bem adaptadas e o Andrezinho está muito bem. André
está trabalhando na reitoria
do CTMS. Para contatos: (16)
99208-4292.

Escobar, Argentina

Senador Canedo GO

O missionário
Adriano Silva tem discipulado dois grupos
de homens. Em um
grupo, Oscar, Alejandro, Molina e Esteban,
e no outro grupo, Aarón, Ricardo, Daniel,
Ivan e Júlio. Sua esposa Josi tem discipulado
um grupo de mulheres
que são esposas de
alguns destes irmãos: Vanessa, Andrea, Elena, Anabella e
Raquel. O objetivo é preparar
estes irmãos para serem líderes
e diáconos na igreja. Alguns já
são. O Senhor tem despertado
nos irmãos o desejo de contribuir com missões novamente,
e Em setembro será realizada
uma conferência Missionária e

a nova igreja começará a apoiar
a família Monzón e seu projeto
em General Alvear, na província
de Mendoza. Pr. Adriano continua em busca de recursos para
a construção da casa pastoral.
Contato: Whatsapp Adriano:
+54 11 26417724 Whatsapp
Josi: +54 11 26883226 ou e-mail:
adrianojosisilva@gmail.com
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Projeto Brodowski SP Família Ferreira
Depois da mudança
do Pr. Gilberto Marcos
Mota Basílio e sua família para a cidade de Brodowski, com a realização
de cultos regulares na
plantação da Igreja Batista Tabernáculo, almas
estão sendo salvas e a
cada dia Deus surpreende a família com suas
ricas bênçãos. Durante os
meses de julho e agosto,
foram feitos novos contatos e formalizado convites
coma entrega de folhetos
e divulgação do endereço
onde os cultos são realizados. Toda quinta feira
o missionário recebe ajuda do
casal José Olímpio, e Aparecida, mãos a Viviane e a Maria
Eduarda, de Batatais SP. Outro
apoiador frequente tem sido
o irão Silas de Ribeirão Preto
SP. A grande necessidade no
momento é construir um espaço maior para a realização dos

O missionário
Aguinaldo Ferreira,
que está plantando
igrejas na Venezuela,
chegou ao Brasil em
julho deste ano para
um período de visitas
às igrejas mantenedoras. Se retorno ao
campo está previsto
para o mês dezembro. Mesmo que o motivo
primário da sua visita ao Brasil
seja prestar relatório e contato
pessoal com os mantenedores, ele está aberto a agendar

cultos e, para isso, será ediﬁcado um salão com 40 metros
quadrados. A estimativa é de
um gasto aproximado de 15
mil reais. Estejam orando por
esse projeto. Contatos com
Pr. Gilberto (16) 99170-5755,
Cleusa (16) 99192-2293 e Patrícia (16) 99385-5071.

O Capelão Maurício Arruda, tem realizado um exaustivo, mas revigorante trabalho
de evangelismo no Complexo
Penitenciário de Serra Azul SP
(P1, P2 e CDP). Almas tem alcançadas, tanto de detentos
como de agentes públicos.
Nas Penitenciárias Femini-

neste ponto é necessário mais
colaboradores se disponham a
contribuir na preparação, manutenção e impressão dos materiais didáticos aos alunos do
IBP. Recentemente no Paraná,
foi realizada a primeira entrega
de certiﬁcados para 39 alunos
que concluíram a primeira parte
do IBP na Penitenciária Estadual
de Londrina. O missionário da
Rocha Eterna, Reinaldo Batista
tem acompanhado três alunos
que professaram a fé em Cristo
e já estão em liberdade permitindo auxiliá-los. Orem por eles:
Jorge, José e Rafael. Contatos
com o Reinaldo (43) 991563972;
33435095, ou pelo e-mail: reinaldoroabrasil@gmail.com

Moçambique, África
Em maio deste ano, a missionário Rosângela S. Feitosa
veio ao Brasil para investigar
o motivo de uma dor pélvica
que já persistia desde o ano
passado. Após serem feitos vários exames, o médico solicitou
a laparoscopia. Uma cirurgia
investigativa para averiguar a
região abdominal. No dia 4 de
Julho Rosângela foi submetida
à cirurgia, tendo sido diagnosticado que ﬁcou um pedaço
de linha da outra cirurgia que
fez no ano passado. O médico retirou a linha, mas logo
depois ela teve uma infecção.
Pela graça de Deus ela está
bem e agradece as orações de
todos seus intercessores. Em
Moçambique, a Igreja Batista
Regular de Bagamoyo com-

pletou 16 anos, e o Pr. Divino
Amorim e os irmãos organizaram o aniversário da Igreja.
Os missionários Jeﬀerson e Epi
chegaram para auxiliar a obra
do Senhor em Maputo. Contatos com Rosângela: WhatsApp:
+ 258 84 614 3334. E-mail: missrosangelafeitosa@gmail.com

novas igrejas, pois precisa de
mais apoio. Caso alguém queira convidá-lo, pode fazer contato pelo (095) 99150-4614 - e
WhatsApp +58426.6144142.

Família Arruda

Londrina PR

O Instituto Bíblico Prisional (IBP), tem como objetivo,
fornecer estudos bíblicos por
um meio sistemático para os
presos estudarem com mais
facilidade a Bíblia, com o
propósito de conhecerem o
Senhor Jesus como Salvador.
Atualmente são 296 alunos
cadastrados no Estado do Paraná. O IBP está sendo reestruturado na tradução, correção das lições, aprimoramento
do conteúdo e na divisão por
módulos, para aplicar cada
lição com mais qualidade e
eﬁciência. Os recursos para
manter o funcionamento é
100% das igrejas que estão
apoiando ﬁnanceiramente, e
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Força é continuar amando o próximo,
mesmo que você tenha todos os motivos para
não amar”.

nas de Ribeirão Preto SP e de
Guariba SP, também tem sido
realizado um trabalho através
de voluntárias. A convite da diretoria do Centro de Detenção
Provisória de Serra Azul/SP, o
Capelão Maurício, juntamente
com sua esposa teve a honra
de participar da Jornada de
Cidadania e Empregabilidade
em benefício dos reclusos para
posterior ressocialização. Deus
lhe deu a oportunidade de fazer parte da mesa com as autoridades e também de poder
compartilhar da que o Senhor
tem feito neste Complexo ao
longo de 17 anos. Continuem
orando e contribuindo com os
missionários da Rocha Eterna.
Contatos com Maurício: (16)
99148-5180.

Projeto Grande
Manaus

O trabalho no Projeto
Grande Manaus, uma parceria entre dois missionários,
Pr. Josué Amaral e Pr. Elias
Cardoso, tem avançado alcançando seus objetivos. Um
imóvel já foi adquirido para a
construção do local de culto
na plantação da Igreja Batista
Bom Pastor em Manaus. Os
primeiros convertidos já foram
batizados e os bairros ao redor
estão sendo evangelizados. Na
outra ponta do projeto, que é
treinar obreiros para alcançar
ribeirinhos, em uma parceria
com a Igreja Batista Filadélﬁa
localizado no município de
Tefé a 500 km de Manaus,

são realizados treinamentos
frequentes. Os planos são de
iniciar a construção no terreno adquirido logo no início de
2020. Pode até parecer ‘pouca
coisa’ para muitos, mas visto
que o trabalho tem sido iniciado de forma bem simples, os
missionários agradecem seus
apoiadores. Pr. Josué citou
Hudson Taylor que disse: “À
obra de Deus, feita a maneira
de Deus, jamais faltarão recursos”. Pr. Josué Amaral, telefone (92) 98133-9520, e-mail,
pastorjoamaral@gmail.com.
Pr. Elias Cardoso, telefone (92)
99134-0395, e-mail, pr.elias.
cardoso@hotmail.com.

O que
significa
confiar em
Deus?

Jenuan Lyra

“Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje
existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós
outros, homens de pequena fé?” (Mateus 6.30)

N

o ensino de Jesus acerca do problema espiritual
da ansiedade, a palavra fé aparece constantemente. No diagnóstico do SENHOR Jesus, não
são os ansiolíticos que trarão a cura, pois os remédios
jamais chegam à alma, que é a fonte da nossa ansiedade.
Por exemplo, se estamos sofrendo de insônia causada por
ansiedade, podemos tomar uma pílula que, possivelmente,
nos fará dormir. O corpo vai experimentar alguns momentos de descanso, mas, desse modo, estaremos tratando
apenas o sintoma, sem realmente lidarmos com a causa.
Para resolver a ansiedade por via oral, seria preciso tomar
uma pílula de fé. Contudo, como sabemos, esse comprimido não se encontra à venda no mercado.
Em nossos dias, fala-se sobre conﬁança e fé. Um jovem
estudante de medicina com quem compartilhei o evangelho em viagem recente tinha plena convicção do valor da
fé para pacientes em estado grave. No entanto, ele não
conseguia entender que a fé, por mais intensa que seja,
pode ser completamente ineﬁcaz. Quando Jesus fala sobre
crer e conﬁar, Suas palavras não têm nada a ver com religiosidade, pensamento positivo, estímulos motivacionais
ou expectativas fundamentadas em um desejo forte. A
Bíblia até fala da possiblidade de uma pessoa ter uma fé
morta. Muitos acham que o importante é ter fé, como se
a fé fosse valiosa em si mesma. A diferença não está na fé,
mas no objeto da fé, em quem ou no que a fé se apoia. É
comum ouvirmos pessoas falarem, especialmente diante
de circunstâncias difíceis: “Eu sou uma pessoa de muita
fé… acredito que vai dar certo”. Tipicamente, essas palavras
brotam de lábios de pessoas que têm fé na própria fé. Por
isso, é importante lembrar: não importa se você tem fé,
mas em quem está depositada a sua fé.
A Bíblia ensina que a verdadeira fé sempre leva à
conﬁança. Gosto imensamente do conceito de conﬁança elaborado pelo escritor Jerry Bridges, quando assim
aﬁrma: “Conﬁança não é um estado passivo da mente.
Mas um ato vigoroso da alma pelo qual decidimos nos
apegar e depender das promessas de Deus, a despeito
das adversidades que, às vezes, tentam nos submergir.”
Na conﬁança que brota da verdadeira fé em Cristo, o
elemento da passividade não está presente. Ao realizar a
cura do paralítico em Marcos 2, Jesus disse ao enfermo:
“Eu te mando: Levanta-te, toma o teu leito e vai para
tua casa” (Mc 2.11). No incrível episódio em que Pedro,
amedrontado, pediu ao Senhor que lhe fosse permitido
andar sobre as águas, Jesus mandou que Pedro saísse do
barco. “E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as
águas e foi ter com Jesus.” (Mateus 14.29). Pouco depois,
tirando os olhos do Senhor e reparando na fúria das ondas,
Pedro começou a submergir. Entretanto, enquanto conﬁou
em Cristo, andou sobre as águas. A conﬁança foi atestada
pela disposição de sair do barco. Nosso problema é que
dizemos conﬁar que Deus pode nos fazer andar sobre as
ondas, mas não queremos sair do barco.
A fé que leva à ação é fruto de uma decisão vigorosa
de crer nas promessas de Deus, a despeito da fúria das
águas. Como viver a realidade dessa fé? Conheça a Cristo
por meio da Sua Palavra. Decida se apegar ao que Ele
diz sem se importar com a opinião das pessoas, com os
pressentimentos do seu coração ou com a severidade das
provações. Tome a decisão de conﬁar e saia do barco.
E se, depois dos primeiros passos, eu começar a afundar? Eu gritarei como Pedro: Salva-me, Senhor. E, como
eu conﬁo na Sua Palavra, já sei o que virá em seguida…
“E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe
disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo
ambos para o barco, cessou o vento. (Mt 14.31–32).
“Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas
as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém! (Romanos11.36).

6 Visão
Panorâmica
Barbosa Neto

Sensacionalismo
ou sonido certo?

P

astores fundamentalistas, normalmente, são
vistos como sensacionalistas. Denunciar o pecado e
desaﬁar salvos ao quebrantamento, revelando fatos espantosos e desmascarando as obras do iníquo, creio não
ser sensacionalismo, mas sim, “sonido certo”. “Deguste”
palavra por palavra do texto paulino aqui transcrito e veja
se é ou não, hora de bradar?! “E como não se importaram
de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um
sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm;
cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza,
maldade; cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade; sendo murmuradores, detratores (difamadores),
aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos,
inventores de males (pecados), desobedientes aos pais e às
mães, néscios, inﬁéis nos contratos, sem afeição natural,
irreconciliáveis, sem misericórdia; os quais, conhecendo a
justiça de Deus (que são dignos de morte os que tais coisas
praticam), não somente as fazem, mas também consentem
aos que as fazem” (Rm 1.28 - 32).
Para os ímpios o mundo está fascinante, bom para pecar!
Na visão dos salvos está putrefato, depravado, endurecido
e mangando do sagrado! Some-se a tal contexto o crescimento do evangelho neomodernista, aceitando coexistência
pacíﬁca da igreja com o mundo. A Bíblia é questionada e
abandonada, pois o que interessa é “casa cheia”! Será
sensacionalismo denunciar tal falsidade?
O Pr. Isaltino Coelho Filho (meu saudoso professor),
num precioso escrito intitulado “Que Mundo!” bem retratou o quadro do neomodernismo. Eis um trecho: “Não é
verdade que estamos nos aperfeiçoando. O mundo está
se brutalizando. A sociedade banalizou a violência, ri da
virtude e zomba da retidão…
“… Os valores espirituais foram banidos. Li, tempos
atrás, um artigo em que o autor dizia que Darwin fulminara
a religião porque colocou o homem no seu lugar. Não é
criação divina, apenas um animal, nada mais que isso… Com
Freud, outro golpe: os impulsos sexuais dirigem a vida do
homem. O articulista exultava com a derrocada, segundo
ele, da religião cristã. Nada de Deus”.
“O ataque ao cristianismo é bem orquestrado: questiona-se a Bíblia, ‘descobrem-se’ novos documentos que
a modiﬁcam, a igreja é um bando de maﬁosos e Jesus um
homem comum que teve ﬁlhos com Madalena, etc. Tenta-se
calar a Igreja e cristãos a desmoralizam, ao não viverem
como devem, e imitarem um mundo mau e medíocre.”
“Precisamos de cristãos conscientes de seus valores,
que não sejam clones do mundo, mas cristãos autênticos.
O mundo está errado. O Evangelho está certo” (Autor
citado).
Será isso sensacionalismo ou sonido certo? A
mente Iníqua está no mundo e muitos não se dão
conta desta realidade. Preferem epitetar-nos de sensacionalistas.
Estamos em tempos que prefaciam a Grande Tribulação.
É visível a ação da mente do 666! Há uma obra maligna
alastrando a inversão dos valores, anarquia, pornograﬁa,
violência, defraudação, sensualismo, fornicação, adultério,
trambiques, indução ao suicídio, uniões abomináveis e
coisas outras anticristãs. E já se fala em projeto de união
entre duas ou mais pessoas “independentemente de consanguinidade” - o que dá margem a indução ao incesto
e poligamia. Mesmo que o autor alegue não ter sido entendido, a metástase do mal é tão letífera, que não será
novidade se aprovarem um dia! Se cumpre o dito paulino
de uma sociedade “entregue às paixões infames” (Rm.
1.26). A fúria do diabo gerou o atual “avivamento” das
trevas. (Ap 12.12)!
Dentro desta “atmosfera pesada” cresce o “gospel
emergente”, rebaixando os padrões bíblicos para que os
pecadores se sintam bem, com “mensagens cotonetes”
para “coçar-lhes os ouvidos”. É o “outro evangelho” - mais
amigo do mundo do que de Deus!
Taí o quadro feio dos últimos dias! Denunciar tais coisas
será sensacionalismo ou sonido certo? Que venham os
epítetos! A trombeta bíblica dos ﬁéis não cessará. Urge
preparar a Igreja para o encontro com Jesus nos ares! Ponhamos a casa em ordem e azeite nas candeias, como as
virgens prudentes, pois o Noivo (Jesus) virá e não tardará.
Maranata.

“Força é ficar calado quando alguém está te
ferindo, e pagar o mal com o bem”.
Setembro de 2019 •

Pós-graduação em Capelania
válido pelo MEC

C

apelania é uma Assistência Religiosa
e Social prestada
aos serviços Civis e Militares,
prevista e garantida pela Constituição Federal de 1988, sob
a Lei 6923 art. 5 e inciso VII
que tem ganhado muita força
nestes últimos anos, principalmente no Brasil pelas lideranças eclesiásticas, já que os
hospitais, presídios, escolas,
universidades e outras instituições vem se preocupando com
a qualidade no atendimento
das pessoas com carências espirituais, afetivas e relacionais.
A importância de um curso
de pós-graduação em Capelania, fundamenta-se na necessidade de treinamento para os
proﬁssionais que atuarão no
acompanhamento e no cuidado pastoral de pessoas e suas
famílias, em situações de risco,
doenças, crises e resolução de
conﬂitos e problemas, além de
dar condições à aqueles pro-

ﬁssionais que não são da área
teológica um embasamento bíblico, hermenêutico e prático
para a excelência no cuidado
de pessoas.
Todas as pessoas que possuem diploma de curso superior e que desejam se capacitar para exercer a função de
Capelão/Capelã nas diversas
instituições possíveis, aproveitando as oportunidades e
respeitando os seus contextos.
Certiﬁcado será emitido
após a conclusão das disciplinas curriculares. De acordo
com a Resolução nº 1, de 6
de abril de 2018, emitida pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE/MEC), não há mais
necessidade de Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) e
nem de avaliações presenciais
para os cursos de pós-graduação. Em cada disciplina haverá
uma avaliação formativa e de
conclusão que juntas darão o
contexto de avaliação da pós-

Peroba - Alagoas

graduação em Capelania, promovendo assim o(a) aluno(a)
ao direito de um certiﬁcado de
pós-graduação válido.
O curso tem carga horária
de 360 horas/aula, sendo composto por 8 disciplinas, com
45 horas cada e duração de
12 meses, totalmente online
EAD. Atendendo a legislação
o curso terá suas atividades

realizadas integralmente no
ambiente virtual de aprendizagem. A IES expedirá certiﬁcado
aos alunos que tiverem obtido
aproveitamento igual ou superior a 60% nas avaliações de
cada disciplina e pelo menos
75% de acompanhamento das
vídeo-aulas, que será mensurado através do acesso individualizado no AVA.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Fundamentos da Capelania - 45h
Capelania Hospitalar - Adulto e Infantil - 45h
Capelania Escolar e Universitária - 45h
Capelania Carcerária/Prisional - 45h
Capelania de Assistência em Ação Social - 45h
Capelania Militar e Policial - 45h
Capelania Pós-Desastre e Ministério de Socorro - 45h
Tópicos e Temas em Capelania - 45h
Custo: 12 parcelas de R$ 247,00 (duzentos e quarenta e
sete reais)
Informações com a Professora Auriciene Lidório (Coordenadora da Pós-graduação em Capelania). E-mail: info@teoeduca.
com.br. Telefone: (43) 988 232 903 (WhatsApp)
(43) 988 232 779 (WhatsApp)

foram distribuídas 80 cadeiras
de rodas adaptadas individualmente de acordo com a necessidade de cada deﬁciente
e o mais importante, mais de
200 pessoas alcançadas e 111
decisões para salvação ou reconciliação. Peterson tem ainda

a seu dispor 30 cadeiras para
distribuir, além de várias muletas. Neste mês de setembro tem
início os preparativos para o Retiro Anual que acontecerá de 7 a
10 de novembro. Orem e apoie
este ministério. Contatos com o
Peterson: (82) 8849-3992.

Dicas de Leitura

O

missionário Peterson
Matheus Dias com a
esposa Danielle e os
ﬁlhos Elias e Samara já estão
há 4 em Peroba AL trabalhando na evangelização e apoio a
deﬁcientes físicos no Refúgio.
De 5 a 12 de agosto deste ano,
Peterson participou da primei-

ra distribuição de cadeiras de
rodas realizada pela Joni and
Friends no Nordeste. No Refúgio teve muito trabalho este
ano desde maio em preparativos e reformas. Construção
de um banheiro novo, uma
nova torre pra caixa d’agua,
pintura, entre outros. Ao todo

ÊXODO PARA VOCÊ
Tim Chester
www.vidanova.com.br
Êxodo é fundamental para entendermos Jesus. É um relato histórico
fascinante que, ao nos direcionar para
Cristo e nos inspirar a adorá-lo, narra
nossa própria história. Escrito para pessoas de todas as idades e etapas da
vida, este material pode ser utilizado
de diversas formas e foi feito para você
que medita, estuda, ensina ou lidera.
TAL PAI, TAL FILHO:
O PERIGOSO LEGADO DE DAVI
Sidney Machado
www.chamada.com.br
A partir das narrativas da vida de
Davi como pai, o autor busca trazer
lições preciosas na relação de pai e
ﬁlho. Davi foi bem-sucedido como
adorador, como guerreiro, como líder, e como rei. Porém, as Escrituras
mostram que ele não teve êxito sobre uma das principais áreas da vida,
que é o cuidado para com a família.
PERDÃO TOTAL NO CASAMENTO
Maurício Zagari
www.mundocristao.com.br
Perdão total no casamento foge
das fórmulas banais e desgastadas
a ﬁm de apresentar os elementos
que permitem reconhecer os pontos
fracos de cada cônjuge e as diferenças naturais que, se de um lado são
fatores de crise, de outro podem ser
harmonizadas e trabalhadas na busca
por uma união saudável, prazerosa
e duradoura.
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A força é quando todo mundo duvida que você seja capaz
de realizar o que está proposto, mas você continua porque
acredita em Deus”.

Juazeiro do Norte CE João Pessoa PB

Conferência
de Cinquentenário da Igreja
Batista da Paz
em Juazeiro do
Norte CE, Rua Rui
Barbosa, 220 B,
Pirajá, sob a liderança do Pr. Paulo
Alves estará comemorando seu
cinquentenário e
a data será marcada pela realização de uma
série de conferencias nos
dias 20 a 24 de novembro
de 2019. O fundador da
igreja foi o missionário estadunidense, Pr. Jerry Leonard e sua esposa France
Leonard. Os preletores
serão os pastores: Jaime
Leonard (representando
a família de missionários

fundadores), Pr. José Erivan Carvalho; Pr. Lidenir
Bragança; Pr. Douglas Alves e Pr. José Nogueira, todos ex-pastores da igreja.
O tema será: “50 Anos na
Graça e Paz de Cristo”. Na
foto, o Pr. Paulo Alves com
a esposa Aila M. O. Alves
e ao centro a missionária
France.

COMBABICRE
Dia 28 de setembro deste agosto de 2019, acontece
a V Conferência Missionária da COMBABICRE - Comunhão Batista Bíblica de
Campinas e Região. O evento será no Templo Batista
Bíblico de Campinas e terá
dois preletores: Pr. Flávio
Ramos com o tema: Des-

vendando o Islamismo. Pr.
Flávio É fundador da MEAB
– Missão Evangélica Árabe
no Brasil. Pr. Ebenézer Rodrigues com o tema: Redes
Sociais - Patologias, Potenciais e Perspectivas. Pr. Ebenézer é co-pastor da PIBB
em Cidade Ademar, São
Paulo SP.

Bellas e Saudáveis

Dia 2 de
novembro de
2019, acontecerá em
Barretos SP, o
Encontro de
Mulheres promovido por
Bellas e Saudáveis. O encontro terá lugar
no Centro de
Eve nto s D r.
Paulo Frata, Rua Antenor
Duarte Vilela, 1.100, das 8
às 17 horas. O tema, a cargo da palestrante, Guaianaí Martins, de Campinas
SP será: “Abatidas, mas
não destruídas”. O investimento por pessoa será

pelo missionário Pr. Charles
Smith. Teve, também entre
os seus líderes, o Pr. Otoniel
Feliciano Mendes, que faleceu em 2014, aos 94 anos
e ainda pregando a palavra
de Deus. Ele foi vice moderador do Pr. José da Silva. A IBF
mantem, ainda, a Congregação Batista Fundamentalista
em Santa Rita, que ﬁca a 25

Família Marques
O casal de missionários, Pr. Jeany e Heliamar, trabalhando no
ministério de formação
de obreiros através do
Instituto Bíblico Maranata em Marilândia
do Sul PR, estão em um
momento de intenso
trabalho neste ano.
Pr. Jeany está lecionando
diversas matérias e Heliamar atua na coordenação
pedagógica dos cursos, e
na orientação aos alunos.
Ela também é responsável
pelo polo da UniFil dentro
das dependências do IBM,
para que os alunos estudem,
além das matérias do curso teológico, alguma outra
área no sistema online com

de R$ 80,00. Depósitos no
Banco do Brasil, Agência
6621-4, Conta Poupança 16283-3 em nome de
Idovalda Mendes da Silva,
CPF 070678258-57. Mais informações com Maísa (17)
99158-9628.

os dias 23 e 24 de agosto, dois banquetes
missionários foram realizados em prol do Seminário na Venezuela. Dia 23 o evento foi
realizado da Igreja batista Regular do Calvário em Bia
Vista RR, sob a liderança do Pastor Douglas. Dia 24 foi
a vez da Igreja Batista em D. Pedro, Manaus AM sob a
liderança do Pr. João Saraiva. Em cada banquete aconteceu o lançamento da campanha para manutenção do
Seminário Batista na Venezuela para o ano acadêmico
2019-2020. O alvo é levantar 150 irmãos ou igrejas que
possam ofertar mensalmente R$ 100,00 por um ano. Contatos com os pastores Fernando Lima +58 416 5856697
e Eliezer Tavares +55 92 8218-5513.

Adilson Costa, apoiado
por sua esposa Camila, aceitou o desaﬁo para revitalizar a igreja Batista Regular
Esperança no Pará, e no dia
26 de novembro de 2018
mudaram-se para lá, dando
início ai trabalho em todas
as atividades possíveis. Atualmente alguns resultados
já são visíveis na EBD, nos
cultos regulares, realização

quilômetros na igreja Mãe,
na Região Metropolitana de
João Pessoa PB. Pr. Francisco
é casado com Ozanilda Cavalcanti, com quem tem dois
ﬁlhos: Pedro Paulo Cavalcanti
e Emilly Maressa Cavalcanti.
O endereço da igreja é Av.
Pombal, 474 Manaíra - CEP
58038-150. E-mail: Kininho@yahoo.com.br, telefo-

ne (83) 8769-7607. Visite:
https://www.youtube.com/
channel/UCBMOUpJh_bXdYhXdlKk4dsA. Na foto em
preto e branco, o fundador
da igreja, missionário Charles Smith, a esposa Elsie e
os ﬁlhos, Ronald, Roy, Phillip
e Roger. Na foto colorida o
atual pastor com a família,
conforme nomeados acima.

Em poucas palavras
CÂNDIA SP

Dias 14 e 15 de setembro, a Igreja Batista Boas
Novas em Cândia SP, congregação da IBBN de Sales
Oliveira SP, realiza a Conferência Missionária Anual

sob o tema: Missões: Um
compromisso com Deus. O
preletor será o Pr. Cleyton
Maciel, da Igreja Batista
do Calvário, em Ribeirão
Preto SP.

PROJETO ANTIOQUIA
a UniFil. Assim, ao termino
do curso os alunos saem
com um diploma reconhecido pelo MEC. Continuem
orando pelo Pr. Jeany e
sua esposa Heliamar. Para
contatos: E-mail: prjeany@
hotmail.com; hheliamar@
hotmail.com; telefones: (43)
3428-1375 (Maranata); (43)
9 9675-2245 (Jeany); (43) 9
9908-5258 (Heliamar).

Família Costa

Banquetes
Missionários

N

A Igreja Batista Fundamental de João Pessoa PB,
sob a liderança do Pr. Francisco Cavalcanti Filho, realizou
uma série de conferências no
período de 22 a 25 de agosto deste 2019 com objetivo
de comemorar o Jubileu de
Ouro da IBF. O tema da conferência foi “Até aqui nos
ajudou o Senhor”, baseado
em I Sm 7.12. Os preletores
foram: Pr Albérico Araújo, Pr.
Aureliano Colaço, Pr. Paulo
Milanez e Pr. Roger Smith. Ao
longo dos seus 50 anos, a IBF
já teve os seguintes pastores:
Charles Smith, Paul Colins,
Aureliano Colaço, Albérico
Araújo, José da Silva Figueiredo, e Francisco Cavalcanti
Filho. A igreja foi fundada no
dia 24 de agosto de 1969,

de trabalhos especiais com
senhoras e crianças, entre
outros. Deus tem abençoando e a igreja já conta com
uma frequência regular de
36 pessoas. O grande desaﬁo agora é realizar uma reforma no prédio da igrejas,
principalmente o telhado.
Também o sustento da família é precário e precisa de
apoio e o irmão Adilson se
recupera de um infarto que
sofreu recentemente. Contatos pelos e-mails: pradilsoneelza@gmail.com, ou costacamila2096@gmail.com;
telefones e WhatsApp: (55)
958104-6298; (55) 9184872170; (55) 919831-0440.

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).

Dia 24 de agosto
aconteceu a inauguração
da terceira igreja apoiada
pelo Projeto Antioquia: a
Igreja Batista Antioquia,
no Bairro Eugênio Lopes,
Zona Norte de Ribeirão
Preto com uma popula-

ção de 200 mil habitantes. A igreja mãe é Igreja
Batista Independente de
Parque S. Sebastião sob a
liderança do Pr. Mário D.
Baio. O obreiro à frente do
trabalho é o irmão Omar
José Campos de Carvalho.

APUCARANA PR

O Pr. João da Silva, trabalhando na plantação da
IBR de Apucarana PR, pede
oração por um grupo de
pessoas que estão sendo
evangelizadas: Claudinei,
Luiz, Teresa e o ﬁlho Filipe. Luiz e a esposa Teresa

já aceitaram Jesus como
Salvador, mas ainda não
estão integrados à igreja.
Para entrar em contatos,
e-mail: prjs1964@gmail.
com, telefones: (43) 30342919, Celular: (43) 999238386.

CUIABÁ MT

A Igreja Batista Chácara dos Pinheiros realizará conferências de
missões nos dias 4 a 6
de outubro de 2019 sob o

tema: “Quem há de ir por
nós?” O preletor será o
missionário Pr. Leonilson
Pereira Leite, de Uberaba
MG.

22º ANIVERSÁRIO
A Igreja Batista Boas
Novas, comemorando seu
22º aniversário de fundação,
realizará conferências nos
dias 11 a 13 de outubro sob
o tema: “Maturidade Espiri-

tual - O Desaﬁo de ser cristão”. Dias 11 e 12 o preletor
será o missionário Jovito D.
Nunes, de Portugal. Dia 13,
será o evangelista Emerson
Andrade, de Orlândia SP.

CURSO DE ORATÓRIA

Para quem quer melhorar sua comunicação
em público será oferecido o Curso de Oratória e
Expressão Verbal, tendo
como professor, Ricardo
Brito. Local: Av. 29, nº

0449 entre as ruas 06 x 08
no Bairro Gonçalves, próximo ao Tiro de Guerra.
Data: 14 a 18 de outubro
de 2019 das 19 às 22 horas. Informações pelo telefone: (17) 98811-5780.

ARAGUARI MG

Dias 26 a 29 de setembro de 2019 a IBF de
Araguari MG, liderada pelo
Pr. Marcos Gesiel, realiza
sua conferência missioná-

ria anual sob o tema: “O
resgate do que se havia
perdido”. O preletor é o
Pr. Glauco Esdras, da IBF
de Catalão GO.

8 Espaço
Final

Força é acreditar que as forças do que confiam
no Senhor se renovam, mesmo em meio aos
momentos de maior fraqueza”.

Alexandre Dutra

Brasil e Israel:
bênção ou
maldição?
“E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que
te amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas as famílias
da terra” Gênesis 12.3

A

s Sagradas Escrituras deixam bem claro a relação de
bênção e maldição com o Patriarca Abraão e seus
descendentes, incluindo a nação de Israel, desde a
antiguidade como na atualidade, uma vez que a aliança de
Deus com seu povo Israel é eterna (Jr 31.35-37).
Na história bíblica os reis das nações que foram amigas de
Israel foram abençoadas, como por exemplo, Ciro, o grande,
que foi chamado de Messias (Ungido) por Deus e que recebeu
aprovação divina para conquistar as nações da terra, conforme
a profecia de Isaías 45.
Por outro lado, aquelas nações que se levantaram contra
Israel caíram em desgraça devido ao juízo divino, mesmo as
superpotências como Babilônia, Assíria, Grécia e Roma.
CONTRIBUIÇÃO JUDAICA MUNDIAL
Não podemos esquecer da imensa contribuição do povo
judeu para a humanidade na área da medicina: foi o judeu Albert
Sabin que descobriu a vacina Antipólio (poliomielite), contra a
paralisia infantil (Sabin foi casado com a brasileira Heloisa Dunshee
de Abranches); as pesquisas de outro judeu, chamado Oskar
Minkowski, levou outros médicos e cientistas à descoberta da
insulina como tratamento para a doença do diabetes (Minkowski
reconheceu o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal).
Graças ao povo judeu podemos usufruir de todos os inventos maravilhosos que surgiram no século 20 em face da era
nuclear, o que só foi possível graças à teoria da relatividade
do físico judeu Albert Einstein.
O BRASIL E O NOVO ESTADO DE ISRAEL
O Brasil teve um papel importantíssimo no nascimento do
novo Estado de Israel. Quando o diplomata Oswaldo Aranha foi
secretário da Organização das Nações Unidas (ONU), presidiu
a sessão para tratar da “Partilha da Palestina”, que teve início
no dia 26 de Novembro de 1947, e interrompeu-a devido a
seu excessivo prolongamento, retornando somente no dia
29, depois do feriado de Ações de Graças, o que - segundo
alguns estudiosos - possibilitou um trabalho de convencimento
nos bastidores pelos diplomatas judeus de alguns países que
estavam indecisos sobre a questão.
Enﬁm, graças à decisão de Oswaldo Aranha, no dia 29 de
Novembro de 1947, a Assembleia Geral da ONU em Nova York
votou em dividir a Palestina em um Estado Árabe e um Judeu,
com 33 votos a favor, 13 votos contrários e 10 abstenções. No
ano seguinte, em 14 de Maio de 1948, foi declarada a Independência do Estado de Israel. Ademais, em 7 de fevereiro de
1949, o Brasil se tornou um dos primeiros países a reconhecer
o Estado de Israel. Deste modo, mesmo antes do renascimento
de Israel, o Brasil desempenhou um papel signiﬁcativo no
estabelecimento do Estado judeu moderno.
ISRAEL NA ATUALIDADE
Apesar de ser obrigado a investir cerca de 10% do PIB na
defesa do país, Israel é o país que mais investe com pesquisa
e desenvolvimento (P&D): são 4,4% do seu PIB, quase o dobro
da média (2,4%) dos 34 países desenvolvidos que compõem a
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
Toda empresa multinacional de tecnologia do mundo tem
um centro de P&D em Israel, incluindo Intel, IBM, Microsoft,
Google, Facebook e Apple. O país também possui mais empresas
listadas na Bolsa Eletrônica “Nasdaq” do que toda a comunidade
europeia junta. Israel possui o segundo maior número de companhias startups no mundo, logo depois dos Estados Unidos.
Assim como as alianças estabelecidas com Israel no período
Bíblico trouxeram bênção para seus aliados, da mesmo forma
o povo judeu buscou, com suas descobertas, o bem estar da
humanidade.
Tudo isso me leva a acreditar que a parceria do Brasil com
Israel nas áreas comercial, de tecnologia, de irrigação, de segurança e etc. trará grandes bênçãos para o Brasil.
A Igreja não pode esquecer das bênçãos espirituais compartilhadas por Israel ao mundo, como encontramos em Romanos
9.4-5: Adoção – condição física e “espiritual”; Glória - revelação divina; Alianças – posição de vassalo com o suserano;
Lei – forma de relação e obediência (Sinai); Culto – forma de
adoração; Promessas – bênçãos condicionais e incondicionais;
Pais - patriarcas; e, sobretudo, Cristo – o Messias, o Senhor
da Igreja e Salvador do Mundo. Também devemos recordar
as palavras do apóstolo Paulo, que nos orientam: “Porque,
se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais,
devem também ministrar-lhes os temporais” (Rm.15.27); isto
é, devemos compartilhar com Israel bênçãos materiais, o que
pode ser realizado por meio de um governo justo pró Israel.
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Formatura em Campinas SP

N

o dia 10 de agosto deste 2019,
às 19h30, no auditório da Igreja Batista Bíblica em Jardim Aeroporto, Campinas SP, liderada
pelo Pr. Osmar Vandete de
Freitas, aconteceu a cerimônia de formatura da
turma 2016-2019 do Curso Médio em Teologia, do
Instituto Batista Bíblico de
Campinas, que tem como
diretor o Pr. Alécio José de
Souza.
Toda a programação
esteve a cargo do Diretor, Pr. Alécio, tendo como
orador da turma, Helian
Ariel Pereira da Cunha, e
como preletor o Pr. Marcelo Silva. Também fez uso
da palavra o Pr. Antonio,
presidente da COMBABICRE. Compareceram
à cerimônia, pastores e
membros das diversas
igrejas de Campinas e adjacências.

Os formando foram: Helian Ariel Pereira da Cunha,
José Miguel Pereira da Cunha,
Marcelo Souza
Santos, Mateus
Augusto da
Silva de Lima,
Milton Magalhães Júnior,
Tereza Rocha
Pereira da
Cunha e Vagner Ribeiro de
Sousa. Os alunos prestaram
homenagem
aos professores, logo após
terem recebido
os certiﬁcados.
De acordo com comunicado do
Diretor, Pr. Alécio, não
haverá aulas neste segundo semestre de 2019. As
matrículas para o próximo

Luz para o Oriente

ano letivo, com início no
dia dois de março de 2020
já estão abertas e os interessados devem entrar em
contato através do telefone

Seminário de
Música ELO

A

O

ministério Luz
para o Oriente,
com o missionário Ricardo Brito realizará
no dia 26 de setembro
deste 2019, às 20 horas,
no Templo Batista Independente em Vila São
José, São Paulo SP, sob a
liderança do Pr. Ademário
Júnior, o Primeiro Encontro
Luz para o Oriente. Na ocasião, Pr. Ricardo fará uma
apresentação do projeto,
mostrando a importância
de envolvimento no mesmo como obra missionária
e o evangelismo aos povos

do Oriente Médio. Haverá
informações com dados e
estatísticas sobre a situação
do mundo árabe e islâmico, cânticos com músicas
árabes, e uma mensagem
com o Pastor libanês Khalil
Samara da Igreja Evangélica
Árabe de São Paulo. Após
a programação teremos
haverá uma recepção com
pratos típicos. Todos são
convidados. Apenas confirme sua presença com
antecedência pelo telefone:
(17) 98811-5780 com Pr. Ricardo, ou (11) 94269-9211
com Pr. Ademário.

do Pr. Alécio (19) 98323-2710
(WhatsApp). As aulas serão
ministradas no templo da
Igreja Batista Bíblica Jardim
Campos Elíseos, Campinas SP.

Estância esperança, em Catalão
GO está promovendo nos dias 15 a 17 de
novembro deste 2019, o
Seminário de Música ELO,
ministrado pelo Pr. Brian
Johnson e sua esposa Rebeca. O conteúdo do seminário está dividido em
três partes: Conduzindo
a música; Conhecendo a
música: Cantando a música. O início será na sexta-

feira, dia 15 às 10 horas e
o término no domingo, dia
17 com o almoço. O investimento, como tudo incluso, será de R$ 200,00 por
pessoa. Pr. Bill Kieﬀer pelo
e-mail: wkieﬀer@wgo.com.
br, telefone (64) 8102-7700.
Conheça o local: www.EstanciaMaranata.com. Saiba
mais sobre ELO: Facebook.
com/livraria ELO. Assista:
https://www.youtube.com/
watch?v=DJv4JrviyfM

