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Projeto Índia na reta final

O

Pr. Donizetti Aparecido Matias Junior,
juntamente com sua
esposa Roseneide, continua
levantando sustento para o
Projeto Índia. Depois de passar
pelo treinamento transcultural na Missão Paulo, agora ele
desfruta da oportunidade de
um estágio ministerial em Guarulhos SP, cobrindo a ausência
do missionário estadunidense
Pr. Wesley Palla e Chyntia na
Igreja Batista Fundamental Independente Maranata.
Desde agosto, o missionário
Pr. Donizetti e sua esposa Roseneide estão apoiando o trabalho em Guarulhos, ao mesmo
tempo em que visitam igrejas,
principalmente, na região metropolitana de São Paulo, em
busca de completar o sustento
para sua ida para a Índia. Pastor
Donizetti deverá permanecer na
região até maio de 2020.
Orem pela conferência
missionária que será realiza-

N

os dias 15 a 18 de
agosto próximo
passado, a Igreja
Batista em Senador Canedo
GO, sob a liderança do missionário Cristhian Miguel Ching
Suarez realizou sua Primeira
Conferência Missionária, tendo como preletor o Pr. André
Moreira sob o tema “O envolvimento da família na obra
missionária”. Apesar de ser
uma igreja nova com média
de congregados de 40 pesso-

A

Igreja Batista Teresópolis, em Porto
Alegre RS, liderada
pelo Pr. José Nilton Vieira, comemorou 40 anos realizando
conferências nos dias 24 e 25
de agosto. O Preletor foi o
Pastor Cirineu J. Boﬀ, da Igreja
Batista Bíblica no Bairro Harmonia, Canoas RS. O tema das
pregações foi “Transformando Derrotas em Vitória”. No
sábado, estiveram presentes

A

Igreja Batista Bíblica de Vila Rosa
tem muitos motivos para agradecer a Deus,
entre os quais, nestes últimos
dois anos, ter contado com a
experiência e a dedicação do
Pr. Josué Pereira Félix como
Pastor Interino, até que a
igreja conseguisse um novo
pastor. Foi um tempo muito
abençoado, quando almas foram salvas, irmãos foram batizados e o Senhor acrescentou
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A seara nunca foi tão
grande como agora

À

Pr Wesley e Chyntia
da nos dias 6 a 8 de dezembro
deste ano tendo como preletor, o Pr. Armando Castelan
Junior. O alvo é implantar a

Pr Donizete e Roseneide
promessa de Fé para missões
na nova igreja. Para convidar o
pastor Donizetti, use o WhatsApp (16) 98807-9060.

s 18 horas e 11 minutos do dia 10 de
outubro de 2019
eu ﬁz uma consulta ao worldometers (https://www.worldometers.info/br/) e, naquele
momento, a população mundial somava, 7.736.154.399
de seres humanos. De acordo
com as projeções, a cada ano
o número de nascimentos é
mais que o dobro do número
de falecimentos.
Embora vivendo em diferentes regiões do planeta,
60% da população está concentrada em apenas 10 países
do mundo. Também é fato
marcante que o mundo de
hoje é muito mais urbano do
que rural. Em 2018 tínhamos
55% da população mundial
vivendo, especialmente, nos

Senador Canedo GO

as aos domingos, Deus abençoou essa primeira conferência
missionária, e foi alcançado
R$ 1.700,00 mensais pela
promessa de Fé, apoiando 8
projetos. Orem pelo missionário Cristhian e sua esposa
Denise viajando entre 18 de
setembro até 24 de outubro
para Peru e a Bolívia. Depois
de 6 anos no Brasil, Cristhian
vai rever sua família, amigos
e igreja. Nesta viagem ele estará pregando em duas con-

ferências missionárias,
uma em Arequipa, Peru
e outra em Cochabamba,
Bolívia. Na viagem apresentará o Projeto Senador
Canedo nas igrejas que
visitará. Orem pelo casal
Cristhian e Denise Ching e
façam contatos pelos telefones: Cristhian Ching
(62) 98251-1241, Denise
Ching (62) 98466-0809.
E-mail: cristhian_ibf@
hotmail.com.

Cristhian e Denise

Pr Inilton e Noêmia
Bíblica no Bairro da Restinga.
Contatos: Pr. Jose Nilton pelo

telefone (51) 98529-6369 ou
3517-5395.

Novo Pastor

vidas ao seio da Igreja. Como
concretização deste processo,
o Pr. Josué Pereira Félix indicou
o irmão José Walfrido da Silva,
até então Presidente da Igreja,
para assumir o pastorado. Tendo sua formação no Instituto
Batista Missionário no ano
de 2003 e experiências como
obreiro nas Cidades São Carlos
e Embu Guaçu, foi sabatinado e aprovado pela JUBBESP
a pedido da Igreja, no dia 20
de julho de 2019. O Culto de

Ordenação ocorreu no dia 03 de
agosto de 2019,
contando com a
presença de inúmeros pastores
do meio Batista
Bíblico, irmãos de
diversas Igrejas e
muitos amigos.
Como novo pastor
titular, Walfrido
foi empossado no dia 04 de
agosto de 2019. Na foto, Pr.

A nível global, 736 milhões
de pessoas vivem em extrema
pobreza no mundo. A estimativa atual é que 8,6% da população mundial esteja vivendo
em extrema pobreza, ou seja,
com menos de $1,90 por dia.
Conectada a essa realidade
está a fome, que vem crescendo no mundo. Em 2017, o
número estimado de vítimas
da fome foi de 821 milhões, o
equivalente a 10,9% da população mundial. Diante de tudo
isso, temos as crianças, elas
estão entre as principais vítimas das desigualdades sociais
e das estruturas pecaminosas
e corrompidas do mundo.
Continua na página 03

Os 40 anos da Igreja
Batista Regular Filadélfia

IBI comemorou 40 anos
os pastores: Jose
Stefanini Neto,
da Igreja Batista
Bíblica do Parthenon, Claudio
Rosa, da Igreja
Batista Fundamental em Ponta
Grossa, Wesley
Silva, da Igreja Batista Fundamental
no Bairro Tristeza, e Jeremias
Cavalcante, da Igreja Batista

grandes centros urbanos de
cada país.
A migração internacional
é outra realidade crescente
em nossos dias, em 2017 o
mundo alcançou 258 milhões
de migrantes internacionais,
o equivalente a 3,4% da população mundial. Uma parcela considerável desse total
é formada pelas pessoas que
sofreram deslocamento forçado. O ano de 2017 encerrou-se
tendo 68,5 milhões de pessoas
deslocadas forçadamente no
mundo como resultado de perseguição, conﬂito ou violência
generalizada, sendo 25,4 milhões o número de refugiados
no mundo.

José Walfrido, Rose, Rebeca
e Soﬁa.

E

m comemoração aos
seus 40 anos
de vida, a IBR Filadélﬁa, fez dos seus cultos
em todo o mês de setembro, momentos de
comemoração. O Pr.
Antonio Carlos, titular
da Igreja, pregou no dia
01/09, na abertura do
Na foto, da esquerda para a direita,
mês de aniversário.
Rebeca (26), Pr. Antonio Carlos,
Em dois cultos os
Daniel (24) e Joana D’arc.
pregadores foram ex
-pastores, que colaboraram
ja tem usado: Daniel Carlos e
com a Igreja ao longo destes
Marcos Salviano. Nestas datas,
anos. Pr. Eduardo Farias prehouve uma participação espegou no dia 15/09, dia em que
cial do Grupo de Louvor local.
a igreja contou com a particiTodos os cultos foram mopação do Coral Metropolitano
mentos muito especiais para
de São Paulo.
todos os membros da igreja
No dia 29/09, pregou o
e, com certeza, esses eventos,
Pr. Manoel Cunha, fundador
além de promoverem a Glória
e primeiro pastor da Igreja e os
de Deus, serviram para estilouvores estiveram a cargo do
mular a Filadélﬁa, a continuar
quarteto ECHOS. No mesmo
ﬁrme na sua trajetória.
dia a igreja teve o privilégio
Antonio Carlos é membro
de receber diversos irmãos
da Igreja, desde 1984 e pasque, em algum momento, ao
tor titular, desde 2009. A atual
longo dos últimos 40 anos, os
equipe pastoral é composta
abençoaram, quando eram
por mais dois pastores: Walkyr
membros da Filadélﬁa.
Tadeu, Pedro Samuel, ainda
Nos dias 08/09 e 22/09, os
em preparo concluindo seus
pregadores foram dois jovens
estudos teológicos.
de uma “nova safra” que a IgreContinua na página 06

2 Editorial
e Opinião

Pequenos pecados são como pequenos ladrões, abrem
as portas para as maiores”.
(Charles Spurgeon)

• Editorial | Carlos A. Moraes

Você é pastor?
Quem é seu
Timóteo?

E

EXPEDIENTE

m quase todas as
conversas com
pastores, colegas de
ministério, quando tratamos
da falta de obreiros, chegamos
à conclusão de que a cada ano
ﬁca mais difícil vermos pessoas
se dedicando ao ministério.
Diante dessa realidade, ﬁcamos
conjecturando sobre as razões
dessa situação e o que se pode
fazer para resolver. As respostas
não são fáceis e, geralmente, no
ﬁnal das conversas, saímos sem
soluções práticas.
Já lecionei e até coordenei a
parte acadêmica em escolas bíblicas e acredito que os estudos
formais são necessários, mas
o que tem acontecido no Brasil
nos últimos anos é preocupante.
Depois que surgiu a possibilidade
de os cursos teológicos serem
reconhecidos pelo MEC - Ministério da Educação e Cultura, vimos
uma obsessão pela convalidação
dos diplomas ou a matrícula
apenas em escolas reconhecidas pelo governo. Com isso, a
maioria dos institutos bíblicos de
cursos livres foram esvaziados.
Acontece que, diante das
exigências para o reconhecimento pelo MEC, as escolas
não encontraram facilidades
e foram perdendo a força. Os
vocacionados, que estudariam
mesmo nos cursos livres, acabaram indo para as poucas escolas
reconhecidas. Foi aí que surgiu
o grande dilema: a maioria
das escolas reconhecidas pelo
governo não eram reconhecidas
pelas nossas igrejas devido à
teologia, eclesiologia e muitos
outros detalhes na formação
dos pastores.
Sabemos que o pastorado
bem como o trabalho missionário tem a ver com vocação
e chamado. Não se trata,
necessariamente, de uma opção
proﬁssional. Mas o preparo,
como em todas as áreas de atuação, é importante e necessário.
A cada dia, as exigências em
relação aos pastores ﬁcam mais
reﬁnadas, pois os bancos das
igrejas vão sendo ocupados por
pessoas que cursaram faculdade, especializações, pós-graduações, mestrados e até doutorados. Assim, aquele modelo de
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instituto bíblico com preparo
mínimo não supre a necessidade. A formação ministerial
precisa, também, do preparo
acadêmico e a maioria dos vocacionados que são identiﬁcados em nossas igrejas, optam
por fazer um curso superior
antes do preparo teológico. E aí
reside o perigo, pois a maioria
acaba optando pela vida proﬁssional deixando o ministério em
segundo plano.
De minha parte, o melhor
caminho que vejo, no caso
de não haver condição de
encaminhar o vocacionado
para uma escola teológica,
é voltar à prática do modelo
bíblico paulino de preparar
pastores no estilo Timóteo.
Igrejas mais bem estruturadas
e com colegiado de liderança
tem melhores condições para
esse tipo de formação, mas as
igrejas menores com apenas
um pastor, que é a maioria em
nosso caso, a solução tem que
ser mais criativa.
Aqui entra o modelo Timóteo com apoio das matérias
gravadas em forma de vídeo
-aulas, onde o pastor volta a
ser o mentor e o vocacionado
tem a oportunidade de receber
um excelente preparo acompanhado pela liderança da igreja
local. Ainda que isso exija mais
dedicação, tanto do mentor,
quanto do mentoreado, vale a
pena, pois a formação volta ao
estilo neotestamentário de formação no seio da igreja local.
O pastor mentor pode adotar
matérias avulsas disponíveis,
ou um curso online sob sua supervisão. Nesse caso, até mais
de um Timóteo pode ser acompanhado ao mesmo tempo.
É o que decidimos fazer
em nossa igreja em Orlândia
há quase dois anos. Tínhamos
alguns candidatos que não podiam ir para uma escola formal
por razões diversas. Mas aceitaram participar do treinamento
nesse modelo e tudo caminha
para um desfecho que poderá
resultar em quatro homens
preparados para o ministério no
modelo bíblico.
Você é pastor? Quem é seu
Timóteo?
Compromisso: Este periódico é BATISTA
em governo e doutrina; é INDEPENDENTE
em operação; é FUNDAMENTALISTA em
posição e SEPARADO por convicção.
Responsabilidades: Artigos assinados
são de inteira responsabilidade de seus
autores.
Vínculo: Todos os articulistas e
colaboradores são voluntários, sem
qualquer vínculo de trabalho.
www.jornaldeapoio.com.br
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• Ponto de Vista Bíblico | Rômulo W. Ribeiro

O valor da resignação

R

esignação é o ato de se submeter à vontade
de alguém ou do destino sem reclamação.
No caso do cristão, resignar-se ao plano de
Deus é preciso ou a vida será confusa e sem nenhuma explicação. Ao invés de buscar razões para tudo
que sucede, o ﬁlho de Deus acredita na soberania
do Pai e descansa em Seu perfeito conhecimento.
Assim como um passageiro de avião se entrega à
expertise dos pilotos e à boa manutenção da aeronave, o crente em Cristo até sente as turbulências
da vida, mas reconhece que não tem controle algum
sobre este voo e que o máximo que pode fazer é
orar, conﬁar e colocar o cinto de segurança que é a
Palavra de Deus.
Quando nos submetemos à vontade de Deus,
deixamos a preocupação de lado, pois passamos a
responsabilidade do nosso futuro para as mãos de Jesus. Essa entrega não signiﬁca inércia de nossa parte,
mas calma e temperança quando os acontecimentos
não são exatamente o que nós desejávamos. José
do Egito conseguiu esperar 13 anos para ser aliviado

de seu sofrimento. Neste meio
tempo, ele não reclamou ou se
exasperou com a injustiça que
havia sofrido. Deus deseja encontrar esta mesma
paciência em Seus ﬁlhos, pois nada O gloriﬁca mais
do que quando conﬁamos no amor dEle em meio
às nossas decepções.
A ﬁla precisa andar diante de todas as derrotas
que sofremos. Há muito mais oportunidades para
serem alcançadas que oportunidades que foram
perdidas. Um emprego pode ser substituído por
outro, mas o tempo, lamentando a falta daquele
emprego, jamais será recuperado. Por isso mesmo, não podemos murmurar contra pessoas ou
nossas circunstâncias. Assim como Paulo aceitava
os “nãos” que fazem parte da vida, nós também
podemos usar os acontecimentos ruins para o nosso
crescimento social, intelectual e, principalmente,
espiritual.
Lembre-se: “Todas as coisas contribuem para o
bem”. Todas as coisas mesmo!

Como a Bíblia chegou até nós em Português
Parte 4
NOVO TESTAMENTO E VELHO TESTAMENTO nhecida como “Corrigida”. Na Primeira impressão
EM PORTUGUÊS
da tradução de Almeida pela TBS, ﬁcou a expressão
primeira versão em português do Novo “Segundo o original”, ou “Fiel aos textos Originais”.
Testamento de Almeida foi traduzida a
partir do Textus Receptus e publicada em
SOCIEDADE BÍBLICA TRINITARIANA DO BRASIL
Amsterdã em 1681. Já o Velho Testamento foi tra- (SBTB)
duzido em português a partir do Texto Massorético
Em 1968 foi fundada em São Paulo a Sociedade
Hebraico até Ezequiel 48:21. O volume I do Velho Bíblica Trinitariana do Brasil com o objetivo de revisar
Testamento em português continha os livros de e publicar com as devidas correções ortográﬁcas a
Gênesis a Ester e foi impresso em 1748. O holandês Bíblia de João Ferreira de Almeida, edição usada
Jacobus op den Akker ﬁnalizou a tradução de Almeida como mais um instrumento nas mãos de Deus para
e, em 1753, o volume II foi publicado. As traduções a preservação da Sua Palavra. A Bíblia de Almeida
do Velho e do Novo Testamento de Almeida foram recebeu mais de treze revisões até 1994, algumas
feitas pelo método de tradução de equivalência for- superﬁciais, outras profundas, e algumas ligeiras
mal. Em 1819 foi publicada pela primeira vez a Bíblia correções de palavras ou frases. Essas versões foram
completa de João Ferreira de Almeida contendo o chamadas de “Revista e Emendada”, “Revista e ReforVelho e o Novo Testamento.
mada”, “Revista e Correcta” e “Revista e Corrigida”.
Ainda em 1994, a SBTB anunciou a publicação da
TRINITARIAN BIBLE SOCIETY (TBS)
Bíblia Corrigida e Revisada, revisão que levou quase
A Trinitarian Bible Society foi fundada em Londres vinte anos, preparada por pessoas com a mesma
em 1831 com o propósito de publicar e distribuir convicção do tradutor João Ferreira de Almeida. A
mundialmente as Sagradas Escrituras em várias lín- SBTB utiliza em sua tradução do Velho Testamento o
guas através de traduções precisas e conﬁáveis do Texto Massorético Hebraico de Jacó ben Chaim e no
Texto Massorético Hebraico do Velho Testamento Novo Testamento o Texto Receptus, sempre utilizando
e do Textus Receptus do Novo Testamento Grego. a tradução por equivalência formal, também usada
O Rev. Inglês Thomas Boys, grande hebraísta e pro- por João Ferreira de Almeida e pelos grandes editores
fessor iniciou em 1837 na Trinitariana a primeira da Reforma. Neste método de tradução, cada palavra
revisão da Bíblia em português, ﬁnalizada em 1839 é traduzida com um mínimo de palavras de transição
e chamada de “Versão Revista e Reformada”, tornan- para garantir a ﬂuência da leitura em português. Os
do-se esta uma parte da Versão Correcta. A revisão editores da Almeida Corrigida e Revisada, Fiel ao
completa do Velho Testamento terminou em 1844, Texto Original, conhecida por Almeida, Corrigida, Fiel
e o último volume impresso em 1847. Já a versão (ACF) da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil tem
Revista e Reformada fez parte de um conjunto de oferecido uma Bíblia com base textual ﬁel e histórica
várias revisões ortográﬁcas usadas até a versão co- por excelência ao povo brasileiro.

A

*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
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2º Encontro Vocacional do Instituto
Bíblico Maranata

“Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me”. Mateus 16.24
IGA-ME” - Este foi o
sultados.
tema abordado duAs palesrante os dias 6, 7 e
tras foram mi8 de setembro durante o 2º
nistradas pelos
Encontro Vocacional do Inspastores Cleutituto Bíblico Maranata, em
son e Marcelo,
Marilândia do Sul PR. O proque levaram a
pósito do Encontro foi levar os
reﬂexão sobre
vocacionados a uma reﬂexão
“Tomar a cruz
sobre o chamado de Deus para
e Seguir a Jesuas vidas e o compromisso
sus”. Para ende viver uma vida cristã geriquecer ainda
nuína. Participaram do evenmais o conteúdo ministrato 22 vocacionados, sendo a
do, Pr. Omar,
maioria daquela região, de
Missionária
cidades como Ortigueira, Colônia de Ortigueira, Francisco
Alexandra e Pr.
Beltrão, Rio Bom, Telêmaco,
Jeany foram os
Arapongas, Apucarana, todas
facilitadores das rodas de conbelíssima peça teatral sob a
Para descontrair os vodo Paraná, além de Florianóversas, possibilitando trocas
coordenação da missionária
cacionados e alunos, houve
polis SC. Pelo menos três dos
de informações e reflexões
Rebeca, baseada no livro “Em
momentos de brincadeiras
participantes deverão estudar
sobre os temas abordados. Os
seus passos que faria Jesus”.
e jogos animadíssimos sob a
no IBM em 2020.
momentos de mensagens e
A apresentação comoveu a
coordenação dos alunos Rair
Foi um tempo muito esdevocionais foram conduzidos
todos!
e Larissa. Na cozinha, sob a
pecial com palestras, rodas
pelos pastores Omar, JaiderTanto na sexta-feira,
coordenação da missionária
de conversa, boa música, bate
son e Artêmio. Como fomos
como no sábado e no dominSolene, as equipes engajadas
papo, teatro, jogos diversos e
ediﬁcados!
go pela manhã, houve mono preparo de deliciosas refeideliciosas refeições. O evento
Sob a coordenação do
mentos para testemunhos
ções, tudo com as dicas valiocontou com a participação dos
pastor Cleuson e sua equipe,
das missionárias Alexandrisas da cozinheira “Tia Sueli”,
professores e alunos, que se
todos participaram de mona, Solene e Angélica, bem
como é conhecida por todos.
empenharam a ﬁm de criar
mentos especiais de louvor
como dos alunos Daniel SanAproveitando a oportunium ambiente aconchegante
e adoração ao Senhor, além
tis e Denise. Foi edificante e
dade que o evento proporcioe agradável para a hospedade apresentações do coral do
desafiador ouvir de cada um
nou, foi comemorado o 57º
gem dos vocacionados. Dias de
IBM e outras participações.
deles, a forma como Deus
aniversário do Instituto com
muito trabalho e cansaço, mas
Ainda dentro da área de arte
os salvou e chamou para o
um culto de gratidão e uma
recompensados pelos bons ree adoração, foi exibido uma
ministério.
confraternização especial.
“

S

Continuação da página 1

A seara nunca foi tão grande
como agora

E

m todo o mundo
há 4,3 milhões de
crianças vítimas de
trabalho forçado, das quais um
milhão são exploradas pelo
mercado sexual. As crianças
também tem sido as principais
vítimas das guerras e dos conﬂitos existentes. Anualmente,
milhares de crianças tem perdido a vida, diante de mortes
consideradas evitáveis.
As igrejas do século XXI
tem diante de si o desaﬁo da
evangelização mundial e de
ser sal e luz numa sociedade
corrompida e dominada pelo
pecado. No cenário religioso
mundial, o cristianismo continua sendo a religião com o
maior número de adeptos: 2,5
bilhões de cristãos no mundo.
O islamismo com 1,8 bilhão

Nosso
Destaque 3

Uma fé pequena leva as almas até o céu, mas
uma grande fé traz o céu até as almas”.
(Charles Spurgeon)

de adeptos ocupa a
segunda posição, e o
hinduísmo com um
pouco mais de 1
bilhão, é a terceira maior religião
do mundo.
Lamentável,
mas é fato, que
86% dos budistas, mulçumanos e hindus não
conheçam um único
cristão pessoalmente,
sendo que 41,5% dos
povos do mundo são
não alcançados, o que signiﬁca que esses povos possuem
entre 0 a 2% de evangélicos
na população. A região do
planeta conhecida por Janela
10/40 concentra 83,8% dos povos não alcançados do mundo,
porém continua sendo uma
das menos evangelizadas.
Existe uma crescente demanda de missionários no
mundo todo. Há uma carência
hoje de 63 mil novos missionários para atuarem somente nessa região. Na área da
tradução da Bíblia, em todo
o mundo há 2.163 línguas
com necessidade conﬁrmada
de tradução da Bíblia, faladas
por 180 milhões de pessoas.
Também é fato marcante
o aumento da perseguição
religiosa ao redor do mun-

do. Cerca de 215 milhões de
cristãos sofrem altos níveis de
perseguição por sua fé a cada
ano. A cada mês 255 cristãos
são mortos e 104 são sequestrados no mundo. A região
da Janela 10/40 concentra a
maior parte dos países que
mais perseguem os cristãos
no mundo. Lembremo-nos
que a Janela 10/40 é uma das
regiões mais carentes de novos
missionários e menos evangelizadas do planeta.
O Brasil também possui
inúmeros desaﬁos missionários dentro de suas fronteiras,
cuja responsabilidade é das
nossas igrejas. Dentre estes
desaﬁos, temos os chamados
povos minoritários, representados pelas populações dos
segmentos tradicionais como:
ciganos, indígenas, quilombolas, sertanejos e ribeirinhos. A
população cigana no país está
estimada entre 800 mil a um
milhão, e pouquíssimos ciganos conhecem o Evangelho.
Quanto aos indígenas, temos
164 povos não alcançados, e
dentre estes, temos 99 povos
sem presença missionária
conhecida, localizados principalmente na Região Norte do
país. Quanto aos quilombolas
há possivelmente 5 mil comunidades espalhadas por quase todos os Estados do Brasil.

Nesse universo, estima-se que
tenhamos 2 mil comunidades
não alcançadas, sem nenhuma
igreja existente. No contexto dos
ribeirinhos, estima-se que existam 10 mil comunidades não
alcançadas e 1 milhão o número
de ribeirinhos não alcançados
na região amazônica. Quanto
aos sertanejos, o principal desaﬁo é alcançar 6 mil comunidades
rurais sem a presença de igrejas
ou de crentes.
A pergunta que nos vem
diante de cada desafio é:
“como ouvirão, se não houver
quem pregue?”. A Igreja tem
a missão de pregar o Evangelho, e tornar Cristo conhecido
entre todos os povos da terra.
Que o Senhor multiplique o
número daqueles cujos pés
são belos por pregarem as
boas novas! E que o Senhor
também multiplique o número
daqueles que enviam sustentando e intercedendo.
COM DADOS DO RELATÓRIO COMO OUVIRÃO 2018

Almir Marcolino

Gastando-se
e deixando-se
gastar

S

e fosse outro, já teria desistido daquela gente! Já lhe
tinham causado tantos problemas!
A igreja deles ﬁcava numa cidade grande, capital
da província da Acaia, com cerca de seiscentos e cinquenta mil
habitantes. A cidade estava numa posição privilegiada, pois ligava
por terra dois importantes portos, evitando uma perigosa viagem
marítima de trezentos e vinte quilômetros. Tinha um comércio
próspero e, nela, eram realizados os jogos Ístmicos de dois em
dois anos, em honra ao deus Poseidon.
Atraía gente de todos os lugares e, por isso, era um caldeirão
multicultural, onde as pessoas olhavam mais para o moderno e
pouco se arraigavam às tradições. A religiosidade era intensa.
Havia, ali, 12 templos, entre eles o da deusa Afrodite, cujas mil
sacerdotisas, no ﬁnal de cada tarde, desciam do templo para a
cidade para vender seus corpos, em forma de culto ao sexo. Além
disso, a mobilidade da cidade incrementava a imoralidade. Hoje,
temos o verbo europeizar que signiﬁca adotar costumes e usos
próprios da Europa. Naquela época, era usado o verbo corintianizar,
formado com o nome da cidade. Esse verbo tornou-se sinônimo
de fornicação. Estamos falando da cidade de Corinto.
Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em sua
segunda viagem missionária, depois de ser escorraçado sucessivamente de três cidades na Macedônia, Paulo passou um tempo
solitário em Atenas e seguiu para Corinto, em fraqueza, receoso
e trêmulo (1 Co 2.3). Ali, encontrou Áquila e Priscila, um casal de
crentes que, como Paulo, eram fabricantes de tendas. Por isso
ﬁcou morando e trabalhando com eles. Depois da chegada de Silas
e Timóteo, seus companheiros, Paulo dedicou-se, exclusivamente,
à pregação da Palavra (At 18.1-5). Apesar da forte oposição, Deus
o animou dizendo-lhe que tinha muito povo naquela cidade.
Como o número de salvos aumentava, Paulo ﬁxou a reunião dos
convertidos numa casa e permaneceu um ano e meio na cidade.
Mesmo depois de partir, a ligação de Paulo com a igreja de
Corinto continuou. Enquanto se ocupava na evangelização de Éfeso
e arredores, Paulo teve que lidar com vários problemas surgidos
na igreja de Corinto, praticamente pastoreando a igreja de longe,
fazendo uma visita e escrevendo pelo menos quatro cartas. Os problemas daquela igreja eram muitos. Mal testemunho de alguns que
se diziam crentes, mas praticavam a imoralidade, criação de facções
internas, imaturidade, insatisfação com a liderança de Paulo, litígio
entre os irmãos, abusos durante a celebração da ceia, conceitos
errados quanto aos dons espirituais e heresias quanto à doutrina
da ressurreição. Paulo escreveu respondendo uma carta da igreja
que pedia esclarecimentos sobre casamento, carne sacriﬁcada aos
ídolos e uso do véu. Resolver problemas nos desgasta e esgota. Mas,
Paulo não desistiu deles! O futuro da Igreja de Cristo estava em jogo.
Enviou-lhes Timóteo, mas este detectara uma forte oposição na
igreja. Isso provocou uma visita imediata de Paulo, que lhe causou
muita tristeza (2Co 2.1). A igreja se omitia diante dos acusadores.
Ele parte carregado de aﬂição e é acusado de instável.
Tito é enviado com uma carta escrita no meio de muita aﬂição.
Enquanto aguardava a chegada de Tito com notícias, Paulo enfrenta
forte tribulação em Éfeso, chegando a desesperar da própria vida
(2Co 1.8). Chegando em Troâde e não encontrando Tito, não conseguiu tranquilidade suﬁciente para aproveitar a oportunidade que
surgira ali. Seguiu para Macedônia, Tito chegou e as notícias foram
boas. Com isso, a tristeza de Paulo transformou-se em euforia (2Co
7,6). Mas, logo depois novos informes noticiaram que outros falsos
apóstolos chegaram a Corinto com novas acusações contra ele.
Mas, apesar de todos estes problemas, ele não iria desistir
daquela gente. Eu, porém, de boa vontade me gastarei e serei gasto
em prol da alma de vocês. Eu amo intensamente vocês. (2Co 12.15).
Ele iria gastar sua vida, tal como outros gastavam dinheiro
(Mc 5,16; Lc 15.14). Não apenas gastaria, mas se deixaria gastar.
Um gasto de sua própria vida em prol das almas daqueles irmãos
que lhe causavam problemas e aﬂições. Este gasto seria de boa
vontade, isto é, alegremente, cheio de disposição, sem colocar
nenhum impedimento ou hesitação em gastar. E faria isso porque
seu amor por eles era intenso.
Estamos dispostos a gastar nossas vidas e permitir que nos
gastem em prol da salvação de almas? Iremos nos gastar para resolver problemas que não foram causados por nós, mas que podem
causar prejuízo para a Igreja de Cristo? Estamos dispostos a sermos
desgastados por pessoas que muitas vezes não valorizam nosso
gasto? Gastaremos nossa vida e nos deixaremos gastar por pessoas
que não estão dispostas a nos recompensarem? Faremos isso com
disposição alegre, por sabermos que disso resultará frutos eternos?
Isso depende do quanto amamos, pois quem ama intensamente, gasta-se e permite-se gastar por aquilo ou aqueles a quem
ama. Mães gastam-se e deixam-se gastar pelos ﬁlhos a quem
amam! Pessoas se gastam e se desgastam por uma causa pela
qual se sentem apaixonadas!
Quer queiramos ou não, estamos gastando nossa vida e nossa
vida está sendo gasta. Isto é inevitável. A questão é: Com que vamos
gastá-la? Com efemeridades, que também se gastarão queimadas na
fogueira do tempo? Ou com valores que resistirão e permanecerão
por toda eternidade? Gastaremos nossa vida pelas almas, pela Igreja
de Cristo, pelo povo de Deus, que permanecerão para sempre?

4 Observatório
Missionário
Genaina Reder

De mulher
para mulher:
Lidando com as
frustrações da
maternidade

T

oda mãe sabe que deve criar seus ﬁlhos para enfrentar o mundo. Toda mãe fala que está educando
seus ﬁlhos para o mundo, a verdade é que toda
mãe tenta, mas nunca está preparada para o momento da
ruptura da dependência das suas crias. Nossos ﬁlhos começam a buscar a independência no momento que nascem, nós
mães, é que não percebemos, ou não queremos perceber.
Nossos bebês nascem tão dependentes e indefesos. Precisam
de nós para tudo. Decidimos o que vão comer, a que horas
vão dormir, acordar, que roupas vão usar, e gostamos disto.
De certa forma nos dá certa sensação de controle, de poder.
Mas um dia nos damos conta que já não controlamos tanto
assim. Eles têm vontades próprias, começam a fazer suas
próprias escolhas, já não precisam de nós para muita coisa,
ao contrário, muitas vezes decidem e nem nos consultam.
Fantasiamos demais a maternidade. Colocamos expectativas
demais sobre nossos ﬁlhos. E esse é o principal motivo de
nossas frustrações e conﬂitos. Lutamos demais para aceitar
que nossa criança cresceu ou mesmo que ainda seja criança,
tem personalidade e vontade próprias. Não estou dizendo
aqui que não devemos orientar nossos ﬁlhos, ou colocar
limites e dizer não quando for preciso. O que descobri nesta
difícil tarefa de educar ﬁlhos é que devemos olhar para eles
como pessoas únicas. Criadas por Deus com personalidade
própria, que terão histórias de vida única. Muitas vezes
olhamos para nossos ﬁlhos como uma extensão de nós
(pelo menos eu já me peguei pensando assim). Achando que
porque os ensinamos, os orientamos, eles terão a mesma
cosmovisão de mundo que nós. É certo que vamos ter grande
inﬂuência, pois nossos valores, nossos ensinamentos, nossas
crenças estarão lá, presentes neles, em suas memórias e
experiências de vida, mas cada um de modo particular terá
uma forma perceber o mundo, desenvolverá sua concepção
ou visão de mundo.
Em meio a esta reﬂexão me lembro do Salmo 127 – versículo 4 que diz: Como ﬂechas nas mãos do guerreiro são os
ﬁlhos nascidos na juventude. Penso que fechas são disparadas com objetivo de atingir um alvo. Assim devemos pensar
em nossos ﬁlhos. Como ﬂechas em nossas mãos. Devemos
estabelecer os alvos que desejamos que eles atinjam. Em
minha opinião, o primeiro e mais importante é conhecer o
Senhor Jesus como único e suﬁciente Salvador. Conhecer e
adorar o único e verdadeiro Deus revelado nas Escrituras,
e na sequencia as demais coisas como estudos, trabalho,
casamento. Claro que devemos trabalhar para que esses
alvos sejam atingidos. Claro que muitas das escolhas deles
estarão pautadas naquilo que ensinamos para eles, mas precisamos ter clareza que não temos controle absoluto sobre
nada. Que podemos fazer tudo que está ao nosso alcance e
ainda assim, eles farão escolhas fora do que planejamos, não
atingirão o alvo que estabelecemos. Nesta hora precisaremos
da graça de Deus para lidar com a frustação, com a sensação
de fracasso e de culpa que nos atingem em cheio quando um
ﬁlho faz escolhas que não aprovamos, fora dos padrões que
acreditamos e dos valores que defendemos. E mais uma vez
a Palavra de Deus alcança meu coração com o Salmo 46: 10
“...Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus...”. Nesta hora só nos
resta correr para a Cruz de Cristo e conﬁar nas promessas de
Deus. Não sabemos e não compreendemos os desígnios de
Deus. Ele muitas e na maioria das vezes trabalha de forma
incompreensível para nós. Mas precisamos conﬁar que Ele
sempre fará o melhor na vida de nossos ﬁlhos. SE ﬁzemos
nossa tarefa de casa ensinando nossos ﬁlhos no caminho que
devem andar (Provérbios 22.6). Se Inculcamos na mente deles
a Palavra de Deus: “Ensinai os mandamentos do SENHOR aos
vossos ﬁlhos, conversando acerca deles quando estiverdes
sentados em casa e nos momentos em que estiverdes andando
pelos caminhos, ao deitardes e quando vos levantardes para
um novo dia”. (Deuteronômio11.19).
Se em meio a tudo isso concluirmos que falhamos em
algum momento em nossa tarefa como mães, precisamos
continuar dependendo da graça divina e continuar buscando na Cruz de Cristo fé suﬁciente para conﬁar que “Deus é
poderoso para fazer inﬁnitamente mais do que tudo quanto
pedimos ou pensamos, mediante seu poder que atua em
nós”! (Efésios 3.20) e compreender pela fé que somos fracas,
mas conﬁamos e servimos a um Deus Forte!

Tome cuidado apenas consigo mesmo, nossos
piores inimigos estão dentro de nós”.
(Charles Spurgeon)

São Carlos SP
Narrativa do Pr. Fernando:
“Meses atrás, voltando de uma
conferência, sofri um acidente
de trânsito. Uma carreta perdeu parte de sua carga que
ficou atravessada nas duas
faixas da rodovia bloqueando
todo o acesso. Era noite. Bati a
110 km/h contra um fardo gigantesco de açúcar. Não fora o
Senhor, estaria na glória. Graças a Ele não me feri. Houve
apenas danos materiais. É verdade; O Anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o
temem e os livra. Muito obrigado por orar por mim e por

minha família. Continuamos
com os cultos nos lares, discipulados, trabalho com casais e
adolescentes. Tudo visando a
salvação de almas e a ediﬁcação do corpo de Cristo. Louvem
a Deus conosco pela salvação
do Leandro e da Victória. Peço
que orem pela salvação e saúde
de meus pais (Sebastião e Teresa). Ambos estão adiantados
em idade e com a saúde bem
debilitada. Orem também pela
minha saúde e de minha esposa”. Pr. Fernando Cesar Martins,
a esposa, Milena, e as ﬁlhas,
Isabela e Ana Luísa.

Novo Gama GO

O missionário Pr.
Geovan Bezerra dos
Santos viajou até Santa Maria da Vitória BA
para a posse do Pastor Maurílio na IBB
Herdeiro de Deus. Em
agosto foi realizado
o primeiro culto no
novo templo, ainda
não está terminado,
mas o trabalho foi
uma bênção. Houve
também o culto pelo
15º Aniversário da
Congregação e o pregador foi o Pastor Jeﬀrey da
IBB Palavra Viva, de Canoas RS.
No trabalho tem sido realizado EBFs, encontros de casais,
acampamentos, discipulados
e muito mais. Em setembro

foram realizados sete batismos. Continuem orando pelo
trabalho em Novo Gama GO.
Contatos com Pr. Geovan e
Vera pelo e-mail: prgeovan@
yahoo.com.br.

lizado uma pré-sondagem e
vários pastores e voluntários
se dispuseram para desenvolver uma parceria com a
Rocha Eterna. Somente nas
penitenciárias, existem mais
75.000 pessoas que precisam
ouvir o Evangelho! Para o
mês de dezembro está previsto uma viagem ao estado
de Minas para realização de
treinamentos com voluntário, pastores e visitas aos
presídios. Viste o site: www.
rochaeterna.org.

Ide ao Sertão
Em continuidade na divulgação do Projeto Ide ao Sertão, o missionário Pr. Josiel,
juntamente com sua esposa
Daísa e a ﬁlha Mirella, continua
visitando igrejas. Em setembro passou por seis igrejas no
Estado de Minas Gerais em
diferentes cidades. Nos últimos dias Deus levantou mais

quatro Igrejas para, além de
orar, apoiar ﬁnanceiramente o
projeto, tendo alcançado cerca
de 70% do sustento necessário
para irem ao campo no sertão
piauiense. Continuem orando pelo Projeto Ide ao Sertão.
Contatos pelo WhatsApp: (16)
99111-6908, ou pelo e-mail:
josiellima0728@gmail.com.

Escobar, Argentina
O missionário Adriano dos
Santos Silva continua atuando no processo de revitalizar a
igreja em Escobar. Nos dias 20
a 22 de setembro recebeu a família Monzón e a igreja poderá
apoiar o seu ministério. Eles
são missionários na província
de Mendoza e atualmente
contam com apenas 10% do
seu sustento, orem por eles!
A construção da casa pasto-

Grande ABC

O trabalho de plantação da
IBI em São Bernardo do Campo
caminha bem sob a lideranças
do missionário Pr. Tomé Lopes
dos santos. Este segundo semestre tem sido realizado EBF,
Encontro de Casais, e batismos
de novos irmãos. Os batismos
foram realizados no dia quatro
de agosto, sendo que nove novos irmãos desceram às águas:
Florival, Mariana Santos, Mariana Cavalcante, Levi, Gabriel,
Sandra, Gustavo, Isabella e
Raissa Vitória. No dia 18 de
agosto, conforme já foi divulgado, houve o lançamento da
pedra fundamental da cons-

ral continua e está na fase de
colocação do piso. A inﬂação
na Argentina tem prejudicado
bastante os investimentos e
provocado aumento dos aluguéis. Orem pelo Pr. Adriano,
Josi, Helena e Cecilia. Contatos
pelo e-mail: adrianojosisilva@
gmail.com e WhatsApp do
Adriano: +54 11 2641-7724,
e WhatsApp da Josi: +54 11
2688-3226.

trução da sede da nova igreja.
Contatos com Pastor Tomé e
Lúcia pelo telefone (11) 961400978, e-mail: prtomeylucia@
yahoo.com.br.

Família Moreira
O pastor André Moreira
esteve treinando os alunos
que ﬁcaram 21 dias em uma
mata fechada experimentando um pouco de isolamento e
aprendendo a viver uma vida
bem simples, sem energia,
sem água encanada, e cozinhando em um fogão feito
de barro e a lenha. Durante
este período eles também
aprenderam como pilotar um
barco, usando um motor de

Rocha Eterna
A Rocha Eterna tem desenvolvido trabalhos de evangelização em várias cidades em
dois Estados: São Paulo e Paraná. Missionários, juntamente
com voluntários, tem visitado
presídios masculinos e femininos, diariamente, levando a
Palavra de Deus aos perdidos.
Neste momento a missão está
orando para que Deus abra
as portas para alcançar o Estado das Minas Gerais, com
a segunda maior população
carcerária do país. Já foi rea-
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popa de 15 HP, e também um
motor estacionário de 5,5 HP,
conhecido no norte do país,
como rabeta. Orem pelos alunos que foram para o estágio
divididos em quatro equipes,
duas para a etnia Paacas Novos, em Rondônia, e duas para
a Etnia Apinajé, em Tocantins.
Continuem orando pelo Pr.
André, sua esposa, Marlete,
e os ﬁlhos, Duda Ester e André Filho.

Família Mafra

Os missionários Ricardo
e Rita Mafra que atuam na
Venezuela foram conhecer o
Equador, como campo missionário. Estiveram em 17 cidades
de grande, médio e pequeno
porte, na região central do país
e ﬁcaram encantados com a
cultura, com os povos indígenas de toda região andina e as
comidas diferentes. Constataram que o povo equatoriano
é extremamente católico mas
são poucas as igrejas batistas
no país. As pessoas são amigáveis, muito educadas, porém fechadas em relação ao
Evangelho. Pr. Mafra e esposa
estão em oração para, depois
de organizar a igreja na Venezuela, se Deus dirigir, partir
para o Equador. Mafra está
preparando o irmão Nelson

Serrana SP

A Igreja Batista Independente de Serrana SP, sob a
liderança do Pr. Alexandre
José de Oliveira, realizou uma
Programação Especial no dia
28 de setembro de 2019.O
evento teve lugar em uma Escola Municipal iniciando às 18
horas e tendo como pregador
o Pr. Fernando César Martins,
de São Carlos SP. Dentro do

para assumir o ministério na
Iglesia Bautista Vid Verdadera. A igreja enviou mais dois
jovens, Patrícia e Bryan para
o Seminário Batista de Venezuela. Com estes já são três
jovens que foram para o seminário. Contato pelo e-mail:
ricardoeritamafra@gmail.com,
telefones +00584165907895,
e +584161918287, na (Venezuela ), e + 55 95 981165174
(WhatsApp).

evento aconteceu, também,
o Integração Jovem. A IBI de
Serrana está trabalhando
na construção do segundo
templo em um terreno cedido pela Prefeitura e tem
até o final do ano para dar
andamento na construção.
Já foi investido cerca de 60
mil no local. Orem por esta
construção.
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“Enquanto Roma queimava, Nero tocava música. Assim
são alguns pregadores que, enquanto as almas se perdem,
ficam falando coisas secundárias”. (Charles Spurgeon)

Projeto Uberaba MG Família Reis - Portugal

No dia 22 de setembro o
missionário Leonilson Pereira
Leite batizou seis novos convertidos. Cinco deles vieram
do projeto de evangelismo
através do esporte, do qual
participam desde o início. Também foi batizado o pai de um
dos jogadores. O missionário
agradece a cada igreja e aos
irmãos que oram e apoiam

esse ministério em Uberaba.
Após o batismo foi realizada
a Ceia do Senhor. Os batizandos foram: Welington, Jonathas, Nicolas, Kauan, Pablo e
Aquiles. Pastor Leonilson foi
auxiliado no batismo pelo seu
genro, Ítalo, que é o professor
do projeto de Futebol. Continuem orando, também, pelo
Projeto Delta MG.

Família Amorim
Na segunda quinzena de
julho, o casal Pr. Jeﬀerson Quevedo e sua esposa chegaram a
Moçambique para ajudar nos
trabalhos da Família Amorim,
mais precisamente na Igreja
Batista Fundamental, que estava sem um missionário responsável. No momento eles ﬁcarão até dezembro. No mês de

agosto, receberam uma equipe
de missionárias do Brasil por
um período na cidade da Beira, centro de Moçambique. No
início de outubro retornaram
a Moçambique, a irmã Maria,
esposa do Pr. Divino, e a missionária Rosângela que estava
no Brasil em tratamento de
saúde.

Campo Grande MS
O missionário Osmundo Pereira de Araújo, que está a caminho
do Timor Leste com sua
esposa Mari e a filha
Hadassa, estão compartilhando a alegria de
verem o Senhor suprindo as suas necessidades
nesse período de levantamento do sustento
em viagens por vários
estados do Brasil. O casal está feliz com a chegada da filha Hadassa e
continua visitando novas igrejas para completar
o sustento necessário para
irem ao campo. Continuem
orando pela ordenação pas-

nou ao campo e reassumiu
o trabalho na Igreja Bíblica
Batista em Santa Marta do
Pinhal, retomando as viagens
à cidade de Cartaxo para ministrar estudos bíblicos visando a plantação de uma nova
igreja. Orem pelo trabalho
em Portugal.

Farroupilha RS
O missionário Marcus Vinícius conseguiu
apoio de mais algumas
igrejas para seu trabalho de plantação de
uma igreja em Farroupilha RS, na Serra Gaúcha.
Essas novas igrejas se
tornaram parceiras de
seu ministério devido
à viagem que fez ao
interior do Estado de
São Paulo para participar do encontro da sua
missão, a AMI. Marcus
teve oportunidade de
visitar seis igrejas nos
estados de São Paulo e Minas
Gerais. No mês de outubro
foi para São Paulo e esteve
na Igreja Batista Esperança
e no TBI - Templo Batista
de Indianópolis. Orem pelo
sustento do pastor Marcus,

sua esposa Ana Carolina, e
os ﬁlhos, Marcus Benjamin
e Mathias Vinicius. Eles têm
agora cerca de 60% do sustento necessário. Contato: (54)
8130-4776, e-mail: marcuscarol@hotmail.com.

Piumhi MG

toral do Osmundo, e pela salvação do povo timorense.
Para contato telefone (67)
98126-0838.

Apoeme

O missionário Pr. Apoeme, trabalhando no sertão
do Piauí, tem motivos, como
os do apóstolo Paulo de bendizer ao Deus e pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo ele,
“temos provado deste consolo
como diz o texto de 2 Coríntios
1, que nos consola em todas
as nossas tribulações, para que
possamos consolar outros com
as mesmas consolações com
que somos consolado por

No mês de junho o missionário Pr. Adil Bispo dos
Reis esteve no Brasil para
o casamento de sua filha,
Sara com Emanuel. Na ocasião aproveitou o tempo para
visitar algumas igrejas e apresentar relatório do trabalho
em Portugal. Em julho retor-

O missionário em Piumhi
MG, Pr. Luiz Miguel Gianeli,
juntamente com sua esposa
Débora, e os ﬁlhos Agnes, Annelise e Luigi, seguem adiante na obra que o Senhor lhes
conﬁou. Este ano ele viajou
para o Acre, São Paulo e Minas Gerais em diversas igrejas.
No ﬁm de agosto a sua igreja
comemorou o sétimo aniversário realizando uma confe-

rência bíblica tendo como
preletor o Pr. Sitri Lobato da
Igreja Batista Regular da Fé em
Pindamonhangaba SP sob o
tema “A Relevância da Igreja”. Para entrar em contato:
E-mail: prmiguelgianeli@hotmail.com e debora_b.gianeli@
hotmail.com. Whatsapp: Pr.
Luiz Miguel (37) 98831-9792
(Oi), e Débora (37) 99947-4765
(Vivo).

Valter Nogueira

A mensagem
à Igreja de
Éfeso
Apocalipse 2.1-7

O

s membros desta igreja, incluindo os líderes, não
estavam sendo controlados pelo Espírito Santo, pois
é impossível alguém não desfrutar da comunhão
com o Senhor Jesus através da oração, da leitura e do estudo
da Palavra de Deus com o propósito de conhecer melhor ao
Salvador e ser cheio do Espírito Santo.
Esta igreja teve o privilégio de ser fundada pelo apóstolo
Paulo. Na época era muito bem doutrinada e espiritual. Anos
depois grandes mestres continuaram investindo nela. Esta
igreja, na época em que João escreveu o Apocalipse, ainda
era uma igreja com sólida doutrina e ortodoxa. Basta ler o
versículo dois e veriﬁcamos que resistiram aos falsos apóstolos
que ensinavam muitas heresias.
Se alguém visitasse esta igreja notaria que tinha um ótimo
ensino, louvor reverente, era missionária e muito ativa. Para
qualquer observador era uma igreja modelo.
Mas no versículo quatro, lemos que ela tinha uma nota
dissonante: “contra você, porém, tenho isto: você abandonou
o seu primeiro amor”. Com todo o seu conhecimento bíblico,
atividades e ﬁdelidade, era uma igreja fria. Nada é pior do que
uma ortodoxia fria. O primeiro amor abandonado por eles, e
não percebido, era o amor ao Senhor Jesus.
Todas as atividades, por mais importantes que sejam,
perdem o sentido quando a comunhão, a adoração e o amor
ao Senhor Jesus são negligenciados.
Conhecer a Cristo é uma experiência transformadora que
nos prepara para servi-lo melhor. A adoração é a ocupação
mais sublime do cristão. Os membros desta igreja, no geral,
estavam frios espiritualmente, por se esquecerem disto. O
estudo da Palavra de Deus deveria despertar no crente, maior
amor a Jesus e o desejo de adorá-lo “em espirito e em verdade ”.
A grande lição deste texto é que todo estudo aprofundado
da Palavra de Deus que não produz em nós um maior amor
ao Senhor Jesus, mais semelhança com ele e o desejo de
adora-lo, é inútil.
Não sei qual é a sua situação espiritual. Talvez seja um membro ativo em sua igreja local e tenha um grande conhecimento
teológico, mas na prática abandonou o amor ao Senhor Jesus.
Amor este, que desfrutava logo que se converteu.
O apelo para você, de acordo com Apocalipse 2.5 é claro e
simples: “lembre-se de onde caiu! Arrependa-se e pratique as
obras que praticava no princípio”. Ou seja, retornar ao fervor
e amor ao senhor Jesus.

Dicas de Leitura

CONSTRUINDO UMA IGREJA ACOLHEDORA
Thiago Souza Moreira
Editora Saber Criativo
www.editorasabercriativo.com.br
A aceitação do diferente é
um grande desaﬁo para a Igreja
da atualidade, e foi assim também em seus primórdios. Neste
livro, Thiago Moreira demonstra como os escritos de Lucas
não apenas realçam os conﬂitos entre judeus e gentios na
igreja primitiva, mas propõem
a superação deles por meio do
amor e acolhimento do estrangeiro como membro de iguais
direitos no corpo de Cristo.
Deus”. Há 10 anos trabalhando
na plantação da Igreja Batista
em São Braz do Piauí, Pr Apoeme tem passado por lutas,
mas também tem alcançado
vitórias que gloriﬁcam o nome
do Senhor. São lutas na áreas
da saúde física e emocional,
mas em todas a vitória tem
sido alcançada. Orem pelo
Pr. Apoeme e por sua família:
Lívia, Samuel, João Marcos e
Paulo.

Observatório
Missionário 5

A SALA DE ESPERA DE DEUS
Lisânias Moura
Editora Mundo Cristão
www.mundocristao.com.br
Não há tema mais difícil
de ser tratado no campo da
fé que o sofrimento. Nesse
aspecto, A sala de espera
de Deus qualifica-se como
obra essencial. À medida

que explora as lições de vida contidas no livro
do profeta Habacuque, o autor entrelaça com
maestria histórias reais ouvidas ao longo de seu
ministério pastoral com a sua própria. Desta maneira, a sala de espera pode se transformar numa
sala de esperança.
1CORÍNTIOS: COMENTÁRIO EXEGÉTICO
Gordon D. Fee
Edições Vida Nova
www.vidanova.com.br
Escrevendo para
pastores, professores
e alunos de teologia,
Gordon Fee oferece
uma exposição acessível da carta, destrinchando seu conteúdo e sua ampla
relevância teológica.
Esta primeira edição
em língua portuguesa
é baseada na segunda edição inglesa de
2014, a qual leva em
conta a extensa pesquisa acadêmica dos
últimos 30 anos acerca dessa que é considerada uma
das principais epístolas paulinas.

6 Visão
Panorâmica
AMAR é...

Edgar Donato

S

e ﬁzéssemos essa pergunta
a João: “João, como você
descreve o amor?
O amor aqui não se trata de conversa bonita, ou afeição humana, mas
amor divino. É amar os outros como
Cristo nos amou. Na verdade, ninguém
é capaz de amar dessa forma com suas
próprias forças, mas somente pelo poder do Espírito Santo.
Existem sentidos distorcidos do verdadeiro amor: É o que caracteriza a maior parte das músicas e novelas populares “amor” à
primeira vista, “amor” sensual, “amor” traiçoeiro, bandido... Esse
amor é ligado ao erotismo, sentimentalismo, tudo em nome do
amor. Mas não passa de egoísmo puro! Eu amo você porque você
me estimula, você me atrai, você me faz sentir bem, você eleva meu
astral, você supre minhas necessidades. Eu não amo a você, eu ME
amo! Quando dizemos “Te amo” muitas vezes queremos dizer, “Eu
me amo, e quero você. ”
A falta do verdadeiro amor leva a ciúmes, inveja, morte. No
mundo paga-se com a mesma moeda, se te tratam mal, trate mal,
se te ajudam, ajude.
O mal não se vence com as armas do mal. “Se teu inimigo
tiver fome, dê-lhe de comer; se tiver sede, dê-lhe de beber. Não
se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. ”
Não é surpresa os valores cristãos despertarem o ódio do
mundo. A perversidade odeia a justiça, daí o mundo odiar o cristão. A vida justa do cristão revela claramente a perversidade do
incrédulo. Geralmente são duas reações: OU ele se arrepende e
muda, ou tenta destruir quem o desmascara.
Quer ver um teste? Se você está numa equipe de trabalho e
não faz corpo mole, se você não ﬁca no grupinho dos reclamões, ou
quando a galera fala somente sobre mulheres, e um conta que beijou,
beijou, bebeu, bebeu, ﬁcou, ﬁcou... piadinhas e você não curte? Qual
a reação? Puxa, você é legal, nós somos idiotas e você é incrível! Não
é assim, um cristão verdadeiro sal, incomoda, mas se é um cristão
fraco, sem consistência, sem testemunho, ele é pisado pelos homens...
A vida de um discípulo de Jesus revela, desmascara o comportamento de uma pessoa perversa. A esposa ou o marido que não
trai, traz em evidência a inﬁdelidade dos outros no mesmo grupo
e a reação é sufocar, odiar, reprimir... “A luz veio ao mundo, mas
os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as usas
obras eram más. ” João 3.19.
É impressionante como uma pessoa renascida (gerada pelo
Evangelho) desenvolve uma atitude completamente diferente.
Essa é uma das maneiras pelas quais ela pode ter certeza da
salvação. Quem não ama os verdadeiros ﬁlhos de Deus pode até
se dizer cristão, mas, de acordo com as Escrituras, esse indivíduo
permanece na morte.
Assim como um bebezinho nasce numa família e vai amar os
seus, quem nasce na família de Deus, se apega aos seus irmãos,
não consegue ﬁcar fora da comunhão, você se entrega ao povo
de Deus, é o seu ambiente, conversar sobre verdades espirituais.
Você não vê a hora de se congregar.
Enquanto o ódio é negativo, o amor é positivo. Caim foi dado como
o supremo exemplo de ódio, Jesus é apresentado como o supremo
exemplo de amor. Avida de uma pessoa é o seu bem mais precioso.
Assim dar a vida por outro é a maior expressão possível de amor. O
amor é o maior de todos os argumentos pelo seu exemplo. “ A cruz
do calvário é a manifestação suprema do mais verdadeiro amor.
A maior prova de amor: Olhe para a cruz! Quando você tiver
dúvidas, olhe para a cruz, quando você quiser desistir, olhe para
a cruz, quando você tiver medo, olhe para a cruz, quando você
sofrer injustiça, olhe para a cruz, quando você perder a esperança,
olhe para a cruz, quando você passar por uma terrível sexta-feira,
olhe para a cruz, porque o domingo vai chegar.
Alguém pode dizer: “Como posso seguir nos passos de Cristo? De
que maneira posso manifestar o amor que Ele manifestou? Ele deu sua
vida na Cruz. Você diz que eu deveria dar minha vida por meus irmãos,
mas em minha vida não há uma situação ou oportunidade dramática
como essa. O que fazer, então?”. João responde: “É verdade, mas quando
vê seu irmão em necessidade, e você dá algo que tem é seguir a Cristo.
O verdadeiro amor não se revela apenas no supremo sacrifício,
é evidenciado em situações pequenas, menores. Porquíssimos
são chamados para oferecem suas vidas em atos heroicos, mas
temos com frequência a oportunidade para partilhar com os necessitados. É comum pensarmos que o necessitado é o morador
de rua, também, mas podemos ser mãos e pés de Jesus na vida de
alguém que passa por uma crise, não consegue pagar a conta de
luz, trocar o pneu do carro, um gasto inesperado com remédios,
sabia que às vezes alguém não tem um alimento para levar ao PG.
Admito, há muito o que se fazer em termos de Assistência Social
por parte de todos nós, na força coletiva. Mt 25 fala cuidado ao
faminto, roupas, dar água, desabrigados, doentes, presos, fazer
como se fosse para Cristo, “a mim o ﬁzestes. ”
Temos o princípio da doação no cristianismo. Doar a vida é doar
algo material, algo que nos custa, o tempo, ouvir, ajudar numa tarefa,
leva em conta os interesses dos outros, servir, ao invés de ser servido.
“O ódio caracteriza o mundo, cujo protótipo é Caim. Originase no diabo, leva a homicídio e é evidência da morte espiritual.
O amor caracteriza a igreja, cujo protótipo é Cristo. Origina-se
em Deus, leva ao sacrifício próprio e é evidência da vida eterna.
” John R. W. Stott, I, II e II João, Introdução e comentário, p. 125
Fomos amados e chamados para amá-Lo e imitá-lo através da
nossa vida em contínua doação do Amor derramado em nossos
corações que se concretiza em ações.

Há algumas virtudes suas que jamais seriam
descobertas se não fossem as provações pelas
quais você passa”. (Charles Spurgeon)
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Os 40 anos da Igreja Batista
Regular Filadélfia
BREVE HISTÓRICO DA
IBR FILADÉLFIA
udo começou, na
casa da irmã Joana
e sua ﬁlha Wanda,
mais um pequeno grupo formado pelos irmãos: Manoel
Cunha e Neusa; Raul Nogueira e Graça; Toninho e Rosana;
Paulo Herrera e Silvana e Valter Nogueira. Num segundo
momento, o irmão José Raul
alugou uma casa, na Rua Borebi, nº 8, onde teve início,
formalmente, a Congregação
Batista Regular de Vila Mariana, vinculada à Igreja Batista
Regular do Itaim.
No dia 25 de setembro de
1979 a congregação tornouse Igreja autônoma, com o
nome de Igreja Batista Regular
Filadélﬁa. Constam na Ata de
fundação, pela ordem: Manoel
Cunha, Francisco Cardoso, Paulo Sérgio, Edison Motta, Tânia
Motta, Francisco Paioli, Joana
dos Santos, Irene Eliott, Maria
das Graças, Ana Gondim, Edson Eliott, Márcia Bonifácio,
Marlene Lampreia, Rosimeire Bonifácio, Otacílio Nunes,
Afrânio Nunes, Zizita Rodrigues, Dílson Álvaro, Maria do
Socorro, Maria José, Marisa
Bonifácio, Hans Kraus, Valter
Ribeiro Nogueira e Terezinha
Carvalho.
As marcas dessa novel
Igreja, desde seu nascedouro
eram, a observância da Bíblia
como única regra de fé e prática e uma comunhão familiar
entre seus membros, que honrasse o nome Filadélﬁa (amor
entre irmãos). Distintivos esses, que têm procurado manter até os dias atuais.
O tempo passava e, como
pessoas foram agregando-se
ao grupo, a casa já não comportava mais os cultos. Foi
construído um barracão de
madeira, numa área livre que
havia ao redor da casa onde
as reuniões aconteciam. Após
uma ampliação, por ter se
tornado pequeno, o barracão

T

passou a comportar cerca de
80 pessoas.
A Filadélﬁa iniciou sem um
pastor, sendo dirigida por uma
liderança, eleita pela Igreja,
que dividia as responsabilidades. Após cerca de cinco anos,
Gilberto Gaeta, membro da
Igreja do Itaim e formado no
Seminário Batista Regular de
São Paulo, assumiu o pastorado da Filadélﬁa. Infelizmente,
em 1985, teve de afastar-se do
ministério, em decorrência de
problemas de saúde. No mesmo ano, o Pastor Eduardo Farias foi convidado para auxiliar
a Igreja como obreiro, vindo
após algum tempo a tornar-se
pastor, permanecendo no ministério por cerca de 10 anos.
Nesse ínterim, com o falecimento do proprietário do
imóvel, em 1989, os herdeiros
decidiram reaver o imóvel e a
Filadélﬁa precisou improvisar
uma solução, até que pudesse
ter uma direção mais deﬁnitiva. Enquanto angariava recursos e buscava um lugar a ser
adquirido para estabelecer sua
sede, a Igreja passou a reunirse na sede da Primeira Igreja
Presbiteriana Conservadora
de São Paulo, na Rua Pedroso
351, Bela Vista. Embora o local fosse acessível, tinha um
salão grande demais (cerca de
400 lugares), para o grupo que
era de cerca de 80 pessoas.
Foram dias difíceis visto que,
o horário da Escola Bíblica Dominical e dos cultos, tinha seu
início por volta das 14h30 aos
domingos.
Esses fatores, impulsionaram ainda mais a busca por um
lugar para a sede da Filadélﬁa,
que fosse em consonância com
a sua realidade. Em menos de
um ano, foi adquirida a propriedade onde a igreja se localiza até os dias de hoje, na Rua
Salvador Simões, 1432. Nesse
terreno de 10x30 metros, foi
levantado um prédio de 600
metros quadrados, concluído
no ano 2000.

Talvez a construção do
prédio da Filadélfia tenha
protagonizado os momentos
mais marcantes de sua vida
congregacional. Planos econômicos tornaram indisponíveis,
seus já insuﬁcientes recursos,
e a obra tornou-se um grande
desaﬁo para os membros de
então. A decisão foi a de, não
parar a obra. Movidos por um
amor muito grande pela Igreja
e munidos de um forte sentimento de corpo e unidade,
todos procuraram colaborar
com o máximo esforço possível
para que a obra acontecesse.
Irmãos doaram joias, recursos
de poupança foram disponibilizados, mutirões forma feitos
para enchimento das lajes,
enﬁm, foi experimentado de
forma radical, o que signiﬁca
ser Corpo.
Um episódio pitoresco e
digno de nota desse período,
foi o testemunho do motorista
do caminhão que entregava
concreto quando disse que,
“em muitos anos de trabalho
naquela função, nunca havia
visto mulheres puxando concreto na carretilha”. Com
esse comprometimento de
todos, ﬁnalmente em 1992,
a igreja mudou-se para sua
sede própria. Havia o salão
do térreo, sem as janelas,
com blocos aparentes, chão
de terra na parte da frente do
salão, vazamento de água pela
laje em dias de chuva, materiais de construção em vários
lugares, mas sentíamos uma
alegria indescritível.
Em dezembro de 1995, o
Pastor Eduardo Farias deixou
o ministério. O irmão Gerson
Berthault, que era membro da
Igreja e retornava do exterior,
estava disponível e colocou-se
à disposição da Filadélﬁa, para
exercer o pastorado, assumindo em abril de 1996.
Dois anos após, tendo sido
reconhecido pela Igreja, o irmão Antonio Carlos C. da Silva passou a integrar a equipe
de pastores da Filadélﬁa com
tempo parcial. Em 2002, foi a
vez do irmão Walkyr Tadeu de
Azevedo ser reconhecido pela
Igreja e receber o convite para
trabalhar junto à equipe, também em tempo parcial.
Desde o início, a Igreja
contou com a comunhão e a
colaboração do missionário
Raul Nogueira e sua esposa
Graça, fundadores da Igreja,

que muito auxiliaram a Filadélﬁa, mesmo exercendo ministérios fora da Igreja, junto a
comunidades de etnias orientais em
São Paulo, com investidas
pelo Brasil e no exterior.
No período entre 1998 e
2009, o Pastor Valter Ribeiro
Nogueira, também um dos
fundadores da Filadélﬁa, integrou a equipe pastoral, contribuindo com seu proeminente
dom na área de ensino teológico. No segundo semestre
de 2009, os pastores Valter
Nogueira e Gerson Berthault
deixaram seus ministérios na
Filadélfia para atuarem em
outras igrejas.
Em 2010 o Pastor Antonio
Carlos C. da Silva assumiu o
pastorado da Filadélﬁa, ainda
em tempo parcial e, em 2013,
passou a dedicar-se à Igreja
com tempo integral. Como
houve a saída dos demais pastores, o jovem Daniel de Sousa
Silva, que havia concluído sua
formação no Seminário Bíblico
Palavra da Vida, foi convidado
a juntar-se à equipe pastoral
na liderança dos adolescentes
e jovens permanecendo até
2013, quando aceitou convite
para integrar a equipe pastoral
em outro ministério. Em seu
lugar, para liderar o trabalho
com os adolescentes e jovens,
a Igreja convidou ainda em
2013, o casal Pedro Samuel e
Vanessa Ferreira. Pedro encontra-se em processo para
reconhecimento de seu dom
pastoral.
Ao longo de todos estes
anos, a Filadélfia tem sido
caracterizada pelo amor fraternal, composta por pessoas
com o mesmo objetivo: adorar
ao único Deus e seguir a ordem
de Jesus do ”ide” pregando a
todas as nações de mundo.
“Ao completar 40 anos”, disse
o pastor Antonio Carlos, titular
da equipe pastoral, “os sentimentos mesclam gratidão e
alegria. Gratidão à Deus, que
nos concedeu todas estas vivências e às pessoas que estiveram e estão conosco nessa
jornada. A alegria ﬁca por conta das inúmeras experiências
que o Senhor e tantos amados
irmãos nos proporcionaram
durante esses anos. Nossa
determinação como Igreja, é
e deverá ser sempre, aquele
expresso em nossa Declaração
de Propósito”.
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Não somos o caramelo da Terra, somos o sal
da terra, algo que o mundo tem vontade de
cuspir e não de engolir”. (Charles Spurgeon)

Em poucas palavras

90 anos

APUCARANA PR

O missionário João da Silva e família realizou 5 batismos
no dia 29 de setembro, o que
foi um momento de alegria
para a igreja que está sendo

plantada em Apucarana PR.
Além destes, há outros novos
convertidos que estão sendo
agregados à igreja. Orem pelo
Pr. João e sua família.

RUMO AO JAPÃO

O Pr. Rafael Vieira, e
família, estão levantando
sustento, rumo ao Japão.
Eles estão visitando igrejas
por toda parte onde são convidados para apresentar o

projeto. Já visitaram mais de
60 igrejas, devendo chegar a
75 igrejas até o começo de
dezembro. Para entrar em
contato, use o telefone (85)
8614-4781.

POÇOS DE CALDAS MG

Durante os últimos meses de viagem de divulgação,
Pr. Silval de Souza visitou mais
de 20 igrejas nos estados de
São Paulo, Minas Gerais e

Paraná. A ﬁm de divulgar o
Projeto Poços de Caldas MG.
Agende uma visita do Pr. Silval
pelo WhatsApp (11) 953749994.

BIRIGUI SP

Nos dias 27 e 28 de julho
aconteceu o aniversário da
Igreja Batista de Birigui SP, fundada pelo missionário Geraldo. O

trabalho prossegue. Continuem
orando pelo ministério em Birigui e Buritama SP e pela construção, que está em andamento.

Família Nunes mais os 3 pastores da IBIO
No dia 25 de setembro
deste 2019, a irmã Ana Tereza de Carvalho Nunes (Irmã
Nita) comemorou 90 anos de
vida. Ela é a remanescente
dos membros fundadores
da IBIO - Igreja Batista Inde-

pendente de Orlândia. Por
essa razão, a igreja decidiu
homenageá-la descerrando
uma placa em sua homenagem no Salão Social, que foi
o primeiro espaço de culto no
início, antes da construção do

novo templo ao lado. Como
preito de gratidão, foi realizado um culto no domingo pela
manhã, dia 29 de setembro,
seguido de um almoço com
toda a igreja. Na ocasião, a
maioria dos seus parentes,

Piauí, Bahia e Goiás

John
Harmon

PENIEL JACUTINGA MG
O Instituto Bíblico Peniel
tem oferecido para Jacutinga
e região um Curso Bíblico às
Igrejas, o CBI. As reuniões

são às segundas-feiras. Para
mais informações, fale com
Tiago Seabra (35) 991569794.

28 º ANIVERSÁRIO

Dias 8 a 10 de novembro
deste 2019, a Igreja Batista
Bíblica em Joinville SC, sob
a liderança dos pastores,
Edgar Sandri e Fernando

Cunha, comemora 38 anos
de fundação realizando uma
conferência com o Pr. Ricardo M. Brito, do projeto Luz
para o Oriente.

MISSÕES

Dias 14 e 15 de setembro,
a Congregação Batista Boas
Novas em Cândia SP, liderada
pelo irmão Cláudio Passaglia,

realizou conferências missionárias, tendo como preletor o Pr.
Cleyton Maciel, da Igreja Batista
Calvário de Ribeirão Preto SP.

FAMÍLIA
De 15 a 17 de novembro
a IBI de Serrana, liderada pelo
Pr. Alexandre Oliveira, realiza
o 7º Acampamento das Fa-

mílias no Maanaím, em São
Sebastião do Paraiso MG. O
preletor é o Pr. Sean Lunday,
de São Paulo SP.

8 ANOS

De 25 a 27 de outubro,
o TBM de Goiânia, liderado
pelo Pr. Everton de Castro
comemorou o 8º aniversá-

rio realizando conferência
e tendo como preletor o
Pr. Sean Lunday, de São
Paulo SP.

22º ANIVERSÁRIO
De 11 a 13 de outubro
a Igreja Batista Boas Novas
de Sales Oliveira, liderada
pelo Pr. Lorival Pedroso,

comemorou o 22º aniversário em Conferência com
o Pastor Émerson, de Orlândia SP.

ORDENAÇÃO

No dia 18 de outubro próximo passado, a Igreja batista
Bíblica Esperança em São Ma-

noel SP, realizou a ordenação
pastoral do irmão Jeﬀerson
Perez Vilas Boas Lipere.

EBR 2019

De 4 a 7 de novembro, a
Editora Batista Regular realiza o
Congresso EBR 2019 sob o tema,
“Ensina-nos a Orar”. Os preleto-

res são os pastores Larry Rogier
e Jenuan Lira. O local do evento
é a Igreja batista esperança em
Vila mariana, São Paulo SP.

Nos dias 21 e 22 de setembro aconteceu o Encontro
das Igrejas Batistas Bíblicas do
Piauí, Bahia e Goiás. O evento
teve lugar na cidade de Luís
Eduardo Magalhães BA, organizado pela Igreja Batista Bíblica
de Luís Eduardo Magalhães BA
sob a liderança do seu obreiro, Odailton Leite de Souza e
a esposa Ângela. O tema foi
“Vida pra valer” e o preletor,
pastor Ebenézer Rodrigues, da
Primeira Igreja Batista Bíblica
de Cidade Ademar, São Paulo

SP. Esse encontro acontece
sempre no segundo semestre
de cada ano no mesmo lugar,
tendo como objetivo, promover
a comunhão entre as Igrejas
Batistas Bíblicas da Região do
Piauí, Bahia e Goiás. Participaram neste ano: Primeira Igreja
Batista Bíblica de Avelino Lopes
PI, Pr. José A. Marques; Segunda Igreja Batista Bíblica de Avelino Lopes PI, Pr. António dos
Santos; Igreja Batista Bíblica
de Nova Holanda BA, obreiro
João Neto e dona Judinea; Igre-

ja Batista Bíblica de Buritirama
BA, Pr. Eurípedes Antônio dos
Santos; Igreja Batista Bíblica
de Mansidão BA e Aroeiras
BA Pastor José A. Marques e
obreiros Ismael e Rute, mais
José Carlos e Jucineide; Igreja
Batista Bíblica de Poço da Jurema, Pr. Eurípedes Antônio dos
Santos; Igreja Batista Bíblica de
Curimatá PI, Pr. Jacó Alves Dias;
Igreja Batista Bíblica de Novo
Gama GO, Pr. Geovan Bezerra
dos Santos. No total, participaram creca de 15 pessoas.

Balneário Camboriú SC Franca SP

O irmão Joel
Rodrigues, de
Balneário Camboriú SC, é o presidente da Igreja
Batista Maranata de Itajaí com
seu templo em
construção desde 2017 (FOTO).
Joel assumiu a
liderança desde
abril quando o Pr.
Fábio teve que deixar o ministério ali, indo para Curitiba
para cuidar da sua mãe. Orem
pelo trabalho com as crianças
e de evangelização de surdos,
tendo à frente as irmãs Renata,
Marlene e Tânia. Joel reside
em Balneário Camboriú que
ﬁca a 10 km de Itajaí. Traba-

lhando intensamente para sair
do aluguel e começar a realizar
os cultos no prédio próprio da
igreja. Orem, também, pelo
trabalho nos dois centros de
recuperação nas terças feiras
em Piçarras pela manhã e nas
quintas em Camboriú, abrangendo cerca de 80 internos.

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).

entre filhos, genros, noras,
netos e bisnetos marcaram
presença, inclusive três dos
seus filhos que são pastores:
Milton, de Ribeirão Preto SP;
Jovito, de Portugal e Luís, de
Cabo Verde, África.

Este ano o Acampamento
Militar para Jovens será realizado no QGA - Quartel General Areté em Franca SP nos
dias 15 a 17 de novembro. Sob
o tema, Deixando todo o embaraço”, baseado em Hebreus
12.1. Em consonância com o
nome desse acampamento,
os dirigentes seguirão o modelo militar de organização
e disciplina, mas com muita
diversão e brincadeiras sadias e ótimos momentos de
comunhão e aprendizagem
da Palavra de Deus. Este ano

Pr. John Harmon está vivendo muitas experiências,
desaﬁos e aprendizado nesse semestre. As viagens de
São Paulo para Araçatuba
continuam, pois ele precisa
acompanhar de perto o andamento do Seminário que conta com 62 alunos. As aulas
são ministradas no sistema
de módulos e a escola está
planejando, para o próximo
ano, aulas aos sábados, com
módulos de treinamento de
Líderes (CLA - Construindo Líderes Aprovados). Um Grande desaﬁo para a família, será
a mudança para Araçatuba
que acontecerá no mês de
janeiro de 2020. Orem por
toda a família: Pr. John, Léia
e Guilherme.

além de treinamentos importantes e práticos, cada acampante receberá gratuitamente uma camiseta do QGA. O
valor do acampamento é de
R$180,00. Inscrição online na
página www.acampamentoarete.com.br/jovens A idade
mínima dos acampantes é de
14 anos. As inscrições estarão
abertas até domingo, dia 10
de novembro. Para mais informações, fale com Pr. Bob
Nichols Jr. (16) 99617-1165
(WhatsApp) ou (16) 996171165 (WhatsApp)

42 Anos

A Igreja Batista
Boa Vista, fundada
pelo missionário Fillip
Ronald Allen no dia 20
de outubro de 1977,
está completando 42
de organização neste
ano. Os irmãos estão
comemorando nos dias
26 (às 20 horas) e 27
(às 19h30) de outubro com uma série de
conferências cujo tema
será, “Resgatando o melhor
modelo de evangelismo para
igreja” no texto de Atos 8.2930. O pregador será o irmão

Cláudio Passaglia, obreiro
em Candia SP, congregação
da Igreja Batista Boas Novas
em Sales Oliveira SP.

8 Espaço
Final

“A melhor água ungida é a lágrima do
arrependimento”.
(Charles Spurgeon)
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O

s missionários Pr.
Antônio Teles e
Jamillena A. Nery
Teles tem um trabalho itinerante dentro e fora do
Brasil ministrando aulas
de evangelismo em escolas,
fazendo aconselhamento
bíblico, ministrando cursos
de formação de professores
para berçário, jovens e adolescentes, compartilhando
materiais didáticos.
Como parte do ministério, cuidam de reparos e
instalação elétrica e eletrônicos e hidráulica de igrejas
e de irmãos missionários,
dão treinamentos em informática e uso das mídias e
tecnologias modernas (notebook, tablete, celulares).
Também divulgam, projetos
missionários de irmãos que
se encontram no campo e
precisam de apoio para o
andamento dos mesmos.
Este ano eles passa-

Sobre a Palavra Profética
Águas de Lindóia SP de 21 a 24 de outubro de 2020

ram por nove estados e
visitaram 58 escolas, além
de igrejas, pregando para
um total de 5.520 pessoas
entre crianças, adolescente, jovens e adultos, ministrando treinamentos e
percorrendo cerca de dez
mil quilômetros. Foram,
também, à Bolívia.
O casal foi chamado
para servir ao Senhor como
missionários itinerantes,
apoiando igrejas e missio-

nários no Brasil e em outros
países. Eles moram e trabalham em um motor home
(motor casa).
São membros e enviados da Igreja Batista Regular em Curió, Fortaleza CE,
tendo como pastor, Iranleide Alves Delﬁno, conhecido
por Pr. Doka. Contatos pelos telefones e watts: (85)
99993-2870 e 99617-9772;
e-mail: teles_n@hotmail.
com.

Construindo uma Igreja
Acolhedora

B

acharel, pós-graduado, mestre,
doutorando e
professor, são todos termos que podemos usar

para descrever o
jovem Thiago Souza Moreira, um estudioso da Palavra
de Deus. Mas, para
quem o conhece
de perto, preferiria a designação de
pastor. Sim, Thiago
é pastor por excelência, trabalhando com o rebanho
de Deus na Igreja
Batista Regular do
Tremembé em São
Paulo, capital.
Ele acaba de lançar, pela
Editora Saber Criativo (editorasabercriativo.com.br),
o livro, “Construindo uma

Igreja Acolhedora”. Partindo da ﬁgura do estrangeiro,
principalmente na parábola do bom samaritano em
Lucas 10.25-37, Thiago
analisa, de forma singular,
o trato com o estrangeiro
desde o início da Igreja até
os nossos dias. O livro demonstra a importância de
amar e acolher o estrangeiro como forma de ser
cristão testemunhando da
graça e aceitação de Deus.
Veja divulgação na coluna
“Dicas de Leitura”.
Thiago é casado com
Celina Moreira e pai dos
gêmeos Timóteo e Daniela (FOTO)

A

ssim que terminou o 21º Congresso Internacional Sobre a Palavra
Profética (FOTO) realizado
nos dias 23 a 26 de outubro deste 2019, a Chamada
da Meia Noite já anunciou
data, tema e preletores
para o 22º Congresso a ser
realizado nos dias 21 a 24
de outubro de 2020.
O tema anunciado é
Oriente Médio – Qual é a
relação com a Igreja e Israel? Não existe região mais
interessante e impactante
na história do mundo do
que o Oriente Médio. Foi
ali que a nossa civilização
começou a se desenvolver
e que Deus buscou um povo
exclusivo para si (Gn 12).

Para realmente entendermos grande parte da Escritura Sagrada, precisamos
estudar o contexto e a cultura da região, pois muitas
expressões, acontecimentos e personagens perdem
completamente o sentido
sem tal conhecimento.
Além disso, ao longo de
quase toda a duração da
narrativa mundial, os adoradores do único Deus viveram de forma praticamente
exclusiva naquele território.
Ao mesmo tempo,
quando pensamos no
Oriente Médio, rapidamente lembramos de uma zona
em conﬂito, com perseguições a cristãos, refugiados,
religiões em desavença e,
mesmo assim, um aumento

no número de conversões,
de pessoas entregando
suas vidas ao Criador. As
nações ali presentes mobilizam o mundo, e podemos
observar como Deus vem
movimentando as peças do
seu tabuleiro celestial para
cumprir todas as promessas
ainda futuras que envolvem
a região. É impossível desprezar a importância do
Oriente Médio, e é por isso
que este será o tema do 22º
Congresso Internacional Sobre a Palavra Profética.
Pregarão, pela primeira
vez no congresso, Erez Soref, Irmão Mehdi e Nathanael Winkler, juntamente
com os já conhecidos e
apreciados Meno Kalisher
e Norbert Lieth.

Encontro reúne 200 mulheres em
São Bernardo do Campo SP

Festa das Nações no TBI

D

ias 26 e 27 o TBI Templo Batista de
Indianópolis, São
Paulo SP, liderado pelo Pr.
Marcos Antonio da Silva realizou sua Conferência Missionária anual sob o tema,
“Os desaﬁos missionários
para o nosso tempo”.
Os preletores foram os
pastores Carlos Alberto Moraes, Coordenador de Missões e Presidente da AMI
- Associação Missionária Internacional, que pregou no
sábado à noite e no domingo pela manhã. No sábado,
após o culto missionário, foi
realizado a festa das Nações
com comidas típicas de vá-

N

Pr Marcos do TBI

rias partes do mundo. Um
precioso tempo de aprendizado e comunhão.

No domingo à noite o
pregador foi o Dr. Derek O.
Coleman Jr, dos EUA.

o dia 21 de setembro próximo
passado, a União
Feminina Missionária Unidas de Sião, da Igreja Batista Bíblica em Vila Rosa,
São Bernardo do Campo
SP, reuniu-se para realizar
o trigésimo sexto encontro
de mulheres, contando com
a participação de representantes de mais treze sociedades femininas, totalizando creca de 200 mulheres
presentes.
No momento missio-

nário, um dos pontos altos
do encontro, quando uma
oferta é levantada para
abençoar um projeto, desta feita, os beneﬁciários foram os missionários em São
Tomé e Príncipe, na África,
pastor Eliud Paraíso e sua
esposa Sandra Paraíso.
A palestra foi proferida
pela irmã Lais Avena Andrade, membro atuante
na Igreja Batista Bíblica em
Valparaíso, Santo André SP,
que discorreu sobre o tema
“A mulher que Deus quer

que eu seja”. Todas as participantes foram impactadas
por Deus e, mais uma vez,
o encontro alcançou seus
objetivos, sendo encerrado
com um tempo de preciosa
comunão com muitos comes e bebes.
A equipe encerrou o
evento com as palavras da
presidente, irmã Dulcineia
A. Rocha Perez, que já deixou a data marcada para o
próximo encontro que deverá acontecer no dia 19 de
setembro de 2020.

