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Família Ferreira já foi enviada
para a Venezuela

D

epois de 18
meses viajando por
vários estados brasileiros, passando por mais
de cem igrejas, o missionário Pr. Alexandre
Vicente Ferreira, juntamente com sua esposa
Aline Marta Lopes Ferreira, e os ﬁlhos Anelise Lopes Ferreira (8) e
Arthur Vicente Ferreira (6), foram enviados
para a Venezuela pela
Igreja Batista Emanuel
de Limeira SP, liderada
pelo missionário estadunidense, Garry Lee
Tyler.
Leia mais na Página 3.

Pr. Saraiva-Vice presidente da AMI, Manaus,
com família Ferreira na Igreja Batista D. Pedro

Cubati, Paraíba

P

r. Marcos
A. Silva,
Presidente da CBBN, visitou
o campo missionário em Cubati, Paraíba, onde trabalha
na plantação Igreja
Batista Bíblica, o
missionário Marcos
Antonio. Na oportunidade conheceu
novos pastores e visitou outros campos na região. Leia mais na Página 5.

“Abatidas, mas não destruídas”

jornaldeapoio.com.br

Fim da privacidade
assinala o final dos tempos

O

governo brasileiro, a exemplo do
que vem acontecendo em vários países,
expõe a privacidade dos
cidadãos ao invés de protegê-los. Aqui no Brasil a
exposição da nossa privacidade foi anunciada em
agosto deste ano quando
o governo decidiu leiloar a Dataprev e a Serpro,
duas empresas altamente
estratégicas que armazenam informações de todos
os cidadãos brasileiros por
décadas.
Essa mercantilização da
privacidade não surpreende aos que conhecem as Escrituras, pois sabemos que,
no ﬁnal dos tempos, por
avareza fariam negócio das
pessoas, como está escrito

em 2 Pedro
2.3. Em um
contexto em
que dados
são a maior
riqueza no
mundo, nós
p e rg u nta mos: o que
o governo ganha ao entregar essas informações nas
mãos da iniciativa privada?
As duas empresas juntas empregam 12.500 pessoas e são avaliadas em seis
bilhões de reais. Só para dar
uma pequena pitada, essas
duas empresas armazenam
dados de 35, 5 milhões de
cidadãos. Entre esses dados estão: pagamento dos
aposentados, liberação do
seguro-desemprego, processamento das informa-

ções previdenciárias da
Receita Federal do Brasil, além de responder
pelas funcionalidades
dos programas que rodam nas estações de
trabalho da maior rede
de atendimento público do país, somadas as
Agências da Previdência
Social aos postos do Sistema Nacional do Emprego (SINE). Esses são
dados oficiais.
Continua na página 6

7ª Conferência Missionária
Atravessando Fronteiras

D

ias 29 e 30 de
novembro deste
2019, foi realizada a 7ª Conferencia Missionária Atravessando Fronteiras, sob a direção do Pr.
Raul Nogueira do Ministério
LVO – Luz e Vida para Orientais. O evento teve lugar na
sede do LOGOS - Seminário
Batista, onde também tem
as atividades da Igreja Batista Vida Nova na Av. Eng.
Armando de Arruda Pereira, 2747 - Jabaquara, São
Paulo SP.

Continua na página 3

Lançamento do Livro Shekina:

N

as fotos, a coordenadora das Bellas
e Saudáveis, Maísa Ismael, de Barretos SP

com os palestrantes do
evento, Guaianí Martins, de
Campinas SP, e Aguiner W.
Rodrigues, de Pitangueiras

SP. O encontro do próximo
ano já está marcado para
o dia 14 de novembro de
2020. Leia mais na Página 7.

Jubileu de Pérola

J

AMI comemorará 30 anos em 2020

á está definida a
data da Conferência Missionária comemorativa do Jubileu de
Pérola da AMI - Associação
Missionária Internacional.
São 30 anos apoiando missionários e igrejas na exe-

cução da Grande Comissão.
A comemoração será
em Ribeirão Preto SP nos
dias 14 a 17 de outubro de
2020 no Hotel Vilage Inn.
No início do ano toda a
programação estará deﬁnida e terá início a divul-

gação. Reserve desde já
esta data em sua agenda
e prestigie o trabalho missionário. A participação
estará aberta a todos que
amam a obra missionária
e querem vê-la prosperando.

Um ministério de amor e inclusão de
pessoas com deficiência

O

“

que diminui a dor
do mundo não
são as riquezas é o amor. E eu só consigo
acreditar em uma forma de
amor: aquela que é encarnada por quem ama; aquela
que rompe as barreiras das
palavras e se transforma em
práxis”. Lídia Costa.
O livro, Shekina, um Ministério de amor e inclusão
de pessoas com deﬁciência,
joga luz sobre um projeto
social que diminui a dor
de inúmeras pessoas e faz
isso através de pessoas que

sabem verdadeiramente conjugar o
verbo amar.
O livro foi lançado no dia primeiro de dezembro de
2019 na Igreja Batista Esperança em
Vila Mariana, São
Paulo, capital, em
um culto de ações
de graças. O evento teve
início às 16h30, indo até
às 21 horas. Além do culto,
teve tempo para conversas
com a autora, Leila Xavier e
com a personagem central

Leila e Lídia

desta história, a missionária Lídia Costa. O conteúdo
do livro é a história do Lar
que se funde aos testemunhos dos seus fundadores.
Continua na página 3

2 Editorial
e Opinião

Ninguém tem dor de estômago por engolir palavras
cruéis que deixou de dizer”.
Winston Churchill

• Editorial | Carlos A. Moraes

O sustendo da obra
missionária

A

EXPEDIENTE

s igrejas locais são
as principais fontes
de recursos para a
missão. Para os membros das
igrejas locais, contribuir para
missões é uma das formas mais
sublimes de adoração a Deus.
Missões é a oportunidade de
responder com generosidade ao
dom da graça de Deus.
Sempre que Deus permite
que se abra uma nova congregação, o Seu plano é que aquela
nova congregação se torne
relevante no sustento da missão
local e mundial. Se todos os
crentes acreditassem nisso, haveria recursos suﬁcientes para
sustento de missionários para
alcançar o mundo inteiro em
uma só geração.
Contribuir para missões é
responsabilidade e, ao mesmo
tempo, privilégio de todo crente
e não deve ser visto como um
ato heroico de grandeza, nem
de nobreza. Também não deve
ser visto como uma esmola.
O crente contribui ﬁnanceiramente com missões porque é
chamado a participar da maravilhosa obra iniciada pelo nosso
Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
Assim, através das ofertas
recolhidas nas igrejas, oriundas
de pessoas comprometidas com
o “ide e fazei discípulos de todas
as nações” é que os projetos
missionários daqueles que são
comissionados a irem ao campo, são realizados.
É bom lembrarmos que, o
próprio Senhor Jesus, durante o
seu ministério terreno, também
era sustentado. Em Lucas 8.1,3
lemos: “Depois disso Jesus
ia passando pelas cidades e
povoados proclamando as
boas novas do Reino de Deus.
Os Doze estavam com ele.
Joana, mulher de Cuza, administrador da casa de Herodes;
Susana e muitas outras. Essas
mulheres ajudavam a sustenta-los com os seus bens”. Todo
o NT deixa claro que o sustento financeiro da obra missionária é de responsabilidade
dos que foram salvos pela
graça de Deus. Missões não
é uma forma de pagamento,
mas de reconhecimento de
que Deus é o dono de todos
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os recursos, inclusive de cada
um dos seus.
A contribuição ﬁnanceira
para missões é uma semeadura.
O dinheiro é uma semente. A
sementeira que se multiplica é
a que semeamos e não a que
comemos. Quando semeamos
com abundância, colhemos
com abundância. “Lembremse: aquele que semeia pouco,
também colherá pouco, e
aquele que semeia com fartura,
também colherá fartamente”
(2Co 9.6).
De forma explícita e lógica,
as pessoas salvas são as responsáveis pelo sustento dos
missionários através das suas
contribuições. Os que ﬁcam são
os responsáveis pelo sustento
e pelo apoio espiritual dos que
são enviados. O crente precisa
chegar ao ponto de entender
que missões é uma parceria de
conﬁança entre os que vão e os
que sustentam. Sem essa compreensão, corremos o risco de
paralisar a obra missionária.
Atos 1.8, nos diz o modo
como devemos fazer missões:
Jerusalém, Judeia, Samaria e
conﬁns da terra, simultaneamente. Isso quer dizer que
devemos pregar o evangelho,
ao mesmo tempo, aqui na
nossa Jerusalém e, em toda a
Judeia, e Samaria, e até os conﬁns da terra. E de acordo com
os princípios bíblicos, existem
três formas de fazer isso: indo
orando e contribuindo. Para
ir, é necessário um chamado
especial, mas orar e contribuir
é obedecer a ordem clara e
explícita a todos, inclusive para
os que vão.
Pode parecer apenas mais
uma frase de efeito, mas é a
pura verdade, de maniera simpliﬁcada: “Missões se faz com
os pés dos que vão, os joelhos
dos que ﬁcam e as mãos dos
que contribuem”. O Senhor da
seara nos convoca para fazer a
Sua obra e, de forma alguma
isso é um ato solitário. Precisamos compreender que para
alguns Ele ordena que “vão
indo’’ e de outros requer que
‘’vão ﬁcando’’. A importância é
a mesma, pois não há estrelas
na obra missionária.
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

Política e religião não se misturam?

A

ssim o Diabo quer que pensemos: o Estado é
laico e nenhuma religião pode opinar sobre
os rumos de uma nação, principalmente as
denominações com valores judaico-cristãos. Durante o primeiro mandato de Barack Obama, as igrejas
americanas foram proibidas de se posicionarem politicamente atrás de seus púlpitos sob pena de prisão;
porém, este decreto foi revogado pelo Presidente
Donald Trump no primeiro mês de sua posse. Os
políticos, principalmente progressistas, já descobriram que a religião bíblica é o maior obstáculo para o
cumprimento de sua agenda abortista, homossexual,
pseudo ecológica e globalista. Mesmo o leitor da Bíblia,
mais desavisado, tem conhecimento que o governo
do Anticristo será político e mundial. Portanto, cabe
à Igreja, enquanto estiver neste mundo, resistir aos
avanços do pecado mesmo acusada de militante política pelos que estão de fora e até pelos de dentro.
O Apóstolo Paulo deixou bem claro que o Anticristo
só poderá atuar com plena liberdade uma vez que
o fator de resistência for retirado do caminho dele:
“Porque já o mistério da injustiça opera; somente há
um que agora resiste até que do meio seja tirado” (II
Tessalonicenses 2:7). Este “um” que ainda resiste é o
Espírito Santo que habita literalmente a alma-espírito
dos ﬁlhos de Deus e não tolera o “mistério da injustiça”, pois desde o Apóstolo Pedro, a Igreja aprendeu
que importa mais obedecer a Deus do que aos homens
(Atos 5:29). Ainda que poucas, há pessoas em todas
as esferas da sociedade se contrapondo à agenda
marxista de destruição da família e, consequentemente, elas estão sendo perseguidas pela grande mídia
e pela corrupção política instalada nos governos de
todas as nações.
Desde que Donald Trump assumiu a presidência
dos Estados Unidos em 2017, o Partido dos Democratas entrou em transe, buscando, por todos os meios,
retirá-lo do poder apesar dos 65 milhões de votos
que o elegeram. A política de Trump fere exatamente todas as conquistas que partidos progressistas
alcançaram desde a queda do muro de Berlin no dia

9 de novembro de 1989. Até o
ﬁnal de 2016, o mundo estava
realmente caminhando para a
igualdade de gêneros (principalmente nas escolas e desde o primeiro ano do Ensino
Fundamental), casamento constitucionalizado entre
pessoas do mesmo sexo, o isolamento do Estado de
Israel, proibição do proselitismo religioso, controle
da natividade, globalização, abertura de fronteiras,
regulamentações cada vez mais rígidas no campo, no
comércio e no trânsito e a ingerência maior do governo sobre a vida dos cidadãos. Em apenas dois anos e
meio, Donald Trump atacou todas essas inversões de
valores e por esta razão, e exatamente por esta razão,
ele é odiado pelas grandes mídias, pelas multinacionais, pelos progressistas e praticamente pelo mundo
inteiro. A questão nunca foi ﬁnanceira, pois debaixo
de Trump os Estados Unidos estão vivendo a maior
pujança econômica dos últimos 50 anos. A questão
sempre foi e sempre será ideológica! Eventualmente,
o espírito do Anticristo prevalecerá.
Com certeza, a eleição de Donald Trump foi uma
pausa que Deus permitiu para que o Anticristo ainda
não reine sobre este mundo e o Arrebatamento da
Igreja aguarde alguns anos para que mais almas sejam salvas e protegidas da Grande Tribulação que há
de vir sobre a Terra. Resistir a política progressista é
uma forma de dar à Igreja mais tempo para cumprir a
Grande Comissão de Cristo. Nós estamos atrapalhando
o governo mundial, revestido de um falso socialismo,
direitos humanos, direito das minorias, mudanças climáticas e assim por diante. Nós somos um povinho
odiado pelos intelectuais e legisladores, haja vista que
esses políticos não atacam o islamismo ou hinduísmo
(cujas crenças desvalorizaram as mulheres e até a vida
dos homossexuais), mas perseguem Israel e a cultura
judaico-cristã e ainda querem nos convencer que o
Estado é laico.
Vamos resistir até que do meio sejamos tirados!
Quando Jesus voltar, será catástrofe para o mundo,
mas alívio para nós.

Breves Testemunhos

Mande um breve testemunho. Não precisa ser da vida toda, mas apenas um momento
que você acredita que pode ser uma benção ao ser compartilhado.
Mande junto uma Foto.
Pr. Joel Azer
e converti com 19 anos. Em seguida fui
Aos 21 anos eu passei a
para o seminário. Um ano depois o mis- diácono e aos 22, me torsionário estadunidense Norman Antônio nei o primeiro pastor da
Nicklas, que era um dos meus professores, me cha- Igreja Batista Regular em
mou para ajudá-lo a começar uma igreja. Oramos Jardim Pirajussara, Taboão
e fui ajuda-lo.
da Serra SP. Ajudei desde
Ele era um evangelista nato. Quando o salão de o início, quando nem o
cultos ﬁcou pronto ele me disse: Joel você vai tomar terreno ainda tinha sido
conta dos jovens. Eu falei: 0nde estão os jovens? Só comprado. Fiquei lá 6 anos
tem eu! Ele me respondeu: você vai sair em busca e pastoreei por 5 anos. Ao todo, tive 48 anos de
de jovens.
ministério
Eu ia com ele de carro aos domingos para a igreja.
Durante 11 anos aqui no Brasil, o missionário
Ele voltava para sua casa depois da EBD e eu ﬁcava Nicklas fundou 3 igrejas e ajudou a terminar outra.
no bairro. Tomava um lanche e ia dormir um pouco Depois voltou para o seu país para ocupar o lugar
em cima dos bancos duros de madeira. Por volta das de presidente da missão ABWE. Hoje se acha apo15 horas eu saia sozinho em busca de jovens para sentado, como eu.
Jesus. Em dois anos Deus nos deu 30 jovens e em
4 anos tínhamos 60. Deus é muito bom.
Joel Azer Macedo de Araújo

M

As três coisas mais difíceis do mundo são: guardar um
segredo, perdoar uma ofensa e aproveitar o tempo”.
Benjamin Franklin
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Nosso
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Continuação da página 1

Família Ferreira já foi enviada
para a Venezuela

A

lexandre ingressou
na AMI - Associação Missionária
Internacional em fevereiro
de 2018 e logo depois de
acertar toda sua documentação começou a viajar para
levantar sustento. Formado
pelo Instituto Bíblico Peniel,
em Jacutinga MG, sua ordenação pastoral ﬁcou para ser
feita durante a sua jornada
de preparação para o envio.
No dia 19 de outubro
de 2019, a convite da Igreja
Batista Emanuel em Limeira SP, foi formado o Concílio
de Pastores para exame e
ordenação do missionário.
Do Concílio e do culto de
ordenação ﬁzeram parte os
pastores, Messias Israel Bertanha, Deogenilson Santana,
C. Wilson Shaw, Marcos Luís
de Arruda, Aguinaldo Ferreira e Sean Lunday, além do
Pr. Garry Lee Tyler que foi o
moderador e pregador no

culto de ordenação.
A saída de Limeira para
o campo aconteceu no dia
16 de novembro deste 2019,
com duas paradas, em Manaus AM e Boa Vista RR para
visitar mais algumas igrejas.
Em Manaus, enquanto escrevemos esta matéria, ele
está visitando nove igrejas.
No dia cinco de dezembro
viaja para Boa Vista onde
participará de uma conferência missionária e tentará
agendar mais igrejas até a
data de entrada na Venezuela.
Orem pelo visto de entrada. Pr. Alexandre foi aconselhado a dar entrada no pedido de visto em Boa Vista,
pois em caso de atraso, ele
permanecerá por lá até conseguir. Portanto, neste momento, a data exata de sua
entrada no pais de destino
ainda não está conﬁrmada.
Ao entrar no país, irá

7ª Conferência
Missionária
Atravessando
Fronteiras

A

abertura e primeiro culto foi na
noite do dia 29,
com a programação tendo
sequência na tarde do dia
30, sábado, e encerramento
à noite. Na sexta-feira o
pregador foi o Pr. Joseph
Arthur e no domingo, o
Pr. Raul Nogueira. Este
ano a conferência contou
com a presença de nove
missionários, representados na foto, pelas bandeiras dos respectivos
países de atuação, pela
ordem: Bolívia, Marrocos, Turquia, China, Brasil, Israel, Chile, Equador,
Macedônia e Índia.
Como acontece todos
os anos, no sábado à tarde,
cada missionário teve sua
exposição em uma sala especial onde os participantes
visitaram para serem infor-

mados sobre
o projeto.
Esta programação teve
início às 14
horas indo
até o fim da
tarde. A noite, o culto de
encerramento. Durantes
os cultos de sexta-feira e
sábado, além das pregações, foram apresentados
testemunhos missionários.

PROJETO
TRANSCULTURAL 2020
Desde 2001 que o Pr.
Raul Nogueira realiza o
Projeto Transcultural que
tem como objetivo visitar
um país por um período, realizando trabalhos
evangelísticos e de treinamentos com objetivo
de dar uma visão do que
é o trabalho missionário
transcultural.
Em 2020 o Projeto
Transcultural deverá ser
realizado na cidade de
Durando, no México. Para
maiores informações entre em contato com Pr.
Raul pelo WhatsApp (11)
99911-5272.

para Acarigua Estado Portuguesa, para adaptação cultural, melhora da linga, até

deﬁnição do local, naquela
região, onde dará início à
plantação da igreja.

Fotos de Mário Fernando Bringel Batista

Ordenação - Limeira SP

Sílvio - Oração - Manaus AM

Lançamento do
Livro Shekina:

T

udo começou
em abril de 1996
quando surgiu o
Grupo Shekina que signiﬁca “Habitação de Deus”.
Inicialmente formado por
seis componentes, o Grupo Shekina passou a participar de atividades como
pick-nicks, acampamentos
e aniversários, ensinando
valores cristãos e tornando
conhecida a condição de
seus membros.
Após anos de trabalho,
pesquisa e do conhecimento
de casos de maus tratos de
pessoas com deﬁciência, foi
organizado no dia 16 de abril
de 2009, o Lar Shekina, com
a missão de abrigar e reintegrar à sociedade pessoas
com deﬁciência, maiores de
idade e em risco social.
Shekina se tornou um
lar sem violência e com o
cuidado necessário. O objetivo era prover uma alimentação balanceada, um teto
para dormir, acompanhado
de muito carinho e afeto.
Acompanhamento e encaminhamento individual nos
tratamentos médicos, colhimento diurno pra pessoas
que retornam às suas casas
à noite e recreação em geral.
Muito do que se faz no
lar vem de trabalho de trabalho voluntário por pessoas
e proﬁssionais especializados nas áreas de saúde,
recreação e manutenção
predial. Sempre o lar rece-

be doação de mobiliários,
equipamentos e doações em
dinheiro para as despesas
regulares da entidade.
Doações podem ser
depositadas no Banco
Bradesco, Agência 548-7,
Conta Corrente 108745-2
em nome de Lar Shekina,
CNPJ: 11.843.413/0001-54.
Endereço: Rua Aparecida de
São Manuel, 411- Vila Nova
York, CEP 03480-010 - São
Paulo – SP, Telefone do Lar:
(11) 5082-4403. Site: www.
larshekina.com.br. Outros
telefones para falar com Lídia: (11) 2115-4019 (Res.);
Celulares: (11) 99273-5637
– Claro; 96801-5987 – Vivo;
94804-9156 - Tim

Pacificador ou
provocador?

A

Edgar Donato

s Escrituras começam com
a paz no Jardim do Éden
e terminam com a paz na
eternidade, mas entre o início e o
ﬁm, entrou o conﬂito, o pecado.
Estamos num mundo em guerra contra Deus, contra os
seres humanos, contra seres espirituais e contra a natureza.
Há uma tensão entre as nações, grupos terroristas e
paciﬁstas, cujo alvo é estabelecer acordos ou tréguas, muitas
vezes temporários. É só ouvir/acessar o noticiário internacional e nacional, facções criminosas, não somente no Rio;
Espírito Santo, Manaus, e chega bem perto de nós, nossos
parentes e até dentro das nossas casas.
Não temos capacidade de conviver bem uns com os
outros o tempo todo, nem dentro das famílias e dentro de
nós mesmos. Os conﬂitos estão por todo canto, seja com
os parentes, brigas nas escolas, no ambiente proﬁssional,
na igreja. Machucamos e somos machucados, família é uma
bênção maravilhosa. Mas quantos de nós não passou ou
passa raiva? Nem vou perguntar se você é um provocador
na sua família, ou um paciﬁcador?
A paz é um tema bem presente nas Escrituras. Pelo menos 430 vezes no Antigo e Novo Testamentos. Gostaria de
propor uma casa de paz para a sua família, uma casa onde
a presença do príncipe da Paz seja a maior inﬂuência, cause
o maior impacto, a começar de você!
“Bem-aventurados os paciﬁcadores, pois serão chamados
ﬁlhos de Deus. ” Essa é uma das bem-aventuranças, as quais
são evidências de uma pessoa perdoada e transformada!
Comprovam a eﬁcácia do sacrifício de Cristo. Todo cristão
recebeu a missão de ser um paciﬁcador! Eu recebi a missão
de ser um paciﬁcador em meus relacionamentos!
O paciﬁcador é uma qualidade inerente do discípulo, não
é uma escolha, é uma consequência. Jesus era um semeador
da paz! A paz de Deus!
Minha oração e desejo é que você esteja disposto a ser
uma pessoa ligada na qualidade dos seus relacionamentos,
e vai buscar a ajuda de Deus para facilitar a vida dos outros.
Ele delegou-nos “O ministério da reconciliação. ”
A Bíblia nos envia como paciﬁcadores, não nos padrões de
movimentos paciﬁstas humanos. O que é a paz? Não é paz de
cemitério. Algumas pessoas deﬁnem paz como ausência de
conﬂito. Não existe conﬂito em um cemitério, mas a paz é muito
mais do que a ausência de algo. Não é trégua, você deixa de
atirar por um tempo. A paz vem quando a verdade é conhecida,
o conﬂito é resolvido e as partes se abraçam, ou se acertam.
Não é fuga do confronto – A paz na Bíblia não se esquiva de
tratar do assunto. Não é paz a qualquer preço. A paz tem um alto
preço. Custou o sangue de Cristo. A paz constrói uma ponte de
reconciliação. Sem confronto teremos apenas um cessar-fogo,
uma guerra fria, um tempo para recarregar as armas.
Não é sacrifício da justiça – Nunca se procura a paz à
custa da justiça. Você não conseguirá paz entre duas pessoas
a não ser que elas tenham percebido o pecado, a culpa e
o erro da amargura e do ódio e tenham resolvido levá-los
diante de Deus e corrigi-los.
Todos passamos momentos difíceis em nossas casas, mal
humor, cansaço, excesso de tarefas, doenças, interrupções
na rotina... “Melhor é um pedaço de pão seco com paz e
tranquilidade do que uma casa onde há banquetes, e muitas
brigas. ” Pv 17.1. Melhor é ter pouca coisa para comer do
que bate boca, frieza, distanciamento, falta de consideração,
desprezo, insensibilidade, gestos de rejeição, de humilhação,
de deboche... É melhor ter pouca mobília e a comida básica
do que ter luxo, conforto, arquitetura e decoração de ponta,
mas o ambiente é chato: “Essa casa é um inferno”, “eu não
aguento mais. ”...
Por que alguns lares cristãos se tornam piores do que
as casas de muitos não cristãos? Sabe o porquê? Assistimos
cultos, participamos de aulas bíblicas, temos livros cristãos,
Pequenos Grupos, mas pode acontecer de não termos intimidade, relacionamento, aprendizagem diária com o próprio
Jesus. Muitas vezes seguimos a estrutura das coisas em
torno de Jesus, mas não aprendemos com Ele, através das
Escrituras, o que Ele fez por mim.
O que aprendemos com Jesus nos relacionamentos? Ele
vai nos dar o exemplo, sentou a mesa com Judas, o alimentou,
sabia que seria traído, recebeu o beijo da traição, alguns o
interpretavam como comilão, “amigo de pecadores”, nordestino caipira, ameaçado de morte. E mesmo humilhado,
podendo revidar, não o fez. Os discípulos arrancaram a orelha
do rapaz, mas Ele disse que não é pela espada.

4 Observatório
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Por detrás de uma pessoa que fere há sempre uma pessoa ferida.
Ninguém agride os outros sem primeiro se auto-agredir. Ninguém
faz os outros infelizes, se primeiro não for infeliz”. Augusto Cury

Barbosa Neto

A verdade
sobre o
natal...
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Buritirama BA

A

história do Natal não começa em Belém da Judeia, quando
Quirino era o governador da Síria, nem quando César
Augusto reinava sobre o vasto império romano. Não.
A história do Natal começa algum tempo bem antes e em
algum lugar muito além da Palestina e do Planeta Terra, quando o
profeta Isaias anunciou: “Porque um menino nos nasceu, um ﬁlho
se nos deu; o governo está sobre os seus ombros; e o seu nome
será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade,
Príncipe da Paz” (Is. 9.6). “José ﬁlho de Davi, não temas receber
a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito
Santo; e dará à luz um ﬁlho e chamarás o seu nome Jesus; porque
ele salvará seu povo dos seus pecados; Tudo isto aconteceu para
que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta,
que diz: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz à um ﬁlho, e
chamá-lo-ão pelo nome de EMANUEL que traduzido é: Deus conosco” (Mt 1.20-23). E para complementar: “Porque Deus amou
o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. ”
Ao longo do tempo, a história do Natal tem sido incrementada.
A ela tem se incorporado costumes, práticas e alegorias dos povos
pagãos a ponto a ter características mundanas e folclóricas. Este é
o Natal da tradição e da religião. Das luzes piscando, os sinos bimbalhando, o Natal das lojas enfeitadas, momento da maquiada e
enganosa e importada Black Friday, dos os jantares de perus assados,
à vela, regados a vinhos importados da melhor qualidade e sabor. É
um evento que investe alto em compras e presentes caros e luxuosos.
Uma comilança e bebedices desenfreada, onde o Aniversariante
não é nem mesmo foi convidado ou lembrado no dia do Seu Natal!
Uma verdadeira profanação do espírito do Natal de Jesus - Cristo!
O Natal genuinamente cristão está ao alcance de todos aqueles
que atentam para as Sagradas Escrituras e as seguem. Nele melhores adoradores não são aqueles que oferecem ouro, incenso
e mirra, mas os que se dão a si mesmos! É o evento em que se
comemora a veracidade das profecias messiânicas, que revela o
maior presente de Deus à humanidade: Cristo Jesus!
Jesus não surgiu da História; Ele entrou na História. Ele não
é um homem que se tornou Deus, mas Deus encarnado! Deus
vindo do céu assumindo a carne humana. Diz o texto de Lucas
2.7: “Envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque
não havia lugar para eles na estalagem”! Este é o Jesus do natal
que a Bíblia fala.
Jesus estava como que pedindo um lugar para nascer naquela
noite fria de Belém. No entanto, havia uma recusa coletiva, como
alegação que não havia mais espaço, nem nas casas, nas pousadas
e nem mesmo nos corações dos homes! Tudo porque pessoas e
coisas haviam preenchido o lugar que era dele ou para Ele!
O Natal verdadeiro mostra o Cristo que nasce nos corações e
muda a nossa História e a nossa religiosidade! No Natal verdadeiro a
presença de Jesus se irradia e se exterioriza nas ações. O espírito de
fraternidade não é produto de “emoções natalinas” vazias de Jesus!
A cada Natal o que importa não é a data em si, mas o fato que
ELE NASCEU! Para o Natal verdadeiro não existe data exata, mas
existe um Salvador vivo e real! Mais importante do que Ele ter
nascido é a certeza de que Ele vive e está presente na manjedoura
dos corações daqueles que O invocam em verdade! Este é o Natal
verdadeiro e cristão!
Não é errado comemorar o Natal! Muitos acham que sim. Respeitamos. Na celebração do Natal, devemos nos esforçar para reaﬁrmar o
seu verdadeiro signiﬁcado. Isso é o que bem mais importa! Para mim,
o Natal signiﬁca Novas de Paz! Novas de amor! Natal é a ternura do
passado! Natal é o valor do presente! Natal é a esperança do futuro de
paz! Natal é saber que em Cristo vivemos, movemo-nos e existimos.
Na verdade, o verdadeiro signiﬁcado do Natal não se pode
expressar somente em palavras ou ações, pois transcende a compreensão humana. Milagre não se explica. Apenas, pela fé, se crer!
É preciso acolher e desfrutar o milagre da natividade divina, só
então um pouquinho da grandiosidade que realmente o Natal de
Jesus signiﬁca! O nascimento do Messias visava duas coisas muito
importantes; primeiro, dar gloria a Deus nas alturas e segundo,
gerar paz na Terra entre os homens a quem Ele quer (Lc. 2. 14).
Sem a glória nas alturas, não haverá paz aqui na Terra, aqui em
baixo. Por causa do pecado, a raça adâmica foi deposta da comunhão gloriosa de Deus.
Na verdade, somos uma laia em rebeldia covarde contra o Senhor Deus, destituía da Sua glória, embora promovendo sempre a
nossa gloria pessoal a qualquer custo. O pecado nos fez aspirantes
ao pódio da gloria humana. “Porque TODOS pecaram e destituídos
estão da glória e Deus” (Rm 3.23). O verdadeiro Natal aponta para
a glória de Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens
e mulheres amados com o Seu amor magnânimo.
No dia 25 de dezembro – seja uma data real ou não – vivamos
o espírito do nascimento de Jesus, do Deus encarnado que nasce,
se fez carne e vem habitar entre nós, humanos, para nos trazer a
Sua gloria e “paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem
ou de boa vontade”
FELIZ NATAL!

O missionário, Pr. Eurípedes Antonio dos Santos
Filho, trabalhando em Buritirama BA e região louva
a Deus neste ﬁnal de ano
que teve muitas lutas, mas
a consolidação de muitos

trabalhos nas congregações. No dia cinco de outubro foi realizado, com
todas as congregações de
Buritirama, na Congregação em Poço da Jurema
o Encontro de Mulheres

Argentina
O trabalho do missionário Adriano Silva prospera
na Argentina. A igreja escolheu dois irmãos como
os primeiros diáconos na
igreja, Aarón e Ivan, frutos
do trabalho de discipulado
com os homens. Depois das
conferências missionárias a
igreja decidiu apoiar a família Monzón em seu ministério em General Alvear na

província de Mendoza na
Argentina. Pr. Adriano, e
sua esposa Josi se dedicam
com toda força ao trabalho
de discipulado com a ﬁnalidade de fortalecer a igreja
preparando líderes. Para
entrar em contato: e-mail:
adrianojosisilva@gmail.
com; WhatsApp Adriano:
+54 11 26417724 WhatsApp, e Josi: +54 11 26883226.

Projeto “Ide a
Bonfim Paulista”
A Congregação Batista
Independente de Bonﬁm
Paulista, filha da Igreja
Batista Independente de
Ribeirão Preto SP, liderada
pelo Pr. Milton J. Nunes,
continua perseverando naquele Distrito. Nos meses
de setembro e outubro de
2019 o Pr. André Rivoiro,
líder da congregação, deu
início à construção do futuro prédio de reunião da
Igreja. Na oportunidade,
o alicerce foi totalmente
construído e dois muros da
divisa. Os dois construtores,
irmãos Anderson e Valter
(apelidados pelo Pr. André
de Bezalel e Aoliabe), ambos da Igreja Batista Independente de Serrana SP, se
dedicaram com muito amor
à obra de Deus e o Senhor
os abençoou grandemente.

das Igrejas e congregações
Batistas Bíblicas da região:
IBB de Avelino Lopes, 2ª
IBB de Avelino Lopes, IBB
do Brejo da Serra, IBB de
Nova Holanda, IBB de Mansidão; com Congregações e

Senador Canedo GO

Continuem orando pela
plantação da Igreja em Senador Canedo GO através
do missionário Cristhian
Miguel Ching Suarez e sua
esposa Denise. Na recente viagem feita ao Peru e
Bolívia, Cristhian pregou
em duas conferencias missionárias nas cidades de
Arequipa no Peru e outra
na cidade de Cochabamba
na Bolívia. Foi uma oportunidade para desaﬁar os
irmãos destes dois países
para participarem da obra
missionária. No total, foram
35 dias de viagem com muito aprendizado para a vida
e ministério. Ainda na viagem veio a feliz descoberta da gravidez da Denise, o

Maputo

Segundo o Pr. André, ainda
este ano, será realizada a
conferência missionária,
tendo como pregadores alguns alunos do Instituto Batista Ebenézer. Atualmente
a Congregação Batista Independente de Bonﬁm Paulista
participa no apoio a 10 projetos missionários. Orem para
que os irmãos em Bonﬁm
Paulista consigam os recursos para darem sequência à
construção em 2020.

A missionária Rosângela da Silva Feitosa realizou,
no dia nove de novembro
o encerramento do Clube
Bíblico com muitas premiações para as crianças.
Orem para que essas crianças compreendam o plano
de salvação. No dia 17 de
novembro, Deus permitiu
que tivesse início um grupo
de estudo bíblico com as
moças. Também o ministério com as mulheres adultas
tem prosperado e no dia 28
de novembro foi realizado
um maravilhoso encontro
com as irmãs da Malanga,

Missionário Maurício Arruda
Nos meses de outubro e
novembro, o missionário e
capelão Maurício Ribeiro de
Arruda teve a oportunidade
de evangelizar 18 reclusos
no Complexo Penitenciário
de Serra Azul SP (CDP; PI e
PII), além de fazer a entrega
de Bíblias, Estudos e Folhetos. Nas Penitenciárias Fe-

mininas juntamente com
sua esposa e companheira
de ministério, Delﬁna eles
atenderam 78 reclusas e 35
ﬁzeram decisões. Maurício
tem contato com muitas voluntárias que apoiam ele e
sua esposa e, para ele, não
há nada mais estimulante do que esse apoio. Ao

seus respectivos pastores
e obreiros. Também a IBB
de Novo Gama GO com seu
Pastor, Geovan Bezerra que
foi o preletor. O encontro
contou com a participação
de 280 mulheres.

aproximar-se mais um
ﬁnal de ano, temos que
dizer: “Até aqui nos ajudou o Senhor!” Orem
pelo especial de ﬁm de
ano que será realizando
na Unidade Feminina
de Guariba SP com a
convidada especial irmã
Ruth Coppede.

que muito alegrou ao casal.
O que a princípio parecia
apenas problemas com
as altitudes isto por causa da altitude de cidades
como cidades como La Paz
(4.150), Puno (3.827), Arequipa (2.335) Huancayo
(3.260) metros acima do
nível do mar, constatou
ser enjoo da gravidez.
Durante a viagem do
missionário, o trabalho
em Senador Canedo em
nada foi afetado, tendo
ficado sob a responsabilidade dos irmãos Dimas
Pereira e Clodoaldo Garcia
estiveram com a supervisão e apoio do Pr. José
Wilson do Templo Batista
Ebenézer de Goiânia GO.

Liberdade e Bagamoyo.
Irmã Maria organizou o
evento, Dona Fátima dirigiu
os cânticos, Epi ministrou o
estudo bíblico e a missionária Rosângela dirigiu as
brincadeiras. Participaram
45 mulheres. A missionária
agradece a todos que estavam orando pela renovação
do seu DIRE - Documento
de Identiﬁcação) em Moçambique. No dia 12 de
novembro foi renovado.
Contatos pelo WhatsApp:
+ 258 84 614-3334, ou pelo
e-mail: missrosangelafeitosa@gmail.com
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Dizem que a vida é para quem sabe viver, mas ninguém nasce
pronto. A vida é para quem é corajoso o suficiente para arriscar e
humilde o bastante para aprender”. Clarice Lispector

Projeto Deus de Aliança
O Projeto Deus de Aliança é um trabalho evangelístico, que está sendo desenvolvido na Igreja Batista
Independente de São Bernardo do Campo SP, sob a liderança dos pastores Tomé
Lopes e Antonio Pupin.
Iniciado em novembro, o
programa vai até dia 21 de
dezembro com a premiação
e dia 22 com a encenação
do nascimento de Cristo.
O projeto envolve toda a
igreja visitando e convidando pessoas para a EBD

e os cultos de domingo à
noite, com vistas a alcançar
pessoas do bairro. Durante o período do projeto, há

Cubati, Paraíba

Nos dias 13 a 16 de
novembro de 2019, o missionário Marcos, plantando
igreja em Cubati, na Paraíba recebeu a visita do Pr.
Marcos A. Silva presidente
da CBBN. Foram momentos
de comunhão e ediﬁcação
para todos. Na ocasião, o
Pr. Marcos visitou a Igreja
Batista Fundamentalista
em Manaíra, João sendo
recebido pelo Pr. Francis-

co e família. Na mesma
viagem, Pr. Marcos Silva
visitou ainda o missionário
Alex Junqueira e a Igreja
Batista Bíblica do Cruzeiro em Campina Grande, e
a Congregação de Santo
André no Cariri Paraibano.
Na Igreja Batista Bíblica de
Cubati, conheceu o Pr. Aaron da Igreja Batista Fundamentalista de Monte
Alegre RN.

concursos bíblicos na EBD
sobre as profecias messiânicas e mensagens temáticas
sobre as alianças de Deus

Mário Maracaípe

O Dilema de
Adão

até chegar na Nova Aliança.
O foco é a pessoa de Cristo com vistas à salvação de
almas.

Redentora - RS

Continuem orando pela
saúde do Pastor Isaias Batista Vieira Gonçalves que
trabalha na plantação da
igreja em Redentora RS.
Ele tem feito o tratamento, mas de vez em quando
a situação agrava. Orem
pela cura total. O Retiro
Espiritual realizado nos
dias 23 e 24 de novembro,
teve boa participação e excelentes resultados para a

obra. O preletor foi o Pr.
Cleonilson Soares, que
foi professor do pastor
Isaias no Instituto Bíblico
Peniel, em Jacutinga MG.
Pr. Isaias precisa de um
cortador de grama que
muito ajudaria no trabalho. Se puder ajudar
na aquisição, entre em
contato pelos telefones:
(55) 8442-3941 (Gení) e
(55) 9905-3881 (Isaias).

Rumo ao Timor Leste

São Tomé e Príncipe
Ao longo desse ano que
se aproxima do término, o
Senhor tem permitido ao
casal de missionários, Eliud
e Sandra Paraíso, viver diversos desafios, e poder
contemplar o crescimento
do evangelho no pequeno
país, São Tomé e Príncipe.
Muitos novos convertidos
estão descendo às águas
do batismo; um grupo dos
jovens está saindo de casa
em casa evangelizando; um
grupo das irmãs fazendo
evangelismo nos hospitais
visitando doentes; as crianças, quer da escola dominical, quer do PROAAME
- Projeto Amar, Alimentar
e Educar, crescendo espiritualmente; a igreja en-

tendendo e participando
mais ativamente nas reuniões de oração. Tudo isso
é o resultado das orações
dos irmãos a favor deste
ministério. No próximo Pr.
Eliud estará no Brasil para o
processo da renovação do
visto junto à Polícia Federal,
aproveitando para divulgação do ministério e desaﬁo
missionário, para que Deus
continue levantando mais
ceifeiros para sua ceara, em
especial para São Tomé e
Príncipe, onde o Islamismo tem crescido muito,
mas ainda temos portas
abertas para o evangelho.
Contatos pelo WhatsApp
+239 9950248 ou e-mail:
eliudparaiso@gmail.com.

Depois do nascimento
da Hadassa a vida do casal Osmundo e Mari tomou
um rumo de crescente
alegria, enquanto cresce
a expectativa do momento
de partirem para o campo missionário no Timor
Leste. Eles continuam visitando igrejas para alcan-

çar o sustento necessário.
Orem pela saúde da Mari,
pela cirurgia na vesícula.
Orem também pela fase
de documentação para a
ida ao campo que deverá
acontecer em março, e
pela ordenação pastoral do
Osmundo com data a ser
deﬁnida no início de 2020.

Jaboticabal SP
O missionário em Jaboticabal, Pr. Daniel, teve este
ano alguns avanços na plantação da igreja no período
de julho a outubro. No período houve duas conferências, uma com o Pr. Sérgio
Moura, pastor da igreja
enviadora do missionário e
outra com o Pr. Alberto, um
indígena da tribo Baniwa,
que é missionário ao seu
próprio povo. Uma classe
de preparação para batismos está em andamento
com possibilidade de o batismo ocorrer ainda neste
mês de dezembro e os trabalhos evangelísticos estão

Observatório
Missionário 5

a todo vapor, o mesmo
ocorrendo com o ministério
com crianças. Continuem
orando pela saúde do Pr.
Daniel que teve a retirada
de vários tumores (melanomas) nas costas. Outro
pedido especial é pela construção em Jaboticabal com
término previsto para fevereiro. Orem, também, pelo
início da construção em Pitangueiras e pela transição
pastoral nos dois trabalhos.
Pr. Daniel já está orando
pela direção de Deus para
um novo campo de trabalho missionário assim que
entregar as duas igrejas.

Parte 1
A Palavra divinamente inspirada revela-nos milhares de anos
após a queda, que Eva pecara porque fora enganada (1
Tm 2). Adão, contudo, pecara sabendo que certamente
morreria – não fora enganado como Eva. Adão era ciente,
pelo menos mentalmente, do que haveria de vir sobre
ele e sua esposa: a morte certa.
Adão estava diante de um dilema: se decidisse permanecer na obediência a Deus, viveria sem sua esposa
no Éden, permanecendo, entretanto, no Paraíso com
Seu Criador. Decidindo desobedecer a Deus, separarse-ia Deste e morreria com Eva, sua esposa, longe de
Deus e do Paraíso. Certamente Adão era um homem em
plena capacidade intelectual para analisar suas opções
e subsequentes consequências, sem o transtorno
do pecado para obscurecer seu raciocínio. Assim
sendo, sua decisão de comer do fruto fora resultado de uma decisão absolutamente racional, lógica,
mas também amorosa.
O que podemos especular, além disso, é a possibilidade real de Adão desconhecer o trágico alcance de sua
decisão para si mesmo e para sua descendência humana.
Adão não poderia prever, por exemplo, que seu ﬁlho
primogênito seria um aliado de Satanás, assassinando
seu próprio irmão, para que não pregasse a redenção
prometida (1 Jo 3). Adão também desconhecia o poder
maligno do pecado e seu aumento exponencial em cada
um de seus descendentes, que culminaria numa apostasia
quase que total da humanidade em menos de dois mil
anos de história (Gn 6; Rm 5).
Adão, em seu dilema, considerara a possibilidade
de um perdão divino para si e para sua esposa após o
pecado? Conheceria Adão a graça divina do perdão e
redenção? Ou talvez Adão considerara a possibilidade
de não pecar, permanecendo em comunhão com Deus,
casado com Eva, amando-a e cuidando dela até que
morresse – fosse o tempo que devesse ser? Se esta
última opção escolhesse, a descendência de Adão seria
gerada sem pecado, visto ser o homem, e não a mulher
o semeador da vida humana – pecadora ou não (1 Pe 1).
O pecado, por assim dizer, pararia em Eva, não contaminando a geração humana. Para Adão haveria também a
possibilidade de, após a morte de Eva, um novo matrimônio com uma de suas descendentes, pois Eva viera de
Adão, sendo “tecnicamente” uma descendente dele
– na dispensação pré-diluviana tal relacionamento
era necessário e não pecaminoso.
Adão estava diante de um dilema que envolvia a
ﬁdelidade às duas alianças na qual se empenhara: a
aliança com o Criador e a aliança com Eva (Gn 2; Ml
2). Ambas alianças propostas por Deus. A partir do
momento em que soube que Eva pecara, Adão estava
ciente de que deveria escolher qual das duas alianças
ele honraria – Deus não propusera uma terceira via
para o pecado, além da morte. Adão, bem sabemos,
decidiu honrar a aliança com sua esposa Eva, e assim
pecando e morrendo com ela e, consequentemente,
quebrara a aliança divina, levando consigo, toda a humanidade (Os 6.7).
Se Deus nos permitir trataremos das implicações do
dilema de Adão em sua posteridade humana em edição
apropriada. Em tudo o Senhor seja honrado.

6 Visão
Panorâmica
Alexandre Dutra

O Dia da Bíblia

Q

uando se começou a comemorar o dia da Bíblia e por
quê? O dia da Bíblia surgiu
em 1549, na Grã-Bretanha, quando o
Bispo Cranmer, incluiu no livro de orações do Rei Eduardo VI um dia especial para que a população intercedesse
em favor da leitura do Livro Sagrado. A data escolhida foi
o segundo domingo de dezembro. Já no Brasil, o Dia da
Bíblia passou a ser celebrado em 1850, com a chegada dos
primeiros missionários evangélicos da Europa e da América
que aqui vieram semear a Palavra de Deus. Pode-se dizer
que durante o período do Império a liberdade religiosa aos
cultos protestantes era muito restrita, o que impedia que se
manifestassem publicamente. Por volta de 1880, esta situação
foi se modiﬁcando e o movimento evangélico, juntamente
com o Dia da Bíblia, se popularizando. Pouco a pouco, as
diversas denominações evangélicas estabeleceram a tradição
do Dia da Bíblia, de modo que as comemorações do segundo
domingo de dezembro mobilizam, todos os anos, milhões
de evangélicos em todo o País. Porém, a oﬁcialização do dia
da Bíblia no Brasil se deu apenas em dezembro de 2001, no
governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, em face
da Lei Federal número 10.335, que instituiu a celebração do
Dia da Bíblia em todo o território nacional.
INSPIRAÇÃO
Quanto à palavra inspiração, esta aparece apenas em
dois textos da Bíblia (Jó 32:8; 2Tm.3:16) indicando, em
outras palavras, que o texto sagrado do Antigo Testamento
foi “soprado pelo próprio Deus”. Devemos entender por
inspiração que “homens, movidos pelo Espírito, escreveram palavras sopradas por Deus, as quais são a fonte de
autoridade para a fé e para a prática cristã” (GEISLER e NIX,
p. 12). Os escritores das Sagradas Escrituras foram de tal
modo capacitados e orientados pelo Espírito Santo que
estas receberam autoridade divina e infalível, conforme
encontramos em 2 Pedro 1:20-21.
O CÂNON
O termo cânon foi usado pela primeira vez por volta do
ano 350 d.C., na época de Atanásio. A palavra cânon é derivada do vocábulo grego “kanon”, que veio emprestado do
hebraico “kaneh (junco ou vara de medir). Tomando dessa
raiz o sentido de norma ou regra. O termo posteriormente
passou a signiﬁcar catálogo ou lista.
No caso das Sagradas Escrituras, os livros que integram o
cânon são os reconhecidamente inspirados. Os 66 livros que
temos na Bíblia são canônicos porque, em primeiro lugar,
é percebida a sua origem divina (inspirados). Em segundo
lugar, há o reconhecimento de que seu ensino é divino. Em
terceiro lugar, porque possuem autoridade divina desde sua
primeira promulgação (primeira apresentação pública e
oﬁcial do livro). Em quarto lugar, por causa de sua aceitação
pelos estudiosos e pelo povo como proveniente de Deus.
A VERACIDADE DA BÍBLIA
A veracidade da Bíblia Sagrada é comprovada por oito
pontos: 1) verdadeira ciência - as aﬁrmações bíblicas se
harmonizam com todos os fatos conhecidos a respeito da
constituição física do universo, do homem, da terra, dos
vegetais, e animais. 2) descobertas arqueológicas – nas quais
todos os povos, os lugares e os eventos mencionados nas
escrituras são encontrados justamente onde as Escrituras os
localizam. 3) história secular - o registro bíblico dos homens
e títulos dos reis está em harmonia perfeita com os registros
seculares. 4) unidade - a unidade da Bíblia é sem paralelo,
mesmo unindo tantos tratados diferentes, como tratados
históricos, biográﬁcos, éticos, proféticos e poéticos -, além
disso, há unidade doutrinaria. 5) revelação da palavra de
Deus, que é a) progressiva - começando em Gênesis, passando por todos os livros, e ﬁnalizando no Apocalipse -; b)
cumulativa - somando a segunda informação à primeira,
sem anulá-la -; c) seletiva, pois seleciona pessoas, eventos,
lugares, etc.; e d) limitada: quanto ao tempo (a revelação
é para um tempo determinado, imediato ou posterior)
quanto ao destinatário (a revelação é feita para um (uns)
destinatário (s) deﬁnindo (s)). 6) profecias e de seu cumprimento. 7) revela Deus: inﬁnito, soberano, triuno, santo,
justo e cheio de amor. 8) revela o homem: condenável pelo
seu caráter corrompido e seu procedimento pecaminoso.
PRESERVAÇÃO
Como a Bíblia chegou até nós? Hoje em dia, há traduções
das Escrituras Sagradas em vários idiomas. No entanto,
a batalha travada por causa da Bíblia muitas vezes tem
sido uma questão de vida ou morte. Este é um tema para
outro artigo.

Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir
ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar; porque descobri, no caminho
incerto da vida, que o mais importante é o decidir”.
Cora Coralina
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Os 32 anos de ministério do Pr.
Cláudio Drosten

N

o dia três de
março de 1950,
nasceram duas
pessoas que passariam a
ter vida em comum. Em
Guarulhos SP nasceu Cláudio Drosten e em Jales SP,
nasceu Maria Batista. No
dia três de março de 1973,
os dois se casaram. Deste
casamento, tiveram dois
ﬁlhos, Tiago e Edgar fazendo com que atualmente a
prole completa seja de 10
pessoas; o casal, dois ﬁlhos,
duas noras, quatro netos e
mais um neto em gestação!
Cláudio converteu-se
a Cristo com 15 anos de
idade, na Igreja Batista Bíblica de Guarulhos, sob o
ministério do Pastor Vicente Joaquim da Silva sendo
batizado com 16 anos, em
1966, pelo Pr. Josué Pereira
Félix. Maria se converteu
em 1970 e também foi
batizada na IBB de Guarulhos no mesmo ano de sua
conversão, pelo Pr. Vicente
Joaquim da Silva.
Cláudio formou-se em
teologia pelo Instituto Batista Bíblico em Vila das
Mercês, São Paulo SP, em
1986 e no dia 14 de novembro de 1987, foi ordenado
ao ministério pastoral para

liderar a Igreja Batista Bíblica de Guarulhos, a qual
pastoreou por 20 anos. Em
2007, deixou o pastorado
para descansar por aproximadamente dois anos,
mudando-se para Atibaia
SP, onde ainda reside até
hoje.
Em 2009, a convite do
pastor Nelson Alexandre,
que pastoreava a Igreja
Batista de Guarulhos, Pr.
Cláudio aceitou o desaﬁo
de cuidar da Igreja Batista
Bíblica da Fé, que havia nascido durante o seu ministério na Igreja Batista Bíblica
de Guarulhos. Desde então
continua seu ministério naquela igreja que foi organizada em abril de 2011.
Embora ainda pequena, a
Igreja Batista Bíblica da Fé
cresceu em maturidade e
já se reproduz através de
uma próspera congregação, iniciada em agosto de
2017 no Recreio São Jorge
em Guarulhos.
Pastor Cláudio desenvolveu um ministério que
tem abençoado muitas
vidas, tanto daqueles que
com ele convivem, como
dos colegas de ministérios
e amigos da família que vivem mais distantes.

Pr. Cláudio com a família

Um detalhe muito importante na vida deste
servo, e que ele faz questão de reconhecer o tempo todo, é a participação
da sua fiel esposa Maria,
companheira de quase 47
anos. Uma mãe exemplar
que agora desfruta da alegria de ver os netos crescendo. Do Tiago vieram
os netos Renan, Giovana
e César e, do Edgar, por
enquanto, a Maria Clara,
mas com o segundo a caminho. As noras passaram
a fazer parte da família,
pois o casal alarga sempre
o coração para que todos
ali se acomodem.
Entre Maria e Cláudio,
não há apenas a coincidência de terem nascido

no mesmo dia e terem se
casado no mesmo dia e mês
do nascimento. O que há
entre eles, é essa química
do casamento cristão capaz
de fazer valer o princípio de
uma só carne e de viver um
para o outro até que a morte os separe.
Nesse breve resumo
biográfico, escrito para
a festa de comemoração
dos 32 anos de ministério
do casal, ﬁca apenas uma
pincelada do que pode se
tornar um grande volume
de uma saga familiar digna
de registro. Cláudio e Maria ainda fazem planos para
que, segurados pela mão
de Deus, possam continuar servindo a Deus até que
Cristo volte!

Fim da privacidade assinala o final
dos tempos

A

Serpro, fundada em 1964, é a
maior empresa
pública de prestação de
serviços em TI - Tecnologia da Informação do Brasil,
com quatro mil sistemas de
informação, incluindo Cadastro de Pessoas Físicas
(CPFs), Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas (CNPJs), operações de comércio exterior, cadastro de
veículos e declarações de
imposto de renda, entre outros. Reúne informações de
Imposto de Renda de mais
de 38 milhões de brasileiros, além de informações
bancárias de milhares de
empresas.
Em junho de 2013,
quando Edward Snowden,
ex-funcionário da Agência
Nacional de Segurança dos
Estados Unidos (NSA), revelou que o governo estadunidense espionava
dados telefônicos e de
internet no mundo todo,
ﬁcamos estarrecidos. Os
dados vazados demonstra-

ram que um dos principais
alvos da espionagem norte americana era o Brasil.
Estavam vasculhando os
ativos mais importantes
do governo brasileiro.
Invadiram a Petrobras e
o Ministério de Minas e
Energia para descobrirem
informações sigilosas sobre petróleo e minérios.
A partir dali, veio o golpe
contra a Presidente Dilma
Rousseﬀ a ﬁm de aniquilar a soberania nacional do
nosso país.
Snowden ﬁcou assustado com as ações do governo do seu país que roubava
os dados empresariais e
pessoais de empresas e cidadãos do mundo todo, inclusive do seu país. No caso
do Brasil, era necessário colocar no poder um governo
sob o controle dos EUA para
facilitar o acesso às informações das empresas que
eles queriam controlar. A
Operação Lava Jato, foi incumbida de acabar com a
soberania brasileira.

Por isso, temos que
alertar que o governo federal age de maneira irresponsável ao se propor a colocar os dados de milhões
de pessoas nas mãos da
iniciativa privada. Informação é poder e tem muitos
interesses colocados neste
processo.
O que Edward Snowden denunciou em 2013
e que cresce a todo vapor,
apesar da sua denúncia, é
o capitalismo de vigilância. Os grandes players da
internet vivem de publicidade e essa publicidade
é baseada no perfil dos
usuários. Ter acesso aos
dados pessoais de cada cidadão é o passo decisivo
para o controle total de
um futuro governo mundial do anticristo, conforme descrito em Apocalipse 13.16-18.
O que o governo brasileiro está fazendo ao privatizar os dados de cada
um de nós, é facilitar a
entronização do contro-

le total denunciado por
Snowden. O contexto
político internacional é
preocupante, pois coloca
em cheque todas as garantias individuais. Para
Snowden, que acaba de
lançar sua autobiografia
sob o título “Eterna Vigilância”, nós estamos todos
“nus diante do poder”. Vivendo em Moscou, desde
2014, depois que revelou
a agressão do governo
estadunidense contra cidadãos do mundo todo,
Snowden, em uma entrevista concedida ao The
Guardian da Inglaterra,
revelou que teme que a
Inteligência Artificial multiplique o controle sobre
governos, empresas e pessoas. Para ele, os dispositivos de reconhecimento
facial e de reconhecimento de padrões de comportamento, ameaçam transformar cada câmera num
“policial automático”, a favor de um governo central
totalitário. Maranata!
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A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que
não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que,
esquivando-nos do sofrimento, perdemos também a felicidade”.
Carlos Drummond de Andrade

Projeto Ricardo
Camargo
A missionária Irani Camargo, do Proejo Ricardo
Camargo, testemunhou
que, após dois anos do falecimento do seu esposo,
Deus tem lhe dado força
para seguir em frente na
obra que o Senhor tem
lhe confiado no Hospital
de Câncer de Barretos SP.
Irani já conseguiu alugar
um apartamento e tem
acompanhado pacientes
em tratamento com visitas
e alguns à distância. Deus
tem lhe dado oportunidades nas, também, com
parentes dos enfermos

nas salas de espera. Irani
disse que tem aprendido
a compartilhar tristezas e
alegrias e com isto as pessoas a quem ela evangeliza e serve vai se tornando
uma grande família ligados
por algo em comum. Ele
pede que todos estejam
intercedendo por ela para
que o Senhor lhe conceda
cada vez mais oportunidades para testemunhar
de Cristo aos perdidos.
Para contatos, telefone:
(17) 99739-0042, E-mail:
projetoricardocamargo@
yahoo.com.br

Morro Agudo, 37 Anos

Pr. Edson, Agnes, Pr Carlos e Olinda

Nos dias 30 de novembro e primeiro de dezembro
de 2019 a Igreja Batista do
Calvário em Morro Agudo,
liderada pelo Pr. Edson Roberto Venâncio, realizou
conferências em comemoração aos 37 anos de
início do trabalho. A igreja
em Morro Agudo é fruto do
trabalho da Igreja Batista
Independente de Orlândia
SP e o preletor convidado

para esta conferência foi o
Pr. Carlos Alberto Moraes,
Coordenador de Missões,
Presidente da AMI, Associação Missionária Independente, e membro da
igreja fundadora da IBC.
Na foto, entrega de presentes ao casal, Pr. Carlos e
Agnes com o pastor Edson
e a irmã Olinda que fez a
oração ﬁnalizando a conferência.

Instituto Bíblico
Maranata
A reforma do Castelinho
no Instituto Bíblico Maranata em Marilândia do Sul
está na reta ﬁnal neste ﬁnal
de ano. Nestes 18 meses,
desde o início da obra em
maio de 2018, muito trabalho já foi concluído: roca de
todo o telhado, laje no segundo piso, reformas em 4
apartamentos e agora o trabalho é no último apartamento, que será mais uma

moradia para alunos casados. Parece sonho ver esse
prédio construído a cerca
de 70 anos atrás todo reformado para servir aos que
servem ao Senhor. O valor
orçado para esta reforma
foi de R$ 50.000,00. Já foi
arrecadado R$ 57.000,00
e ainda falta levantar mais
R$ 15.000,00 para terminar
tudo. Com informações de
Rute Camilo Dauaidar.

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).

Radar
Geral 7

Bellas e Saudáveis

Sob o tema “Abatidas,
mas não destruídas”, a palestrante, Guaianí Martins,
esposa do Pr. Luciano Martins, da PIBR de Campinas
SP, alcançou o coração das
mais de 210 participantes
no encontro das Bellas e
Saudáveis versão 2019.

Realizado no Centro de
Eventos Dr. Paulo Prata, em
Barretos SP no dia dois de
novembro, a programação
contou também com uma
palestra especial proferida pelo Psicólogo Clínico
Aguiner W. Rodrigues, de
Pitangueiras SP abordando

o tema, “Desmistiﬁcação da
psicologia: depressão e suicídio.” Além das palestras, o
encontro, que sempre tem a
intenção de ser uma espécie
de SPA do corpo e da alma,
teve ainda, sorteios, bate
papos, oﬁcinas, mais a boa
refeição no almoço e o farto

e saudável café da tarde, tal
qual o da manhã. O encontro
contou com mais de 20 igrejas de 13 cidades da região,
tendo iniciado às oito horas
da manhã com encerramento às 17 horas. O próximo encontro está marcado para o
dia 14 de novembro de 2020.

obra missionária nesse
campo), e mobilizar (envolver irmãos, líderes,
pastores e igrejas, direta ou indiretamente com

o trabalho entre árabes
e muçulmanos). Orem
por esses encontros para
que continue alcançando
seus objetivos.

Luz para o Oriente
O terceiro encontro
do Ministério “Luz para
o Oriente” com o tema
“Desvendando os Palestinos” com o missionário Alexandre B. Dutra
(AMI e Amigos de Sião),
foi muito esclarecedora
e o social para o grupo
de 60 pessoas que compareceram, se tornou
um precioso tempo de
comunhão. Segundo o
missionário Ricardo Brito (AMI), os dois principais objetivos desses
encontros são: Informar
(conscientizar os crentes,

através de palestras, pregações, vídeos, notícias,
testemunhos…sobre a
realidade do mundo árabe e islâmico e sobre a

XXV Congresso da CBBN em
Recife PE

D

e 20 a 24 de julho
de 2020, a CBBN
- Comunhão Batista Bíblica Nacional, realizará seu XXV Congresso.
Este ano o evento se dará
na cidade de Recife PE,

sediado no CFL - Centro
de Formação e Lazer do
SINDSPREV.
O tema será “O chamado de Deus é para você.”
E terá como pregador das
noites, o Pr. Vitor Ferreira,

titular da Primeira Igreja
batista Bíblica em Vitória
da Conquista BA. Os demais
pregadores serão os pastores, Marcos A. Silva, de São
Paulo SP, Moisés Dantas, de
Recife PE, Renato Torres, de
Manaus AM, José A. marques, de Avelino Lopes PI,

e Moisés Damázio, de Florianópolis SC. Nas manhãs,
serão realizados seminários
temáticos simultâneos com
os pastores, João A. Saraiva Jr, de Manaus AM, Jair
J. Souza, de Valença BA, e
Manoel F. Cano, de Campinas SP.

8 Espaço
Final

Nunca se arrependa do bem que você fez para as pessoas erradas. Mesmo que elas
não saibam como agradecer, sinta- se privilegiado por ter levado um pouco de
luz àqueles que só têm trevas para oferecer”. Jucelya McAllister

Em poucas palavras
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IBI de Altinópolis, 50 Anos

FAMÍLIAS
A Igreja Batista Independente de Serrana, liderada pelo Pr. Alexandre
realizou o sétimo Acampamento das Famílias
no Maanaím em Minas

Gerais. O evento foi nos
dias 15 a 17 de novembro
de 2019. O preletor foi o
missionário estadunidense, Sean Lunday, de São
Paulo SP.

CÂNDIA SP
Dias 7 e 8 de dezembro
deste 2019, a Igreja Batista
Boas Novas de Cândia SP,
realiza uma conferência de
gratidão pelos oito anos

do início do trabalho. O
preletor será o Pr. Vanderley Borges, da Igreja
Batista Tradicional de São
Roque SP.

XI CONFERÊNCIA INTERNACIONAL
Sob o tema, “Esforçando-me para que todos
ouçam de Cristo”, a Igreja
Batista regular do Calvário
em Boa Vista RR, liderada
pelo Pr. Douglas, realizou a
XI Conferência Internacio-

nal de Missões. O preletor
foi o missionário Timóteo
Blazer. A programação
contou com mais nove
oﬁcinas por palestrantes
dentro das respectivas
áreas.

I CLÍNICA DE MISSÕES
A MAB - Missão Auxiliadora Batista realizou
no dia 9 de novembro,
na IBR Novo Juazeiro, a I
Clínica de Missões, abordando três temas distin-

tos: Missões aos Índios,
Pr. Marcelo Pedro; Missões com Crianças, Missionária Cláudia; Missões
com Surdos, Missionária
Soraiya.

RÁDIO WEB ESPERANÇA
A Rádio Web Esperança, dirigida pelo Pr.
Pedro está no ar oferecendo material para
internautas de todo o
Brasil. Acessando, você

encontrará um acervo
riquíssimo para sua edificação em Cristo: https://
www.radios.com.br/aovivo/radio-cbr-esperanca/95040

Projeto Mar de
Espanha

O

Pr. Ediuilson de
Araújo (45), é Sargento da Polícia
Militar em Mar de Espanha
MG, onde está residindo e
trabalhando desde 2017.
Está na PM há 22 anos,
tendo iniciado a carreira
em Petrópolis RJ. É casado
com Márcia Carvalho com
quem tem dois ﬁlhos, Christian (18) e Kelvin tem (12).
Para o pastorado, foi
ordenado por uma igreja
batista conservadora da
CBB em 2007. Ao chegar
em Mar de Espanha, percebeu que não havia igreja de
linha conservadora e, por
isso, ele mesmo deu início
a um trabalho missionário
de linha batista fundamentalista. Atualmente mantém
um grupo de estudos com

aproximadamente
15 pessoas.
Mar de Espanha ﬁca na Zona
da Mata Mineira
e foi um antigo
distrito criado
em 1841 ou 1851
e subordinado
ao município de São João
Nepomuceno, elevado à
categoria de vila em 10 de
setembro de 1815 e cidade
em 1859. Fica a 59 km de
Juiz de Fora e a 324 km da
capital, Belo Horizonte. A
região é muito carente de
igrejas batistas de linha
conservadora com vários
municípios que formam um
campo missionário.
Pr. Ediuilson está em
busca de apoio espiritual,
de uma igreja que possa
adotar o trabalho como
igreja mãe e, quem sabe,
fazer uma pareceria para
a plantação dessa igreja.
Para contatos, telefones
(32) 98467-2270 (WhatsApp) e (32) 3276-2998. Por
e-mail: ediuilsonaraujo@
gmail.com

P

or uma semana
inteira, de 25
de novembro a
primeiro de dezembro, a
Igreja Batista Independente de Altinópolis SP, liderada pelo Pr. José Roberto,
comemorando o Jubileu
de Ouro de fundação, realizou uma série de conferencias, tendo como
pregadores, pastores que
fazem ou fizeram parte da
igreja.

Na abertura, dia 25,
através de vídeo, por estar
impossibilitado de estar
presente, a mensagem
foi do fundador da igreja,
missionário Jaime W. Rose
que está nos EUA. Dia 26,
Pr. José Ênio Darini, pastor jubilado que continua
apoiando a igreja junto
com pastor José Roberto.
Dia 27, Pr. Júlio César da
Silva que está plantando
a igreja em Santo Antonio

da Alegria SP. Dia 28, Pr.
Marcos Roberto Pereira,
que pastoreia o Templo
Batista de Cajuru SP. Dia
29, Pr. Eurípedes Paiva
Morais, que pastoreia a
Igreja Batista Bom Pastor
em São Simão SP. Dia 30,
Pr. Reinando Batista Mendes, missionário da Rocha
Eterna no Paraná. No encerramento, domingo, dia
primeiro de dezembro, Pr.
Manoel Aparecido de Sou-

za, que pastoreia o Templo
Batista Maranata em Londrina PR.
Todos os cultos foram
ricamente abençoados pelo
e os membros da igreja se
deliciaram com a preciosa
comunhão e oportunidade
de rever esses servos do Senhor, frutos do ministério
desta igreja.
Na foto, participantes
do último culto no domingo
à noite.

AMI participa de Conferência
Regional em Mossoró RN

A

AMI, Associação Missionária
Internacional
participou, através do seu
Secretário, Pr. Wagner Bueno, da Conferência Regional
de Missões que aconteceu
em Mossoró RN nos dias 01
a 03 de novembro de 2019,
no templo da Igreja Batista
Palavra Viva, liderada pelo
Pr. Manoel França.
Os pregadores foram os
pastores, Wagner Bueno,
da Igreja Batista Bíblicas
de Vila Progresso, Guarulhos SP e Hiramar Paiva da
Igreja Batista Emanuel de
Frutuoso Gomes RN. Foram
três dias de conferencia, de

sexta-feira a domingo.
No sábado pela manhã
na reunião dirigida pela
AMI, seis igrejas estavam
representadas por seus
pastores e líderes, cerca de
25 pessoas. Também esteve participando a Missão
Bandeirantes que trabalha
em parceria com a AMI no
desenvolvimento do Projeto Sertão Potiguar, tendo
o Pr. Edilson Araújo como
missionário.
A programação toda
foi bastante concorrida,
com abertura na sexta-feira onde pregou o Pr. Hiramar. No sábado, do café da
manhã às 8 horas, até o al-

Pastores Iramar, Alexandre, Wagner e Edilson

moço, apresentação da AMI
e da Missão Bandeirantes
pelos pastores Wagner e
Alexandre, com apoio do
Pr. Edilson. À tarde, às 15
horas, uma oﬁcina sobre
“Os desaﬁos da plantação

de igrejas no sertão nordestino”, com Pr. Hiramar,
terminando com uma mesa
redonda.
Nas duas noites, de sábado e domingo, o pregador foi o Pr. Wagner.

Alcançando o Sul do Brasil para Cristo

O

missionário Pr.
Hélio Costa, de
S o u za j u nta mente com sua família, a
esposa Shirlei, e os ﬁlhos,
David, Dayana, Débora e
Lídia, estão trabalhando
na plantação da Igreja Batista de Taquara, através
da BGFM - BRAZIL GOSPEL
FELLOWSHIP MISSION. O
projeto visa a plantação
de igrejas no Vale do Paranhana, Rio Grande do Sul,
e começaram servindo na

cidade de Taquara RS. Hélio
é professor no Seminário
Bíblico do Sul.
Teve sua formação acadêmica, Bacharel em Ciências Pastorais pelo Sibima;
Bacharel em Filosoﬁa (Kurius), e atualmente está
fazendo Mestrado em Ministério pela Piedmont, USA.
A BGFM tem muitos
outros projetos que pretendemos divulgar oportunamente aqui no Jornal
de Apoio. Suas atividades

tiveram início em 1939, em
Sobral, Ceará e em 1945 a
Missão foi oficialmente
organizada. Durante várias
décadas a BGFM tem levado a mensagem de salvação
pela Palavra de Deus.
A BGFM é uma agência missionária organizada
para trazer o verdadeiro
Evangelho de Cristo em
solo brasileiro, e tem se
expandido para que missio-

nários brasileiros também
abençoem outras nações.
Atualmente a BGFM atua
nos estados do Ceará, Alagoas, Bahia, Sergipe, Rio
Grande do Norte e Rio
Grande do Sul. No projeto
Além-Fronteiras a Missão
tem chegado em Portugal.
Contatos pelo WhatsApp: +55 85 98641-1994,
e-mail: prheliobgfm@
gmail.com

