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O ofertante para
missões é tão
missionário quanto
o que vai ao campo
Página 3

Pr. Apoeme e família Pastor Francimar, voluntário

T

rabalhando em São
Braz PI, o missionário Pr. Apoeme Silva
e família, depois de 11 anos
no campo, está em tempo de
recesso para tratamento de
saúde da esposa e divulgação.

Nesse período de ausência do
campo, Pr. Jesiel e família estão
apoiando o trabalho em São
Braz. Pr. Apoeme está agendando igrejas para apresentar
seu ministério. Telefone: (89)
98132-0006 (WhatsApp).

Escobar, Argentina

na celebração de cultos
fúnebres em Manaus AM

Família
Figuera

“Nunca pensei em expor meu coração a tanta tristeza”, disse pastor Francimar, após a
celebração do 400º culto fúnebre no Cemitério Tarumã, sabendo que centenas de outros
ainda teriam que ser oficiados. (Pág. 6)

S

A

driano Silva, missionário em Escobar,
Argentina, vive bom
momento, apesar das batalhas
impostas pela quarentena.
Desde 20 de março, a Argentina fechou a fronteira até primeiro de setembro, de modo
que está proibido qualquer
voo comercial internacional,

ábado, 16 de maio
de 2020, Edithmar
(26), grávida de uma
menina, perdeu o bebê. Na
manhã do domingo, dia 17,
ela também veio a óbito. Estejam orando por seu esposo,
o missionário Deivis Figuera,
agora viúvo e com um menino de três anos, Jessiel. São
missionários de igreja batista
independente na Venezuela,
Iglesia Bautista Lá Santa Bíblia
de San Felipe, Estado Yaracui.
Esta igreja tem um Instituto
Bíblico que forma e envia
obreiros para plantar igrejas.

saindo, entrando, ou fazendo
escala em solo argentino, e
só voltará a permitir reuniões nas igrejas no final da
primavera, entre outubro e
novembro. Pr. Adriano e Josi
tem trabalhado pelo canal
de YouTube da igreja. Orem
pelo Pr. Adriano, Josi, Helena
e Cecilia.

Projeto Índia

O

missionário Pr.
Donizetti, está
prestes a terminar seu período de
estágio pastoral em Guarulhos SP. Em breve o missionário Pr. Wesley Palla
estará de volta e Donizetti
voltará a visitar as igrejas.
Apesar das alterações em
datas, devido à pandemia,
Pr. Donizetti tem orando
pela possibilidade de
partir para a Índia ainda
este ano. Contatos: (16)
98807- 9060.

Conferência dos 30 anos da
AMI foi adiada para 2021

T

udo já estava definido e pronto para
iniciar a divulgação
para a Conferência dos 30
anos da AMI, para os dias 14
a 17 de outubro deste 2020.
Mas como aconteceu com a
quase totalidade dos eventos
programados para este ano,
teve que haver adiamento devido à pandemia do coronavírus. Assim, com data ainda
a ser definida até outubro, a

missão deverá realizar a comemoração no segundo semestre
de 2021.
Na mesma data em que seria
realizada a Conferência Comemorativa dos 30 anos, deverá
acontecer a assembleia ordinária
para eleição da Diretoria para o
triênio 2022 a 2025. Portanto,
os membros da missão, inclusive os missionários qualificados
para voto, devem reservar a data
de 16 e 17 de outubro de 2020

para a assembleia que será devidamente convocada dentro
dos prazos estatutários. Serão
duas assembleias, a ordinária e
uma extraordinária para mais
alguns possíveis ajustes estatutários.
A Diretoria da missão
agradece a todos os preletores que já estavam comprometidos a participar do evento, esperando poder contar
com os mesmos para 2021.
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Deixe as suas esperanças, e não as suas dores,
moldarem o seu futuro."
Robert H. Schiller

• Ponto de Vista Bíblico | Rômulo W. Ribeiro

• Editorial | Carlos A. Moraes

Pequenas “igrejas”,
grande projeto

A

EXPEDIENTE

lgumas práticas entre
as doutrinas básicas
da fé cristã são essenciais para não perdermos
o rumo como membros da
Igreja, Corpo de Cristo. Todo
crente tem que ter em mente,
de modo inequívoco, a compreensão bíblica de Igreja,
discernindo a diferença entre
o singular e o plural do termo.
A compreensão básica é
que a igreja (singular), corpo e
noiva de Cristo, aquela que será
arrebatada (1 Ts 4.16-17), é
composta pelos crentes salvos
em Cristo, vivos e mortos no arrebatamento. O outro aspecto,
tão importante como este, é o
das igrejas (plural), no sentido
de pessoas que se reúnem em
grupos ou congregações, que
nós comumente identificamos
como igrejas locais. Há muitas
referências a esse aspecto, principalmente nas cartas de Paulo,
plantador de igrejas, como é o
caso de Gálatas 1.2: “e a todos
os irmãos meus companheiros,
às igrejas da Galácia”. Veja que
ele se refere às “igrejas”, grupos
de pessoas reunidas em diferentes lugares na região da Galácia.
Em síntese, o crente precisa
saber que as pessoas não se reúnem na igreja, mas a igreja é que
se reúne em algum lugar. Esse
aspecto da igreja é tão importante que, o reunir-se, implica
em exortação: “Não deixemos de
congregar-nos, como é costume
de alguns; antes, façamos admoestações e tanto mais quanto
vedes que o Dia se aproxima”
(Hb 10.25). Portanto, nenhum
de nós tem o direito de achar
que congregar é opcional.
Depois de entendermos
bem o que é ser igreja, temos
que saber qual a missão da
igreja neste mundo. Entre os
muitos textos que expõem a
missão da igreja, temos as palavras de Jesus em Mateus 28.1820 que assim o sintetiza: “Jesus,
aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me
foi dada no céu e na terra. Ide,
portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em
nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo; ensinando-os
a guardar todas as coisas que
vos tenho ordenado. E eis que
estou convosco todos os dias
até à consumação do século”.
Um detalhe que pode passar
despercebido aqui é a permanência da missão sem a menor
mudança, do começo ao fim:
“todos os dias até à consumação do século”. Para a Igreja,
e consequentemente para as
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igrejas, isso
significa até o
fim da nossa permanência por
aqui, ou seja, até o soar da última trombeta que antecederá
o arrebatamento.
Finalmente, temos a questão do local onde essa missão
deve ser executada. O mesmo
texto de Mateus, a exemplo
de outros que apresentam
a missão da Igreja, aponta o
mundo inteiro como local da
execução da nossa tarefa. Mas
há um texto interessante, que
mostra Jesus fazendo o trabalho, sentindo compaixão e
exortando os discípulos, tanto
a trabalhar, quanto a conseguir
mais pessoas para executar o
trabalho. Esse texto é Mateus
9.35-37: “E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando
o evangelho do reino e curando
toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões,
compadeceu-se delas, porque
estavam aflitas e exaustas como
ovelhas que não tem pastor. E,
então, se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são
poucos. Rogai, pois, ao Senhor
da seara que mande trabalhadores para sua seara”.
Seara, é um campo onde
se pode plantar e colher. Isso
significa que, desde aqueles
dias, até o dia e hora em que
Jesus vai voltar a nossa missão é a mesma. Nada muda!
Se o campo é o mundo, a seara
na qual colhemos vidas para
Cristo, precisamos responder
algumas perguntas: Minha família faz parte da seara? Meus
vizinhos, meus amigos, colegas,
e as pessoas com as quais me
encontro na jornada desta vida
fazem parte da seara?
Se João 14.6 afirma que
Jesus é “o caminho, e a verdade, e a vida”, e ninguém vai ao
Pai senão por ele, a questão
é: Qual é o nosso trabalho na
seara senão semear e colher,
ou seja, falar de Jesus e levar
pessoas a ele?
Pelo que vemos em todo o
Novo Testamento, essa tarefa
foi dada a cada um de nós com
a finalidade de reunir pessoas
para louvar a Deus, ensinar
a doutrina dos apóstolos, ter
comunhão, comer juntos, orar
e ajudar uns aos outros... Se
fizermos assim, a promessa
em Atos 2.47 é que pessoas
serão acrescentadas à nossa
congregação. Por isso, mesmo
pequenas igrejas, fazem parte
do grande projeto!
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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Ensaio sobre a cegueira

E

nsaio sobre a Cegueira” já foi nome de livro e de
filme e agora será o nome deste artigo. Como seria viver em uma cidade atacada pela epidemia da
cegueira branca e colocada em quarentena onde os cegos
seriam guiados por outros cegos? O autor deste romance,
José Saramago, desejou demonstrar que o homem é mau
por natureza. A epidemia e, principalmente, o isolamento da
cidade, abalada pelo vírus da cegueira destruíram o maior
bem de uma sociedade: o convívio social. Apesar de cegos,
a lei do mais forte prevaleceu e os mais indefesos sofreram
abuso físico e emocional até a morte. Uma mulher misteriosamente não foi contaminada pelo vírus, mas também sofreu
perseguição justamente porque podia enxergar e orientar
melhor os outros. A ficção de Saramago se tornou uma realidade! O mundo está cegado em meio a um intenso tiroteio
de opiniões entre médicos, cientistas, políticos, jornalistas,
religiosos e intelectuais. A igreja bíblica cumpre o papel da
mulher misteriosa da obra de Saramago, mas a sua coragem
diante do vírus a faz parecer irresponsável e insurgente. Não é
coincidência que reuniões religiosas não são consideradas essenciais durante uma pandemia viral e quarentena horizontal.
Estamos vivendo o ensaio da grande mentira que o anticristo imporá sobre o mundo quando milhões (se não bilhões) de
pessoas desaparecerem da face da Terra. Assim como a China
e a OMS facilmente fizeram com que o mundo acreditasse
que o novo coronavírus não era altamente contagioso, não
era transmissível entre seres humanos, não era necessário
o uso de EPIs para proteção pessoal, o anticristo enganará o
mundo sobre o paradeiro dos chamados cristãos, sobre as
consequências da marca da besta na testa ou na mão direita
e, principalmente, sobre a necessidade de destruir a nação
de Israel e decretar um só governo e uma só religião atuantes no mundo. Assim como foi simples colocar a maioria das
nações de joelhos diante da nova pandemia do coronavírus,
será muito fácil dominar todas as nações durante a Grande
“

Tribulação. Apesar do enorme número
de mortes atribuído à Covid-19 desde
janeiro de 2020, só Deus sabe quantas pessoas realmente
morreram por causa dessa doença. Qualquer voz contrária
às estatísticas oficiais está sendo perseguida e calada pela
chamada ciência e pela mídia convencional. Bem disse o
Presidente George Bush (pai) após a Guerra do Golfo em
1991: “O mundo está pronto para uma nova ordem mundial”.
Meia dúzia de burocratas da ONU estão produzindo cerca de
80% das leis que aplicamos no Brasil e no mundo afora, mas
o povo não sabe disso.
A mulher misteriosa do romance de José Saramago não
tinha medo das ameaças exatamente porque ela podia enxergar. Assim também, o povo de Deus não precisa temer
o “novo normal”, a “nova ordem mundial” que está sendo
instalada em meio à pandemia e, muito menos, a ameaça da
morte pelo vírus. A morte é o destino de todos, mas o céu
só foi reservado para os verdadeiros filhos de Deus, luz do
mundo e sal da terra. Durante a Grande Tribulação, os homens
procurarão pela morte, mas não a encontrarão. Isso quer
dizer que há situações na vida que são piores que a morte;
dentre elas, viver com medo e sem liberdade de expressão e
de locomoção, por exemplo. O medo, no entanto, é a única
arma que o governo mundial do anticristo possuirá contra os
moradores da Terra. Sem ela, nenhum ser humano lhe será
sujeito. Daniel na cova dos leões, os três amigos na fornalha
de fogo, além de milhões de cristãos ao longo da história não
tiveram medo e conseguiram resistir até à morte. Por causa
deles, até alguns meses atrás, nós gozávamos de plena liberdade civil e religiosa em nosso país e na maioria das nações
ocidentais. O Ensaio sobre a Cegueira está esquentando. De
que lado você está: dos cegos ou dos que ainda conseguem
enxergar?
FONTES: Apocalipse 9, 13; I Tessalonicenses 2.11; Daniel 3,6.

A surdez

O

Pr. Wagner Amaral

apóstolo Paulo afirmou aos romanos que o problema
da humanidade é encontrado em sua rebeldia ao
Criador – “Por haverem desprezado o conhecimento
de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental
reprovável” (Romanos 1.28). Há conhecimento suficiente
revelado; mas, predomina a rebeldia em forma de desprezo
e rejeição.
Como aplicação de seu juízo, Deus os faz mergulhar em
uma inclinação mental reprovável; isto é, adversa à realidade
estabelecida pelo Criador, o que inclui o próprio Criador, assim
como seus princípios para a vida.
Dessa forma, o homem rebelde jaz em sua cegueira
e surdez. Terrivelmente, por mais que esteja cercado de
evidências (ou pistas suficientes) que exaltem ao Criador,
não consegue ver, ouvir, entender e, portanto, aceitar;
pois, sua lógica é envenenada por sua disposição mental
reprovável.
Logo, não é uma questão racional que seja resolvida pelo
gritar de evidências ou sussurrar de argumentos bem colocados; mas, sim, uma questão de alma impactada pelo Senhor,
por meio de seu Evangelho, ou fiada em si mesma pelo silêncio
ajuizado pelo Senhor.
A cegueira descrita por Paulo aos romanos pode ser comparada à surdez predita por Jesus Cristo – “Quem é de Deus

ouve as palavras de Deus; por isso, não me dais ouvidos,
porque não sois de Deus” (João 8.47). Ao responder aos opositores judeus, defendendo sua autoridade, Jesus afirmou que
tudo o que vivera e fizera fora suficiente para comprovar sua
identidade e missão; porém, eles jamais seriam convencidos
por serem surdos em si mesmos, com uma inclinação mental reprovável – “Qual a razão por que não compreendeis a
minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha
palavra” (João 8.43).
A surdez, assim como a cegueira espiritual, é uma comprovação da ruína em que se encontra a humanidade. A única
possibilidade de mudança é encontrada na conversão promovida por Deus na alma humana ao quebrar as correntes do
pecado e promover o convergir para Jesus Cristo, permitindo
o ver e o ouvir do Evangelho.
Esta operação milagrosa é uma ação promovida por
Deus em puro favor imerecido naqueles que são alvos de
Seu amor – “As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu
as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna;
jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão”
(João 10.27-28).
A surdez e a cegueira predominam no mundo; menos
naqueles que foram presenteados pelo Criador. Você vê; ouve
e entende? Então, ame ao Senhor.

Você não pode controlar todos os eventos que
acontecem com você, mas pode decidir não ser
reduzido por eles."
Maya Angelou

Junho de 2020 •

O ofertante para missões é tão
missionário quanto o que vai ao campo

L

ogo que fui salvo pela graça de Deus, aprendi com meu
pai na fé, em minha igreja local, que a obra missionária
precisa de quem vai ao campo e de quem contribui
com os recursos financeiros para manter os que vão ao campo.
Quanto à oração, é reponsabilidade de ambos. A figura usada
era simples e muito didática: uma corda amarrada ao que desce
no poço sendo segurada pelos que ficam fora do poço. O que
me ensinaram foi que na igreja de Cristo, cuja missão é fazer
missões, somos todos missionários. Assim, ofertar para missões
é fazer missões.
Quando Jesus deu a tarefa para a Sua igreja, aquela missão
que, solenemente, convencionamos chamar de “a grande comissão”, ele não chamou apenas alguns para cumprir a ordem. Ele
deu a responsabilidade, igualmente, a todos os crentes.
Do mesmo modo que Deus chama e capacita uns para a
linha de frente no campo missionário, chama e capacita outros
para o suporte na retaguarda. Portanto, o crente que investe seu
dinheiro em missões, que fica na retaguarda, deve se colocar no
ministério com a mesma tenacidade daquele que atua na vanguarda. Sabe porque podemos afirmar isso? Porque só investe,
de fato em missões, quem verdadeiramente coloca seu coração
na obra atendendo ao apelo da grande comissão.
Quem oferta para missões com propósito certo no coração,
não tem objetivo de receber prosperidade em troca. Ninguém
consegue servir a Deus de verdade, tendo em vista objetivos
pessoais, principalmente financeiros, pois o que se espera do
investimento em missões não é a multiplicação dos bens materiais, mas a salvação de almas daqueles que estão perdidos. Já
foi dito com muita precisão, que, ofertar para missões, deve ser
o resultado da compreensão de que a própria salvação resultou
da doação de Cristo que morreu em nosso lugar e das ofertas
daqueles que sustentaram aquele que nos alcançou com a pregação do evangelho.
Quando entreguei minha vida para o ministério, aos 16 anos
de idade e com cerca de um ano de conversão, foi durante uma
pregação em Isaias 6, em um acampamento para jovens em
Jaboticabal SP em 1968.
Mais ou menos na mesma época eu fui trabalhar como auxiliar
de sapataria, engraxando sapatos e fazendo entregas. O sapateiro
era o saudoso irmão Agostinho Pupin. Eu via, diariamente, que
ele separava dinheiro em uma latinha com tampa de pressão
cada vez que recebia o pagamento de um trabalho entregue.
Algumas vezes, por falta de troco para separar o dinheiro, ele
me mandava ao bar da esquina para trocar em miúdos. Descobri,
depois de algum tempo, que ele separava a cada recebimento, o
dízimo e uma oferta para missões. Aquela foi uma das imagens

que marcam a nossa mente e nunca mais saem. Me ajudou a
compreender a seriedade do trabalho de cada crente.
Tive uma boa escola prática de missões na minha igreja local.
Eu via irmãos que, além de contribuir sistemática e fielmente
com suas contribuições, oravam e choravam por missões. Os
missionários que passavam em nossa igreja eram honrados pelo
nosso pastor. Todos gostavam de ouvir as histórias contadas pelos
missionários, pois eram tidas como “testemunho”. A conferência missionária era o ponto alto da igreja. Ninguém faltava. O
termômetro indicando as ofertas mostrava a real temperatura
espiritual dos irmãos.
Sim, amado irmão, a Grande Comissão é mesmo como uma
corda com suas duas pontas. Nenhuma das duas é inferior. O
privilégio é igual, não importa em qual ponta você esteja.
Quando Jesus pediu para os seus discípulos erguerem os olhos
para ver os campos brancos para a ceifa, ele estava mostrando que
cada geração deve olhar para os que são seus contemporâneos, e
que estão ao seu alcance, pois é a estes que vão alcançar. Eu e você
só podemos alcançar esta geração - os nossos contemporâneos.
O que você está fazendo por missões? Em qual ponta da corda
você está? Saiba que a carência de trabalhadores a que Jesus se
referiu não á apenas uma alusão aos que estão na vanguarda. A
retaguarda é tão ou mais carente do que a vanguarda. Aliás, a
falha da retaguarda tem o potencial para atrapalhar ou abençoar
a vanguarda.
Pessoalmente eu acredito que não é necessário ter um chamado, quando já temos uma ordem. Mas entendo que no coração
daqueles que atentam para a ordem do Senhor, nasce um fogo
que pode ser denominado de chamado – aquela chama genuína
capaz de impulsionar o crente.
Deus normalmente não pede mais do que você pode fazer.
Mas se pedir, vai te capacitar. Deus não coloca sobre os seus
ombros, um peso maior do que você pode suportar. Mas se
colocar, vai te dar força adicional. Por isso vemos alguns feitos
que são milagrosos.
Se um projeto missionário requer cinco mil reais de sustento
mensal, Deus pode te chamar para ser participante com cem
reais por mês juntamente com mais quarenta e nove iguais a
você. Milagre seria, se ele usasse apenas você para suprir tal
necessidade.
O alvo de Deus é que cada um de nós que somos salvos, sejamos servos e servas, e estejamos envolvidos na Grande Comissão.
Por isso, com certeza, há um lugar especial para você se permitir
que seu coração seja tocado pelo mesmo apelo que o Isaias foi
tocado conforme ele mesmo narra em seu livro, capítulo seis.
O método de Deus é a Sua Igreja. Você faz parte dela?

Dicas de Leitura

LÁGRIMAS DE ESPERANÇA
John McAlister
https://vidanova.com.br
A mensagem de Lamentações de
Jeremias para a igreja de hoje. A vida é
marcada pelo sofrimento e, boa parte
do nosso sofrimento, é inevitável e inexplicável. Inevitável por vivermos em um
mundo caído e corrompido. Inexplicável
por nem sempre sermos capazes de discernir os mistérios da providência divina.
Todavia, existe uma parcela significativa
de sofrimento que é tanto explicável
quanto evitável, pois resulta do pecado
e da responsabilidade humana.

MANUAL DE ARQUEOLOGIA BÍBLICA
THOMAS NELSON
Randall Price
https://loja.chamada.com.br
As mais significantes descobertas
arqueológicas relacionadas à Bíblia.
Pastores, estudantes, acadêmicos e
qualquer um que esteja procurando
por um recurso de arqueologia bíblica
atual e abrangente. Ilustrado com fotos
coloridas, gráficos e mapas, este manual
fornece uma riqueza de informações que
complementam o contexto histórico da
Bíblia. Uma série de recursos visuais,
incluindo fotos aéreas de locais de escavações, artefatos e textos explicativos
– um mergulho no mundo bíblico.

AS 7 LINGUAGENS DO DINHEIRO
Tommy Brown
http://www.thomasnelson.com.br
Abraão traz a hospitalidade de
Deus. Isaque, a disciplina. Jacó, a beleza. José, a conectividade. Moisés, a
firmeza. Arão é o exemplo da humildade
divina e Davi influencia com a liderança
de Deus. Usando personagens bíblicos
de forma criativa, Tommy Brown nos
ajuda a perceber que a nossa relação
com o dinheiro consiste em mais do que
simplesmente consumir ou poupar, mas
espelha o nosso relacionamento com
Deus e com o próximo.

Nossos
Destaques 3

O Sustento
Missionário
e a Peste

Mônica Mesquita *
cho engraçados alguns rumores que tenho ouvido desde o início da Peste. Especulação pra cá, especulação
pra lá e assim os dias longos e inauditos vão passando.
Na semana que a quarentena foi decretada no Brasil, eu
estava numa cidade a mais de 400 Km da minha. Passei aqueles
dias com um grupo de 50 missionários conversando sobre sustento missionário. Daí comecei a voltar pra casa, devidamente
precavida e desinfetada, até que o lenga-lenga começou: “O que
será dos missionários?”, “As pessoas perderão seus empregos”,
“Os dízimos vão despencar!”, “A primeira ‘despesa’ que as igrejas
cortarão será a oferta missionária.”, “Sem cultos públicos, as
igrejas deixarão de arrecadar!”, “Os missionários começarão
a voltar do campo.”, “O dólar e o euro estão na estratosfera!”
Bom, essas são algumas das falas que têm circulado, além
de outras. Tudo bem que no mundão lá fora, em meio ao
cataclisma midiático, coisas assombrosas têm sido faladas,
repetidas, aumentadas, modificadas, inventadas e por aí vai.
Só que no nosso caso, gente que tem Dono, quem deve formar
nossa opinião não é a Rede de Televisão X, nem o político AB
ou C, nem muito menos a lixaiada vomitada pela Internet. Nós
não somos aqueles que seguem laconicamente na direção da
luz de uma tela; não somos aqueles cujas vidas serão afetadas
porque uma não tão suprema corte, um presidente, um ministro,
um senador ou um deputado decidem reger suas orquestras
de autômatos sem vida própria; tampouco somos do tipo que
se aproveita da Peste pra ganhar dinheiro escuso. Nós somos
súditos. Isso mesmo: SÚDITOS. E súditos têm um monarca. Eles
seguem tudo que seu rei ordena e não ousam questionar seus
editos. Então vamos parar de blá, blá, blá.
Presidentes vão e vêm. Na minha idade, eu sobrevivi a vários deles: João Goulart, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici,
Geisel, Figueiredo, Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique,
Lula, Dilma, Temer, estou sobrevivendo ao atual e, se Deus não
me levar antes, ainda devo ver outros na sequência. Também
sobrevivi, aqui no Brasil, a taxas de inflação anuais inimagináveis! Durante mais de 3 anos da minha vida, a inflação anual
foi de DOIS DÍGITOS! E tudo esteve sob o cetro do nosso Rei.
Então vamos parar de blá, blá, blá.
Se você está na minha faixa etária, e está lendo isto aqui,
sabe que continuamos vivinhos da silva e seguindo nossos
caminhos, mesmo depois de muitas guerras que assolaram
o mundo... a Guerra dos 6 dias, a do Camboja, a de Angola,
do Vietnã, do Afeganistão, Irã-Iraque, do Líbano, do Golfo, da
Chechênia, do Congo, do Kosovo, da Etiópia, o 11 de Setembro,
a Invasão do Iraque, a guerra da Geórgia, da Líbia, da Síria, do
Iêmen, do Sudão e alguns outros conflitos armados pelo mundo
afora. Essas guerras passaram e nosso Rei continua sobre o
trono. Então vamos parar de blá, blá, blá.
Aquele que mandou alagar o mundo em 40 dias de muita
chuva, que fez uma mulher dar à luz aos 90 anos, que dividiu
o mar ao meio, que mandou comida cair do céu, que fez o
sol parar, que consumiu com fogo a lã molhada, que fez uma
jumenta falar que nem gente, e que derrubou um gigante de
quase três metros com uma reles pedrinha, é o mesmíssimo
HOJE. Ele é o Rei sobre toda a Peste, e é o Rei que está com
seus súditos durante a Peste.
Então, meu povo, chega de blá, blá, blá. ‘Bora entrar na
sala do Rei, nos ajoelhar diante d’Ele, colocar nossa súplica em
Suas mãos e descansar o coração. SE FOI ELE que mandou os
missionários aonde quer que seja, é Ele que irá sustenta-los.
Se for pra trazê-los de volta, é Ele que os trará. Se for pra tirar
água da pedra, isso Ele fará. Como bons súditos, vamos ficar
atentos, diligentes e obedecendo aos proclames do nosso Rei.

A

*Mônica Mesquita é professora do Curso de Formação
Missionária da APMT. Esposa do Pr. Marcos Agripino.
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Crentes que
têm medo da
morte

P

arece meio estranha esta afirmação, mas não é difícil
nos depararmos com pessoas que se consideram
crentes, mais especificamente afirmam que creem
em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, têm certeza
de vida eterna, mas... declaram ter medo da morte.
Isso é um grande paradoxo, porque o princípio básico do
cristianismo é a fé na ressurreição de Jesus Cristo e consequentemente fé em suas promessas, e o que não nos falta na
Bíblia são promessas sobre termos vida após a morte e vida
abundante, vida plena, vida feliz e aqui destaco dentre muitas,
uma que muito abençoa meu coração: “Eu asseguro: Quem
ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida
eterna e não será condenado, mas já passou da morte para
a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em
que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a
ouvirem viverão. (Jo 5.24-25)
Então, por que à despeito de tantas promessas na Palavra
de Deus ainda encontramos crentes com medo de morrer?
Vou me aventurar a algumas respostas:
1. Incapacidade de viver a Palavra de Deus - Muitos cristãos
leem a Palavra de Deus, leem a Bíblia Sagrada como se fosse um
grande livro de histórias, apenas isso. Não conseguem se apropriar da Palavra e aplicá-la em suas vidas de forma prática, não
enxergam que a Bíblia tem resposta para todos os dilemas da vida
humana, e a morte faz parte de um desses dilemas para o qual
o homem não tem resposta. Para essas pessoas a afirmação de
Hebreus 4.12 “Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais
penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até
à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta
para discernir os pensamentos e intenções do coração” não faz
nenhuma diferença. A Bíblia é apenas mais um livro.
2. Incredulidade - É compreensível até certo ponto a insegurança de algumas pessoas de deixarem este mundo. Afinal,
este mundo é tudo o que conhecemos de forma concreta, e
como o homem precisa de concretude para crer!. Foi assim
com Tomé, lembram? “Se eu não vir o sinal dos cravos em suas
mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser
a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei” (Jo
20.25). Mas Jesus repreende Tomé por sua incredulidade e nos
mostra a importância da fé, chama de bem-aventurados aqueles
que não viram e creram. A Bíblia nos afirma em Hebreus 11
que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e
a prova das coisas que “não se veem” e enfatiza que sem fé é
impossível agradar a Deus. Fé é o passaporte para a vida com
Cristo, tanto neste mundo como no vindouro.
3. Apego ao mundo terreno e visível - A necessidade que o
ser humano tem de continuar vinculado a este mundo é bem
retratada nas doutrinas de reencarnação que muitas religiões e
seitas defendem. É possível compreender como tantas pessoas
que passam pelo trauma de perder um ente querido, busquem
consolo nesta doutrina, que os leva a acreditar na comunicação
com seus mortos. É bem mais “fácil” aceitar a própria morte ou
de alguém querido quando se acredita que é possível voltar a
este mundo e continuar vivendo de alguma forma próximo das
pessoas que amamos. Mas biblicamente não temos respaldo
para tais argumentos ou crenças. Hebreus 9:27 afirma que ao
homem está ordenado morrer uma única vez e depois disso
enfrentar o juízo. Não há segunda chance. Havemos de prestar
contas a Deus que é amor, mas também é justiça!
O que dizer para crentes que têm medo de morrer? Leia a
Bíblia e aproprie-se das promessas de Deus. Jesus ressuscitou
e venceu a morte! - Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde
está, ó inferno, a tua vitória? (I Co 15.55)
O céu é real! Ele existe! Por que eu acredito? Porque foi
o próprio Jesus quem declarou isso: “Na casa de meu Pai há
muitas moradas; se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Vou
preparar lugar para vocês”. (Jo14.2).
Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena
em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa
eterna nos céus, não construída por mãos humanas. (2 Co 5.1)
Jesus prometeu o céu ao ladrão na cruz: “Jesus lhe respondeu: Eu garanto: Hoje você estará comigo no paraíso”. (Lc 23.43)
Como é o céu? Bem, só o fato de saber que Jesus está lá e
que estaremos para sempre com Ele, já deveria nos bastar, mas
se ainda quiseres mais algumas informações eu te recomendo
ler Ap 21.3-4. Diante de verdades tão preciosas, só me resta
repetir as Palavras do Apóstolo Paulo em Fp 1.23-24: “Mas de
ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar
com Cristo, porque isto é ainda muito melhor.”
Que nossa fé e amor por Cristo seja maior que nossos medos!

Só é lutador quem sabe
lutar consigo mesmo".
Carlos Drummond de Andrade

Formiga MG
O missionário Pr. Anderson Dantas, agora atuando
em Formiga MG, realizou e
março próximo passado, nos
dias 4 a 8, uma conferência
de cunho evangelístico tendo
como preletor o Pr. Wiliam,
da Igreja Batista Fundamental
em Franca-SP. Foram realizados
seis cultos em que o evangelho
foi muito bem apresentado, de
um modo objetivo e inteligível e houve onze conversões,
pessoas que agora estão sendo
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Coremas Paraíba
acompanhadas por discipulado. No mesmo mês o missionário celebrou o casamento
da Regiane com o Pablo, onde
mais uma família cristã se formou. No dia 19 de abril foi realizado batismo e, entre eles, o
pastor Dantas teve o privilégio
de imergir nas águas seu filho
primogênito, Alexandre, de 11
anos. Orem pela família Dantas: Pr. Anderson, Pr. Dantas,
Mari, Alexandre, Maressa &
Alyssa e Roberto.

Projeto Antioquia

O missionário Omar de
Carvalho e sua esposa Maria,
coordenando o Projeto Antioquia etapa Ribeirão Preto SP,
preferiu mudar-se para o local
do projeto, pois sua residência
ficava cerca de 21 km do lo-

cal. Ficando mais próximo há
mais possiblidades do trabalho
avançar. Apesar do período de
quarentena, como sua igreja é
na casa, Omar decidiu fazer os
cultos normalmente com sua
família e mais dois casais que
congregando normalmente.
Enquanto aguarda a liberação
da quarentena, Omar está
aproveitando para comprar as
ferramentas para depois intensificar o projeto de construção
de templos através do Projeto
Arnold COMER - Construindo
Onde Muitos Evangelizados
Renascerão. Continuem colocando o Projeto Antioquia em
suas orações. Mais informações
com o irmão Omar pelo telefone (18) 99812-4317.

Seridó Paraibano

Osmundo e Marcos
O missionário Pr. Osmundo,
com a esposa Mary e a filha
Hadassa, foram surpreendidos
pela pandemia do coronavírus
no final de março, quando estavam na sua última viagem de
divulgação programada um ano
antes. Tinham viajado de Campo Grande MS para o Nordeste,
antes da partida para o Timor
Leste, para visitar parentes de
Osmundo em sua terra natal,
Coremas PB. Na mesma viagem
havia, ainda, o objetivo de visitar algumas igrejas. Depois
de uma parada programada
em Goiânia, saíram para a
Paraíba. Chegando ao Recife,
foram surpreendidos pela paralização nacional de todas as
atividades devido à pandemia
do Covid-19. Ali foram acolhidos, pelo casal de missionários presbiterianos, Eurico e

Jaciane, que estão indo para a
Romênia. De lá, viajaram para
Coremas. Após algumas visitas
Osmundo adoeceu e fui levado
para o hospital com fortes dores no peito, com suspeita de
infarto. Após alguns dias sem
melhoras, o Pr. Marcos Antonio,
missionário em Cubati, próximo
de Campina Grande, viajou 400
km, e foi buscá-lo a fim de irem
para Campina Grande PB onde
havia mais recursos médicos e
ali conseguiu vários exames. Foi
descartado a possibilidade de
infarto, mas ainda sente dores
sem ter um diagnóstico fechado.
Este mês de junho estarão retornando para Campo Grande assim
que for liberado as viagens. Mari
precisa fazer uma cirurgia da vesícula antes de irem para o Timor
Leste. Orem pelo Pr. Osmundo,
Mari e a pequena Hadassa.

Jaboticabal-SP

O Pr. Marcos Antonio, missionário no Seridó Paraibano,
plantando a Igreja Batista Bíblica Fundamentalista em Cubati
e a Congregação em São Vicente do Seridó, teve, como todos
os brasileiros, que se adaptar
e reinventar no período de
quarentena. Impedido de fazer os trabalhos de costume,
como culto na praça, e nem no

templo, por exemplo, a saída
foi a realização de cultos nos
lares. Mas o trabalho, ao invés de diminuir, aumentou. Aos
domingos, eram realizados 4
cultos em Cubati e São Vicente
do Seridó aumentou para 7 nas
casas e 2 online pelo Facebook
e pelo YouTube. Visitas puderam ser feitas e Deus continua
abençoando o trabalho.

Assaré CE
Continuem orando pelo trabalho de plantação da Igreja
batista Betel em Assaré CE,
pois o Senhor está salvando
almas que estão congregando
e sendo edificadas através do
ministério do missionário Pr.
Ruy Messias e família. Quanto à saúde, Pr. Ruy continua
em tratamento pós-cirúrgico,
e está animado com a melhora do Parkinson. A cirurgia e
o tratamento com implante
parecido com um marca-passo não prometem cura total,
mas a melhora é significativa.
Ruy consegue trabalhar. Neste
momento está orando para que
Deus envie para Assaré mais

O missionário Pr.
Daniel Rodrigo já está
em fase de transição,
entregando a igreja
Batista Esperança em
Jaboticabal ao pastor
Diogo Henrique que
já assumiu como pastor titular, enquanto o
missionário Pr. Daniel
permanece ajudando
na transição e se dedicando ao trabalho em
Pitangueiras, onde já
tem dois terrenos quitados e boa parte do dinheiro para iniciar a construção
do prédio próprio. Assim que
sair do aluguel a igreja buscará um pastor integral e Daniel
partirá para uma nova fase
em seu ministério plantando igreja onde Deus o dirigir.
Até passar a quarentena tudo
caminha como em todas as

Daniel e Diego
igrejas. Assim que passar, Pr.
Daniel estará visitando algumas igrejas. Por enquanto
orem por ele, pela Vanessa,
pela Daniela e pelos projetos
futuros. Orem também pelo
tratamento de saúde do missionário. Contato: (16) 991025507.

Campo Grande MS
um casal, pois o trabalho é intenso e tem muitos vilarejos
para serem alcançados na região. A construção no prédio
da igreja está em fase final e o
povo está animado e aguarda
ansioso a inauguração. Contatos: (68) 8113-3513.

Campo Grande, capital do
mato Grosso do Sul, é uma cidade aberta para a pregação do
evangelho. Ali, o missionário Pr.
Pr. Ricardo de Oliveira leite e
sua esposa Rute estão plantando igrejas. Como em todos os
campos, ali também não foi diferente: a pandemia exigiu mudanças na forma de trabalhar.
Pela providência de Deus Pr.
Ricardo havia comprado alguns

materiais que possibilitou, neste período, fazer uma melhoria
nas dependências do prédio
da Igreja. Também no Bairro
Bordon onde vive, também,
algumas famílias, indígenas o
trabalho não parou. Continuem
orando pela salvação de almas
neste ministério. Para contatos: Telefone (67) 3363-5184,
Cel. (67) 9.8167-7501 e-mail:
prricardoleite@yahoo.com.br.
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Venezuela
No dia 20 de
abril de 2020
o missionário
Pr. Alexandre
Ferreira e sua
família conseguiram sair da
Venezuela pela
providência do
Senhor. Como
missionários,
leva certo tempo
para conseguir
o visto religioso
e, por isso, seu
plano inicial,
em acordo com
a missão, era a
cada três meses sair para Boa
Vista RR, por terra, e retornar
com novo visto turístico até
conseguir o visto religioso.
Essa era a maneira de fazer.
Mas veio a pandemia e a saída
por terra da Venezuela para o
Brasil ficou fechada. Se ficasse
no país com o visto vencido,
poderia ter dificuldade para
obter o visto religioso. Na última hora, depois de comunicar-se com a missão e com sua
igreja, com as fronteiras internas entre estados já fechada,
conseguiu ir para Caracas e ter
lugar em um voo da FAU - Força
Aérea Uruguaia que, em par-

A mais elevada forma de esperança é o desespero
superado."
Georges Bernanos

Família Arruda
O capelão missionário da
Rocha Eterna, Maurício Ribeiro Arruda e família, continua
firme na evangelização e assistência aos presos na região
de Ribeirão Preto SP. Para ele, o
Senhor o convocou a pastorear
no Sistema Prisional Masculino e Feminino. Maurício pede
para que seus apoiadores sempre orem, especialmente, por

proteção e suprimento. Nesse
momento é importante a intercessão pela renovação anual
da credencial. Estejam orando
pelos diretores de presídio, Dr.
Reginaldo, Dr. Waldemar, Dr.
Leandro, Dra. Juliana, Dra. Helayne, e todos os seus liderados
agentes públicos do sistema
prisional. Para contatos: (16)
99148-5180.

Projeto Grande
Dourados MS
ceria com o Brasil abriu vagas
para levar os brasileiros que
estavam em situação de se
tornarem ilegais no país. Foi
um voo muito cansativo por se
tratar de uma aeronave militar,
mas foram levados de Caracas
até Brasília, em onze horas de
viagem. Agora estão em Limeira
aguardando o momento certo
de voltar para a Venezuela e
reiniciar o procedimento. Nesse
momento os filhos continuam
estudando, pois, os professores
venezuelanos estão enviando as
aulas pela internet. Para entrar
em contato: (19) 9873-1689 Alexandre, e (19) 98373-1593 Aline.

Pr. Geraldo M. Pupin, e
sua esposa Vilani, iniciaram
2020 animados na realização
da obra do Senhor. Logo em
janeiro houve batismos em
Ponta Porã, e em fevereiro
teve início as aulas no Seminário em Dourados. Tudo caminhava bem e com excelentes
perspectivas, até que surgiu
o coronavírus e no dia 24 de

março foi necessário interromper as aulas. Tudo ficou um
tanto limitado e, desde então,
quase tudo passou a ser feito
pela internet. Apesar das limitações impostas pela situação,
Pastor Geraldo continua trabalhando. Orem pela saúde
do casal, bem como pelo sustento financeiro. Contatos (11)
94166-8001.

Brasil-Índia Visão 2020

Maputo, Moçambique

Em plena pandemia, todo
o trabalho da missionária Rosângela Feitosa em Maputo,
Moçambique na África sofreu
alterações. Segunda narrado
por ela mesma, Deus abriu
portas para que de uma maneira muito especial pudesse
continuar seu ministério com
diversas oportunidades. Deus
colocou no seu coração o desejo de edificar as crianças e
suas famílias através dos devocionais infantis “Esperança

no Sofrimento”. Nesse
período algumas crianças
entregaram a vida a Cristo e várias famílias têm
se reunido para fazer o
devocional. Deus tem capacitado Rosângela para
escrever devocionais e estudos bíblicos para mulheres, lições infantis, poemas
e até o folheto: A melhor
proteção! Este folheto, ela
distribuiu junto com máscaras de tecido, também
feitas por ela. Além disso,
mesmo em meio à pandemia, Deus lhe proporcionou
que conseguisse renovar seu
passaporte no dia 14 de abril.
O processo foi rápido e, em
apenas quatro dias tudo estava pronto na Embaixada do
Brasil em Moçambique. Ela
está muito grata a Deus e a
todos seus parceiros mantenedores. Contato: WhatsApp:
+ 258 84 614-3334, ou pelo
e-mail: missrosangelafeitosa@
gmail.com.

Londrina PR
O missionário Pr. Reinaldo,
da missão Rocha Eterna, trabalhando em Londrina PR, não
conseguiu mais entrar nas prisões desde o início da pandemia. Seu trabalho exige contato
direto com os presidiários das
PEL 1 e 2 e Casa de Custódia e,
portanto, a quarentena fechou
essa porta temporariamente.
Enquanto isso, Reinaldo tem
contato com apoio de um agente penitenciário, que o ajuda
no recolhimento dos Estudos

do Instituto Bíblico Prisional
(IBP) e, assim, esse ministério
continua até mais intenso. Algumas mensagens e pregação
online via YouTube tem sido
possível ali, com a ajuda de um
monitor que se dispôs a reuni
-los. O missionário agradece
a todos que oraram pela sua
cirurgia. Deus o abençoou de
maneira extraordinária e cuidou de cada detalhe. Foi difícil
devido a situação da pandemia,
mas Deus cuidou de tudo.

Pr Amiya - Epi - Pr Jeferson

O missionário Pr. Jeferson
Quevedo Soares iniciou, em
março, uma série de visitas
às igrejas aqui no Brasil, tanto
para apresentar relatório de
trabalho, como para apresentar
o Pr. Amiya, que veio da Índia
para conhecer os irmãos brasileiros. Passaram pelo triângulo
Mineiro, Uberaba, Uberlândia
e Araguari e prosseguiram para
Brasília e depois Rio Grande do
Norte, mais precisamente no
Instituto Batista Bereano, em
Natal, para ministrar um mó-

dulo sobre Missões Transculturais. Ali foram impedidos de
continuar por conta da quarentena imposta pela pandemia.
Seguiram viagem até o Seminário Batista do Cariri, Crato,
CE, para uma Conferência de
Missões que foi transformada
em conferência em vídeo. Foi
uma nova experiência gravar
tudo, inclusive com legendas
do inglês para o português, por
causa do Pr. Amiya. Os demais
compromissos de visitas se limitaram ao envio de vídeos.

Senador Canedo GO
A boa notícia neste momento para o missionário Pr.
Cristhian Ching e sua esposa
Denise é o nascimento do primeiro filho, Lyam Miguel no
dia 8 de maio, 11 dias antes
da data prevista. Quanto às limitações devido ao Covid-19,
Pr. Ching relatou que, como
em toda parte, o trabalho
continua sendo realizado da
melhor maneira possível. No
final de abril foi permitido no
estado de Goiás a realização
de cultos com certas restrições de distanciamento e me-

didas de higienização e verificação de febre. Pr. Ching tem
participado de um ministério
com refugiados em Goiânia
que fica a 17 km de Senador
Canedo e, com isso, há vários
venezuelanos frequentando
a igreja. Devido ao fato de
ser bilíngue, português e espanhol, está com um grupo
de 20 venezuelanos dando
assistência espiritual e física
através de alimentos doados
por alguns irmãos de nossa
igreja. Orem pelo trabalho em
Senador Canedo.

Observatório
Missionário 5
Edgar Donato

Firmeza e
constância na
caminhada da fé!

A

lguma vez você já ficou desanimado e decepcionado
por servir a Deus? O Deus da
Bíblia é um Deus encorajador.
“Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes,
e que nada os abale. Sejam sempre DEDICADOS à obra do
Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês
não será inútil. “I Cor 15.58
Esse é um versículo maravilhoso de encorajamento. Já o
ouvi em vários momentos de celebração! É clássico, é chave!
Importante para seu trabalho, casamento, e caminhada de fé.
De vez em quando alguém se abala, pára de perseverar,
de seguir a Cristo, de contribuir, de cuidar de um PG, ou de se
envolver com a sua igreja
A primeira carta aos Coríntios é destinada a uma igreja
bem problemática. Havia muita imaturidade, as pessoas não
estavam unidas em função de uma visão, mas em função de
partidarismo, grupos se apegavam a um líder, disputas por dons
espirituais, infantilidade, ciúmes, briguinhas. Fora isso, havia
imoralidade entre os membros, brigas nos tribunais.
Já pensou fazer parte de uma igreja tão carnal? Ao invés de
gente madura e firme na fé, era uma igreja de membros fracos
e inconstantes. I Coríntios 15 é o capítulo da ressurreição. Fundamentado o fato da ressurreição de Jesus, sejamos firmes e
inabaláveis. Todas as atividades centradas em Cristo, tem sentido
e propósito e se estendem para além dos limites da morte.
Começa com uma conjunção conclusiva: “Portanto”... A
conclusão emenda, liga a tese central do cristianismo ao porquê
devemos servir ao Senhor com dedicação e firmeza.
Jesus morreu pelos nossos pecados! A cruz nos salva. Somos
salvos pela Graça, não trabalhamos para ganhar a vida Eterna,
ganhamos quando cremos. A cruz de Cristo é SUFICIENTE! Não
estamos numa sociedade com Deus, Ele entrou com tudo, nós
não entramos com nada!
“Portanto”, fala de Esperança, fala de vida depois da morte! Se não houver ressurreição, estamos perdendo tempo, a
pregação e a fé são vãs. SE não tem vida após a morte, não
faz sentido ir a uma igreja evangélica. Mas Paulo não acredita
nisso. “De fato, Cristo ressuscitou”. Diante disso, todo cristão
persevera firme e dedicado, consciente que seu trabalho para
Deus não é vão!
Nós não encontramos na Bíblia uma fala de comodismo, mas
de bom ânimo, de coragem, diligência, postura excelente, esforço,
não só para as coisas que você gosta, mas para a obra de Deus.
Todos os dias somos tentados a desistir, forças do mal dirão:
“Descanse mais, pare com esse negócio de igreja, não precisa.
Viva mais para você, ganhe mais dinheiro”.
A perseverança é uma marca de um cristão verdadeiro. Conheço vários assim, estão na fase dos cabelos brancos, às vezes
cansados, costas doendo, enfrentam doenças, decepções...
“Todos os dias, continuavam (perseveravam) a reunir-se no
pátio do templo e de casa em casa”. Atos 2.46. Não negocie a
sua fé, não negocie seu chamado, seu compromisso de pureza
sexual. Ficar firme e inabalável quando tudo vai bem em nossa
vida é fácil, e quando achamos que Deus nos desamparou?
Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo
Jesus – Romanos 8.
Como pode uma pessoa ser do Senhor e não estar na obra
do Senhor?
Esse encorajamento não é para quem não faz nada! Quem
está de gaiato na igreja, quem não se envolve com nada. É
para quem está trabalhando. Sempre dedicados na obra... O
trabalho de vocês não é vão.
Igreja não é um conjunto de pessoas salvas, igreja é um
conjunto de pessoas chamadas para servirem ao Deus vivo.
Nossas certezas precisam também ser a daqueles que ainda
vivem sem esperança.
Infelizmente muitos de nós temos ficado tristes no serviço do
Senhor. Fomos chamados para sermos as pessoas mais alegres
da terra, porém muitos fixam o olhar no passado.
Não trabalhamos para Deus por motivos interesseiros, mas
Ele garante que haverá recompensas para os fiéis, para os trabalhadores que pagam o preço e vivem a vida cristã dignamente
e produtivamente. A oração que faço, o telefonema, a visita
que faço, não é para aparecer, é para o Senhor.
Um dia haverá uma prestação de contas, de como vivemos.
Vai incluir nossos atos, nossas palavras, nossas crenças. Trabalhar para o Senhor é uma honra e ainda nos dá a certeza de
que Ele vê o que fazemos e nos recompensará. Não importa se
você fez algo grande ou pequeno, visível ou invisível!

Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais
inteligente, mas o que melhor se adapta às
mudanças.
Leon C. Megginson

6 Radar
Geral

Bethany Thompson

Famílias Cristãs na
Quarentena
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Pastor Francimar, voluntário na celebração
de cultos fúnebres em Manaus AM
(Continuação da Página 1)

R

econheçam que Deus está no controle. Lembrem-se que na Sua Palavra encontramos tudo
que precisamos para viver. Lancem suas ansiedades sobre Ele (I Pe 5.7), confiem que Ele vai operar tudo para seu bem
(Rm 8.28), busquem Ele e Seu reino acima de tudo (Mt 5.33), pratiquem a
Sua presença (Sl 16.11), confiem nEle para suprir as suas necessidades (Fp
4.19), se aproximem mais dEle em santidade (Tg 4.8), escutem a Sua voz
(Sl 46.10) e deixem Ele trabalhar em suas vidas. Neste processo todo de
praticar sua fé diária, ensinem seus filhos como fazer isto. Aproveitem este
tempo precioso que estão tendo em casa na quarentena! Realmente os filhos
estão aprendendo com tudo que os pais fazem ou deixam de fazer apenas
observando, mas usem os desafios deste período para ensinar seus filhos a
confiarem em Deus nas coisas grandes e pequenas (Dt 6.6-7). Lembrem-se
que não é possível preocupar e confiar em Deus ao mesmo tempo! Se deixar
a preocupação e estresse dominar as suas vidas, acabarão repassando isso
para seus filhos. É possível ter vitória espiritual e ser os exemplos que seus
filhos precisam, entregando suas vidas diariamente a Deus e deixando Ele
usá-los como Seu instrumento (Pv 3.5-6, Sl 19.14 e Fp 4.13).
Relacionamentos em família na quarentena estão sendo testados. Seus filhos
vão olhar para trás e ver este período como um tempo positivo de amor na
família ou um tempo de contenção? Criarão lembranças por passar tempo de
qualidade juntos ou deixarão o estresse do momento roubá-los destes ensejos?
Se existia uma falta de harmonia antes, a convivência contínua pode ampliá-la.
Lembrem-se que a Bíblia tem os conselhos necessários para um bom convívio
e nos ensina como resolver conflitos (Ef 4.32 e 6.1-4, Cl 3.13), se andarmos
no Espírito evitaremos que muitos deles aconteçam (Gl 5.16,23). Procurem
ajuda pastoral se precisarem. Passem tempo de qualidade com cada filho;
conversem. Usem este período para fortalecer os relacionamentos familiares.
Orem, leiam a Bíblia, brinquem, estudem e trabalhem juntos.
Rotinas ajudam crianças a se sentirem seguras. Nossas vidas mudaram
com a quarentena. As crianças estão lidando com saudades, inseguranças e
estão absorvendo e refletindo muito as emoções dos adultos. Lembrem-se
que elas são esponjas, fiquem atentos com as reações que mostram a elas e
procurem meios de proporcionar segurança como, por exemplo, através de
rotinas consistentes. Talvez o que mais mudou na vida do seu filho é a escola,
por isso criem rotinas de estudo para eles, mesmo não estando na escola
presencial, devem ter horário, lugar para sentar, lugar para os materiais, regras
do que não podem fazer durante a aula como brincar, deitar e comer. Não é
fácil para os alunos, professores ou pais de alunos este período de aulas não
presenciais. Mas é a situação que nos encontramos e precisamos fazer o melhor
dela. Não culpe a escola que está fazendo de tudo para ensinar por vídeo ou
até por meio das aulas ao vivo. Ensinar por vídeo é mais difícil, e o professor
não consegue dar a atenção e feedback de uma sala presencial. Mesmo a aula
sendo ao vivo, perde um pouco do dinamismo, aguardando cada aluno ou
pai de aluno abrir e fechar os microfones, achar a página que o professor não
consegue ver ou lidar com problemas de atenção e comportamento pela tela
pequena do celular. Mas por outro lado há alunos que estão se sobressaindo,
pois além da ajuda do professor há pais acompanhando de perto, ensinando e
motivando o aluno em cada passo e conquista. Outras áreas da vida também
precisam de rotinas. Não se esqueçam de incluir atividades físicas, pois crianças sedentárias são mais suscetíveis a problemas emocionais. Exercícios ou
brincadeiras físicas podem também fornecer um tempo especial em família.
Até certos costumes familiares semanais podem contribuir para a segurança
da criança, como uma noite da semana onde o jantar será sempre tal prato
favorito ou antes de dormir ter um tempo juntos para ler uma história e orar.
Examinem o seu dia-dia e vejam onde precisam criar rotinas. Estabelecidas
com consistência, elas ajudam os pais a não precisarem resmungar sobre o
que esperam de seus filhos, pois os filhos já conhecerão e também saberão
que se não cumprir terão consequências.
Regras para crianças neste período também são importantes. Crianças se
sentem seguras e amadas quando sabem o que é esperado delas e quando
as consequências são dadas com consistência e amor. Certas regras podem
precisar sofrer ajustes, como por exemplo o tempo que as crianças passam
com aparelhos digitais, especialmente porque a maioria está fazendo seus
estudos online. Também é importante manter vínculos com outros por meios
digitais para evitar isolamento social enquanto praticam distanciamento
social. Porém mantenham as regras sobre como tratar os outros membros
da família, cumprimento de responsabilidades e questões de segurança. Na
escola, trabalhamos dois tipos de disciplina que podem funcionar bem no
lar, a disciplina preventiva e a disciplina corretiva. A disciplina preventiva é
tudo que fazemos para evitar a necessidade da disciplina corretiva, e isto
envolve rotinas: deixar o ambiente apropriado para a atividade, como por
exemplo, estudar na mesa e não ao lado dos brinquedos, intercalar tempos
de movimento físico entre os momentos que exigem mais atenção sentadas,
elogiar e incentivar. Pais precisam notar e valorizar as conquistas pequenas
de seus filhos. Os alunos precisam ouvir de seus pais “gostei como você
caprichou nisto” ou “parabéns pela rapidez”. Isto motiva! Pode chegar a
hora que precisa também da disciplina corretiva, pois a preventiva não foi
o suficiente, mas se perceber que está só resmungando, está faltando ação
na corretiva e motivação na preventiva. (Pv 22.6 e 29.15, Is 28.10 e Sl 32.8)
Que Deus possa fortalecer as famílias nesta quarentena e as famílias
possam buscar a Sua face para obter sabedoria, forças e paz!

A

Francimar no cemitério

o ver a tristeza e desespero
de familiares diante do sepultamento de seus entes
queridos em valas comuns no Cemitério de Parque Tarumã, em Manaus
AM, Pr. Francimar Pontes Soares sentiu um aperto tão forte no coração,
que decidiu se colocar à disposição
para servir àquelas pessoas no momento de dor. Partiu para o cemitério
para oferecer apoio.
Pr. Francimar conseguiu autorização da segurança do cemitério e
deu início ao trabalho permanecendo
das nove da manhã até o fim da tarde
acompanhando as famílias e pregando nos sepultamentos todos os dias.
Foram centenas de cultos fúnebres
realizados.
Devido a um decreto municipal, no
contexto do combate ao coronavírus,
o limite para entrada, por sepultamento, é de apenas cinco pessoas, sendo
todos familiares da vítima. A esses, o
pastor passou a dar assistência, enquanto os caixões são enterrados um
ao lado do outro sem que os familiares
consigam se despedir. O clima, o dia
todo, é de tristeza.
Aos poucos, seu trabalho virou notícia em diversos órgãos de imprensa.
Em uma de suas falas Pr. Francimar
relatou que saiu de casa “disposto a
fazer esse trabalho porque as pessoas
estavam sendo enterradas sem um
ato religioso. Hoje de manhã preguei
em 13 velórios e ainda há uma fila de

Francimar com a família

carros funerários esperando, na entrada do cemitério, para os próximos
enterros”.
Francimar disse que para um pouco, apenas para o almoço, quando
há um intervalo nos sepultamentos.
Em um desses dias, ele fez um relato interessante: “Recebi um convite
especial dos coveiros: ‘pastor, hoje
o senhor vai almoçar com a gente’.
Eles compraram quatro tambaquis e
fizeram uma caldeirada num panelão,
parecido com aqueles que as irmãs da
igreja preparavam o feijão em nossos
retiros. Eu aceitei na hora. Sei bem
o significado de um convite desses.
Após vários dias trabalhando com
eles e reconhecendo publicamente a
importância do que fazem, sou parte
da família, um membro da equipe. Eles
queriam expressar compartilhando comigo um momento de descontração,
numa deliciosa refeição que eles mesmos prepararam. Somos iguais com
funções diferentes. Não há preconceito de minha parte, nem qualquer
tipo de reservas da parte deles. Isso
realmente é muito gratificante para
mim porque ensino que a igreja tem
que ser comunidade, e não estar na
comunidade. Somos parte do povo separados para uma missão específica,
mas somos tão povo quanto eles. O
almoço estava delicioso. ‘Taque o pau
pastor, pode repetir’, disse um deles.
Comi dois pratos. O melhor foi ouvir
as histórias dos bastidores. Essas não

posso contar, é segredo de coveiro.
Mas o ambiente era familiar, e com
muita descontração. Finalmente vi os
rostos dos companheiros com quem
tenho trabalhado aqui, no Vale das
Lamentações”.
Sobre sua relação com os funcionários e a segurança do cemitério, Pr.
Francimar disse que “os guardas não
perguntam mais se tenho autorização
para entrar. Tenho livre acesso. Paro
na portaria, mas para orar com eles.
Os funcionários da administração falam comigo normalmente, e agradecem cada oração. Quando passo por
um deles que está sem luvas, abro a
mochila e entrego uma para eles. O
álcool em gel é de todos. Quem saca o
frasco primeiro oferece coercitivamente para os outros. Há um princípio e
um procedimento de segurança entre
nós: a melhor forma de se proteger é
protegendo quem está ao seu redor.
Criamos uma barreira de contenção
para nos protegermos do vírus. Assim
tem sido, todos os dias e o dia todo”.
Francimar Pontes Soares, está casado a 32 anos com Márcia Cristina dos
Santos Soares, com quem tem três filhos: Sâmia Camila, Josué e Sarah, uma
nora, Maisa Comitti e uma neta, Júlia
Comitti Soares. Formado em Teologia
pela Faculdade Batista de Teologia do
Amazonas, ele é pastor fundador da
Igreja Batista Liberdade Central - Manaus AM, e Professor de Homilética e
Hermenêutica a mais de 20 anos.

Família Ferreira na
Venezuela

O

Pr. Aguinaldo Ferreira, missionário plantando
igrejas no estado Portuguesa na Venezuela, fez
um relato da situação no pais mostrando que,
o que era precário, piorou mais ainda com a pandemia
do coronavírus. “A situação está cada vez mais difícil e a
igreja não está isenta deste mal”, disse ele, e continuou:
“Já tínhamos muitas limitações e com a pandemia se
agravaram, pois, a política de combate ao coronavírus,
somada a débil economia tem sido desastrosa”.
Precisamos orar para que o bloqueio imposto à Venezuela seja retirado e o governo possa ter seu dinheiro
preso no exterior desbloqueado para poder negociar.
A economia precisa ser reativada. Segundo o Pr. Aguinaldo, também a internet é muito precária no país, e
nem todos tem acesso a ela. A maior dificuldade no
momento é a falta de combustível. Antes da quarentena
as filas eram grandes. Agora os postos estão fechados.
Deus supriu, para o Pr. Aguinaldo, os recursos
para uma moto, mas como os órgãos públicos estão
fechados tem que esperar para legalizar a documentação. Ele tem andado para visitar aos irmãos,
mas é difícil porque todos moram longe e o calor
escaldante, torna as caminhadas um grande desafio.
Vamos orar pelo missionário Aguinaldo, sua esposa,
Rita e os filhos, Julia e Juan. Para contato e-mail: vicenteaguinaldo@hotmail.com, e WhatsApp: +58.426.649.1168.
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Nossa maior fraqueza está em desistir.
O caminho mais certo de vencer é tentar
mais uma vez"
Thomas Edison

De volta para São Paulo

O

Pr. Wagner Lima
Amaral e família, estarão de volta para
São Paulo, capital, depois de
terem passado sete anos em
Manaus AM. Pastor Wagner foi
convidado para trabalhar no
Seminário Batista Logos como
Diretor Geral, priorizando o ministério de formação de pastores, missionários e líderes em
geral. O convite foi feito em dezembro de 2019 e, em janeiro
de 2020, ele começou a tratar
do assunto com a liderança da
igreja. Depois de um período
de reflexão, oração e interação, decidiu, juntamente com
sua esposa Agda Yumy Amaral,
aceitar o convite e voltar para

São Paulo. Ele deverá permanecer na IBC em Manaus até
o meio do ano, completando
o ciclo de sete anos no Amazonas, e iniciando seu trabalho
no Seminário Logos a partir de
agosto de 2020. Nesse período
de preparação para a saída,
estará orientando a igreja no
processo de convidar o novo
pastor para dar seguimento
ao projeto estabelecido e assumido pela própria igreja.
Pastor Wagner pretende, na
medida do possível, continuar
cooperando com o movimento
Batista Regular do Amazonas
e, mesmo à distância, produzir e direcionar obreiros para
parceria para a formação te-

Bendita
promessa!...

N

ológica e ministerial. Na foto,
Pr. Wagner e a esposa Agda,
mais os filhos, da esquerda
para a direita: Walter (27);
Weber (25) e Ana (23). Wal-

ter se casará dia 04/07; Weber
está casado e estudando no
Seminário Batista do Cariri;
Ana está casada e morando
em SP.

TBI Vila S. José
Em tempos de pandemia o exercício do amor e
da generosidade tem sido
as expressões visíveis de
um Deus que ama, cuida e
se interessa pela salvação
da humanidade.
O TBI em V. S. José liderado pelo Pr. Ademário

Jr. fez a entrega de máscaras no 50 º Batalhão BPM
e suas Companhias (Vila
Natal, Varginha, Parelheiro s e C o l ô n i a ) . Ta m b é m
e n t r e g o u m á s c a ra s n o s
hospitais Pedreira e Graj a ú . A o to d o fo ra m 6 4 0
máscaras.

A criança digital - Ensinando seu filho a
encontrar equilíbrio no mundo virtual

A

Editora Mundo Cristão acaba de lançar
o livro, “A Acriança
Digital - Ensinando seu filho a
encontrar equilíbrio no mundo
virtual”, uma obra necessária
para os pais que querem ver
seus filhos se dando bem.
A criança de hoje nasce
digital. Se é verdade que a
tecnologia apresenta muitas
vantagens, é igualmente verdadeiro que o mau uso ou o
uso excessivamente precoce
traz inúmeras preocupações
para os pais. Mas a boa notícia é que existem maneiras de
equilibrar tecnologia, família e
sociabilidade.
Descubra como lidar com
seus filhos, através das sugestões desses dois autores

do livro, pois são renomados
especialistas em relacionamentos familiares. Gary Chapman é
doutor em antropologia e autor
de mais de trinta livros, incluindo o celebrado “As 5 linguagens
do amor”. Ele é casado com
Karolyn, com quem tem dois
filhos e três netos. Arlene Pellicane é palestrante, escritora e
apresentadora do Happy Home
Podcast. É casada com James,
com quem tem três filhos.
Dr. Gary afirma que “Quanto mais tempo uma criança
passa diante das telas, menos
tempo ela tem para interagir
com os pais, os irmãos e os
amigos”. No livro, os temas
tratados respondem a estas
importantes questões para os
pais:

A tecnologia está
unindo ou desunindo sua
família? Quais são suas
preocupações em relação
ao tempo que seu filho
passa diante das telas?
Qual a idade ideal para
uma criança ter contato
com celular, tablet ou
computador? Devo estabelecer regras para o uso
de aparelhos eletrônicos?
Como ensinar aos filhos a
diferença entre conteúdo
próprio e impróprio? O
tempo que seu filho dedica ao mundo digital está
interferindo em sua interação com as pessoas? As
facilidades da tecnologia
têm gerado um comportamento impaciente em seu filho?

Para adquirir o livro: https://
www.mundocristao.com.br/

A quarentena e o trabalho da AMI

N

inguém escapou de
mudanças nesse
período de quarentena. As igrejas tiveram que
se adaptar ao uso das novas
tecnologias disponíveis e isso
exigiu, de alguns, esforço muito
grande, de outros a busca de
cursos online, para aprender o
mínimo. Mais vantagem teve,
aquelas igrejas que tinham
adolescentes que sabem tudo
sobre essas tecnologias, e o
que não sabem, aprendem
rápido.
Certamente, essa geração
nova acabou sendo descoberta
e agora os jovens adolescentes
terão um novo ministério mais
efetivo em suas respectivas
congregações, pois transmitir

os cultos será prática comum
à maioria. As redes sociais
passam, agora, a ser um dos
meios que as igrejas estarão
dando maior importância na
propagação do evangelho, e
no ensino.
No caso da AMI, também
aprendemos. Realizamos reuniões da Diretoria através do
aplicativo Zoom, “visitamos”
missionários em seus campos,
e até traçamos planos para
fazer melhor uso das tecnologias disponíveis. Também o
site da missão foi reativado
e agora estamos atualizando
com frequência. Visite e divulgue!
Acompanhe pelo site regularmente, pois ali teremos to-
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Reunião diretoria AMI

das as informações necessárias
para municiar você e sua igreja

com pedidos e agradecimentos
como motivo de oração.

Barbosa Neto

ós, seres humanos, fomos
formados de barro e vivemos na terra durante todo
o tempo de nossa existência nesta jornada de peregrinação
Em face disso, temos um apego excessivo a tudo que nos
rodeia e, consequentemente, encontramos dificuldades em
pensar além do que nossos olhos conseguem enxergar.
Outra coisa que nos incomoda é a realidade do sofrimento
humano, principalmente quando o mesmo atinge quando o
mesmo atinge aqueles que têm uma vida piedosa e sempre
procuram andar no temor do Senhor.
Para evitarmos fazer um juízo temerário, quer seja a respeito
das pessoas ou do próprio Deus, é recomendável que examinemos criteriosamente o que a inerrante Palavra do Senhor
tem a nos dizer sobre isso, a fim de que encontremos conforto
e cheguemos à conclusão de que o sofrimento não é de todo
ruim, e que cabe a todos nós aprendermos a lidar com ele, pois
através do mesmo, temos preciosas lições a serem aprendidas.
Aqui vale refletir no antigo adágio popular, em que fala o
seguinte: “Se a vida oferece um limão, faça dele uma limonada”.
Jesus em momento algum prometeu àqueles que cressem Nele
que estariam isentos de sofrimento.
Pelo contrário, previne-os quanto à possibilidade disto acontecer. Até mesmo reservou uma bem-aventurança para aquele
que fossem aprovados no sofrimento: “Bem-aventurados os
que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é
o reino dos céus” (Mt 5.10).
Além do mais, Jesus nos ensina como reagimos quando
isso acontecer: “Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o
vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas
que foram antes de vós” (Mt 5.12).
Ao que me parece, os discípulos aprenderam bem esta lição,
pois os vemos em algumas ocasiões, após trem sido perseguidos
e até mesmo espancados, demonstrando felicidade. Uma vez que
estavam sofrendo pelo nome de Jesus (At 5.41; At 16.25; Cl 1.24).
O apóstolo Paulo via o sofrimento como parte do processo
para que alcancemos os propósitos de Deus em nossa vida. “E
se nós somos filhos, somos logo, herdeiros também e coerdeiros
de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, também com Ele
sejamos glorificados” Rm 8.17).
Nesta mesma linha de raciocínio, é que o apóstolo Pedro procura encorajar aos que confessavam a sua fé em Cristo a não
desanimarem, pois não devemos fixar o nosso olhar apenas no
sofrimento, mas aquilo que nos guarda após passarmos pelas lutas.
“Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre
vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse,
mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições
de Cristo, para que também na revelação da sua glória nos
regozijeis e alegreis” (I Pd 4.12-13).
A igreja cristã nestes últimos tempos tem se omitido em
falar sobre o sofrimento que é parte da vida aqui na terra, e que
muitas vezes até mesmo é intensificado contra os que desejam
viver uma vida santa, e por isso provoca a ira do mundo.
No entanto, todo cristão deve estar consciente disso, bem
como do consolo que vem de Deus, para enfrentar as dificuldades, certo de que há uma recompensa.
“Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apascentará e
os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará
dos olhos toda lágrima” (Ap. 7.17).
Somente um verdadeiro cristão bíblico poderá beneficiar-se
destas benditas promessas. Portanto, mantenhamo-nos firmes,
até o cumprimento das mesmas.

A nossa maior glória não reside no fato de
nunca cairmos, mas sim em levantarmo-nos
sempre depois de cada queda."
Oliver Goldsmith
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Pastor Augusto foi levado
pelo Senhor
20/08/1942 - 01/04/2020

“Nilma descansou e está com
o Senhor”

N

P

aulista de Campinas
SP, nascido no dia 20
de agosto de 1942,
o pastor Augusto de Oliveira
Santos Neto converteu-se a
Cristo aos 17 anos de idade,
através do ministério da Primeira Igreja Batista Regular de
Vila Teixeira, em Campinas SP,
na época sob a liderança do
Pr. Guilherme Griff. Casou-se
com Malvina Mitsiko de Oliveira Santos, no Instituto Bíblico
Maranata em Marilândia do Sul
PR, no dia 25 de setembro de
1976. Deste casamento, que
durou até sua morte, nasceram
dois filhos, Moisés de Oliveira
Santos e Rute Emy de Oliveira
Santos, e um neto, que é filho
do Moisés com sua esposa Luciana Batista. Rute está noiva
de Miguel Ramirez.
Formado evangelista missionário no Instituto Bíblico

Maranata, em Marilândia do
Sul PR em 1976, cursou, posteriormente o Seminário Batista
Regular, no Ipiranga, em São
Paulo, capital, formando-se em
Ministério Pastoral. Em 1982
foi ordenado ao Ministério
Pastoral pela Igreja Batista em
Americanopolis SP.
Servindo ao Senhor, durante todo o tempo que o Senhor
lhe concedeu, Pr. Augusto foi
usado em vários ministérios:
Obreiro da Igreja Batista Vila
Boa Vista em Campinas SP,
de 1977 a 1981; Pastor Igreja
Batista Regular em Americanopolis SP, de 1982 a 1983;
Pastor Igreja Batista Regular
Eldorado em Diadema SP, de
1984 a 1986; Pastor da Igreja
Batista Regular em Jardim Santo Antonio em Osasco SP, de
1986 a 1999; Pastor da Igreja
Batista Betânia em Stella Ma-

ris, em Salvador BA, de 1999
a 2000; Pastor da Igreja Batista Regular em Dom José
em Embu SP, de 2000 a 2008;
Obreiro no trabalho missionário em Ibiúna SP, de 2010
a 2013 e Co- pastor na Igreja
Batista Nova Jerusalém em Taboão da Serra SP, de 2014 até
o falecimento no dia primeiro
de abril de 2020.
Pastor Augusto deixou
bom testemunho de fidelidade ao Senhor, e boas
lembranças a todos que o
conheceram e com ele teve
oportunidade de conviver.
Certamente, ao ser recebido
no céu, ouviu do Senhor da
Glória o que todos nós gostaríamos de ouvir: “Muito bem,
servo fiel; foste fiel no pouco,
sobre o muito te colocarei;
entra no gozo do teu Senhor”
(Mateus 25.21).

Ore pelo Marrocos

O

Marrocos é governado por um monarca
que supostamente é
descendente direto do profeta
Maomé e que governa a nação
com princípios islâmicos. Embora o país do norte da África
tenha experimentado 1.400
anos de opressão islâmica, os
habitantes originais do Marrocos, os berberes, não eram
muçulmanos. O Islã foi trazido
ao país quando foi invadido pelos árabes no século VIII.
Hoje, menos de 1% da população do Marrocos é cristã.
O crescimento do cristianismo
tem sido lento, com um grande

revés ocorrido em 2010, quando centenas de missionários
foram expulsos do país. Não há
igrejas no Marrocos e as distribuições bíblicas e os missionários não são permitidos.
Embora seja difícil ter comunhão, redes de igrejas subterrâneas se desenvolveram
nos últimos anos. Muitos crentes não têm acesso à Palavra de
Deus ou qualquer tipo de discipulado. Cerca de 35 milhões
de pessoas vivem no Marrocos,
mas apenas algumas Bíblias impressas existem no país. É difícil
conseguir uma Bíblia, mas os
crentes acessam as Escrituras

através de métodos criativos,
como arquivos digitais em cartões SD, que podem ser usados
em seus telefones celulares e
tabletes.
Independentemente de
onde estejam, há sempre um
meio pelo qual o Evangelho
se achega aos cristãos. Deus
sempre tem as melhores estratégias para se comunicar e
se revelar ao seu povo. Oremos
para que a criatividade de Deus
esteja presente na vida dos irmãos no Marrocos, para que
eles possam desenvolver meios
de cultivar sua fé e estarem unidos nessa caminhada.
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16 de março de 1946 - 19 de maio de 2020

ilma, esposa
do Pr. Paulo Cezar do
Grupo Logos faleceu
no dia 19 de maio. No
dia 9 de abril, ela havia
sido submetida a três
cirurgias no coração
para a aplicação de
duas pontes-safena,
uma válvula mitral e
um balão intra-aórtico. Ela descansou depois de mais de trinta
dias de internamento
em um hospital na capital paulista.
No dia de seu falecimento
o Pr. Paulo Cezar disse através
do Instagram: “Pessoal, eu fui
chamado ao hospital bem de
manhã… Nilma descansou e
está com o Senhor. Por favor,
fiquem tranquilos. Estou indo
no hospital outra vez para pegar a documentação e depois
vou tratar das outras questões.
Quero junto à minha família,
bendizer e adorar ao Senhor
com muita gratidão pelo presente que ela foi para as nossas
vidas. Obrigado por todo seu
empenho em nos acompanhar
em oração. Deus seja louvado.”
No mesmo dia, o irmão Rogério Antônio do Carmo, músico que acompanha o trabalho
de Nilma desde a fundação do
Grupo Logos, deu voz a muitos
de nós ao dizer: “Hoje a música
cristã evangélica amanheceu
triste. Uma das vozes mais
lindas e influentes da música
cristã cessou de cantar.”
Paulo Cezar e Nilma tem
uma inspiradora história com o
Grupo Logos, desde a fundação
há 39 anos. Eles deram início
aos trabalhos de formação na

entrada da década de 1980. Em
conversa da redação do Jornal
de Apoio com o Pr. Paulo Cézar,
ele nos informou que a data
oficial de organização do Logos
foi dia 12 de outubro de 1981.
O grupo, que é parte integrante da MEL - Missão Evangélica
Logos, sempre esteve voltado
para missões, tendo como ferramenta principal, a música,
cumprindo extensa agenda de
cunho evangelístico e missionárias pelo Brasil e exterior.
Antes do Logos, Paulo Cézar
havia fundado o Grupo Elo,
juntamente com o músico e
cantor, Jayrinho (Jairo Trench
Gonçalves), que faleceu em
1981 em um acidente, juntamente com sua esposa Hélia
e seu filho caçula André, ainda
bebê.
Na conversa, perguntamos
ao Pr. Paulo se ele seria capaz
de dizer, de pronto, quantas
foram as gravações musicais
durante essa jornada, e ele, disse que teria que investir tempo e puxar da memória, pois
gravaram centenas de músicas
distribuídas em “vários álbuns

com o Logos, com o Elo, com a
Palavra da Vida e com outros
grupos, cantores e cantoras”.
Para resumir sua biografia
em uma frase, Nilma Soares da
Silva nasceu em 16 de março
de 1946, casou-se com Paulo
Cezar no dia quatro de maio
de 1974 e, nessa feliz jornada
conjugal de 46 anos, tiveram
três filhos: Keilah, Paulinho e
Priscilla, mais cinco netos: Caio,
Julia, Enzo, Davizinho e Cloe.
Na conversa com Pr. Paulo Cezar, perguntamos sobre
o agora e o futuro e ele disse
que, agora “os dias são difíceis pela falta e lembranças
..., mas Deus é tremendo em
Seu consolo”. Sobre o futuro,
foi objetivo: “Com a pandemia,
através das mídias sociais, a
internet mudou muita coisa e
abriu portas para um ministério
mais abrangente e, ao mesmo
tempo muito pessoal, que eu
quero aproveitar, fazendo o
que sempre fiz: Anunciar o
Evangelho através da pregação
falada e cantada. Orem para
que o Senhor continue me concedendo a chance”.

Missão Brasileira de Apoio
aos Missionários

A

MBAM - Missão Brasileira de Apoio aos
Missionários está
em fase de mudanças. Recentemente fez a atualização do
seu Estatuto atendendo as
exigências legais, como tem

sido com as igrejas, missões e
demais organizações religiosas.
No momento está procedendo
à reformulação interna a fim
de se adequar, também, para
novos projetos.
Entre essas mudanças, está

a própria publicação do Jornal
de Apoio, que tem sido uma
das principais atividades da
missão, pois se dedica, especialmente, à divulgação do trabalho missionário das diversas
missões brasileiras. A Diretoria
espera que todas as mudanças
sejam benéficas para a obra
do Senhor.
Para o mundo pós-pandemia, sabe-se que muitas mudanças terão que ser feitas em
quase todas as áreas de atividade e, por isso, os responsáveis pelos projetos da missão,
a exemplo das demais missões,
está em busca de soluções.
Estejam orando pela missão
e continue dando seu apoio,
pois a perspectiva é que muito
mais possa ser feito através do
uso das novas tecnologias e das
redes sociais. Sem o apoio de
cada uma fica difícil continuar.

