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Pós-verdade, fake news e controle social
A

comunicação através dos meios modernos está levando o mundo para um controle
social inédito em toda história da humanidade. Com

o advento da pós-verdade
e das fake news, é possível
colocar no governo das nações, quem os controladores do poder querem e não
quem o povo quer. De alguns

Família
Lira

P

r. Jenuan Lira, da
MMM - Ministérios
Multiculturais Maranata, relatou que durante o
distanciamento social imposto
pela pandemia, manteve contato com todos os missionários
espalhados por vários países,
e testemunhou que foi uma
oportunidade ímpar para estreitar relações e experimentar

maior unidade entre os membros da missão.
Durante esse período, Pr.
Jenuan está fazendo lives sob
o tema “Um Lugar Chamado
Céu”, e vai transformar em
livro. O mesmo ocorre com
suas devocionais “A Semente”. Contatos: (85) 9783-9030.
Foto: Jenuan Jr, Aline, Pr. Jenuan e Vitória.

30 anos da AMI será
comemorado aos 31

anos até aqui isto está acontecendo em proporção assustadora, principalmente no
denominado mundo ocidental tido por democrático, mas
controlado por ferramentas

Torres Vedras,
Portugal

P

r. Jovito Nunes, missionário em Torres
Vedras, Portugal, relatou que, com apoio de seu
filho Gabriel, tem mantido os
irmãos unidos e participativos. Nos cultos online tem
havido uma assistência que
varia entre 140 a 335 pessoas, inclusive com participação entre 10 a 25 pastores de

N

em outubro.
Por outro lado, já ficou definido a data da conferência
para os dias 13 a 16 de outubro de 2021. Logo a Diretoria
da missão estará iniciando a
divulgação com maiores detalhes, mas é importante que
todos reservem esta data nas
suas agendas e estejam orando e planejando comemorar
essa tão importante data para
a obra missionária.
O selo dos 30 anos será
usado a partir de agora até a
data da comemoração em outubro de 2021. Visite o site da
missão e divulgue-o aos seus
contatos:
www.missaoami.com.br

Portugal, Brasil, U.S.A., Cabo
Verde e Espanha. Durante a
pandemia, Pr. Jovito pregou
em dois cultos online no Brasil: IBI em Ribeirão Preto SP,
e Igreja Batista Fundamental,
Porto Alegre RS. Na foto, da
esquerda para a direita, Gabriel, Cristina, Laura, Daniela
e Pr. Jovito. Laura é jovem da
Igreja.

que determinam o que a mídia pode e deve apresentar
como verdade. Controlando
o dinheiro, controlam o poder
fazendo da mentira, verdade,
e da verdade, mentira, nesse

campo de batalha da Guerra
Hibrida. Com tudo nas mãos,
inclusive a Justiça, fazem o que
querem através da mídia e do
lawfare.
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Novo Pastor em
Araraquara SP

S

ábado dia 18 de julho deste 2020, foi
oficializada a posse
do Pr. Eduardo Aparecido de
Souza Silva na Igreja Batista
Emanuel em Araraquara SP.
Pr. Eduardo é casado com
Sabrina A. Ponte Silva e tem
um filho, Bruno Eduardo
Ponte Silva. Antes do convite para pastorear a igreja,

que estava sob a liderança do
missionário, Pr. Fernando César Martins, Eduardo ajudou
no trabalho por um período
aproximado de nove meses.
Foi aprovado e ordenado
por sua igreja em Orlândia.
Na foto, da esquerda para a
direita, Milena, Pr. Fernando, Pr. Eduardo e Sabrina.
Página 3.

Convenção Batista do Sul dos EUA
encolhe com a secularização

D

o período de 14 a
17 de outubro deste
ano de 2020, estaríamos realizando uma conferência para comemoração dos 30
anos da AMI. Tudo já estava
pronto, com local contratado,
programação definida, tema,
oficinas, preletores e material
para divulgação. Mas veio a
pandemia e o restante dispensa comentários, pois todos
estamos vivendo as consequências inesperadas que fizeram
de 2020 um ano totalmente
atípico. Assim, na data que haveria a conferência, teremos
apenas a assembléia ordinária
para a eleição da Diretoria, que
estaria dentro da programação

que estão nas mãos de poucos trilionários.
O mundo midiático e os
meios de comunicação social,
são controlados pelo dinheiro desses poucos trilionários

esde o início deste
século 21, as denominações históricas
nos EUA estão decrescendo a
cada ano, demonstrando que
não há imunidade contra a
secularização. A maior destas
denominações, a Convenção
Batista do Sul, de acordo com
Scott McConnell, diretor executivo da LifeWay Research,
consultando dados oficiais da
própria denominação, mostra
acentuado declínio nos últimos
15 anos. De 2016, até o final de
2019, caiu de 16,3 para 14,5
milhões de membros.
Segundo divulgações diversas em publicações da própria
denominação e de outros órgãos de pesquisas nos EUA,
a maior parte do tempo nas
reuniões oficiais e assembleias
denominacionais, os temas tratados referem-se a práticas pecaminosas que estão causando
danos às igrejas, como divórcio e novo casamento, aborto,
abuso sexual, e muito mais. As

controvérsias e os debates de
cunho mais teológico colocam
em dúvida a soberania de Deus
e outras doutrinas fundamentais da fé cristã.
Recentemente, atual presidente da denominação, J.D.
Greear (FOTO), tentando justificar o encolhimento da denominação, reconheceu: “Muitos
de nós se preocupam mais em
ser notícia do que com as almas
de nossos vizinhos. Semeamos
divisão em questões secundárias, ao invés de levar Jesus
às pessoas. Focamos mais em
preservar nossas tradições e
costumes do que em alcançar
nossos netos”.
Mas, apesar do declínio
numérico na membresia, os
batistas continuam inaugurando prédios novos de igrejas,
número que cresceu ligeiramente durante o mesmo período de declínio de membros.
Atualmente, a convenção tem
47.530 prédios, sendo que
74 foram acrescentadas en-

tre 2018 e 2019. Para Ronnie
Floyd, presidente do Comitê
Executivo dos Batistas dos Sul,
é imperativo que, para parar de
encolher, é prioritário que os
crentes voltem a evangelizar.
O encolhimento das grandes denominações históricas
estadunidenses reflete o declínio acelerado do cristianismo
nos EUA. Pesquisas mostram
que, na última década o número de pessoas que se declaram

cristãs caiu de 77% para 65%.
Juntamente com isso, cai a frequências aos cultos e o número
de batismos.
Segundo informações
através de consultas a missionários estadunidenses aqui
no Brasil, esse encolhimento
dos batistas nos EUA, atinge,
na mesma proporção, os demais grupos fora da Convenção, inclusive os fundamentalistas.

Matéria baseada em consultas a “Houston Chronicle”, “LifeWay Christian Resources”, “Pew Research Center” e Southern Baptist Convention
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A pandemia de Covid-19, revelou que existem mais
cristãos treinados para frequentar templos religiosos,
que dispostos a ser igreja.
(Válber Barreto)

• Ponto de Vista Bíblico | Rômulo W. Ribeiro

• Editorial | Carlos A. Moraes

Sob o domínio
da mentira
“Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos
de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou
na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere
mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da
mentira”. (João 8.44)

T

EXPEDIENTE

odo crente sabe
que Satanás é o
pai da mentira. A
advertência de Jesus é que,
ao viver do engano, a pessoa
está imitando Satanás, enganando e sendo enganada.
Entre as principais funções do
pai da mentira estão: acusar
os filhos de Deus, matar, roubar e destruir. Como filhos de
Deus, é necessário estarmos
atentos, orando e vigiando,
para não sermos induzidos à
prática do pecado e ao engano intencional.
O grande drama destes últimos dias nos quais
estamos vivendo, é que há
“verdades” que não são mais
confiáveis. Claro que não
estou falando da Palavra de
Deus, mas daquelas “verdades” que nos chegam no dia a
dia em relação às coisas desta
vida, principalmente em relação às ideologias, à economia,
à política, e até à ciência.
Alguns autores contemporâneos usam expressões como
“verdade fluida”, ou “verdade
líquida”, mas o mais exato
mesmo, para descrever nossos
dias é “pós-verdade”.
As nações estão sendo
governadas por poderes que
distorcem as informações,
a tal ponto, que se tornam
mais prejudicial do que a
mentira descarada. Maquiando a mentira, para parecer
verdade, utilizam-se de terminologia adequada e frases
de efeito para enganar até
os crentes. O alerta de Paulo
é que “os homens maus e
enganadores irão de mal
para pior, enganando e sendo
enganados” (2 Tm 3.13).
Essa manipulação da verdade é extremamente nociva
à pregação do Evangelho, pois
a “pós-verdade”, em geral, diz
que a verdade é apenas um
ideal, uma fantasia da qual
quem quiser, dela se apropria.
Assim, os absolutos são relativizados e o caos parece estado
normal. Está sendo recriado na
atualidade, em escala global,
o que acontecia em Israel nos
dias dos juízes onde “cada um
fazia o que parecia reto aos
seus olhos” (Jz 17.6).
Essa prática de não se
importar com a verdade,
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pode ser vista na condenação
do próprio Cristo, quando foi
levado perante Pôncio Pilatos, governador da Província
Romana da Judéia naqueles
dias. Ele percebeu o que era
a verdade, mas não podia
expor-se. Por isso, lavou as
mãos, como fazem governantes e juízes na atualidade (Jo
18.37-38).
A verdade não precisa
de defesa. Ela, por si só, se
defende. Por isso, os que dela
desistem, seja por qualquer
razão, terão que “lavar as
mãos”, sem o menor escrúpulo. Pilatos não estava sendo
enganado. Ele percebeu
claramente o que era a verdade, mas desistiu, preferindo manter sua posição
privilegiada no poder. Como
Pilatos, a maioria das pessoas em posição de poder neste
mundo, diante de situações
conflitantes, acabam desistindo da verdade, por conveniência. Sendo Satanás, o “pai
da mentira”, (Jo 8.44), nada
mais natural que seus filhos
façam o mesmo.
A verdade bíblica, que
leva à salvação eterna, continua sendo a grande necessidade da humanidade caída e
a missão da Igreja de Cristo,
nunca deixará de ser a propagação desta verdade. Portanto, sendo aceita ou não essa
mensagem, nossa missão
continua sendo propagá-la.
Contrariando a relativização
de tudo, e a proposta diabólica para aceitarmos meias
verdades, continua valendo
o que o próprio Cristo disse
acerca de si mesmo: “Eu sou
o caminho, a verdade e a
vida. Ninguém vem ao Pai, a
não ser por mim” (Jo 14.6)
Ainda que, como pecadores, sejamos limitados em
nossa compreensão de tudo
que Deus é, temos a promessa de que seremos guiados a
toda a verdade (Jo 16.13).
Diante de verdades adulteradas, podemos ter a certeza
de que seremos guiados à
verdade de fato, não caindo
no engano de líderes humanos
cegos. Temos, como promessa
de Deus, o Espírito Santo que
nos conduz à verdade revelada
na palavra (Jo 16.13; 17.17).
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

Junho/Agosto de 2020 •

O novo coronavírus chegou em
boa hora!

O

que estava acontecendo no mundo antes da chegada do novo coronavírus? O parlamento europeu
estava sendo ocupado por representantes da direita
e até a Espanha, um dos países mais socialistas do bloco,
estava sendo transformado de dentro para fora. A Inglaterra
decidiu em dois plebiscitos abandonar o socialismo europeu
e Donald Trump estava conseguindo afastar a influência da
China comunista do hemisfério norte e tolher os planos do
Irã com respeito ao Oriente Médio. Jerusalém estava sendo
reconhecida como a capital de Israel e, finalmente, os Estados
Unidos estavam prontos para rever a lei que havia permitido
o aborto em massa desde 1973.
A pandemia chegou em boa hora para enfraquecer os
protestos de Hong Kong por mais liberdade e democracia,
interromper o ciclo de prosperidade norte-americana que
garantiria a reeleição de Donald Trump, cancelar a cultura
judaico-cristã que ainda permeia o código civil e penal de
várias nações e aumentar o tamanho e a importância do
Estado na vida das pessoas. Este vírus chegou em boa hora
para interromper o crescimento exponencial das igrejas evangélicas, principalmente as de origem neopentecostal, com
sua ênfase em um evangelho capitalista. Aproveitando-se da
quarentena horizontal, parlamentos estão aprovando leis sem
a devida discussão popular e, quando esta pandemia passar
(se passar), o mundo estará rodeado de mais regras e muito
menos liberdades.
Quem acredita em “teorias da conspiração” veem este
vírus como uma arma biológica, liberada propositadamente
e na hora certa para atingir o mundo que estava em plena

mudança política e social. No entanto, não é necessário discutir a origem do mal. Basta entender os seus efeitos e como
lidar com os seus resultados. No livro de Mateus, capítulo 24,
Jesus nos adverte de três maneiras sobre os acontecimentos
durante o princípio de dores: não vos assusteis, acautelai-vos
que ninguém vos engane e ainda não é o fim. Cabe à Igreja se
desprender do viés político e econômico do atual momento e
cumprir o seu papel de “profeta” que Jesus ordenou para ela
neste mundo. Através da escatologia bíblica, nenhum tipo de
governo poderá nos enganar, calar a nossa voz e nos causar
pânico e medo. Ao contrário, a Igreja, como no primeiro século, irá transtornar mais uma vez este planeta até a volta do
Senhor Jesus Cristo: “... Estes que têm transtornado o mundo
chegaram também aqui” (Atos 17:6).
É hora de João Batista e Elias! Chega de pregar mensagens de autoajuda. Estamos em uma guerra e precisamos
agir como verdadeiros soldados. Sem jamais se opor ao
Império Romano, a Igreja conseguiu vencê-lo, pregando
contra o pecado, praticando as bem-aventuranças do
Sermão da Montanha e não temendo a própria morte. A
única arma que este mundo pode usar contra nós é a do
medo. Vamos desarmá-lo através da certeza de salvação
eterna e da soberania de Deus de sobre as nossas vidas.
Com as novas leis que estão surgindo, haverá menos liberdade de expressão e de reunião. Temos um exemplo a
seguir: o da Igreja Primitiva. Ela foi a primeira na história
da humanidade e talvez nós sejamos a última. Maranata!
Estamos prontos para a perseguição que se desenha no
horizonte.

Tem pra todos?

M

Pr. Paulo Arruda

inha neta Julia, a quem carinhosamente chamamos de
“Julinha”, está com três anos de idade e gosta muito
de tapioca. Há alguns dias atrás ela estava com seus
pais em nossa casa, quando na hora do lanche sua vó perguntou
se ela queria tapioca e ela afirmou que sim. Ocorre que, quando
a Eloina foi verificar a quantidade de goma, comentou que só
restava um pouco e que dava para fazer apenas uma tapioca e
essa seria da Julinha. Mesmo assim, a Julinha ainda dividiu aquela
minúscula tapioca com os seus avós.
Cerca de uma semana depois ela estava com seus pais novamente em nossa casa. Ao chegar a hora do lanche, sua avó
perguntou se ela queria tapioca e qual foi a nossa surpresa
quando a Julinha respondeu à pergunta com outra pergunta:
“Tem pra todos?”
Isso significava que ela lembrava do
ocorrido há uma semana atrás e a sua
preocupação para que todos tivessem era
latente. Graças a Deus, dessa vez tinha
para todo sim.
Esse episódio com a Julinha me fez
lembrar o texto bíblico de Atos 2:44
“Todos os que creram estavam juntos, e
tinham tudo em comum.”
Parece que “estar junto” e “ter tudo
em comum” era a tônica do convívio entre os
irmãos da igreja primitiva, em cujos irmãos
havia uma preocupação muito grande do bem-estar e cuidado de uns para com os outros.
Ainda hoje encontramos muitos irmãos

nos quais permanecem esse cuidado e preocupação e, sinceramente, procuram fazer tudo o que lhes está disponível a fim de
que possam proporcionar um bem-estar no próximo. Entretanto,
ao contrário destes, há uma grande maioria daqueles, cujas preocupações são somente para si mesmos e para com aqueles que
são mais de seu grupo familiar ou de seu grupo social. Dentre estes existem ainda aqueles que se arvoram
de um texto bíblico que se encontra em
Gálatas 6:10, “Por isso, enquanto tivermos
oportunidade, façamos o bem a todos, mas
principalmente aos da família da fé.” A falta
de clareza espiritual e o mal entendimento
do texto, aliados com a incapacidade de
altruísmo, faz com que muitos enxerguem
somente a parte do, “mas principalmente
aos da família da fé”, em detrimento do
“façamos o bem a todos”.
Assim, o questionamento da pequena “Julinha” em querer saber se
“Tem para todos?”, traz para mim
um grande ensinamento e reflexão
de querer saber até onde eu tenho me
preocupado com o meu próximo, independente dele ser ou não da minha
família da fé. Aliás, o próximo é um
ser, independentemente de cor, raça,
gênero, religião ou partido. E o único
pré-requisito que devo analisar é se
ele ou ela está precisando de mim.
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O ser humano busca o medicamento perfeito, a
vacina certeira. Qualquer coisa para que não
precise mudar hábitos.
(Dra. Marislei Espíndula Brasileiro)

Pr. Fernando entrega a Igreja em
Araraquara e novo pastor assume

S

ábado dia 18 de julho, foi oficializado a
posse do Pr. Eduardo Aparecido de Souza Silva
na Igreja Batista Emanuel de
Araraquara. A cerimônia foi
simples, devido às restrições
impostas pelo distanciamento
social da pandemia, mas tudo
foi registrado oficialmente,
uma vez que a igreja é organizada juridicamente.
Eduardo Aparecido de Souza Silva nasceu em Orlândia SP
no dia 22 de junho de 1982, filho de Alexandre Farias da Silva
e Luzia de Souza. Converteu-se
no dia primeiro de janeiro de
2016 na Igreja Batista Bíblica em Orlândia SP, durante o
ministério do Pr. Emerson de
Andrade. É casado com Sabrina
A. Ponte Silva e tem um filho,
Bruno Eduardo Ponte Silva. Sabrina também se converteu na
mesma igreja sob o ministério
do Pr. Émerson em março de
2006.
Sendo vocacionado para
o ministério, Eduardo foi estudar teologia no Seminário
Batista Ebenézer, Ribeirão Preto SP, em 2009, formando-se
no dia três de dezembro de
2011. Tanto durante os estudos, quanto posteriormente,
sempre esteve envolvido em
ministérios na sua igreja local,
tendo sido professor de jovens
na EBD, líder da mocidade e
diácono. Auxiliou o pastor Alexandre Acosta, com o trabalho
na congregação em Guará SP,
de 2007 a 2017. Participou
da organização de acampamentos e retiros, juntamente
com sua esposa que sempre
foi ativa nos trabalhos com
crianças. Quando em 2012,
o pastor Alex de Barros assumiu a Igreja Batista Bíblica em

Sabrina e Pr Eduardo

Fachada Igreja Araraquara

Ordenação Eduardo em Orlândia

Orlândia, Eduardo continuou
apoiando seu ministério assiduamente.
Antes do convite para
pastorear a Igreja Batista
Emanuel que estava sob a liderança do Pr. Fernando César Martins, Eduardo ajudou
no trabalho por um período
aproximado de nove meses.
Tendo sido convidado para o
pastorado em Araraquara, a
Igreja Batista Bíblica de Orlândia, sob a coordenação interina do Pr. Alexandre Acosta,
pediu a sua ordenação pastoral que foi realizada no dia 29
de fevereiro de 2020, depois
de ter sido aprovado em concílio de pastores convocado
pela igreja.

UM POUCO DA HISTÓRIA
DA IBE DE ARARAQUARA
A Igreja Batista Emanuel
de Araraquara foi fundada em
1986 pelo missionário estadunidense Pr. Beny R. Cox.
Após sua partida para os Estados Unidos vários pastores
e seminaristas cooperaram
com o trabalho, até que em
novembro de 2004, o missionário estadunidense Robert
Lee Smith se mudou para a
cidade e deu continuidade
à obra. Por motivos de saúde no dia 13 de outubro de
2009, a família Smith precisou deixar o Brasil. Foi então
que, atendendo ao apelo do
próprio missionário Roberto
e da igreja, o missionário Pr.

Fernando César Martins, que
trabalha na plantação de igreja em São Carlos SP, aceitou
apoiar a igreja interinamente, dividindo-se entre os dois
trabalhos.
No dia sete de agosto de
2013, a Igreja Batista Emanuel convidou o Pr. Leandro
da Silva Almeida, oriundo de
Formiga MG, para assumir o
trabalho, continuando sob a
supervisão do missionário,
Pr. Fernando. Leandro ficou
até dia 13 de dezembro de
2014 e, tendo saído, o trabalho continuou na interinidade e apoio do Pr. Fernando
até a posse do atual pastor
Eduardo Aparecido de Souza
Silva.

“Novos desafios para a pregação expositiva”

O

Casamento
- SE não
cuidar vai
acabar!

A

Lançamento do livro do Pr. Márcio Trindade

mundo mudou muito nos últimos anos
e criou um novo desafio para nós que levamos a
Palavra de Deus para nossos irmãos. Esse desafio é levar uma
mensagem clara e de forma
simples para que todos nessa
geração atual consigam entender já que estamos disputando

Nossos
Destaques 3

suas atenções com as redes sociais que acabam tirando o foco
do que realmente importa, que
é a Palavra de Deus.
Pensando nisso, e sabendo
como os ouvintes hoje em dia
são influenciados pela Pós-Modernidade, o Pr. Márcio Trindade criou um guia para ajudar a
se conectar e transmitir a palavra de Deus para a geração
atual, em uma linguagem que
eles entendam.
No livro “Novos Desafios
Para a Pregação Expositiva”, ele
aborda, temas como: Preparo
e Entrega de Sermões Expositivos (Bíblicos) de forma contextualizada para a geração atual.
Uma Imersão nas técnicas de
preparo e entrega. (Retórica).
Modelos de Sermões que diminuem tempo de preparo e
torna a entrega mais interativa
e contextual. Várias sugestões
em termos de aplicação e estu-

do do texto bíblico. Como usar
as mídias para deixar o sermão
interativo. Estudo das várias
épocas e diferenças quanto à
influência na pregação. Sair do
habitual “arcaico” para novas
técnicas e modelos.
Quanto custa para você
mudar a vida dos seus irmãos
ou ouvintes através da palavra de Deus? Agora você tem
a oportunidade de aprender
tudo isso e mudar a vida de
muitas pessoas nesta época

atual por um valor simbólico.
Com Deus agindo sobre você
em seu momento de pregação,
unindo a todas essas técnicas
tenho certeza que seu sermão
impactará todas as gerações.
Espero que você ajude a
edificar a vida de muitas pessoas com esse livro! Contatos
com o autor: Pr. Márcio Trindade. Contato pelo telefone (49)
99910-2223
http://www.contextualizar.
com.br/

Edgar Donato

proposta é dar uma olhada nos descuidos dos casais.
O casamento em si não se sustenta sem esforço,
sem entrega, sem cuidado... “Ah! Mas não adianta
uma pessoa só se doar, lutar quando o outro não faz por
onde. ” Deus não nos criou para viver um relacionamento
pesado...
“Mas o meu não tem mais jeito...” Deus não quer um casamento frustrado, horrível, mas também não deseja que você
se separe. Ele deseja que a gente aprenda com Ele, tenhamos
um coração transformado. Nada melhora sem intenção, sem
atitude, sem mudança de nossa parte.
Gente, casamento se parece com uma casa, toda casa precisa
constantemente de manutenção... E novos investimentos...
Os objetos não permanecem do mesmo jeito de quando compramos. O fogão de 4 bocas, um certo dia entope, sobra uma
ou duas... A cafeteira para de funcionar, o ferro elétrico cai no
chão e pifa, a porta do guarda roupa ou do armário cede, nhec
nhec... E quando a visita vai usar o banheiro, o azulejo tá feio,
sem rejunte, manchado... Você manda usar o outro porque a
descarga não funciona... Xiiiii...
Os pratos vão quebrando, copos nem se fala, precisa repor,
a geladeira “abre o bico”, a máquina de lavar, faz um barulho
que acorda todo mundo... Um belo dia, embaixo do carro fica
uma marca de óleo do motor, vazamento...
A casa vai envelhecendo, a gente pensa, deixar acumular,
mas quando acumula, gasta mais... Meu quintal, precisava de
reparos havia mais de 10 anos... E quanto mais demorava, “pior
ficava” (diferente da fala do Tiririca), mais tempo e dinheiro se
gasta... E fui deixando pra depois, rejunte gastos, infiltração de
água, e um buraquinho na calçada, um vazamento aqui, outro
ali, foi aumentando...
Um casamento horrível não começou horrível, ele se tornou horrível. Começou tão bem, com festa, muito dinheiro,
euforia, alegria, altas expectativas, esperança, casa novinha,
móveis novinhos, e depois a coisa desandou... Noiva novinha,
noivo nem tanto...
Uma ilustração disso é a vinha em Provérbios 24. No
início, maravilhosa, devia ter renda, produtiva, suco, doces
de uva, vinho... o dono investiu.... Aos poucos, o gestor
se acomodou, dormindo um pouco mais, não aparava a
grama, não cuidava das galinhas, raposas tomando conta,
ou cobras, não plantava mais, as cercas foram caindo, o
muro caiu...
E o casamento? SE você dormir, se você não cuidar, se você
não investir, no início nem vai perceber, mas aos poucos... “A
pobreza virá como um assaltante”. Você ignorou os perigos,
veio um rompante, só se tocou agora, como num assalto. “Ah!
Agora não dá mais certo! ” Mas não foi nesse momento, foi
um processo.
Certas fases vão mudando, talvez você seja trabalhador
na empresa, no negócio, mas a casa, família, foi se tornando
menos importante, “ah! Mas eu pago as contas, não falta boa
escola para meus filhos, convênio...” E o camarada entra na
vibe... Tô casado, minha esposa me ama, é minha parceira, vou
empreender 12, 16 horas por dia...
Chega em casa cansado, preguiça de se envolver, conversar
sobre certos assuntos, preguiça de planejar o final de semana,
preguiça para resolver pendências na casa, preguiça para sair
com os filhos...
O melhor a fazer é não acumular as tarefas de manutenção da casa. Quando se ajunta muito, não conseguimos
carregar. O que fazer para restaurar essa vinha? Em primeiro lugar, invista sempre. Não dá para viver de renda
do casamento, é preciso fazer depósito. Não dá para sacar
sempre, sem depositar. Quando você investe, corre atrás,
resolve, beleza. Mas se você não for proativo, a vida ficará
pesada. Em segundo lugar, trabalhe em equipe. “Se um cair,
o outro ajuda...” Um casamento não cai quando os dois são
comprometidos. Quando somam, os dois potencializam,
ficam mais prósperos e as coisas acontecem. Por último, é
“com sabedoria que a casa se edifica. ” A sabedoria no livro
de Provérbios é mais que uma virtude, é a personificação
de uma vida bem vivida. Há esperança para você e sua
família. Jesus perdoa todo o nosso emaranhado, dá-nos
um novo coração perdoado e perdoador, e nos redireciona
no caminho da restauração.
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Com a pandemia do COVID-19 as pessoas têm usado máscaras para
se protegerem da doença, porém, o vírus tem feito cair as máscaras
morais e mostrado seres até então tidos como virtuosos como verdadeiros
monstros prepotentes e abusadores de poder. (Celso Rodrigo Branicio)

Alexandre Dutra

Brasil e Israel:
bênção ou
maldição?

“E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os
que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas as famílias
da terra” Gênesis 12.3

A

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

Batatais e Franca

O Pr. Ricardo Brito criou
uma Página no Facebook chamada Escola Profética Luz para
o Oriente. Essa página faz parte
do seu ministério, e o objetivo
da “Escola” é trazer uma série de estudos Escatológicos e
Proféticos com temas diversos,
como: Arrebatamento, Tribunal
de Cristo, Bodas do Cordeiro,
Tribulação, Milênio, As Ressur-

Desde o dia 31 de maio
A Igreja Batista da Vitória de
Batatais está transmitindo os
cultos a partir da igreja, com
a finalidade de envolver mais
pessoas com os devidos cuidados de distanciamento. Apesar das dificuldades geradas
pela pandemia as finanças
da igreja têm se mantido em
condições de cobrir as despesas, pagamento dos terrenos
e também as ofertas para missões. Em Franca, acontece o
mesmo com a Igreja Batista

reições, Juízo Final, Eternidade
Futura, O Antissemitismo no
Fim dos Tempos, A Pessoa do
Anticristo, o Futuro de Jerusalém, dentre outros. O intuito
é edificar, exortar e consolar a
Igreja de Cristo. Ele já postou o
primeiro vídeo com o tema: “A
peste coronavírus”. Facebook
para assistir aos vídeos: Escola
Profética Luz para o Oriente”.

Rumo ao Timor Leste
O missionário que está
sendo enviado pela IBB Monte
Castelo, em Campo Grande MS,
para o Timor Leste, Pr. Osmundo Pereira de Araújo, juntamente com sua esposa Mari
e a filha Hadassa, já está recuperado do problema de
saúde que teve durante sua
vista à paraíba com objetivo
de visitar seus familiares antes de sair do país. Apesar de
ter feito muitos exames, Pr.
Osmundo ainda não tem um
diagnóstico fechado sobre

seu problema. Continua fazendo exames. Deus bíblias
de presente e visitou muitos
lares na área rural no sertão
paraibano, onde nasceu. O
plano de seguir para o Timor
Leste em julho, mas com a
pandemia tudo está incerto. Mas certamente irão no
tempo certo determinado
pelo Senhor. Orem, também
pela Mari que precisa fazer
uma cirurgia da vesícula
antes da ida para o campo
missionário.

Ariquemes RO
Adelmo F. Silva entregou
o trabalho na cidade de Envira AM, no dia quinze de abril
deste ano irmão José Augusto, vice-presidente daquela
Igreja, que ficou responsável
em dar andamento naquela
obra. No dia vinte de abril
foi para Rondônia. Depois
de cumprir a devida quarentena, no dia 20 de maio
assumiu o trabalho da Igreja
Batista Bíblica do setor 02 na

cidade de Ariquemes, onde
está servindo interinamente.
Seu propósito para o futuro
é continuar apoiando a obra
batista bíblica no interior de
Rondônia, pois são várias as
igrejas sem obreiros, e muito
trabalhos a ser feito. Orem
por mais obreiros naquela região do nosso Brasil. Contato
pelo e-mail: adelmorubia@
gmail.com, ou pelo telefone
(97) 984117-3049.

Piumhi MG
Há 14 anos no ministério,
o missionário Pr. Luiz Miguel
Gianeli, atuando na plantação
da Igreja Batista Nova Esperança, em Piumhi MG, relatou
que, embora não tenha muitas
notícias de atividades em grupo, devido à pandemia, tem
o prazer de reconhecer que
tempos diferentes como estes
pelos quais todos estamos passando, trazem lições que tempos normais não trariam. No
período entre 18 de março a 22
de maio ficaram sem os cultos
presenciais e, como a maioria,
teve que adaptar-se ao Facebook, YouTube, e os aplicativos
que se tornaram ferramentas
essenciais. Aos poucos tudo começa a voltar à normalidade.
Orem pelo trabalho em Piumhi
para que almas sejam salvas e

pessoas edificadas para a glória
de Deus. Orem pelo Pr. Luiz Miguel, pela sua esposa Débora
e os filhos, Agnes, Annelise e
Luigi. Contatos pelo WhatsApp
(37) 98831-9792 (Luiz) e (37)
99947-4765 (Débora).

Novo Gama GO
Pr. Geovan e sua esposa,
Vera, missionários em Novo
Gama GO, mesmo em meio
à atual situação, continuam
os trabalhos em Novo Gama
e na Congregação em Mont
Serrat. Continua s obras de
construção do prédio da igreja
e neste momento foi colocado a iluminação. Agora estão
sendo colocadas as grades e

janelas. O próximo desafio é a
colocação do forro. Nos dias
16 a 19 de julho, Pr. Geovan
viajou com um grupo de três
irmãos até a cidade baiana
de Luís Eduardo Magalhães
para ajudar na construção
da Igreja Batista Bíblica Sinai onde está o missionário
Odailto e Ângela. Contatos:
(61) 99168-6291.

Esperança, mas muitos irmãos,
não estão trabalhando. Mas o
missionário Pr. Almir Nunes,
juntamente com líderes de
Franca, conseguiu negociar o
valor do aluguel pela metade
do valor. A boa notícia é que,
mesmo com os cultos online,
pessoas estão sendo salvas e
outros reconciliando com o Senhor. Orem pelo missionário
Pr. Almir Nunes e sua esposa
Helena. Para contatos: E-mail:
pralmirnunes@yahoo.com.br,
celular (16) 99187-6656.

Campo Grande MS

Pr. Lourinaldo P. Araújo,
atuando em Campo Grande
MS, está grato ao Senhor pela
bênção de completar um ano
da cirurgia do Nathan que fez
o transplante de rim. Pr. Lourinaldo precisa tomar uma injeção de Synvisc One 6 ml para
joelho, mas até o momento da

publicação desta edição do Jornal de Apoio, ele não conseguiu comprar o medicamento
que é importado e está difícil
encontrar. Orem por isso e,
se souber como encontrar o
medicamento, entre em contato com ele pelo telefone: (67)
99250-5454.

Portuguesa, Venezuela
Pr. Aguinaldo Ferreira, trabalhando na Venezuela, Estado
Portuguesa, relata que as dificuldades são grandes diante da
pandemia. Tem havido grande
dificuldade de locomoção pela
falta de combustível e, por isso,
tem feito uso da bicicleta. Na
igreja, mesmo com essas dificuldades, dois homens foram
batizados, Jorge e Diego. O

missionário decidiu entregar o prédio alugado para as
reuniões da igreja e vender o
ônibus, a fim de investir esses recursos na construção
que está em andamento.
Contatos com Pr. Aguinaldo,
Rita, Julia e Juan Pedro pelo
e-mail: vicenteaguinaldo@
hotmail.com, e WhatsApp:
+58.426.649.1168.
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Família Braiani

Para o missionário Heron
Braiani e sua esposa Ana Paula,
o dia 12 de julho de 2020 foi
muito especial: a realização
do primeiro culto na comunidade indígena de Santa Rita,
congregação da Igreja batista
em Benjamin Constant AM,
desde o início da pandemia.
Apesar de todas as dificuldades e limitações do momento e
do lugar, Deus tem abençoado

a sua obra de maneira especial. Antes do bloqueio havia
cinco pessoas para iniciar o
curso de batismo, e agora,
depois de mais de três meses as aulas de preparação
estão sendo iniciadas. Estejam orando pela construção
de um banheiro que é muito
necessário neste momento na
congregação. Para contatos:
(62) 8225-4144.

Após a pandemia Covid-19 o “novo normal”
será normal...os humanos não mudarão em
nada.
(Flavio Rabello)

Projeto Grande Manaus

Para o Pr. Josué
Amaral, do Projeto Grande Manaus,
a quarentena tem
sido um tempo de
aquietar-se e escutar o que Deus está
dizendo. Um tempo de ouvir a voz
de Deus, e procurar
cumprir Sua vontade
dia a dia. Em meio a
um ano em que muitos compromissos e projetos
agendados tiveram que ser
adiados ou até cancelados, é
possível perceber que Deus
continua a agir soberanamente no mundo. No Amazonas,
uma das páreas mais afetadas
pela Covid-19, Pr. Josué está
procurando manter o que já
foi alcançado na plantação
da igreja em Manaus. Tem
sido possível fazer visitas ao
rebanho, realizar estudos bí-

Pr Josué e Nice

blicos e momentos de oração
online. No interior, pela proibição de se fazer viagens, os
contatos foram mantidos e a
ajuda continua na medida do
possível. O pedido especial de
oração é em relação à construção. Houve um bom avanço
e continua a expectativa de
poder começar aa reuniões no
prédio em construção o mais
breve possível. Contatos pelo
WhatsApp (92) 98133-9520.

São Carlos SP

Hospedados na igreja enviadora, I.B.R. Calvário, em Boa
Vista-RR, durante a pandemia,
desde o mês de março, o Pr.
Ricardo Mafra e sua esposa
Rita, aguardam o momento de
retornar à Venezuela. Eles estavam no Brasil quando a fronteira foi fechada e não puderam
retornar. Mas estão mantendo
contato com a Igreja Bautista

Projeto Marará AM

Em função das fortes e
contínuas chuvas de janeiro
deste 2020, os condutores
não suportaram o volume de
águas e transbordaram, provocando a queda do forro do
prédio da Igreja batista Boas
Novas em São Carlos SP, trabalho liderado pelo missionário
Pr. Fernando César Martins.
Como não havia recursos para
consertar o estrago provocado
pelo incidente, foi necessário
pedir apoio a outras igrejas e
irmãos, pois o custo final seria de R$ 8.000,00. Além da

Selma Agnesini

Um coração que arde
ante a exposição da
Palavra
“E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós
o nosso coração quando pelo caminho nos falava, e quando
nos abria as Escrituras? ” Lc 24.32

Família Mafra

Vid Verdadera, procurando manter o povo
animado. O pastor
Juan Solano, que já
é um senhor de mais
de 60 anos, tem se
esforçado para visitar os irmãos e tem
conseguido fazer algumas reuniões nos
lares. Também há o
apoio do Pr. Nelson
Maramara e sua esposa Maryoris que
ainda estão estudando no seminário Batista de Venezuela.
Com a graça do Senhor, o pastor Nelson deverá assumir a
igreja no próximo ano, depois
da sua formatura. Para fazer
contato: E-mail: ricardoeritamafra@gmail.com, telefones
+58 416590-7895; 58 4161918287 + 55 95 98116-5174
(WhatsApp).

Observatório
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reconstrução do forro, foi necessário aumentar o número
de condutores, refazer calhas,
iluminação e pintura. Deus foi
maravilhoso e mais uma vez
usou muitos apoiadores para
abençoar a sua obra em São
Carlos. Em maio, em meio
à pandemia, o conserto foi
finalizado, no momento em
que os cultos estavam sendo
realizados online. Orem pelo
Pr. Fernando, Milena Isabela
e Ana Luísa. Contatos: Prfernando20@hotmail.com, (16)
98116-4547.

Família Cruz

N

aqueles dias havia temor e insegurança. Jesus fora
crucificado diante de todos e aqueles que o seguiam
estavam frustrados.
No terceiro dia, dois daqueles discípulos que seguiram a
Jesus estavam a caminho de Emaús. Jesus, já ressurreto, se
aproximou e, sem o reconhecerem, eles lhe contaram de sua
tristeza pela morte de Jesus, o profeta que esperavam que
livrasse Israel do opressor e que agora está morto. Jesus fez
então um resumo de todo o Antigo Testamento. ” E, começando
por Moisés, e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele
se achava em todas as Escrituras.” (Luc. 24:25-27)
Os corações dos discípulos ardiam na presença de Jesus e,
ao se aproximarem de casa Lhe pediram: “Fica conosco”. Ele
entrou e enquanto partia o pão os olhos dos discípulos foram
abertos diante d’Aquele que lhes falava e eles o reconheceram.
Naquele momento Jesus desaparece.
Durante todo o caminho para Emaús demonstraram que
conheciam Jesus pelas obras que Ele realizou na vida de várias
pessoas, dos milagres que fez, dos que curou, mas ali dentro a
própria graça foi derramada em suas vidas e os fez reconhecer
Jesus. Não o reconheceram antes porque seus olhos estavam
fitos na cruz, não no túmulo vazio. Mas agora, se Jesus ressuscitara, a vida tinha sentido.
Os discípulos não podiam mais ficar em Emaús, pois a Graça
estava ardendo o coração. Jesus estava vivo, não havia mais
incerteza, o tempo chegou, a benção veio, eles só tinham uma
coisa a fazer: voltar para Jerusalém!
Essa narrativa mostra o que acontece conosco em certos
momentos atribulados da vida, mas mostra também o que Ele
faz quando nos dispomos a estar na Sua presença e a ouvir, ler
e estudar a Sua palavra.
Jesus busca pessoas que, entendendo ou não as coisas que
estão acontecendo, creiam que Ele está no controle. Ele busca o
pai que perdeu o filho, a esposa que é maltratada pelo marido,
o profissional que ficou sem emprego, o idoso que está numa
cama de hospital A estes Jesus quer dar uma nova vida. Ele
tinha o que dizer e os discípulos queriam ouvir mais.
Seu coração ainda arde pela Palavra, minha irmã? O caminho
de Emaús foi o lugar de estudar a Palavra de Deus novamente,
de permitir que o coração voltasse a arder de alegria e compreender de fato as Escrituras. Que neste tempo de indiferença,
onde a incredulidade impera, a falta de compaixão reina, a
ganância se multiplica, que sejamos leitores estudiosos, ouvintes
amorosos, propagadores e professores da Palavra de Deus!
Estamos vivendo tempos de incerteza, pisamos num terreno desconhecido, mas é nessa dúvida que Jesus vai conosco
pelo caminho.
A desesperança de nossos tempos nos impede de reconhecer Jesus e nos leva à melancolia diante das circunstâncias
porque estamos mais focados em nós mesmos e no que ouvimos dos outros do que no estudo da Palavra de Deus. Embora
sejamos capazes de afirmar as verdades do Evangelho, nem
sempre permitimos que Cristo, que é as boas novas do Evangelho, molde nossos corações, nossas emoções, nossas ações
e nos permita ver e anunciar o sacrifício da redenção em Cristo
no eterno amor de Deus.
Que o estudo da Palavra de Deus faça arder seu coração
novamente. Pense nisso.

Porto Maldonado, Peru

O missionário Pr. Francisco
Martins, juntamente com sua
esposa, fiel apoiadora, irmã
Marilene, atuando na plantação de igrejas no interior
do Amazonas, está prestes
a terminar a construção do
prédio da igreja em Marará.
Estão na fase de acabamen-

to, como mostra a foto. O Pr.
Francisco relatou no mês de
julho que já tem a cerâmica
para o piso, faltando apenas
os vidros e o forro mais alguns
materiais elétricos. Ore pelo
suprimento desse material.
Contatos pelo WhatsApp (92)
9120-0207.

O missionário, Pr. Geraldo Cruz, juntamente com sua
esposa Ileta, estão sendo direcionados para mais um trabalho de plantação de igrejas
na Colômbia. Depois de terem
plantado lá uma igreja, preten-

dem agora, até novembro de
2020, retornar ao campo. O casal tem duas filhas que já estão
casadas, e agora uma netinha,
Yasmin de nove meses. Contatos com o missionário pelo
telefone (88) 9705-4668.

Depois de terem sido alcançados pelo Coronavírus enfrentando
dias difíceis de tratamento, o casal
de missionários, Pr. Lorenzo Laura
Tipo e Suely, sua esposa que está
grávida, agora está passando bem
e fora de risco. Eles estão gratos a
todos que oraram e pedem que
estejam com eles intercedendo
pela plantação da igreja em Porto
Maldonado, Peru. Também por lá
o distanciamento social continua
e os cultos estão sendo realizados
pelas redes sociais. Para contatos:
+51 915 147 144.

O contágio psicológico dessa pandemia,
tem sido mais devastador do que o vírus
propriamente dito.
(Marcos Thadeus)

6 Radar
Geral
Genaina Reder

Tempo de
Crise, tempo de
oportunidade

T

emos vivido um momento de angustia e inquietude
na humanidade. Estamos diante de uma pandemia
sem solução rápida e fácil. Sem vacina, sem remédio,
sem hospitais, sem esperanças. As mortes aumentam vertiginosamente todos os dias. Além disso, outros eventos da natureza
nos mais diferentes lugares do planeta nos surpreendem. Já
passamos de cem dias de isolamento social em São Paulo.
Sinceramente vejo tudo isso como Deus dando um tempo de
oportunidade para a igreja. O que nós, como igreja temos feito
em meio a tudo isso?
Outro dia assisti no noticiário que um idoso no litoral paulista saiu para distribuir lanches para as pessoas que estavam
na fila para receber o Auxilio Emergencial. Muitos estavam na
fila desde a noite anterior, sem dinheiro e com fome. Não sei
se ele era cristão, mas demonstrou um ato de amor e bondade
para com o próximo.
Assim como o engenheiro mecânico que resolveu distribuir
300 marmitas para idosos da capital paulista. A ideia era oferecer
uma opção para que os mais velhos continuarem em casa, sem
correr risco de contaminação pelo coronavírus.
Diante dos efeitos do coronavírus e do confinamento, muitas
pessoas acabam ficando angustiadas e ansiosas. Para ajudar
no controle emocional, uma psicanalista de Santos, no litoral
decidiu, com o apoio de dois colegas de profissão, oferecer
atendimento psicológico gratuito por telefone ou chamada
de vídeo.
O mundo sem Deus tem se organizado para oferecer ajuda,
e nós a igreja de Cristo o que temos oferecido? Temos as Palavra
de Vida Eterna, mas não temos oferecido. Nos calamos diante
do caos que se abate sobre a humanidade. Temos medo e vergonha de falar do Evangelho. De dizer que estamos vivendo uma
pequena mostra do juízo de Deus sobre a humanidade que quis
se emancipar de Deus, que preferiu viver longe de Deus e de
seus preceitos e se perdeu no caminho. Deixamos de anunciar
as boas novas em Cristo Jesus. Deixamos de demonstrar o amor
de Deus por meio de ajuda humanitária aos necessitados. Deus
está nos dando a oportunidade como igreja de anunciar a sua
Palavra, de falar do único que pode nos dar esperança e paz
em meio ao caos que temos vivido: JESUS CRISTO!
Guardamos à sete chaves as boas novas do Evangelho.
Seja por medo, por comodidade, por vergonha. Não importa
o motivo, o que importa é que estamos deixando de anunciar
e de viver o Evangelho de Cristo. Jesus disse que somos o sal
da terra: Vós sois o sal da terra; e se o sal for insípido, com
que se há de salgar? (Mateus 5.13). A igreja deve assumir sua
responsabilidade e anunciar que a volta de Jesus é real, que
muitos dos eventos que estamos presenciando faz parte do
cenário que antecede sua vinda. Enquanto anuncia o Evangelho
a igreja precisa servir, precisa cuidar dos necessitados, precisa
demonstrar amor. Filhinhos, não amemos de palavra nem de
boca, mas em ação e em verdade. (1 João 3.18).
Que Deus tenha misericórdia de nós enquanto Igreja e
nos capacite a cumprir com nosso papel, fazendo aquilo que
fomos chamados e capacitados por Ele para fazer: “Portanto
ide, 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 eu vos tenho mandado; e eis que eu estou
convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.
(Mateus 28.19-20).
E que possamos quando chegar diante do Pai ouvir: “Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me
de beber; era estrangeiro, e hospedastes-me; estava nu, e
vestistes-me; adoeci, e visitastes-me; estive na prisão, e foste
me ver”. (Mateus 25.35-36)
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Pós-verdade, fake news e controle social

A

fim de dar mais credibilidade ainda às
mentiras e desacreditar quem as desmentem,
criaram as tais “plataformas
de checagem de fatos”, que
fazem propaganda de si mesmas como sendo organizações
capazes de ajudar a saber se
uma notícia compartilhada na
web é fake news. Em inglês,
onde este serviço surgiu, essas
plataformas são denominadas
“fact checking”. Todos nós devemos ficar atentos a tudo,
pois mesmo com as novas legislações que estão surgindo,
ainda haverá muitas brechas
no WhatsApp, Facebook e Instagram, entre outros.
Outras fontes de mentiras
respaldadas pelo anonimato
e sigilo da fonte, que é legal,
fabricam notícias até mesmo
através dos jornalões famosos
do mundo todo, pois boa parte
das tais agências de notícias,
são financiadas, também, pelos
que se interessam e detém o
controle da informação. Apenas para mostrar um exemplo
de fora do Brasil, para não melindrar interesses nacionais,
quero citar o ocorrido no início
de julho deste ano nos EUA. O
jornal New York Times noticiou
por vários dias consecutivos,
que a “inteligência america-

na” descobriu que
a Rússia havia pago
ao Taleban afegão
para matar soldados
americanos e seus
aliados da OTAN no
Afeganistão. Em todas as notícias veiculadas, não foi dado a
menor evidência de
ter sido um fato. A
única “fonte” foi a impessoal “inteligência
americana”. Baseado
nisso, que teve veiculação no mundo todo,
você pode tirar suas
conclusões de casos
semelhantes aqui na “Mãe
Gentil, Pátria Amada, Brasil”.
Mesmo que eu não concorde com muita coisa da psicologia, sabe-se que, psicologicamente, os que insistentemente
acusam outros de crimes que
supostamente cometeram,
sem fornecer qualquer comprovação, além de mera convicção, são propensos a cometer
exatamente o que dizem que
outros cometem.
A grande batalha que está
sendo travada nas mídias sociais, é pelo fato que nelas as
informações podem realmente
ser democratizadas e, por isso,
os poderosos já começam a
criar dispositivos para silenciar

os pequenos na propagação
da verdade. Vão fechar contas,
censurar de maneira antidemocrática e até inconstitucional,
aqueles que querem fazer uso
dessas ferramentas para projetos do bem.
Neste período de pandemia, nossos pastores, missionários e diversos outros ministérios importantes, descobriram
a importância e a força das redes sociais. Todos nós, de alguma forma nos beneficiamos e,
certamente temos planos de
continuar fazendo uso dessas
ferramentas da tecnologia moderna. Queremos usar para a
pregação do evangelho, mas
não podemos ser tão ingênuos

a ponto de não perceber que
os inimigos da cruz de Cristo
vão reagir, pois nunca antes na
história deste planeta, foi tão
verdade que a repetição, insistente, de uma mentira, acaba
se tornando verdade.
Por outro lado, também,
nesta era da pós-verdade,
uma verdade desmentida, insistentemente, pode parecer
mentira. Estamos perdidos e
sujeitos a termos uma lavagem
cerebral em massa, não apenas para o controle social, mas
para darmos crédito à mentira.
“E por isso Deus lhes enviará
a operação do erro, para que
creiam a mentira” (2 Tessalonicenses 2.11)

“Compaixão, com paixão”

E

m conversa com o
Pr. Paulo Rodrigues
Arruda, idealizador
e fundador do ITV - Instituto
Transformando Vidas, em Manaus AM, percebemos a importância dessa entidade, desse
empreendimento, quando o
país deu por conta de que havia
uma pandemia e que, devido
a isso, grandes dificuldades sobreviriam sobre o povo, principalmente os mais pobres que
dependem de assistência.
Na conversa com o Pr. Paulo, ele relatou que no mês de
abril, logo após ter que encerrar as atividades presenciais
no ITV, veio o dilema e ele perguntou: “E agora? Como vamos
fazer para proporcionar a alimentação para as nossas 146
crianças desse ano? ”
A preocupação girava em
torno do fato que essas crianças, todas oriundas de famílias
extremamente necessitadas,
dependiam do alimento que
recebem, diariamente no ITV,
desde o café da manhã, passando pelo almoço e um lanche
da tarde. Portanto, a questão
era, como ficaria a situação
delas sem essa alimentação?
O Pr. Paulo, disse, “Deus é
o Senhor e Ele conhece os nossos corações e ouve as nossas
orações”, e, segundo seu relato, foi assim que aconteceu
naquele momento: “Estávamos
em casa, minha esposa Eloina e
eu, preocupados e conversando

sobre essa situação. Colocamos
diante do Senhor em oração e,
de repente, recebo um telefonema, quase no final daquele dia”, explicou. “Tratava-se
de uma pessoa”, continuou,
“que se dizia representante
de uma instituição bancária”.
Essa pessoa fez uma longa entrevista acerca das atividades
desenvolvidas pelo ITV e, por
fim, perguntou: “Como será a
atuação de vocês, perante a
comunidade, diante da pandemia do Covid 19? ”. Sem pestanejar, Pr. Paulo respondeu que
a maior preocupação estava
relacionada à alimentação das
crianças que frequentam diariamente o ITV.
“Sei que o Senhor Jesus
viu a nossa preocupação e o
nosso sentimento de compaixão por aquelas pessoas, independentemente da situação
espiritual de cada um deles”,
disse ele, “pois quando Jesus
se compadecia, Ele olhava
para a necessidade específica
do ser humano e, assim sendo,
Ele não só ouviu, mas também
respondeu a nossa oração, que
não era por nós próprios, mas
pelos outros”.
Alguns dias depois, Pr.
Paulo disse que receberam a
confirmação de que o ITV havia
sido uma das 15 instituições
selecionadas, dentre cerca
de 300 em todo o Brasil, para
atender à comunidade, durante um período de três meses,

com cestas básicas; produtos
de higiene e limpeza; e, cargas
de gás.
“Assim”, disse ele, “de um
total de 89 famílias cadastradas, famílias das nossas 146
crianças atendidas no ITV,
nosso cadastro foi para 265
famílias da Comunidade do
Buracão, que estão sendo beneficiadas”, explicou.
Já realizaram as entregas
nos meses de abril, maio e
junho, os três meses propostos pela instituição doadora.
“Porém”, disse ele, “o SENHOR
fez com que o recurso quase se
multiplicasse e, assim, ainda
vamos continuar atendendo
a comunidade durante os meses de julho e agosto, ou seja,
em vez de três meses, serão
cinco”.
No dia a dia, o ITV tem
compartilhado com aquela
comunidade, não somente
o atendimento social, mas
principalmente a Palavra de
fé, de esperança e de amor.
Do amor de um Deus que não
está alheio às necessidades,
mas que se compadece dos
aflitos.
“Dentro de cada cesta básica”, explicou o Pr. Paulo, “temos colocado uma mensagem
escrita que fala da necessidade não só do pão que perece,
mas também da necessidade
da alma ter um encontro com
Jesus, o autor e consumador
da nossa fé”.

Para finalizar, o Pr. Paulo
relatou que “é dessa forma
que temos sido, com paixão, e
com compaixão, testemunhas
vivas do agir de Deus, não por
nossos méritos, mas porque,
como disse o Apóstolo Paulo:
‘àquele que é poderoso para
fazer infinitamente mais do que
tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder
que opera em nós, a ele seja
a glória, na igreja e em Cristo
Jesus, por todas as gerações,
para todo o sempre. Amém!
’” (Efésios 3.20,21)
No final da conversa, o Pr.
Paulo explicou que, na passagem de Mateus 9.36, o texto
diz claramente que, Jesus,
vendo “as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam
aflitas e exaustas como ovelhas
que não têm pastor” (Mateus
9.36). Jesus viu aquela multidão de desprotegidos e compadeceu-se dela. “Creio que um
dos motivos de ainda estarmos
aqui nessa terra seja”, disse
pastor Paulo, “é, obviamente,
para cumprir a missão que Ele
tem dado a cada um de nós
e, de minha parte, creio que
essa missão não seja só de ver,
de constatar, mas também de
compadecer-se dessas pessoas
que estamos vendo em meio às
suas necessidades”, finalizou.
Sem dúvida, pode-se dizer,
em uma frase, que o slogan do
ITV seja este: “Compaixão, com
paixão”

COVID/19 pode ser só um ensaio de algo pior,
ou também pode ser um resgate de valores que
foram excluídos do convívio de muita gente.
(Luciano Lutero Lopes)
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Missão Cumprida

O Pr. Francimar Pontes Soares, da Igreja Batista Liberdade
Central, em Manaus AM atuou
no cemitério durante o período
crítico da pandemia na capital
amazonense e Deus o guardou
enquanto consolava a muitos
que perderam entes queridos.
Transcrevemos aqui suas palavras ao terminar esse trabalho
com aquela sensação de missão cumprida: “Minha eterna
gratidão a Deus pelas experiências vividas. Servi-lo nesse lugar
de lamento, e ter a oportunidade de ver vidas consoladas
e transformadas através do
poder da sua bendita Palavra,
foi algo transformador. Não sou
mais o mesmo homem nem o

mesmo pastor. Não dá
para ser. Aqui é a forja
onde o coração mais
duro se dobra pela pressão do fogo purificador.
Experienciei momentos
marcantes. Marcas que
ficarão registradas em
minha história como
pastor e pregador do
evangelho. Faço questão
de registrar que: tenho
quase 50 anos e sou asmático. Faço parte do grupo
de risco. Quando o Senhor me
enviou, eu tinha consciência
do perigo. Mas, sem falsa modéstia, estou disposto a morrer
para servi-lo. Peguei muita chuva, muito sol, e muita poeira.
Além de estar num local insalubre, onde outros companheiros
se contaminaram, adoeceram
e tiveram que se afastar. Mas
pela graça e misericórdia de
Deus, não adoeci. ‘Até aqui nos
ajudou o Senhor’, o Deus que
envia é o mesmo que sustenta
e guarda. Ele me enviou para
um lugar onde eu não deveria
estar, mas esteve comigo. É
uma grande honra trabalhar
junto com Deus. Agradeço aos

ITV Manaus AM
irmãos que me apoiaram efetivamente, dando-me as condições de permanecer aqui.
Foram máscaras, luvas, mochilas, Bíblias, livros, e orações,
muitas orações em meu favor
e de minha família. Sem esse
apoio tudo seria mais difícil.
Sem as orações não sei o que
teria acontecido, talvez não estivesse mais aqui. Mas Deus
ouviu os irmãos, e me guardou.
Muito obrigado! Agradeço a
Deus pelas vidas de meus amigos coveiros, garis, operadores
de máquinas pesadas, assim
com a todo pessoal da administração do cemitério, que me
trataram com muito respeito.
Esses homens são honrados.
Eu tenho grande respeito por
todos eles. Que o Senhor os
abençoe e proteja, e lhes dê
força para cumprirem a sua
árdua missão. Entrego o meu
serviço hoje, com a sensação
de dever cumprido. Louvado
e exaltado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre!
Obrigado meu Deus: Se me julgar útil, para qualquer outra
missão, a resposta será a mesma: “Eis-me aqui! Enviai-me!”.

18º Aniversário
Dias 11 e 12 de julho de
2020, aconteceu a comemoração do 18º aniversário da Igreja
Batista em São Roque de Minas
MG. Para a celebração, foi realizado uma conferência que teve
como pregador o Pr. Bruno César de Oliveira, da Igreja Batista
Independente de Formiga MG.
Mesmo com as restrições impostas pelo momento, o pastor
Vanderley Borges relatou que
houve um bom número de participantes presentes ao evento.
Muitas bênçãos foram colhidas.

Gratidão

Escrever relatório missionário é prazeroso, porque é dizer
o que Deus está fazendo em
nós, por nós e através de nós.
A seara é dele e nós também.
Em meio à essa situação pandêmica à qual todos estamos
submetidos, o Senhor está fazendo mudanças radicais em
nós. Todos temos visto, de um
modo mais real, o que é de-

Pr Vanderley Borges

pender de Deus. Estar nele é
resultado da conversão e, sem
o que Cristo faz em nós, nada
seria possível. Quanto ao que
Deus faz por nós é exatamente o que precisamos. Quantas
vezes, a visão que temos das
nossas próprias necessidades
pessoais não coincidem com a
realidade. Deus sempre supre
o que é necessário para ser-

mos mantidos na obra e muito
além do que podemos projetar
e do que seríamos capazes de
fazer por nós mesmos. Eu não
sei tudo que Deus está fazendo em cada um de vocês, por
vocês e através de vocês, mas
tenho certeza que que as nossas ações no ministério que o
Senhor nos confiou, glorifica o
Seu nome. Pr. Carlos Moraes.

V

ocê já ouviu falar
do Instituto Transformando Vidas, o
ITV? É um trabalho evangelístico social que desenvolvido
em uma comunidade muito
carente na cidade de Manaus,
num bairro que era uma antiga colônia de leprosos. Ali,
são atendidos, em média,
140 crianças e adolescentes, sendo 70 pela manhã e
70 à tarde, no contra turno
escolar. Já são 10 anos nessa
comunidade e o ITV já completando 8 anos. Ali, além
das crianças, atendidas, há
também um trabalho com a
comunidade como todo. No
momento, em razão da pandemia, o ITV tem atendido

mas há necessidade de completar o sustento da família
com a máxima urgência a fim
de viabilizar a continuidade do
trabalho.
A história do Pr. Isaias Batista Gonçalves Vieira e família
é uma bênção. Dedicando-se
ao trabalho missionário desde
1998, está enfrentando neste
momento essa necessidade de
sustento, depois de um período

de enfermidades, sem esmorecer.
Aqui na missão AMI, da
qual ele faz parte, nós estamos
empenhados em ajuda-los a
conseguir uma solução. Se
você tem interesse em saber
mais, entre em contato com
o coordenador de missões,
Pr. Carlos Alberto Moraes (16)
99192-1440, ou diretamente
com o Pr. Isaias ou Geni, (55)
99905-3881 e (55) 98442-3941.

240 famílias com cestas básicas, materiais de higiene e
limpeza, além de cargas de
gás. Isso tudo sempre levando
a Palavra de fé, de amor, de
esperança e de graça e misericórdia do SENHOR. Há tempos
a direção do ITV tem orado

por um casal de missionários
para ajudar e, no futuro, assumir esse ministério. Caso
você seja alguém que ama
esse tipo de trabalho, entre
em contato com o Pr. Paulo
Arruda para conversar, fazer
uma visita, e conhecer o local.

Seminário Logos tem
novo Diretor

O

Seminário Batista
Logos, em São Paulo,
capital, deu posse ao
pastor, Dr. Wagner Lima Amaral
que foi nomeado pela Diretoria
e Conselho Fiscal, como o novo
Diretor Executivo/Administrativo da escola. O Dr. Wagner
Amaral assumiu a direção do
Seminário no dia quatro de
agosto de 2020, sucedendo
ao Dr. Joseph Scott Arthur, que
continuará servindo no Seminário Batista Logos como Diretor do Mestrado. O Dr. Joseph
Scott Arthur, após oito anos e
meio como Diretor Executivo,
liderou a Diretoria na tarefa de
encontrar o candidato ideal
para dirigir o Seminário, indicando o nome do Dr. Wagner
Amaral, que foi aceito tanto

pela diretoria quanto pelo conselho de maneira unânime e
com grande entusiasmo. O Logos, fundado como SEBARSP
– Seminário Batista Regular
de São Paulo no doa quatro
de março de 1957, completa
63 anos de ensino em 2020,
formando pastores, missionários, professores, teólogos,
escritores e diversas pessoas
que exercem liderança, e estão
servindo a Igreja em diversos
ministérios e locais, no Brasil e
em vários outros países. O seminário foi fundado por missionários estadunidenses ligados
ao movimento Batista Regular
(ABWE - Association of Baptists
for World Evangelism), sendo
uma associação sem fins lucrativos, dirigida por um grupo de

pessoas cristãs, que confessam
Jesus Cristo como seu Senhor e
Salvador pessoal, membros de
igrejas evangélicas que aceitam
as doutrinas bíblicas ensinadas
e defendidas pelo Seminário
Batista Logos. https://www.
sebarsp.org.br; contato@seminariologos.org.br.

Dicas de Leitura
O QUE DEVEMOS PENSAR
SOBRE ISRAEL?
Diversos autores
www.chamada.com.br

O PASTOR PACIFICADOR
Alfred Poirier
www.vidanova.com.br

EXPLICAÇÃO CLARA DA
PERFEIÇÃO CRISTÃ
John Wesley
www.mundocristao.com.br

Aprenda com estudiosos
respeitados a como superar
os debates acalorados e discernir por si mesmo o que é
importante saber sobre Israel
e como isso afeta você hoje. O
livro expõe os principais problemas atuais e fornece fatos
objetivos e apurados para te
ajudar a aprender a verdade
sobre o passado, presente e
futuro de Israel.

Todo pastor enfrenta conflitos na igreja. Por isso, Alfred
Poirier faz aos pastores este
lembrete amoroso: podemos
correr dos conflitos, mas não
podemos evitá-los. Jesus foi
o exemplo vivo do Pacificador
encarnado, e nas Escrituras
encontramos claramente um
chamado aos pastores para
que sejam ministros da reconciliação.

Obra clássica e essencial
para compreender a teologia de John Wesley. Sua primeira edição data de 1766 e
teve papel fundamental para
deter a “controvérsia perfeccionista” que ameaçava a sobrevivência do avivamento
metodista. Pode ajudar-nos
a melhor valorizar a prática
da santidade de coração e
vida.

Projeto Gaúchos para Cristo,
Redentora RS
Pedimos que os irmãos intensifiquem suas orações pelo
Projeto Gaúchos para Cristo na
Região Celeiro realizado entre
os povos Guarani, Kaingang e
os Gaúchos da Zona Rural, município de Redentora RS.
A família Vieira, Pr. Isaias,
sua esposa Geni e os filhos,
Hasta Gabrielly, Hane Isabelly
e Matheus Feliphe precisam
permanecer naquele campo,
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A pandemia de Covid-19 no Brasil, mata mais
dignidade e respeito, que pessoas.
(A.D.)

Mensagem a você, leitor

O

Jornal de Apoio circula, sem interrupção, desde abril de 1984. Começou
em tipografia, passou para Offset, e
caminhou até agora divulgando, principalmente, a obra missionária, mas também bons artigos e informações relevantes ao nosso meio.
As mudanças neste momento são grandes
e dinâmicas. Nós precisamos seguir na mesma
direção para termos condições de continuar
existindo. Mas para isso, é necessário que você
siga conosco.
Estamos publicando, desde o início da pandemia, as nossas edições em PDF, o mesmo
formato que era feito para ser levado à gráfica
para impressão. Mas estamos investindo na
transformação para o sistema digital como os
jornais da atualidade. Dentro de pouco tempo

teremos condição de mostrar que poderemos,
não apenas continuar o que começamos há
36 anos, mas alcançar mais pessoas ainda,
inclusive acrescentando algumas pessoas que
precisam ser evangelizadas.
A nossa mensagem a você, como leitor, é
que fique conosco como colaborador. A MBAM
- Missão Brasileira de Apoio aos Missionários,
mantenedora do projeto, está sendo reestruturada em todos os sentidos, para continuar tanto
o Jornal de Apoio, quanto os demais projetos da
missão que serão divulgados oportunamente.
Estamos arrumando a casa durante este
período de isolamento social e reorganizando
o orçamento que vai definir nossos caminhos e
cobrir as despesas para este investimento em
missões e na vida de muita gente.

Nova Petrópolis RS

P

r. Francisco Cosmo da
Silva já está com seu
endereço na cidade
de Nova Petrópolis RS, trabalhando na plantação de uma
igreja batista, dando sequência
ao seu Projeto na Serra Gaúcha.
Desde 2019 havia o contato
com pessoas convertidas em
Nova Petrópolis, há 24 km de
Caxias do Sul. Assim, desde
maio de 2020, com a benção
da igreja enviadora do missionário, em Salvador BA, a
sede do Projeto Serra Gaúcha
passa a ser Nova Petrópolis,
uma cidade de colonização

alemã com cerca
de 22 mil habitantes. Endereço: Rua Emílio
Raiman 334, Casa
2, Bairro Piá - CEP:
95150-000 Nova
Petrópolis - RS.
Fones: Cosmo:
(54) 99948-2289.
Esposa, Sulamita:
(54) 99668-9870.
E-mails: pastor_
cosmo@yahoo.
com.br e franciscocosmosilvaneto@gmail.com.
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Família Nunes, Cabo Verde

O

Pr. Luiz Nunes e sua
esposa Ana Luiza
mais os filhos, trabalhando em Cabo Verde estão fazendo o que é possível
em meio à pandemia, uma vez
que a agenda 2020 virou “lixo”
devido à pandemia.
Cabo Verde, atualmente,
tem cerca de 0,01% de todos
os casos de Covid-19 no mundo
e continua crescendo, embora a taxa de mortalidade seja
bem baixa, com a maioria dos
casos sendo assintomáticos. O
aeroporto continuará fechado
até agosto, o que é lamentável.
De todos os ministérios,
apenas dois continuam ativos:
Palmarejo e Sanha Rei, com frequência média de 20 dos que
participavam antes da pandemia. Pr. Luiz continua no trabalho
online e por telefone transmitin-

do o culto onde um bom número
tem participado regularmente.
Continuem orando pela Família Nunes. Estudo em casa de

três filhos, Arthur Silas, Ana Laura
e Jonathan David. Orem também
pelos estudos do José Neal indo
para o Segundo ano da Faculdade.

“The Chosen”

Sulamita e Pr Francisco

Projeto “Ide ao Sertão”

O

missionário Josiel
Lima, trabalhando
em São Braz do Piauí,
à frente da Igreja Batista Ebenézer, teve muitas bênçãos
para contar nos últimos três
meses. O trabalho, que teve
início em 2009 pelo missionário
Pr. Apoeme e família, e que no
momento se encontra ausente
do local por questões de saúde,
principalmente de sua esposa,
a irmã Lívia, poderá voltar no
futuro. Pr. Josiel deve permanecer no apoio até que tudo
se normalize e ele possa ser
encaminhado para um novo
trabalho naquela região, como
é o plano. Além de orar e planejar o futuro, Pr. Josiel tem

T

visitado outras comunidades
e cidades nas vizinhanças.
Logo que chegou a São Braz,
teve início a paralização dos
cultos devido à pandemia e,
portanto, o missionário trabalha nas mesmas condições

em que todas as igrejas tiveram que se submeter. Orem
pelo Pr. Josiel, Daísa e Mirella. Contatos pelo e-mail:
josiellima0728@gmail.com,
ou pelo celular (16) 991116908.

Webminar Evangelismo Criativo

A

Christian Skaters
Brasil e a Primeira
Igreja Batista de São
Sebastião do Paraíso MG, sob a
liderança do Pr. Jader Saraiva,
em comemoração ao seu 35°
aniversário de fundação, realizou um seminário on-line de
dois dias 24 e 25 de julho, com
duplo objetivo: comemorar o
aniversário da igreja e promover treinamento para pastores,
missionários, líderes de ministério, evangelistas e cristãos
que entendem o chamado da
Grande Comissão.
O treinamento visa despertar nas igrejas o interesse pela
evangelização e discipulado em

ambientes urbanos de grandes,
médias e pequenas cidades.
Para isso, o curso traz uma cosmovisão especifica para este
novo tempo, gerando abordagens corretas e diretivas,

através de matérias como, Base
bíblica para evangelização;
Estratégias de evangelização;
Evangelismo em redes sociais;
Princípios do discipulado e liderança, entre outras.
O facilitador do curso foi
o Pr. Marcelo Caldas, Diretor
da Christian Skaters Brasil.
Mestrando pela SouthEastern
Baptist Seminary dos EUA, Pósgraduado em Missiologia pela
Universidade Cândido Mendes no RJ, Bacharel em Teologia pelo Seminário Batista do
Nordeste (STBNe) e Tecnólogo
em Gestão de Redes de Computadores pela Universidade
Salvador.

he Chosen” é uma
série de TV que pode
ser usada como ajuda na evangelização. Até o
momento em que estávamos
preparando esta matéria, a série já havia sido assistida por
cerca de 35 milhões de pessoas
em várias partes do mundo.
A história de Jesus já foi retratada muitas vezes no cinema
e na TV, retratando, com fidelidade os acontecimentos de
sua vida nos evangelhos. Mas,
então por que assistir mais
uma versão do mesmo? Aqui
está o segredo da ideia que os

produtores de “The Chosen”,
tiveram, focando no contexto
daquela época através da vida
de personagens que tiveram
contato com Jesus, como Maria
Madalena e os discípulos antes
e após conhecerem Jesus (por
isso esse nome The Chosen: Os
Escolhidos).
Para uma boa compreensão
da série, é importante entender
o lado contextual da narrativa,
pois ela nos leva a desprender
um pouco dos fatos históricos
dos Evangelhos levando-nos a
olhar para os acontecimentos
da época.

Assim, do ponto de vista
de uma compreensão mais
abrangente do que Jesus fez,
a série contribui para impactar
a vida dos crentes e, ao mesmo tempo, despertar interesse
genuíno nos que ainda não são
salvos. A temporada, produzida
por Matthew Faraci, tem oito
episódios que vão melhorando
a cada desdobramento, sob a
direção de Dallas Jenkins.
E tem mais uma boa notícia:
você não paga nada para assistir, pois está disponível com dublagem e legenda em português
em: http://thechosen.tv/app

“The Chosen” foi produzida nos EUA através de recursos levantados por uma vaquinha online para financiar o projeto, tornando-se o maior crowdfunding da história do entretenimento,
arrecadando US$10 milhões de dólares, com mais de 16 mil investidores.

