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Salvador -  Uma Benção de Congresso
Dezenas de pastores e  missionários das Igrejas Batistas

Independentes, Regulares e Bíblicas foram abençoados e aben-
çoaram com a sua participação no Primeiro Congresso Missi-
onário Batista Fundamentalista realizado pela AMI-Associ-
ação Missionária Independente nos dias 22 a 26 de julho em
Salvador,Bahia.

O Senhor alcançou os corações dos participantes através
dos cinco preletores do evento, Pr. Paulo Castelan, Pr. Richard
Buck, Pr Rômulo  Ribeiro, Pr. Donald Merchant e Dr. Jack
Reiss.Os missionários da AMI tiveram a oportunidade de
confraternização e apenas um deles, Pr. Félix Saul Mera
Ramires, que trabalha em Iquitos, Peru, não pôde estar pre-
sente. Os outros dez, incluindo o Diretor de Missões, marca-
ram presença. Quatro novos projetos foram apresentados ao
Conselho, mas apenas um deles,  o Projeto Boston, nos Esta-
dos Unidos, foi aprovado.Os  outros três precisam de com-
pletar as exigências estatutárias, regimentares e demais solici-
tações  do Conselho.

No Conselho da missão, dois novos conselheiros foram
admitidos: Pr. Terrill Nathan Rose, da Igreja Batista Indepen-
dente de Ribeirão Preto-SP e Pr. João Azevedo Saraiva Jr, da
Igreja Batista em D.Pedro I, Manaus-AM. Agora o Conselho
está composto por 12 pastores: Antonio Majela Pupin, de
Dourados-MS, Carlos A Moraes, de Batatais-SP; Paulo
Castelan de Franca-SP, Roberto Castilho de Brito de São
José dos Campos-SP, Elíseo dos Santos de Guaíra-SP, José
Cristóvão da Silva de Santo André-SP, Fernando César
Martins de São Joaquim da Barrra-SP, Severino Monteiro de
São Paulo-SP, Amílcar Bragança de Vasconcelos de Cuiabá-
MT, Terrill Nathan Rose de Ribeirão Preto-SP; João Azeve-
do Saraiva Jr de Manaus-AM e Leonilson Pereira Leite de
Igarapava-SP, representante dos missionários.

Durante o congresso, Diretoria, Conselho e Missionários
puderam realizar muitas reuniões onde diversas decisões de
grande importância foram tomadas, e, entre elas, a parceria
com duas outras missões: convênio com a Associação Interna-
cional de Missões aos Israelitas-AIMI(Amigos de Sião) e in-

Fundada em 1981 pelos mis-
sionários Philip M Harris e
Gordon Avey, da World Baptist
Fellowship Mission Agency, com
sede em Arlington, Texas EUA,
conhecida no Brasil por
Confraternidade Batista Mundi-
al, o Templo Batista de Itapuã tem
sido um instrumento precioso nas
mãos do Senhor para a salvação
e edificação de muitas almas.

Outros obreiros tiveram pa-
pel importante na história desta
igreja, como o missionário Neil
D. Jackson e o Pr. Adil Bispo
dos Reis que foi ordenado ao
pastorado através do TBI.

Em 1990, o irmão Joel
Moura Gouveia, membro da Igre-
ja Batista Bíblica Betel, tendo
transferido residência para o Bair-
ro de Itapuã, começou a congre-
gar no TBI e logo se envolveu
com diversos ministérios de li-
derança, atuando como profes-
sor da EBD nas classes de   jo-
vens e adultos exercendo o car-
go de vice-moderador e diácono
até ser ordenado ao ministério
pastoral sob o ministério do Pr.
Philip M. Harris. No dia 11 de
novembro de 1993 foi
empossado como pastor da igre-
ja.

Atualmente o TBI conta com
195 membros e uma freqüência
de 250 pessoas nos cultos de
domingo.Apóia 25 projetos mis-
sionários através do plano de
Promessa de Fé e tem perspecti-
va de adotar os novos missioná-
rios da AMI, Pr. Armando

Templo Batista de Itapuã
Igreja Hospedeira do Congresso

Castelan Jr da IBI de Franca-
SP e Pr. Josué Amaral da Sil-
va da Igreja Batista Regular
do Horto do Ypê em São Pau-
lo-SP,ambos recém-admiti-
dos pela AMI, além dos no-
vos projetos aprovados e em
perspectiva. Assim, o alvo é
alcançar 30 projetos missio-
nários.

Desde o início do seu mi-
nistério no TBI, o Pr Joel  divi-
dia o seu tempo entre o minis-
tério e o trabalho secular. Em
março de 2003 decidiu dedi-
car-se de tempo integral à igre-
ja e ministra um curso desen-
volvido por ele mesmo na área
de Gestão de Qualidade Total
aplicada às igrejas. Além da
formação teológica, Pr. Joel
tem formação nas áreas de ad-
ministração de Empresas e Ci-
ências Contábeis e acredita que
pode ajudar os pastores e as

organizações das igrejas nas
áreas técnicas. Pr. Joel é um
dos diretores do IBBIS-Insti-
tuto Batista Bíblico Indepen-
dente de Salvador e professor
do Seminário Batista Regular
da Bahia. Sua igreja recomen-
dou 20 alunos para o IBBIS e
um estará se formando este ano
no Regular. No segundo se-

tercâmbio internacional com a Baptist  World Missionary
Outreach Ministries, Inc.  Agora são três organizações que
estão conveniadas com a AMI, que havia firmado acordo ante-
riormente, com o IAME-Instituto Agrícola do Menor.Na As-
sembléia, aconteceu a eleição e posse da Diretoria que estará à
frente da AMI no próximo biênio: Presidente, Pr. Paulo Castelan
da Igreja Batista Independente de Franca-SP; Diretor Admi-
nistrativo, Pr. Antonio Majela Pupin, de Dourados - MS, pres-
tes a assumir o pastorado da Igreja Batista de Jordanópolis em

São Bernardo do Campo-SP; Diretor de Missões Pr. Carlos
Alberto Moraes, missionário da Igreja Batista em Orlândia,
residindo em  Batatais-SP.

O Segundo Congresso Missionário Batista
Fundamentalista realizado pela AMI acontecerá na terceira
ou quarta semana de julho de 2005 e poderá ser hospedado
pela Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto-SP.

O Pr. Rúbens Martins Filho, casado com Júlia Moreira Martins, com
quem teve três filhos: Rebeca (20), Oséias (18) e Josias(16) está viven-
do um momento de transição em sua vida ministerial.

O seu ministério começou no Paraguay, onde atuou como missio-
nário durante sete anos, de 1983 a 1990, trabalhando na fronteira de
Iperú com Paranhos e com os índios guaranis em Villa Iguatemi através
da Missão Evangélica Unida, de origem alemã. De 1991 a 1996 traba-
lhou em Araçatuba-SP, onde construiu a Igreja Bíblica Boa Vista. Em
1997, a convite da Igreja Batista Central de Barretos, foi examinado por
um grupo de pastores daquela região antes de assumir o pastorado da
referida igreja. Problemas administrativos levaram-no a deixar a igreja
Batista Central em Barretos e nasceu o Templo Batista Ebenézer. Pr.
Rúbens permaneceu em Barretos de 1997 a 2003 quando decidiu entre-
gar o trabalho para o Pr. Elísio dos Santos da Igreja Batista Indepen-
dente Filadélfia, de Guaíra-SP. Pr. RÚBENS e Pr. ELÍSEO

Família Martins

Ministério Rocha Eterna
Primeira Conferência Brasileira

Dias 25 a 27 de Agosto
A Associação Rocha

Eterna, Ministério em Pri-
sões e Escolas, fundada
nos Estados Unidos há 26
anos, chegou ao Brasil no
ano 2000 e já mantem
quatro missionários brasi-
leiros de tempo integral:
João Henrique Nunes, Ag-
naldo de Araújo Jr, Maurí-
cio Arruda e Eduardo
Duarte.

À frente, da esquerda para a direita:
Pr. Antonio M. Pupin, Diretor Administrativo,

Pr. Paulo Castelan, Presidente,
Pr. Carlos A Moraes, Diretor de Missões. Atrás no
mesmo sentido, alguns pastores conselheiros:

Terrill  Rose, Fernando C. Martins, João Azevedo
Saraiva Jr., Elíseo dos Santos e Leonilson P. Leite.

João Henrique Nunes
Presidente da Associação

Rocha Eterna
Com um déficit de

64,9 mil vagas, o sistema
penitenciário nacional
abriga mais de 235 mil
detentos nas 903 institui-
ções penais no país. O pro-
pósito da AREMPE é par-
ticipar da evangelização
dessas pessoas através do
credenciamento de missi-
onários que trabalhem di-

retamente com os
detentos dando estudos
bíblicos, fazendo
discipulado e encami-
nhando aqueles que já
cumpriram suas penas
para as igrejas locais.

Aqui no Brasil, o Pre-
sidente da Associação é o
irmão João Henrique
Nunes, tendo como Vice
Agnaldo Araújo Jr. Para

que as igrejas,
pastores e lide-
ranças conhe-
çam melhor esse
ministério, nos
dias 25 a 27 de
agosto será rea-
lizado a Primei-
ra Conferência
da AREMPE no
Brasil nas de-
pendências da
Igreja Batista In-
dependente em
Ribeirão Preto
sob a liderança
do Pr. Terrill
Nathan Rose. Os
primeiros 50

pastores que confirmarem
a inscrição ganharão a es-
tadia no Hotel Confort
Inn, ao lado do Novo
Shopping em Ribeirão
Preto durante as conferên-
cias. A data final para con-
firmação é 15 de agosto e
o telefone é (16) 3979-
7867.

Deus tem abençoado

grandemente esse minis-
tério, pois de janeiro a ju-
nho de 2003 os quatro
missionários estão traba-
lhando em sete prisões,
sendo quatro penitenciá-
rias e três cadeias e quase
500 presos já fizeram de-
cisões. Alguns já começa-
ram os estudos e vão cur-
sar o Instituto Bíblico
para Prisioneiros.

As conferências em
Ribeirão Preto-SP conta-
rão com a presença de di-
versos líderes vindo dos
Estados Unidos: Dr. Ricky
Dunsford, Vice-Presidente
para Ministérios Estran-
geiros; Dr. Bobby
Sizemore, Representante
Internacional; Mike E.
Adans, Representante Es-
trangeiro; Kurt La Bouve,
Cantor e evangelista; Dr.
Robbie Morrison, Admi-
nistrador Internacional e
Dr. Steve Jarrett, Relações
com Igrejas Estrangeiras.

Os credenciamentos
para as conferências acon-
tecerão no dia 25, segun-
da-feira, das 16 às 18 ho-
ras no Confort Inn e das
18 às 18:30 horas na Igre-
ja Batista Independente.

Contatos com a Asso-
ciação Rocha Eterna: Rua
Pernambuco, 2015 –
Campos Elíseos, Caixa
Postal 610- CEP-14001-
970-Ribeirão Preto-SP.

mestre deste ano cinco novos
alunos estarão se matriculando
no IBBIS.

O TBI está desenvolven-
do projeto de implantação de
uma igreja Batista
Fundamentalista na cidade de
Cajazeiras, interior da Paraíba,
liderada pelo obreiro Jonábio
Souza e auxiliado por Daniel
Moura Gouveia que é mem-
bro do TBI em Salvador-BA e
irmão do Pr.Joel. A nova con-
gregação  conta com 14 irmãos
e presença média de 20 pesso-

as nos cultos. Cajazeiras fica
no Sertão Paraibano, cerca de
408 quilômetros da capital,
João Pessoa e 1050 quilôme-
tro de Salvador-BA.

No dia 27 de julho de 2003
o TBI organizou a Primeira
Igreja Batista de Arembepe no
município de Camaçari-BA
onde teve o apoio do missio-
nário Frank Prinn filiado à
World Baptist Fellowship
Mission Agency.

O Pr. Joel expressou pu-
blicamente sua gratidão por
toda a equipe que trabalhou para
que o Primeiro Congresso da
AMI acontecesse em Salva-
dor: Pr. Francisco Gomes So-
brinho, presidente da Comu-
nhão Batista Bíblica Baiana, e
pastor da Igreja Batista Betel,
Pr. Tomé Lopes dos Santos,
missionário da AMI fundador
do Templo Batista Ebenézer em
Lauro de Freitas-BA e traba-
lhando agora na fundação do
Templo Batista Jerusalém, Pr.
Raimundo Sá Barreto da Igre-
ja Batista Bíblica Itinga e Pr.
Odenilson S.Figueiredo da
Igreja Batista Regular em Dias
D’Ávila-BA. Seria difícil alis-
tar aqui, além destes pastores e
suas respectivas esposas, as
dezenas de pessoas, incluindo
todos os 45 alunos do IBBIS e
muitos membros de diversas
igrejas da capital e adjacências
que deram sua contribuição nas
diversas comissões.

Da esquerda para a direita, 4 dos pastores da
Comissão Organizadora do Congresso:Joel Moura
Gouveia, Raimundo Sá Barreto, Francisco Gomes

Sobrinho e Tomé Lopes dos Santos.

No dia 30 de junho de 2003 concretizou-se a entrega do trabalho
em Barretos que está sob autoridade da IBIF. Pr. Rúbens e toda sua
família passaram a ser membros da igreja de Guaíra e no momento
está residindo em sua casa própria na cidade de Araçatuba-SP dan-
do apoio a dois dos filhos, Rebeca e Oséias que estão fazendo o
curso teológico, reformando a casa e esperando definições para o
futuro ministério.

Os planos, a princípio, são de voltar ao trabalho missionário no
campo paraguaio, iniciando uma igreja naquele país onde dona Júlia
nasceu e tem suas raízes. O casal fala castelhano. Júlia fala também o
guarani e entende um pouco o alemão. Para o Pr. Rúbens, o momento
é de aguardar a direção do Senhor.

O endereço atual da família Martins é Rua Guilherme de Oliveira,
39- Bairro Antonio Pagan-CEP16056-440-Araçatuba-SP, telefone (18)
3608-8697.

Estabelecimentos Prisionais

Sistema Carcerário Brasileiro
População Carcerária 235.460
Homens 225.275
Mulheres 10.185
Média de presos por 100.000 habitantes 138
vagas disponíveis170.474
Quantidade de estabelecimentos penais 903
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Encorajar é dar coragem, animar, estimular. Estimular
é excitar; ativar, avivar,compelir. Estímulo é incentivo. O
apóstolo Paulo, escrevendo sua segunda carta aos
Coríntios disse que o zelo de alguns estimulam outros
(9:2). Na carta aos Hebreus 10:24, o escritor afirma que a
consideração mútua serve para nos estimularmos ao
amor e às boas obras. Todos nós, de alguma forma, pre-
cisamos constantemente de estímulos para continuar o
que estamos fazendo.

O profeta Jeremias, vivendo dias de aflição junta-
mente com a Nação de Israel, sugeriu que, quando o

Encorajamento

presente é difícil, é possível, para o povo
de Deus,  olhar para  o passado e vislum-
brar a esperança futura. Em Lamentações
3:21 ele diz: “Quero trazer à memória o que
me pode dar esperança”.

Para o cristão, tanto essas boas” memó-
rias” quanto as maravilhosas  promessas do
Senhor servem de encorajamento para se-
guir em frente. Uma das promessas que mais
deve nos estimular é o fato de que não se
pode arrancar páginas nem apagar nada do
que está escrito no Livro da Vida do Cordei-
ro!

Nossos dias são difíceis, não apenas
porque estamos vivendo os últimos dias da
era cristã. Eles são difíceis também pelo fato
de estarmos vivendo uma época de cres-
cente esterilidade das pregações que, mui-
tas vezes, não passam de discursos
triunfalistas que banalizam a fé cristã apre-
sentando-a como uma espécie de imunida-
de contra os problemas e as aflições deste

mundo.
As dificuldades que o crente vive de-

vem servir para torná-lo mais eficiente e não
deficiente. A segunda das sete cartas às
igrejas da Ásia é dirigida à igreja de Esmirna
(Ap 2:8-11), e representa o período históri-
co em que a igreja de Cristo viveu sob forte
perseguição (Anos 100 a 316 a . D.). No
versículo nove está escrito: “Conheço a tua
tribulação” e, logo no versículo dez:”Não
temas as cousas que tens de sofrer”. E, como
promessa sublime, o final do verso onze
promete:”O vencedor, de modo nenhum so-
frerá o dano da segunda morte”. Essa pro-
messa é encorajadora, pois o verso dez fala
de fidelidade “até à morte”.

No contexto da carta à igreja de Esmirna
é bom lembrarmos que a palavra Esmirna
vem da mesma raiz grega da palavra mirra...
Mirra era uma planta aromática que, para
exalar seu aroma precisava ser esmagada .Foi
usada para fazer o óleo que ungiu Arão e
seus sucessores (Ex.30:23), servia também
para perfumar as vestes e os leitos (Sl 45:8;
Pv 7:17; Ct 3:6). Com óleo de mirra se purifi-
cavam as damas na Pérsia (Et 2:12). Os ma-
gos, vindos do Oriente, ofereceram mirra ao
infante Jesus (Mt 2:11).Quando Jesus pendia
da cruz no Calvário, ofereceram-lhe vinho mis-
turado com mirra com o fim de lhe amortecer
as dores do sacrifício (Mc 15:23). A mirra en-
trou na composição das especiarias destina-
das a ungir o corpo de Jesus (Jo 19:39).

Alguém já disse, com muita sabedoria e,
certamente, por experiência, que “algumas
vezes Deus precisa derrubar-nos de costas
para que olhemos para cima”. T.L. Cuyler,
citado em Pérolas para a vida disse que,”
algumas vezes Deus lava os olhos de seus
filhos com lágrimas, para que eles possam
ver corretamente sua providência”.Toda
semente, antes de brotar, precisa morrer. É
por nos esquecermos desse fato que na
maioria das vezes lamentamos quando de-
veríamos expressar gratidão. Precisamos
entender que os tempos de aflições geral-
mente se tornam prelúdios de grandes vitó-
rias para a glória do Senhor.

Fiz todo esse preâmbulo para que che-
gássemos ao ponto em que estamos hoje
como Batistas Fundamentalistas aqui no
Brasil. Estamos superando uma fase difícil
da adolescência do fundamentalismo e ago-
ra já temos os alicerces prontos para cons-
truirmos uma identidade sólida que possa

resultar em maior confraternização entre
todos os Batistas Fundamental istas.
Estamos preparados para nos estimularmos
mutuamente e sermos encorajados a fazer a
obra de Deus com maior ousadia. É hora de
implantarmos mais igrejas para a glória do
nosso Deus.Alguns dentre nós já temos sido
esmagados por mantermos firmes nossas
posições e o perfume já se espalhou como
o da mirra. Isso não quer dizer  que os sofri-
mentos acabaram. Quer dizer que estamos
maduros para entendermos que, de fato, a
exemplo do que aconteceu na vida de Je-
sus, a mirra há de nos acompanhar desde o
nascimento (Mt 2:11), passando pelos dias
de maturidade e de sofrimento (Mc 15:23),
indo até o túmulo (Jo 19:39).

Vemos crescer a apostasia e as dificulda-
des para a pregação da Palavra de Deus, mas
foi para um tempo como este que o Senhor
nos preparou. Dentro dos nossos ministéri-
os, temos experimentado perspectivas de
grandes vitórias, ao mesmo tempo em que,
nos bastidores, onde poucos têm acesso, o
inimigo semeia espinhos.

Levantemos os nossos olhos. Vamos olhar
para o alto e permitir o controle de Deus so-
bre as nossas vidas.Se nós mesmos a contro-
larmos, viveremos de futilidades e abriremos
as portas para a escravidão que tanto interes-
sa a Satanás. Winston Churchill disse que “há
uma única  resposta para a derrota – a vitó-
ria!” E nunca há vitória sem combate!.

�As dificuldades que o crente vive devem servir
para torná-lo mais eficiente e não deficiente.�

Jesus Cristo
disse:”Aprendei de mim”. Ele
é o grande modelo que a igre-
ja tem no cumprimento de sua
missão integral no
mundo.Assim sendo, Jesus é
também o modelo pastoral
para um Ministério que bus-
ca promover uma igreja sau-
dável. O trabalho pastoral:
cuidar, apascentar e alimentar.
Jesus relacionou seu ministé-
rio a questão da santidade do
indivíduo. Seus milagres eram
de saúde de santidade física,
psíquica e
espiritual.Encontramos nos
evangelho, inúmeras ações
salvadoras de Jesus em dire-
ção às pessoas. Ao ser ques-
tionado pelos discípulos de
João Batista sobre sua
messianidade, Jesus
resplandeceu:”os cegos
vêem, os coxos andam, os le-
prosos são purificados, os
surdos ouvem, os mortos são
ressuscitados e aos pobres,
anuncia-lhes o
evangelho”(Lc.7:22).

Mais uma vez o bem-estar
integral é descrito como evi-
dência da presença do reino
de Deus entre as pessoas.
Confirmou-se assim a premis-
sa de que o plano redentor de
Deus está voltado para o res-
gate da integralidade do ser
humano. Vejamos alguns as-
pectos práticos do pastorado:

. Olhar empático sobre as
pessoas: no texto que narra a
multiplicação dos pães, a cena

Jesus Como Modelo Pastoral
De Uma Igreja Saudável

é precedida por um olhar com-
passivo de Jesus que via a
multidão como ovelhas sem
pastor.Jesus identificou-se
com o sofrimento das pesso-
as

. Atitude solícita: Jesus
era solícito, pronto, com o
coração aberto para novos
fatos e situações. Sua grande
agenda eram as pessoas. Ele
abria mão do descanso pes-
soal em função da demanda
de uma só pessoa ou de todo
um grupo.

. Atitude de aceitação: Je-
sus foi reprovado por varias
autoridades religiosas exata-
mente por ter uma postura que
aceitava  os excluídos e en-
fermos da sociedade. Comia
com os pecadores, tinha dis-
cípulos nada convencionais e
conversava com as
prostitutas.Tal ação era pro-
fundamente libertadora.

. Atitude de perdão: Jesus
era a expressão maior da gra-
ça de Deus do perdão
divino.Sua reação para com a
mulher pega em adultério re-
vela um Deus perdoador que
concede libertação da culpa
que aprisiona e impede o cres-
cimento.

. Quebra de preconceitos:
Jesus rompeu barreiras, ques-
tionou e quebrou paradígmas
sem preocupar-se com as
conseqüências para a sua
vida. Conversar com uma mu-
lher samaritana, além de rom-
per a barreira cultural curou a

enfermidade do preconceito e
gerou sanidade para toda uma
aldeia.

. Através do serviço: o
maior sinal de saúde integral
dos relacionamentos com Je-
sus foi ele ter assumido a po-
sição de servo. Procurando
estar entre as pessoas, apro-
veitando as situações para
servir e ministrar graça àque-
les que necessitavam. Lavar
os pés dos discípulos é um
exemplo claro e um gesto con-
creto de serviço.

. Amar até a própria mor-
te: paradoxalmente, morte
também gera vida. Seu amor
pelos discípulos, incluindo
Judas, foi até o f im (Jo.
13:1).Ele compartilhou das
nossas chagas e maldições
por amor. Sua capacidade de
amar, sua compaixão, suas
ações com o propósito de ge-
rar integralidade na vida das
pessoas são aspectos impor-
tantes para nossa vida, igreja
e ministério.

Muitos olham apenas para
os frutos, mas  são cegos para
as razões que produzem os
frutos. O alvo é: em vez de
um programa padrão, origina-
lidade e individualidade com
criatividade. O cerne do cres-
cimento de nossa igreja é que
priorizarmos a adoração, a
comunhão e a evangelização
e isso gera vida.

Pr. Rinaldo Bezerra  IBR da
Fé Mossoró-RN.

“Há duas tragédias na vida.
Uma é não realizar o desejo do
coração. A outra é realizá-lo.”
(George Bernard Shaw)

“Estou convencido de que
não existe fórmula pronta para
o crescimento da igreja, até
porque Deus não
unge métodos, e sim
líderes”. (Carl i to
Paes)

“O homem está
sempre disposto a
bisbilhotar e a averi-
guar a vida alheia, mas tem pre-
guiça de conhecer-se a si pró-
prio e de corrigir a sua   própria
vida”.(Agostinho)

“Não é a nossa capacidade
de pensar, mas a nossa capa-
cidade de nos arrependermos

e perdoar que nos torna dife-
rentes dos animais”. (Philip
Yancey)

“Ser bem-sucedidos para
Deus quando sabemos estar di-
ante de nossas limitações natu-
rais mais fortes traz glória a Cris-

to e alegria irreprimível para nós”.
(H.B.London).

“Cristo não deseja pessoas
que se contentam com o possí-
vel, mas que agarram o impos-
sível”. (C.T.Studd)

“Doutrina sem dever é uma

árvore sem frutos, dever sem
doutrina é uma árvore sem
raízes”. (Talbot W. Chambers)

“O Diabo pode dirigi-lo de
forma extraordinária...Há po-
deres que podem simular qua-
se todas as coisas na vida cris-

tã”. (D.Martyn
Loyd Jones)

“Viva de tal ma-
neira que, se todas
as pessoas fossem
como você e todas
as vidas fossem vi-

vidas como a sua, a terra seria
um paraíso”. (Phillips Brooks)

“Nenhum dever pode ser
cumprido sem luta. O cristão pre-
cisa de sua espada tanto quanto
de sua colher de pedreiro”
.(William Gurnall)

�Confissão é a ferramenta de
Deus para restaurar a comunhão�

(Roger Banier).
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e-mail: info@fbfi.org

Dr. John C. Vaughn
Editor da Revista

Frontline

São Paulo-SP
Gostei muito do intercâmbio entre o Jornal de Apoio e a
revista Frontline.A primeira matéria publicada assinada pelo
Dr. Rod Bell me agradou. Só espero que os irmãos não trans-
plantem as desavenças e controvérsias da América do Norte
para o Brasil. Importação pode ser muito bom, mas pode ser
destrutivo. Vamos importar apenas coisas boas.(M.F).

Goiânia-GO
Li com atenção a matéria escrita pelo jornalista e pastor
Vanderley Borges sobre o nosso estado. Realmente há um
grande desafio para implantação de igrejas
fundamentalistas no estado. Aqui em Goiás há muitos
“evangélicos”, mas poucos crentes verdadeiros. Não pode
haver coisa séria onde os líderes vão à televisão nos seus
programas para desacreditar a autoridade das

Escrituras.(M.S.S)

Manaus-AM
Que bom que o Jornal de Apoio se lembrou do Norte do
Brasil. A matéria do JA 128:”Manacapuru-Um Desafio Que
Pode Se Tornar Projeto” será alvo das orações de muitos de
nós. Há muito espaço para implantação de novas igrejas,
tanto em cidades do nosso interior, como aqui na Capital.
Muitas missões que trabalham por aqui não estão implantan-
do igrejas. Mesmo os trabalhos entre os povos indígenas são,
no mínimo, fachada.(S.M.R.)

Fortaleza-CE
Valeu o alerta! A matéria do JA 128: “A quem Obedecer
As Leis ou a Deus?” levanta uma questão polêmica, mas
necessária, pois estamos entrando numa era muito difícil
para se viver como crente em Jesus Cristo  disposto a
obedecer fielmente às Escrituras. Quem sabe teremos que
voltar aos tempos de perseguições para fazer uma melhor
seleção dos “soldados de Jesus” (R.C.E.C.)

Porto Alegre-RS
A edição 127 do JA mencionou que o próximo congresso
Batista Fundamentalista poderá acontecer aqui em Porto
Alegre em 2006. Mesmo que a decisão ainda seja extra-
oficial,vamos estar orando para que se torne realidade,
principalmente pelo fato de já ser fato a realização, no
mesmo ano,de um congresso ecumênico do CMI aqui na
capital dos pampas.(M.A .S .)

Todos nós já estivemos nas duas posições: sendo guia-
dos e guiando.Portanto, com certeza já experimentamos a
dificuldade de ambos, pois guiar é tão difícil quanto seguir.
Mas há algo que nos atrai mais para o guiar do que para o
seguir. Guiar os outros parece que nos dá a sensação de
poder, de realização.Os que não definem bem a própria posi-
ção acabarão vivendo em completa confusão.

Para guiar  é necessário ter seguidores. O guia só tem
valor quando está guiando alguém.Em nossas reuniões de
exame de candidatos para a ordenação pastoral, nós testa-
mos a liderança do obreiro perguntando-lhe a respeito dos
frutos de sua influência. “Você tem levado almas  a Jesus?
Existem evidências de que as suas mensagens promovem
mudanças nas vidas dos seus ouvintes?” O que realmente
estamos perguntando é:” Há alguém te seguindo?”

Eu era ainda um novo convertido quando, pela primeira
vez na vida entendi a aplicação ministerial desta verdade.
Um grupo de seminaristas jovens veio à nossa igreja para
um fim de semana de trabalho. No sábado, trabalhos braçais
e no domingo ministérios. Estávamos podando árvores, no
sábado quando um deles pediu que eu desse o meu teste-
munho de salvação.  Em poucos segundos tinham se orga-
nizado em congregação espontânea, colocando os troncos
de árvores em um semi-circulo como se fossem bancos de
igreja. Quando dei por conta, já estava pregando para aque-
la congregação improvisada. Isso aconteceu a quase trinta
anos  atrás, e, hoje, quase todos aqueles jovens são líderes
cristãos. Tornaram-se bons líderes porque souberam como
ser seguidores. O mesmo tem acontecido em minha vida.

Paulo justificou que a base de sua liderança estava no
fato de ser, também, um seguidor. Sua liderança baseava-se
no compromisso de ser um imitador de Cristo. Por isso ele
tinha autoridade quando dizia:” O que também aprendestes,
e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei e o Deus
de paz será convosco” (Fp.4:9).”Sede meus imitadores, como
também eu de Cristo”(I Co. 11:1). Paulo, freqüentemente,
falava das vantagens e do valor de seguir um líder. Certa vez
li a observação de um colunista que descreveu o estilo de
liderança de um famoso ativista de direitos civis como al-
guém que “ encontra o desfile e se coloca à frente dele”.

A expressão “liderança de servo” tem sido uma excelen-
te forma de identificar a visão bíblica de liderança. Líderes
bíblicos não só estão dispostos a servir para guiar, mas gui-
am para poderem servir. O foco de tudo deve estar em glori-
ficar a Deus e ajudar genuinamente os outros a fazer o mes-
mo através de sua liderança.Não estão preocupados apenas
em “encontrar o desfile e se colocar à frente dele”, mas tam-
bém em ajudar os seus seguidores a glorificar a Deus.

Um par de versículos em Hebreus esclarece:”Lembrai-
vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus,
a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver.
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente”(Hb. 13:7-
8).Aqueles que são responsáveis para seguir a liderança
freqüentemente justificam a sua rebelião na base da incon-
sistência ou fraqueza humana de seu líder. Mas quando o
final da conversa é o Cristo crucificado e ressureto, este
argumento é injustificado.

É fácil para um líder forte falhar em demonstrar a mansi-
dão de Moisés. Números 12:3 diz: “E era o homem Moisés
mui manso, mais do que todos os homens que haviam sobre
a terra”. Esta é uma declaração espantosa. O homem que
desafiou a Faraó e libertou os escravos hebreus de seu jugo
e não teimosos, guiando-os no deserto por quarenta anos,
formando deles uma nação enquanto os servia como seu
profeta, general e juiz, é tido, por Deus, como “ o homem
mais submisso da terra!” Até aqui vemos um Moisés que
entendeu que a sua liderança estava baseada em seus se-
guidores. Lemos em Números 20:10-12 que, no momento em
que ele deixou a sua carne expressar-se contra a rebelião de
seus seguidores, custou-lhe o direito de desfrutar a meta de
sua própria liderança: entrar em Canaã!

Durante seu ministério pastoral, um amigo meu tinha um
quadro pendurado em seu escritório. Aquele quadro mos-
trava Moisés no Monte Nebo, olhando sobre o seus om-
bros, a  Terra Prometida. A pintura ficava na parede bem em
frente à escrivaninha, como uma constante lembrança de
que o homem de Deus não pode pecar durante sua liderança
sem ter conseqüências. Líderes cristãos guiam pedindo aos
outros para, segui-los enquanto seguem a Cristo. Quando
seguem a carne ao invés de Cristo, as conseqüências po-
dem ser devastadoras, não só para si, como também para os
seus seguidores. Líderes Cristãos que sinceramente ajudam
aos seus seguidores também são seguidores.Não existem
bons guias que não sejam seguidores.

Guiar e Seguir

Traduzido de Frontline por Rachel Leaf
e adaptado pela redação.

Estou casado a quase
nove anos. Vivo  um dos me-
lhores períodos da minha
vida. Considero a missão de
marido e pai, privilégios in-
comparáveis. Gosto muito do
meu trabalho. Como pastor,
passo várias horas por dia no
escritório, reuniões,
aconselhamentos, sala de
aula, visitas... Entretanto, há
um imã no lar que me atrai
diariamente. Quando percebo
que estou perdendo um tem-
po interminável com reuni-
ões, trânsito, computador,
fico pensando seriamente,
como seria mais agradável e
proveitoso estar com os que-
ridos em casa.

Tenho atualmente três fi-
lhos: Lucas (5 ), Laís  (3) e
Henrique (1). Ao estacionar
em frente de casa todos os
dias, até o pequenino conhe-
ce o ronco do motor. Ainda
na garagem, ouço os gritos
de alegria:- “É o papai! O pa-
pai chegou!” Grita o traves-
so Lucas”.  Como de hábito
a Sandra abre a porta do cor-
redor e os três vêm alegre-
mente ao meu encontro an-
tes mesmo que eu tenha tem-
po de colocar a maleta no
chão. Agarram minhas per-
nas com tanta força que, ime-
diatamente, vou agachando e
assim recebo os abraços de
cada um. Nesses momentos
diários, demonstramos nos-
so amor em todos os senti-
dos: visão, tato, audição, pa-
ladar e olfato. Sabe, é sim-
plesmente inexplicável o con-
tato daqueles rostinhos junto
ao meu. Como é gratifican-
te! Trocamos carinhos, dou
fungadas naqueles
pescocinhos, barriguinhas.
Isso é indubitavelmente  me-

Meu Coração Bate Mais Forte Quando Volto Para Casa

Pr. Edgar R. Donato

lhor do que ganhar muito di-
nheiro, ou ter altas
posições!Assim que vou me
ajeitando vejo minha querida
Sandra com um sorriso ilu-
minado à espera do beijo de
chegada. Sinto-me o mais
feliz   dos mortais (para não
dizer dos imortais). São situ-
ações assim que me fazem
recordar das palavra do pas-
tor Allan Cuthbert: “Lá fora,
para o mundo, o ponto mais
alto do casamento é a lua de
mel, depois se inicia um pro-
cesso de decadência. Estou
casado há mais de 25 anos, e

quanto mais o tempo passa,
mais amo minha esposa”. A
experiência dele é real e tam-
bém ocorre comigo, pois à
medida que o tempo passa, e
conheço a Sandra, mais a
amo. Ela e meus filhos são a
minha segunda paixão. A pri-
meira (você já adivinhou), é
o doador da vida.

Na palavra de Deus, o
amor à esposa é sobremodo
exaltado. Na verdade, se exa-
minarmos bem as Escrituras
constataremos que há dois ti-
pos de embriagues permiti-
dos.

1 – Em vez de nos
embebedarmos com vinho, a

ordem é, “enchei-vos do Es-
pírito”. Efésios 5:18

2. Em vez de
“bebericarmos” a mulher
alheia, lembremo-nos da ad-
vertência salomônica: “Ale-
gra- te com a mulher da tua
mocidade (esposa)... saciem-
te os seus seios em todo tem-
po, e embriaga-te sempre
com suas carícias”. Provér-
bios 5:18-19. Eis aí, portanto
dois vícios por assim dizer,
permitidos: prazer, alegria
nas coisas de Deus e com a
mulher amada!

Recentemente ao falar
para um grupo de casais,
alertei às mulheres que não
precisam trabalhar fora, para
receberem bem os seus que-
ridos. Mencionei naquela
oportunidade, o descuido de
algumas, o jeito como acor-
dam, o fato de não se pente-
arem, não cuidarem de suas
vestes, passando o dia trajan-
do roupas surradas.
Infelismente, há mulheres que
têm por hábito concentrarem-
se apenas na faxina, nas rou-
pas por lavar, nas refeições
por preparar; ficando tão ab-
sortas nos deveres do lar, que
acabam se descuidando,  es-

quecendo-se de si mesmas.
Assim sendo, ao final do dia
estão obviamente exaustas,
suadas, mal-humoradas,
queixosas... Ao cair da tar-
de, os maridos voltam para
suas casas e é uma tentação
passarem na frente de um bar,
onde há distrações, mulheres
bonitas, até  nos cartazes das
propagandas de cervejas. A
mente do sujeito divaga co-
locando-o numa encruzilha-
da, e ele começa a pensar com
seus botões:- “como estará o
clima em casa...” E SUCUM-
BE- “ vou dar um tempo ali!”.
Mediante tal situação tão ro-
tineira e real, cabe aqui uma
reflexão: o namoro no matri-
mônio não pode acabar e nem
deve se limitar apenas ao pe-
ríodo que antecede ao casa-
mento. Não podemos deixar
de conquistar um ao  outro
por meio de elogios, declara-
ções de amor, como também
demonstrações verdadeiras de
que o companheiro (a), é
muito precioso (a).

É por tudo isso que o
meu coração bate mais
FORTE, quando estou vol-
tando para casa. Provérbio
27:8 diz assim; “O homem
que fica muito longe de seu
lar é como um pássaro que
voa perdido, longe de seu ni-
nho.” Quando não há com-
promisso de pertencimento,
de conexão com o ninho,
corre-se o grave e irremediá-
vel risco de viver sem ânco-
ras à mercê dos ventos da
perdição e dos descaminhos.

Não deixe, não permita
que isso aconteça com você!

Sandra, Henrique, Lucas, Laís e Pr. Edgar, nosso
novo colunista de Fatos da Vida e Fatos da Bíblia

Enviar Cartas ou E-mail para esta coluna:
Caixa Postal 125 - CEP. 14300-000 - Batatais - SP E-mail: jornaldeapoio@hotmail.com

Conferências
Missionárias

Pr. Carlos A.Moraes
(16) 3761 - 0749
Dir. de Missões

Divulgação de
Projetos Missionários
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1. Porque esta foi a última
ordem e vontade de Nosso SE-
NHOR para cada crente. Os que
desobedecem esta ordem não
estão andando debaixo do Se-
nhorio de Cristo, nem segun-
do a Sua vontade (Me 16:15).

2. Porque somos devedores
ao nosso próximo, de modo
que só ficamos livres da culpa
e do seu sangue, quando com-
partilhamos com ele as boas
novas de salvação (Rm. 1 :14-
15; Ez 3:8; At 20:26,27; I Cor.
9:16; Mt 25:26-20);

3. Porque ser discípulo de
Cristo é seguir o seu exemplo
de vida, e a grande finalidade
da vida de Cristo foi ganhar as
almas perdidas. Esta era a pai-
xão que dominava a sua vida
(Lc 19:10, 41; Mt 9:13);

4. Porque Cristo não mu-
dou seu plano nem seu méto-
do de ganhar almas através da
pregação pura e simples do
evangelho que produz fé e sal-
vação (evangelismo pessoal e
através da igreja) (Rm l:16;
10:14-17).

5. Porque Deus RESPON-
SABILIZOU cada crente salvo
pela salvação ou condenação
dos perdidos. Alguém perdido
não pode salvar-se, nem salvar
ninguém (Ef. 33:8,11; I Tm
2:4; Rm 10:14).

Razões Porque Ganhar Almas é a
Maior Missão do Crente e da Igreja

lho É O MAIOR BEM que po-
demos fazer a alguém.

7. Porque a tarefa é
grandiosíssima, urgente e os
obreiros são poucos. Ao deixar
de pregar o evangelho, come-
temos um crime terrível contra
as almas perdidas. (Mt 9:37-

38)
- É preci-

so aprovei-
tar bem o
tempo e as
oportunida-
des para fa-
zer a obra de
evangelização
(Ef 5:16)

O tempo
do mundo e
dos homens
se esgota ra-
pidamente o
fim dos tem-
pos está pró-
ximo, e a

vinda de Cristo não tarda, O
Espírito Santo não contenderá
para sempre com o homem, por-
tanto, o que não evangeliza é
aquele que serã achado vergo-
nhosamente dormindo, quando
devia está fazendo a obra para
o qual foi salvo e chamado a

No dia 28 de dezembro de
1959, um grupo de irmãos em
Cristo: Joaquim Neves
Roberto, Mauro Galdino da
Silva, Salomão Lima da Sil-
va, Pedro Alves de Brito
(Pedro crente, como ficou
conhecido), José Faustino da
Silva e Hidêe Brasil Maga-
lhães Lima, todos da cidade
de Boa Vista RR, reúnem-se
na Primeira Igreja Batista
Regular da capital  de
Roraima com o propósito de
organizar uma missão. Nascia
naquele histórico dia, há 45
anos, a Missão Batista Regu-
lar Paulo de Tarso.

Nas  últimas quatro déca-
das e meia de plena ativida-
de da MBRPT no vasto cam-
po roraimense e amazonense,
muitos frutos já foram colhi-
dos para a glória de Deus.
Atualmente a missão tem tre-
ze projetos em andamento
com os respectivos missioná-
rios: Marly Davi da Silva, le-
vantando sustento: Severino
Amaral Moreira, Nova Olinda
do Norte-AM; Raimundo
Novisto Ângelo da Costa,
Canutama-AM; Raimundo
Inácio Mendes, Tefé-AM:

Missão Paulo de Tarso
Raimundo José de Souza,
Boa Vista RR; Osmar
Rodrigues de Oliveira,
Anori-AM: Maria das Dores
Castro Pinto, Japurá-AM;
José Nascimento de Souza,
Tabatinga-AM; Francisco
Mendes dos Santos, Manaus-
AM; Eula Muniz Mendes,
Tefé-AM; Edson Pereira de
lima, Maraã Japurá-AM;
Carlos Macedo dos Reis
Borba-AM; Agamenon Lucas
do Nascimento., Juati-AM.

A missão é regida por um
conselho eleito pelas igrejas
em Assembléia Bienal e atu-
almente é composto pelos se-
guintes membros: Presidente,
Pr. Cláudio Rolim da Fonse-
ca (IBR Luz Brilhante); Se-
cretário,  Pr.  Raimundo
Augusto Castro (IBR Beréia);
Vice-Secretária, Maria de Fá-
tima Barros (IBR da
Glória).Tesoureiro, Pr. Delmo
da Cruz Oliveira (IBR Luz
Brilhante); Vice-Tesoureiro,
Pr. João Costa de Souza (IBR

Canaã); Secretário de Candi-
datos, Pr. José Moraes Duarte
(IBR Elim); Vice-Secretário
de Candidatos,  Pr.  Jones
Klinto da Silva  Monteiro
(IBR Maranata) .  Outros
membros do Conselho são: Pr.
Elias Alcântara dos Santos
(IBR de Nova Olinda do Nor-
te); Diácono Júlio Gomes
Rodrigues (IBR Maranata);
Lourival Dutra Simões Jr
(IBR Ebenézer); David da Sil-
va Borges (IBR Bereía) ; Pr
Joaquim Castilho de Olivei-
ra (IBR de Manacapuru-AM).

Para fazer parte da missão,
o  candidato precisa preen-
cher todos os requisitos
estatutários através do preen-
chimento de formulários pró-
prios com dados pessoais,
testemunho de conversão e
chamado ministerial e posi-
ção doutrinária. Deve ser
membro de uma Igreja Batis-
ta Regular filiada à AIBRAM-
Associação das Igrejas Batis-
ta Regulares da Amazônia.

A revista Missão Mulher
está no quinto ano de
circulação.Trata-se de uma publi-
cação quadrimestral  da
SAIBRES do Brasil com objeti-
vo de promover comunhão,
edificação e cooperação ativa na
obra missionária. A SAIBRES-
Senhoras Associadas das Igrejas
Batistas Regulares realiza um en-
contro anual sempre no último
sábado do mês de maio. Esse
encontro tem duplo propósito: re-
encontrar as conhecidas e alcan-
çar novas pessoas para Cristo.
Há, também o retiro anual que é
realizado em um final de semana
prolongado, de acordo com pro-
gramação prévia. É nesse retiro
que geralmente acontece a elei-
ção da nova diretoria.Neste ano
o retiro acontecerá nos dias 17 a
19 de outubro no Grande Hotel
Serra Negra em Serra Negra-SP.

A atual  Diretoria da
SAIBRES está assim composta:

Missão Mulher
Presidente,  Rosiris Barbosa
Corrêa: Vice-presidente, Mara
Santos; Tesoureiras, Regina He-
lena e Hagar da Silva;
Secretária,Rosângela C. da Sil-
va.

A revista, Missão Mulher é

dirigida por Rénny Snare e
Rosires Ferreira, tendo no Con-
selho de Redação, Regina Hele-
na B. Andrade e Pr. Eládio José
dos Santos. As pessoas interes-
sadas na revista poderão fazer
assinaturas anuais, mesmo não
pertencendo à membresia de uma
Igreja Batista Regular. Trata-se de
um bom material para ser usado
na vida devocional, nas reuniões
de senhoras e outras ocasiões es-
peciais.

Para contatar a revista: As-
sinaturas: Rita de Cássia (11)
5872-1853, E-mail: moniquerc
@ ig.com.br ou Rosângela (11)
4164-3490, E-mail: rosa.bia @
ig.com.br; publicidade: Silvana
Goulart  (11) 6283-2431, E-
mail:sgrbani @ ig.com.br. A re-
dação e administração: Rénny
Snare  (11)  5928-3277,  E-
mail:snare@ attglobal.net ou
Rosires Ferreira (11) 5667-
4803.

. A todo perdido a ordem
de Cristo é: VINDE (Mc.
16:15).

. A todo salvo  a ordem de
Cristo é: IDE (Mc. 16:15)

6. Porque qualquer pessoa
que não se converter ao evan-
gelho de Cristo, realmente irá
para o infer-
no, e a prova
de que um
crente real-
mente acredi-
ta nisto é ES-
F O R Ç A N -
DO-SE AO
M Á X I M O
PARA GA-
NHAR AL-
MAS PARA
CRISTO. Al-
guém falou
que PRE-
GAR O
E VA N G E -
LHO É:

. Arrancar as almas do fogo
( das chamas do inferno eter-
no) (Judas 23; Apoc.20:10,
15;21:8)

. Arrancar as almas da boca
do leão – ( das garras de Sata-
nás) (Amós 3:12; I Pe 5:8)

Portanto, pregar o evange-

fazer (João 9:4; I Ts 5:1-6; Gn
6:3; II Ts 2:6,7).

- A morte pode surpreender
a qualquer momento a qual-
quer um de nós ou a qualquer
um de nossos conhecidos, ami-
gos, colegas, vizinhos e paren-
tes. Como será doloroso saber
que nada fizemos para salvá-
los. Como será triste compare-
cer diante de Nosso Senhor de
mãos vazias, por ocasião do
Tribunal de Cristo (Lc
12:19,20; Hb 2:3; 9:27; II Cor
5:10,20).

- A maior necessidade do
homem é de natureza espiritu-
al, ou seja, o homem precisa
desesperadamente de Cristo.
Aqueles que realmente conhe-
cem a Cristo, dão prova que
são salvos, demonstrando o
profundo amor que têem a Cris-
to, através do seu incansável
esforço no sentido de compar-
tilhar o amor que sentem por
Cristo. O verdadeiros salvo
não pode calar-se pois o amor
de Cristo o constrange a falar,
o comove a proclamar as gló-
rias de Cristo e de seu Evange-
lho. (II Cor 5:14-15;
At.20:23,24;21:13; Rm 9:1-3;
II Tm 2:9,20).

O autor é Pastor da Igreja
Batista Regular Emanuel

Fortaleza-CE

A agenda do estudante tem momentos de gran-
de tensão e de calmaria. São pelo menos quatro
períodos, ao longo do ano, de testes em cada ma-
téria. Enquanto a prova não vem, acumulamos co-
nhecimento. As páginas das anotações aumentam;
também os exercícios, as pesquisas, trabalhos em
grupo... finalmente o  dia da prova, as pressões,
preocupações e os receios. Na hora das respos-
tas, esprememos o cérebro, esquentamos os
neurônios. Às vezes dá branco, às vezes flui.

Da mesma forma é a vida em geral. Passamos
momentos calmos na rotina metódica. Tudo pa-
rece previsível, os mesmos horários, a mesmice
do trabalho, a manutenção dos relacionamentos.
Enquanto avançamos na idade, cresce a bagagem
da vida e inesperadamente elas vêm... isso mes-
mo, as provas aparecem. Diferentemente das ma-
térias acadêmicas, não sabemos o dia, o horário,
nem a forma: um acidente que nos imobiliza, a
impossibilidade de manter os estudos, um relaci-
onamento rompido, alguém que nos decepciona,
um querido que parte, uma indesejável doença
ou a perda do emprego. E agora? Como lidar com
estas questões? E o preparo para superá-las?

Na Escola da Vida há matérias tão estranhas!
Sentimo-nos como um zero à direita ou à esquer-
da da página existencial. Quem não passa por mo-
mentos de desânimo?

Mas pensemos na importância da AVALIA-
ÇÃO. Como cresceríamos sem ela? Como o alu-
no poderá ser qualificado se não demonstrar apti-
dão? Como aprová-lo se não há progresso? Do
mesmo modo, as situações adversas testam nossa
maturidade. Deveríamos olhá-las como discipli-
nas que trabalham o ser integral e não apenas um
estudante de quatro paredes.

O que mais precisamos é de um excelente pro-
fessor. Alguém que nos ensine e acompanhe 24
horas por dia. Quem senão o Mestre dos mestres?

�Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem, per-
manece em mim, e eu, nele,

esse dá muito fruto; porque sem mim nada
podeis fazer.� � João 15.5

No relacionamento com Jesus obtemos a seiva
da vida, a energia necessária, as motivações que
nos colocam no rumo certo e o conhecimento li-
bertador. Não somos auto-suficientes. Somos frá-
geis e limitados. Além do mais, batalhar sozinho
é como subir escadas o tempo todo. Precisamos
de uma escada rolante. Uma força extra que só
encontramos no Todo-Poderoso.

Não podemos fugir das circunstâncias difíceis.
Elas são inexoráveis. No entanto, podemos nos
apropriar da graça de Deus.

�Então, ele me disse: A minha graça te basta,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.

De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas
fraquezas, para que sobre mim

repouse o poder de Cristo.� � II Coríntios 12.9
Só assim conseguiremos enfrentar as duras pro-

vas e outras provas.
�Estarei com vocês todos os dias até a consu-

mação dos séculos.�- Mt. 28.20

Provas e Provas

Pr Claúdio Rolim Fonseca
Presidente da
Missão Batista

Regular Paulo de Tarso

Informações mais deta-
lhadas são fornecidas aos
condidatos que poderão se di-
rigir à Missão Batista Regu-
lar Paulo de Tarso no
segunite endereço: Rua
Paraíba, 300-São Francisco,
CEP 69057-020, Manaus-
AM, telefone/fax (0xx92)
633-3417.

Pr. José Laérton

Rénny Snare e Rosíris Ferreira
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Você gosta de segurar a mão de alguém que você ama? Eu
gosto. O que é a primeira coisa que fazemos com um recém
nascido? Colocamos nossa mão ou um dedo na mãozinha do
bebê. É tão bom quando o bebê coloca seus dedinhos bem
apertados ao redor do nosso dedo.Quando meu Daniel era
bebê ele era adorável. Olhos azuis bem gordinho e sorridente.
Eu já estava esperando a Darla quando ele tinha um ano e
pouco. Nossa casa tinha uma escadaria grande na entrada. Eu
não podia carregar Danny para subir a escada, então fiz uma
brincadeirinha educativa com ele para facilitar subir  as esca-
das. Eu segurava a sua mão e contava um,dois,três para subir
a escada e também ensiná-lo a contar. Ele nunca chegou a
falar o três. Dizia apenas um,dois, um, dois, um, dois...

Eu me lembro também do tempo em eu segurava a mão do
meu pai .Ele tinha dois metros e tanto. Toda vida ele pesava
110 quilos sólidos! Homem grande e forte em muitos senti-
dos... o único de 5 irmãos que não tinha o vício da bebida. Eu,
como criança, sentia-me tão segura andando em qualquer lu-
gar ao lado dele e segurando a sua mão. Dou graças a Deus por
ter tido um pai no qual podia confiar para me proteger. Ele era
severo na disciplina. Ele não precisava usar a vara comigo...
somente o seu modo de olhar bastava. Ele era forte, mas terno,
e eu podia sentir essa ternura quando ele segurava minha
mão.

Meu relacionamento com Deus, meu Pai Celestial tem sido
mais fácil por causa da  figura de pai que eu tive. Eu sei que
meu Deus Pai é justo, severo e me disciplina quando estou
errada, mas eu confio nele plenamente para me proteger, para
guiar os meus pés para me confortar, para me dar amor e cari-
nho. Por quê? Porque eu sei que Ele está segurando a minha
mão. Quando eu tenho medo, somente tenho que pegar na sua
mão e me sinto segura. Quando está tudo escuro, eu às vezes
clamo. �Meu Pai você ainda está Ai? Logo eu sinto a sua mão.
Desde a minha mocidade tenho uma música predileta que
canto muito. A letra diz:

�Nunca andarei sozinha, Ele segura a minha mão.
Ele guardará cada passo que eu der, E se eu cair, sei que

ele vai me apoiar.
Até o dia que ele me dirá porque posso sentir a sua mão
E é só isto que preciso saber.�
Se você está se sentindo sozinha desamparada, temerosa e

insegura, coloque sua mão nas mãos Daquele que acalmou as
ondas do mar da Galiléia. Não há lugar mais gostoso e mais
seguro para estar do que segurando nas mãos de Deus!�

Leia estes textos bíblicos: Jó 19:21; Salmos 16:11; 68:31;
Eclesiastes 2:24; Isaías 40:12; João 10:28-29; Hebreus 10:31.
Existem mais de noventa referências sobre a �mão � na Pala-
vra de Deus.Eu me lembro da primeira vez quer meu filho
Daniel ofereceu-me a sua mão.Ele estava no último ano do
científico e logo iria fazer a faculdade nos Estados Unidos.
Nós estávamos na Igreja do Vale do Jatobá. Ainda não tinha
asfalto na frente da igreja e o terreno era difícil para andar,
especialmente porque estava chovendo. Quando sai do carro,
Daniel estendeu seu braço comprido (igual o do meu pai!) e
me deu a mão. Ele me apoiou para atravessar uma pequena
poça de água acumulada. Eu me senti tão bem e tão amada e
protegida. É maravilhoso para uma mãe perceber o carinho  a
proteção e o amor de um filho que ela um dia ensinou a con-
tar: um,dois,um, dois...

Me lembro também da primeira vez que meu marido segu-
rou a minha mão. Estávamos fazendo um passeio num lugar
chamado Dowling Park... um lugar de lazer que fica perto do
Baptist Bible College em Springfield. Como todos os alunos,
não tínhamos dinheiros para passeios, mas este parque tinha
vários lugares interessantes para olhar e era grátis! Um dos
lugares era uma caverna natural. Eu queria examinar o lugar
porque achava que seria romântico! Quando entramos estava
muito escuro e o piso muito desigual e estranho. Quando meu
futuro esposo demorou para me oferecer a mão (ele era muito
tímido), tomei a iniciativa e disse: �Eu tenho medo de andar
aqui mas me sentiria mais segura e firme se você segurasse a
minha mão.� Agora já fazem mais de 45 anos que estamos
andando de mãos dadas e além da mão do meu Pai celestial,
não tem outra mão mais preciosa e segura do que a mão do
meu marido.

Nós segurávamos as mãos dos nossos filhos quando eram
pequenos na hora de orar para as refeições. Começamos isto
para que eles não colocassem as mãos nos pratos de comida.
Mas com o passar dos anos, este ato passou a simbolizar a
união da família ao redor da mesa. Agora estamos apenas eu e
meu esposo, mas ainda seguramos as mãos na hora da oração.
Muitas vezes quando estamos chateados ou aborrecidos so-
bre alguma falha ou problema real, este simples ato de segurar
as mãos restaura nosso amor e a paz que está faltando em
nosso relacionamento. Experimente! Funciona, acredite!

�Até quando, Senhor, cla-
marei eu, e tu não me escuta-
rás? Gritarei: violência! E não
salvarás? Por que razão me
fazes ver a iniquidade, e ver a
vexação? Porque a destruição
e a violência estão diante de
mim; há também quem susci-
te a contenda e o litígio.Por
esta causa a lei se afrouxa, e a
sentença nunca sai, porque o
ímpio cerca o justo e sai o
juízo pervertido� (Hab 1:2 a
4)

A situação mundial,cada
vez, mais caótica em todos os
setores da vida, vai deixando
claro aos crentes em Jesus o
quanto o arrebatamento dos
salvos está próximo.

Diante do que vemos e ou-
vimos sobre o que vem acon-
tecendo à humanidade, vamos,
envolvidos cada vez mais pela
oração, anelando pela inter-
venção de Deus no mundo ar-
rebatando-nos �num abrir e fe-
char de olhos� Não está dando
mais para agüentar o que o pró-
prio homem acabou provocan-
do: uma situação insustentá-
vel de medo, violência destrui-
ção da família e inversão de
valores. Tudo predito pelas Es-
crituras. Está escrito �... mas os
homens maus vão de mal a pior,
enganando e sendo engana-
dos� (2 Tm 3:13).

A cada dia que passa, mais
e mais o clamor do salmista vai
se transformando na oração
dos salvos:�Até quando Se-
nhor?...� (Sl 13:1). Amamos a
vida que o Senhor nos deu, é
claro. E é por isso que este pre-
fácio à Grande Tribulação,
aflitivo aos nossos princípios
de vida, serve para que,
contritos e quebrantados, bus-
quemos mais as cousas do alto
desligando-nos assim, cada
vez mais da vida terreal.

O quadro feio do mundo

Até Quando?
vai mostrando à Igreja de Cris-
to que somente há uma saída
diante da anarquia dominan-
te: é para o alto. É preciso, e o
momento nos incita a isso, orar-
mos mais e buscarmos mais
semelhança com Jesus Cristo.
Mais comprometimento com
Deus e sua abençoada Palavra.
Mais purificação com o �cor-
po de Cristo� (a Igreja), afinal,
como escreveu o autor de
Hebreus, �Não deixemos de
congregar-nos, como é costu-
me de alguns; antes façamos
admoestações, e tanto mais
quanto vedes que o dia se apro-
xima� (Hb 10:25)

Através deste
envolvimento com o céu é que
vamos �tirando força da fra-
queza�, para suportarmos a
mente anárquica e oposta a
Deus que nos leva ao gemido:
�Até quando, Senhor?�

1. Até quando, Senhor, te-
remos que ver o evangelho ce-
dendo às imposições do mun-
do? O culto solene e reverente
transformado em �ajuntamen-
to solene� enaltecendo o ho-
mem? É dança pandeiros,
atabaques, coreografias e etc.

A situação de boa parte do
mundo evangélico foi bem
definida por uma senhora que,
inconformada com sua Igreja,
que tinha abraçado todas es-
sas excentricidades modernas,
queixou-se recentemente:
�Quando é que a   Igreja vai
parar de entreter os bodes e
voltar a alimentar as ovelhas�?
(Trecho extraído do site
fundamentalista bíblico).

2. Até quando, Senhor, te-
remos que presenciar a destrui-
ção da família ouvindo  �en-
tendidos� que apóiam o movi-
mento do �ficar com�? Não é
preciso casar, basta �ficar�.
Após um dia, semana ou me-
ses dando vontade basta pro-

curar outra pessoa e satisfazer
os apetites da carne. É a
oficialização do
�sodomogomorrismo� e a de-
cretação do fim da família.

Muitos já viram (é repug-
nante aos salvos) um determi-
nado reclame da Coca-Cola.
Um casal  se despede. Os pais
do moço o chamam . Como
lembrança dos momentos pas-
sados, a jovem fica  com uma
latinha do citado refrigerante.
Chegando em casa, satisfeita
pela aventura imoral que leva,
coloca a latinha numa estante
ao lado de �muitas outras�.
Deitada, observando so �tro-
féus� da safadeza, sorri insinu-
ando e ensinando a sua gera-
ção que �ficar, essa é a real�. E

das e jogadas ao mundo dos
tóxicos. Era de horror. Filhos
matando pais e vice-
versa.Insegurança nas escolas
por causa do terror; outrora,
quando se ia a escola, como
lazer, no recreio, brincava-se
com pião, bolinha de gude ou
�jogo de figurinhas�.Hoje pas-
me, tais passatempos foram
substituídos pelas armas auto-
máticas e bombas de terror,
matando por qualquer motivo,
seja um professor, ou colegui-
nha de classe.

A situação está feia,
incontrolável. É visível o dito
do Senhor. �Cousa espantosa
e horrenda se anda fazendo na
terra� (Jr 5:30). Estamos exa-
tamente testemunhando tal pa-

o que falar da �parada do or-
gulho Gay� com milhares de
pessoas desfilando em apoio
ao que a Bíblia chama de �abo-
minação�? Até quando, Se-
nhor?

3. Até Quando Senhor, vi-
veremos ameaçados pela �vi-
olência que se levanta como
vara de iniqüidade�? O pâni-
co se espalha. É tempo de per-
plexidade. Casas que parecem
verdadeiras fortalezas para se
defenderem da onda malígna
da maldade! Crianças seqües-
tradas, sexualmente molesta-

lavra. Somos a geração,
pelo que estamos vendo,
do �Até quando, Se-
nhor?�

Sabemos que todas
essas coisas precisam
acontecer para que se
cumpra a palavra proféti-
ca. Por um lado gememos
pela face feia do mundo
e pela decadência dos va-
lores espirituais; por ou-
tro lado, como nos exor-
ta a Bíblia, há um regozi-
jo em saber que �a nossa
redenção está próxima�.

O lado positivo desta situ-
ação negativa aos salvos é,
além de apontar para o juízo
de Deus sobre os homens per-
versos e a conseqüente
arrebatadura da Igreja um des-
ligamento das cousas materi-
ais e um anseio maior pela
volta de Jesus, para o verda-
deiro reinado de justiça e paz.
Os crentes sinceros já estão
sentindo na alma tal
desejo.Enquanto aguardamos
o Senhor a injustiça nos leva
a gemer. �Até quando, Se-
nhor�?

Pr. José Infante Jr.
P.I.B.B. de Vitória da Conquista - BA

No início de setembro de 2003
o Pr. Rogério Inácio e sua esposa
Isis Marinho, partem para etapa fi-

Apinajés para Cristo
PE, onde vive a sua família, o casal
partirá para a aldeia que fica próxi-
mo à cidade de Tocantinópolis-TO.

Pr.  Rogér io  fo i  para o
STME em 1998.Naquele mes-
mo ano iniciou o namoro com a
Isis que já era missionária entre
os apinajés há cinco anos. No
ano 2000, o seminarista Rogé-
rio conheceu o povo apinajé que
lhe deu o  nome de “Pephô”
(guerreiro). Em 2001, depois de
ter se casado com Isis e conclu-
ído o bacharelado em teologia,
Rogério voltou à aldeia antes de
partir para as etapas seguintes

nal antes deirem para o campo mis-
sionário para a evangelização do
povo Apinajé. Membro da

 IBI de Orlândia-SP,Pr. Rogé-
rio é formado em teologia pelo Se-
minário Teológico-Missionário
Emaús e preparo missionário e
lingüístico pelas escolas da Mis-
são Novas Tribos do Brasil.

Pr. Rogério continua visitando
as igrejas para divulgação do seu
ministério e, até o final de agosto
está residindo nas dependências da
IBI em Orlândia-SP. A sua esposa
Isis está grávida e logo após o par-
to, que deverá ocorrer em Recife-

de seu preparo missionário.
Nessa época, já estava ordena-
do pastor pela IBI de Orlândia.

Os pastores que deseja-
rem fazer contato com o Pr.
Rogério para divulgação do
seu trabalho deverão entrar
em contato com o Pr. Lor iva l
P e d r o s o  p e l o  t e l e f o n e
(0xx16) 3726-6194-. A par-
t ir  do momento em que o ca-
sal Inácio part ir  para o cam-
po missionário, o seu ende-
reço será o seguinte: Caixa
Postal 11- CEP 77900-000-
Tocantinópolis-TO.Pr. Rogério e Ísis

Segurando as Mãos
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O Pr. Moisés Gomes de Oliveira, Pastor da Igreja Batista
Independente de  Santarém, esclarece o que se segue:

1. Que se equivocou em sua nota para o Jornal de Apoio,
edição 125, quando disse que a referida Igreja estava abando-
nada e precisava de alguém para reerguê-la.

2.    Que o que quis dizer foi que, em razão da falta de receita,
os reparos necessários  no patrimônio da Igreja, especialmente
nas salas da E.B.D não foram feitos, visto que a maioria dos
irmãos está sendo  vítima do desemprego que  assola a cidade.

3. Que já solicitou seu desligamento da Missão Batista In-
dependente do Amazonas.

4. Que é membro da Igreja Batista em Dom Pedro I- Manaus
–AM.

Santarém – Pará

Nota de Esclarecimento

SÃO PAULO
São Paulo
O Seminário Batista Regular de
São Paulo mantém o curso SETA-
Seminário de Ensino Teológico
Alternativo, ministrado em
módulos com três encontros em
cada bimestre, aos sábados das
08;00 às 17:00 h. Nos módulos
estudam três turmas simultâneas:
primeiro, segundo e terceiro e
quarto anos. Os módulos que es-
tão acontecendo nos dias 02 e 30
de agosto e 20 de setembro: Teo-
logia Sistemática, Evangelismo e
Pedagogia da Educação Cristã. Os
próximos módulos nos dias: 18
de outubro, 11 de novembro e 6
de dezembro serão: Como Estu-
dar a Bíblia, Técnica de Palestra e
Formação Espiritual.
Para obter maiores informações:
SETA,  Avenida Ipiranga, 877-3º
andar-CEP: 01039-000-São Pau-
lo-SP; E-mail:sebarsp @ aol.com;
telefones (0xx11) 223-4928 e
3331-6967; Fax (0xx11) 223-
4882.
Embu-Guaçu
A Primeira Igreja Batista em Cipó,
sob a liderança do Pr. Eliel Bar-
bosa de Souza completou no mês
de abril último, 14 anos de orga-
nização. Há cinco anos a PIBC
mantém uma congregação em Jar-
dim Campestre (Cipó) e neste mês
de agosto de 2003 a Congrega-
ção em Jardim Emília (Embu-
Guaçu) completa dois anos: A
PIBC tem o privilégio de possuir
9 seminaristas no Curso Seta do
Seminário Batista Regular de São
Paulo e no Curso de treinamento
da APEC Aliança Pró-
Evangelização de Crianças.

Guarulhos
O Pr. Valdir Ramos, da Igreja Ba-
tista Bíblica em Cumbica, está com
novo endereço para correspon-
dência: Rua Cônsul Orestes Cor-
reia, 221-Bairro Macedo-CEP-
07197-040-Guarulhos-SP. O te-
lefone residencial é (0xx)6463-
2012. A IBB em Cumbica está em
fase de reforma do templo e o Pr.
Valdir juntamente com toda a
liderença da igreja conta com as
orações dos irmãos.

São Paulo
A edição 2181 do jornal The
International Jerusalém Post, pu-
blicou uma carta do Dr. Thomas
L.Gilmer, presidente do grupo
Amigos de Sião, manifestando
apoio ao Estado de Israel e aos
judeus espalhados por todo o
mundo. O grupo Amigos de Sião
publica um boletim com notícias
e informações importantes sobre
Israel. Para recebe-lo entre em
contato: Caixa Postal 57055-CEP
0489-970-São Paulo-SP. Telefo-
ne (0xx11)5058-6669,Fax 5543-
4122.

Campinas
Em maio de 2003 a Igreja Batista
Bíblica em Jd. Aeroporto, lidera-
da pelo Pr. Osmar Vandete come-
morou 24 anos de fundação. Nos
dias 3 e 4 aconteceram dois cul-
tos para marcar o evento, tendo
como pregador o Pr. Joel Santos
da IBB em Borda da mata-MG. O
Pr. Osmar tem como auxiliar, o
Pr. Almir Rogério Ribeiro da Sil-
va, consagrado através da própria
igreja.

Osasco
ACC-Assessoria, Consultoria e
Cursos sediada em São Paulo, ca-
pital, oferece seus serviços para
igrejas, escolas, missões e outras
organizações afins. O Master
P l a n n i n g - P l a n e j a m e n t o
Estratégieo é a ferramenta certa
para líderes, gerentes, diretores,
executivos e presidentes de orga-
nizações com ou sem fins lucrati-
vos, cuja responsabilidade é
direcioná-la para um alvo que ga-
ranta os resultados esperados. Para
maiores informações:
www.alicerces.com.br; E-
mail:cursos @ alicerces.com.br;
telefone (0xx11)3696-0046: Rua
Sérgio Ribeiro da Silva, 29-
Jd.Bonança-CEP:06260-113-
Osasco-SP

Altinópolis
Com a presença de diversos pas-
tores e obreiros da região Nor-
deste do Estado de São Paulo, a
IBI de Altinópolis hospedou a

reunião bimestral de pastores no dia
19 de julho de 2003. Sob a lideran-
ça do Pr. José Ênio Darini, a reu-
nião teve três peregadores: Pr. Terrill
Nathan Rose, da iBI de Ribeirão
Preto-SP, César Aparecido Rosa, da
IBI de Pontal-SP e Pr.Arnold Co-
mer, de Seagroze, Carolina do Nor-
te,. EUA.A próxima reunião regio-
nal acontecerá na IBI em Ribeirão
Preto no dia 18 de outubro de 2003.

Batatais
O Pr. Carlos Alberto Moraes, Dire-
tor de Missões da AMI, trabalhan-
do na divulgação da missão tem a
seguinte agenda: Cumprida  em ju-
nho e julho: Dia 7/6 Igreja Batista
Regular de Caçapava-SP; 8/6-Tem-
plo Batista Bíblico de Jacareí-SP;
Dias 14 e 15/6-Igreja Batista Boas
Novas em Sales de Oliveira,  Dia
22/6-Igreja Batista Independente
em Batatais-SP; Dias 28 e 29/6-
Templo Batista Bíblico de São José
dos Campos-SP; 22 a 26/7-Con-
gresso da AMI em Salvador-BA. A
Cumprir  em agosto: Dia 3-Igreja
Batista Messias, em Leopoldina-
MG; Dias 8 e 10 Na Igreja Batista
Independente em Morro Agudo-SP;
Dia 17 no Templo Ba tista de
Indianópolis, São Paulo-SP; Dias 23
a 31 em diversas igrejas em Campo
Grande-MS. Contatos para visitas
às igrejas: Caixa Postal 125-
CEP:14300-000-Batatais-SP, tele-
fone (0xx16)3761-0749, E-
mail:prca.moraes@bol.com.br.

RIO GRANDE DO NORTE
Mossoró
No mês de agosto de 2003 a Igreja
Batista Regular da Fé, liderada pelo
Pr. Rinaldo Bezerra da Silva, co-
memora 28 anos de organização re-
alizando diversos eventos voltados
para a família. Desde agora, está
sendo anunciado no Boletim da Fé
(boletim da igreja), o início das
aulas do Seminário Teológ ico
McClanahan para o dia primeiro de
março de 2004. Para o primeiro ano
serão abertas 40 vagas. Maiores
informações:www.igrejadafe.org.br;
E-mail:ibrfe@uol.com.br e
igrejadafe @ igrejadafe.org.br: te-
lefones (0xx84)312-2699 e 312-
6489.

ALA GOAS
Junqueiro
A Igreja Batista Bíblica de Junqueiro
adquiriu, com muito sacrifício, um
terreno de 900 metros quadrados
no povoado Retiro, onde deverá ser
construído um grande templo para
a congregação local. A igreja não
tem os recursos disponíveis, mas já
iniciou a construção no dia 3 de
agosto com o lançamento da pedra
fundamental. Se Deus colocar no
seu coração o desejo de ajudar nes-
ta obra entre em contato com o pas-
tor Rosalvo Jesus Marinho Filho
pelo telefone (0xx82) 541-1630 ou
pelo seu endereço:Travessa Frei
Pascasio, 81-CEP:57270-000-
Junqueiro-AL.;

BAHIA
Salvador
No dia 19 de julho de 2003 aconte-
ceu no templo da Igreja Batista Bí-
blica Monte das Oliveiras em Bos-
que Real, a ordenação do Pr.
Gildásio Azevedo Brandão que pas-
sou a  pastoreá-la. Gildásio é oriun-
do da Igreja Batista Salém e foi exa-
minado na sede daquela igreja pelo
Concílio de pastores presidido pelo
Pr. Francisco Gomes Sobrinho da
IBB Betel, Salvador-BA, tendo
como examinador o Pr. Ronald
Collins da IBB Monte Sião em
Simões Filho-BA.O secretário foi o
Pr. Milton França Fernandes do TBB
Salém em Camaçari-BA. Os demais
pastores que compuseram o Concí-
lio foram: Humberto Vieira, Vicente
Pando C. dos Santos, Antonio Silva
Santos, Florisvaldo dos Santos
Xavier e Raimundo dos Santos Sá
Barreto.

Dias D’Ávila
Nos dias 18 e 19 de junho último a
Comunhão Batista Bíblica da Bahia,
sob a presidência do Pr. Francisco
Gomes Sobrinho, realizou o I Reti-
ro dos Pastores e Obreiros sob o
tema: “Obreiros Reavaliando os
Seus Valores”. O evento teve lugar
no Acampamento Batista Bíblico
Vale do Jordão em Dias D’Ávila-
BA, e os preletores foram os pasto-
res: Joel Gouveia Moura do Tem-
plo Batista de Itapuã, Salvador-BA,

150 Maneiras de Paparicar...
David e Carol Sue Merkh

Editora Atos Ltda. • Caixa Postal 402
CEP: 30161-970 •Belo Horizonte – MG

Tel. (031) 2121-0006 - www.editoraatos.com.br
Paparicar é uma ex-

pressão que deveria estar
presente em todo casa-
mento. Não importa a oca-
sião, o bom relacionamen-
to é algo que se ganha aos
poucos, com pequenos
mimos, carícias e, é claro,
com demonstração  de
todo o amor que um sente
pelo outro. Mas você sabe
como realmente agradar
seu marido? E você, mari-
do, sabe como agradar sua esposa? Estes dois livretos
compõem as peças que faltavam em seu casamento.

Profecias de A a Z
Thomas Ice e Timothy Demy

Actual Edições • Caixa Postal 1688
CEP: 90.001-970 • Porto Alegre – RS

Fone: (51) 3241-5050 - Fax: (51) 3249- 7385
www.chamada.com.br

pedidos@chamada.com.br
Com mais de 175 defini-

ções e explicações
aprofundadas do assunto, este
é o livro de referência perfeito
para aqueles que estudam a
Palavra de Deus para o futu-
ro. Quando será o Milênio e
qual seu impacto em nossos
dias? Porque o Arrebatamen-
to é importante para os cren-
tes de hoje? O que nos mos-
tram os principais eventos da grande Tribulação?

A Inerrância da Bíblia
Organizado por: Norman Geisler • Editora Vida

Rua Júlio de Castilhos, 280 • Belenzinho
03059-000 – São Paulo – SP

Telefax: (11) 6096-6814
www.editoravida.com.br

Catorze teólogos de dife-
rentes denominações participa-
ram da elaboração deste livro
onde você encontra uma ampla
variedade de assuntos relacio-
nados à doutrina da inerrância
da Bíblia. Convictos de que a
inerrância da Bíblia é um ele-
mento essencial da autoridade
das Escrituras e fundamental

para a saúde da Igreja de Jesus Cristo, estes autores
apresentam uma sólida defesa desse tema.

O autor deste livro nos mostra
que podemos, de fato, confiar na ve-
racidade da Bíblia. Destaca o
ensinamento de Cristo e aponta para
as profecias cumpridas literalmente.
A Bíblia não falha! Por outro lado,
os espíritas, e especialmente a figura
central do espiritismo, Alan Kardec,
falha completamente em mostrar
qualquer base bíblica para apoiar a

Reencarnação
Dr. Marcos Martins •Abba Press

Rua do Mar, 20 • CEP:04654-060 • São Paulo SP
Telefax (11) 5686-5058/ 5223-9441/ 5686-7046

www.abbapress.com.br
E-mail: abbapress@abbapress.com.br

doutrina da reencarnação. Esta doutrina tem suas raízes
no hinduismo e carece de fundamento bíblico.

Este livro é um clássico
da história dos Batistas e se
constitui em um alerta sole-
ne para que os crentes não se
curvem perante a Babel Reli-
giosa que tem agredido o povo
de Deus e preparado o cami-
nho para o Anticristo. A Igre-
ja de hoje precisa voltar os
seus olhos para esses heróis
da fé do passado e descobrir
que, com o mesmo sangue

O Rasto de Sangue
J. M. Carrol • Livraria Foto Roseli

A/C Sidney L. De Oliveira
Rua Barcelos Domingos, 43

Campo Grande • CEP: 23080-020
Rio de Janeiro - RJ

Tel 2413-1191 (Dia) – 2415-8986 (Noite)

devemos continuar marcando os nossos passos.

“A Semana do Amigo”
é uma história preparada
para uso individual e em
campanhas de prevenção.
Sua proposta é esclarecer os
fatos e fornecer elementos
de motivação. Como diz um
personagem desta história:
Acreditar que existe um
amanhã faz a gente querer
viver um dia após o outro,
sem perder nenhum.”

A Semana do Amigo
Júlio César Pancino
Márcia M. d’Haese

Arco-Arte e Comunicação • Rua Eduardo
Sprada, 3083 • Casa 4 – Campo Comprido

81210-370 – Curitiba – PR
Fone (041) 373-4402  • www.migmeg.com.br

E-mail: arco@migmeg.com.br

Um grupo de pessoas
comuns, experimentando
as lutas da vida moderna
nos laços familiares, nos
desafios profissionais e nas
solicitações da comunida-
de, é auxiliado pelas boas
novas de liberdade vindas
de uma  história antiga.
Um escravo fugido e um
senhor de escravos desco-
brem, com a ajuda de um
prisioneiro, a resposta à
questão da luta pelo po-
der...

As Agridoces Cadeias da Graça
Wadislau M. Gomes

Refúgio Editora • Caixa Postal 2333
70349-970 – Brasília – DF

Jesus não desejou um jardim bo-
tânico. Ele quis uma videira que des-
se fruto. Jesus não pensou em ár-
vores repletas de folhas verdejantes.
Folhas ainda não são frutos. Jesus
não planejou belas, coloridas e per-
fumadas flores. Flores, decidida-
mente, não são frutos. Jesus não
imaginou brotos crescendo. Ele não
disse florescei!, mas sim, sejam fru-
tíferos! A redescoberta de João 15
quer revigorar o testemunho cris-
tão, tornando-o eficaz.

Flores Não São Frutos
Konrad Eissler

Editora União Cristã • Caixa Postal 09
89290-000 – São Bento do Sul – SC

www.uniaocrista.com.br
E-mail: ucrista@uniaocrista.com.br

Fone/Fax (47) 635-0911

e Aílton Smith da Igreja Batista
Emanuel em Monte Gordo
Arembepe.

Batinga
Os missionários Adair e Zilene
Gomes,. Trabalhando entre os
índios Maxakalis tiveram a gran-
de vitória da compra do terreno
no valor de R$13.000,00. A do-
cumentação já está pronta e ago-
ra a segunda etapa é fechar o ter-
reno, instalar energia elétrica, en-
canamento de água, construir
uma casa com alojamentos e o
galpão para estudos. O projeto
continua precisando tanto das
orações como das contribuições
financeiras par ser concretizado.
Entre em contato com o casal Go-
mes: Rua Itanhém, 28-CEP:
45975-000-Batinga-BA, telefone
(073)604-1136.

Rio de Janeiro
Campo Grande
Se você quer receber o livro “O
Rasto de Sangue”, onde o Dr. J.M.
Carrol conta a História das Igre-
jas Batistas desde os tempos do
livro de Atos, entre em contato
com os seguintes endereços: E-
mail:Sidney.fot@ig.com.br, Li-
vraria Foto Roseli, Rua Barcelos
Domingos, 43-CEP:23080-020
ou Igreja Batista do Mendanha,
telefone (0xx21) 413-7262.

CEARÁ
Fortaleza
Faleceu, aos 88 anos de idade, a
irmã Francisca Maria de Lima
Martins, a “vozinha” da Primeira
Igreja Batista Bíblica em Fortale-
za, liderada pelo Pr. Elisio Pires
Simões. Faleceu em conseqüên-
cia de queimaduras de terceiro
grau sofridas  em um acidente do-
méstico. Deixou a todos os irmãos
da PIBBF um exemplo de serva
do Senhor. Fidelidade e vida de
oração eram as suas marcas, além
de mãe exemplar. Com certeza,
mesmo dormindo no Senhor, ela
continuará falando aos que a co-
nheceram.

PAPUA NOVA GUINÉ
Goroka
O missionário da Primeira Igreja
Batista Bíblica em Vitória da Con-
quista-BA, Pr. Edimir Batista, tra-
balhando na implantação de igre-
jas em Papua Nova Guiné precisa
das nossas intercessões constan-
tes. Vivendo a 22.000 quilôme-
tros de distância aqui do Brasil,
as lutas no campo acabam sendo
maiores. Depois que iniciou mais
uma igreja na aldeia dos Ifiúfas,
novas perseguições surgiram: pri-
sões, seqüestros e pressões psico-
lógicas tem sido constantes na
vida do Pr. Eldimir e família.
Agora mesmo eles correm o risco
de serem deportados de volta para
o Brasil. Contatos: P.O. Box 922-
E.H.P.441-Goroka-Papua New
Guinea.E-mail:
eldimir@yahoo.com

MINAS GERAIS

Pouso Alegre
No dia 15 de maio último, a Igre-
ja Batista Bíblica do Cruzeiro, deu
posse ao seu novo pastor. Anto-
nio Correia Filho, Pr. Antonio era
membro da Igreja Batista Boas
Novas em Ribeirão Preto-SP, ca-
sado com Marcília de Oliveira
Correia com quem teve uma filha
Rose Mirian, casada com Fábio
Henrique Medeiros. Para conta-
tos com o Pr. Antonio: Rua José
Evangelista Franco, 165-Costa
Rios-CEP: 35550-000-Pouso
Alegre-MG, telefone
(0xx35)3422-7154.

SANTA CATARIN A
Joinville
O Pr. Phillip Ronald Allen, que
está iniciando uma nova igreja
Batista Fundamentalista em
Joinville, juntamente com seu
filho,Pr. James T.Allen, está ofe-
recendo gratuitamente a todos os
interessados os seus seis volumes
de esboços para sermões. Cada
sermonário tem 17 esboços. Os
interessados deverão solicitar pelo
endereço eletrônico da Igreja Ba-
tista Vitória de Joinville-SC pelo
e-mail: ibv@netkey.com.br. Os
seis volumes só poderão ser en-
viados por e-mail.

Pr. Moisés G. Oliveira
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Esta coluna destina-se às pessoas de ambos os sexos que querem manter correspondência,
contato telefônico, etc

para fins de amizade e outros assuntos igualmente interessantes.
Se você quer ter seu nome divulgado envie os dados completos, conforme os que estão

sendo publicados.

Na vida secular tenho escritório de contabilidade em
Altinópolis, há cerca de 30 anos. Casado, tenho 51 anos, minha
esposa chama-se Adélia (com 49 anos),  a quem amo e sinto-me
amado por ela, que é companheira, amiga e mulher,  é prestimosa
e ótima dona de casa, e temos dois filhos: Tácito com 24 anos e
Gisélle com 22. Sou há cerca de  catorze anos, um servo do SE-
NHOR, Evangelista (constituído  não por homens, não por insti-
tuição humana,  mas por DEUS mesmo. Ele mesmo me chamou
para servi-Lo).

 Como é que foi? Como aconteceu?
 Vivia nas trevas, no pecado, era escravo do pecado, era es-

cravo do trabalho, era escravo do dinheiro, não tinha paz, era
religioso e  de família tradicional católica romana, fiz parte do
Conselho da Igreja Católica por cerca de 7 (sete) anos. Era tam-
bém maçom havia ingressado na Maçonaria, freqüentava a loja
simbólica em Cajuru (1.º, 2.º e 3.º graus) e perfeição em Ribeirão
Preto (graus filosóficos), e achava que tinha encontrado a VER-
DADE,  o caminho.

Mas isto não me satisfez. O vazio que antes existia no meu
coração permanecia. Nem a religião  e nem a Maçonaria deram
sentido e respostas às minhas indagações e à minha vida.

Era assim a minha vida.  Sem luz.  Ausência de DEUS.
Buscava me satisfazer no ter e no ser,  mas mesmo tendo,

sempre havia uma grande insatisfação. Gado bovino era meu deus,
para minha vergonha. Com pouca terra tinha e mantinha parcerias
pecuárias em terras de terceiros, fazia diversos contratos e sentia
prazer nestas cousas  mas era tudo passageiro demais. Era infeliz,
mesmo sendo bem conceituado e respeitado na cidade, com mui-
tíssimos clientes e embora não sendo rico materialmente, sempre
tive mais do que necessitava e muitos anseios meus foram sem-
pre concretizados. Mas tudo era incompleto. Sempre faltava algo,
mas  eu não sabia o que era. Não sabia que  A vida não consiste na
abundância de bens que se possui.

Experimentei o pecado,  experimentei os prazeres do mundo,
os prazeres da carne,  mas era triste,  o vazio continuava, a situ-
ação piorava   mas  DEUS que já tinha um plano para minha vida,
veio ao meu encontro e estendeu-me a Sua mão e salvou-me.
Estava na época freqüentando a Igreja Presbiteriana, já há  mais
ou menos 3 (três) anos, era membro, estava arrolado no rol de
membros, mas nunca tinha tido experiência real com JESUS,  não
tinha nascido de novo (segundo as palavras de JESUS a
Nicodemos,   Ev. João capitulo 3:3 ). Não tinha certeza da salva-
ção, não confessava JESUS. Estava deixando de freqüentar a
igreja, fugindo de DEUS, e sem nenhum discernimento espiritual,
não conhecia a Palavra, não entendia nada e estava completa-
mente perdido, sem saber de onde tinha vindo, para que tinha
vindo ao mundo e para onde estava indo.

Aí então foi que DEUS mesmo veio ao meu encontro. Isto já
há onze anos. Não fui eu que O escolhi mas Ele mesmo me esco-
lheu e me amou primeiro. (Ev. João 15:16).

Não vou delongar-me muito mas vou dizer como se deu a
minha conversão.

Estava lendo o Salmo 119,  nunca tinha lido antes  pois acha-
va muito extenso, e enquanto lia,   o ESPÍRITO DO SENHOR
veio sobre mim e também posso dizer-lhe que onde abundou o
pecado, superabundou a graça de DEUS.  Foi no dia 02.06.1989 e
sei até a hora. Fiquei três dias sem dormir um minuto e foi a cousa
mais maravilhosa e fantástica que me aconteceu de toda minha
vida. Isto não foi nenhum distúrbio mental ou cousa parecida,
mas tudo muito real. Senti gozo e presença do ESPÍRITO SAN-
TO em mim. Falo isso com os pés firmados, com razão, em perfeito
juízo, com a mesma firmeza depois de decorridos 14 anos. É real, é
verdadeiro.

Senti o gosto do tabernáculo de DEUS. Fiquei pasmado, per-

plexo, estarrecido e por isso mesmo fiquei três dias em sintonia e
comunhão íntima com DEUS através do Espírito Santo. Interes-
sante que nestes dias desliguei-me totalmente do mundo material
e parecia estar em outra dimensão. Foi incrível. Incrível demais!

Nasci de novo (Jo 3:3).  Conforme JESUS fala com Nicodemos,
leia o capitulo 3 do Evangelho de João. Arrependi-me dos meus
pecados. O SENHOR deu-me um novo coração, antes de pedra,
agora de carne. Tirou ódio e raiz de amargura do meu coração e
colocou perdão, amor.

Fez de mim nova criatura (II Cor. 5:17) e ainda mais: me deu
o privilégio de ser servo dEle, um evangelista constituído por Ele
mesmo (Efésios 4:11).

Houve um impacto na cidade. Sai pregando a Palavra e vidas
se converteram  a JESUS, e O SENHOR me concedia intrepidez e
ousadia nas pregações. Escrevi cartas e muitos ficaram irados e
nem entendiam. Isso impactou e tem impactado minha vida até
hoje, mesmo depois de mais de 14 anos e veja que não se trata de
simples emoção, mas tudo é muito concreto e tudo com equilíbrio
e moderação. Onde existe o Espírito de DEUS existe equilíbrio e
moderação.

A minha família na época  pensou que eu tinha “pirado”, mas
sei que  o homem natural não entende das cousas do homem
espiritual, pois as cousas se discernem espiritualmente. Hoje me
respeitam porque têm visto DEUS na minha vida.

Passei a pregar o Evangelho nas casas, nas prisões, nos
hospitais (de leito em leito e muitas almas tem se rendido a JE-
SUS). Também me utilizo da Internet e escrevo muitíssimas cartas
(já foram milhares creio eu) e também  escrevo mensagens
evangelísticas que são transformadas em folhetos e distribuídas
pelo Brasil afora em cerca de  23 (vinte e três) estados brasileiros,
nos presídios de segurança máxima, favelas, praças públicas,
escolas, hospitais, etc., e também já atingiram o exterior (Guiné
Bissau, Portugal e Japão, neste último para brasileiros que lá
trabalham), tudo para glória de DEUS.

 Atualmente sirvo o SENHOR na Igreja Batista Indepen-
dente de Altinópolis, na qual eu congrego, onde tenho sido con-
vidado a pregar de vez em quando e faço parte da Diretoria da
Igreja com o cargo de Secretário.

Com JESUS, tenho a Paz, a Alegria, a Salvação e JESUS
preencheu aquele vazio que outrora eu tinha no coração. Satis-
fez-me plenamente, dessedentou toda a minha sede de ter, de
possuir. Descobri o verdadeiro sentido da Vida. Louvado seja
DEUS por tão grande e maravilhosa salvação!!!.  Sou dEle e vivo
para servi-LO.

Nada é mais importante para mim do que servir ao SENHOR,
ser um Evangelista não por minha vontade, mas constituído por
DEUS mesmo, para ser Sua Luz até aos confins da terra. Amo
pregar a Palavra e onde tenho a oportunidade prego, e “ai de mim
se não pregar o Evangelho”. Tenho que falar às pessoas que
estão indo para o inferno, sem esperanças e sobre mim realmente
pesa esta obrigação. Apresento o caminho para a salvação.

                                    Ele mesmo disse: “EU SOU O CAMI-
NHO, E A VERDADE  E A VIDA; NINGUÉM VEM AO PAI SE-
NÃO POR MIM” Ele morreu para nos salvar. Ressuscitou den-
tre os mortos e quem nEle crê não será julgado.

No amor de CRISTO JESUS.

Plínio Sérgio Viccari
Caixa Postal,  38
14350-970-Altinópolis-SP-
Telefone comercial (016) 3665-2444 ramal 23
e-mail: plinioevangelista@megasinal.com.br

Testemunho
PLINIO SÉRGIO VICCARI

(Atos 20:24)

Rafael Perilli de Carvalho (19)
Caixa Postal, 53
86825-000-Marilândia do
Sul-PR.
Solteiro, estudante
IBR de M. do Sul.

Leocir Borges da Silva (29)
Rua C-ll-Q:20-L.02-V.Canaã
74000-000-Goiânia-GO
Telefone (0xx62)296-9645
Viúvo, sem filhos,seminarista
Templo Batista Maranata

 Rosana Frazão (35)
Avenida “I”, n. 1336
Bairro Jd. Boa Vista
14620-000-Orlândia SP
Tel. (0xx16) 3826-2996
Solteira-babá

Igreja Batista Independente

Eunice Sanches (39)
Rua Itápolis, 180
16300-000-Penápolis-SP
Fone-(0xx18)652-6584
Divorciada, Professora
Igreja Batista Boas Novas

Edson Roberto Venâncio (21)
Av. José Dias Almeida,671
14640-000-Morro Agudo –SP
Telefone (0xx16)3851-5585
Solteiro,balconista,estudante.
Igreja Batista Independente

Viviane Cruz (21)
Rua Constelação do Escor-
pião,189
Jardim Campinas

04858-050-São Paulo – SP
Solteira,professora
Igreja Batista Independente

Álvaro G. de Oliveira (45)
Rua Uruguai,139
14640-000-Morro Agudo-SP
Fone (0xx16) 3851-5721
Divorciado, aposentado
Igreja Batista Bíblica

Patrícia Gomes Pereira (20)
Rua Padre João Epifânio, 81
– Centro
63630-000 – Pedra Branca –
CE
Telefone: (0xx88) 515-1544
Solteira, Balconista
Igreja Bíblica Independente
(Batista Conservadora)

O D.D.D. DO ADOLESCENTE
Ter em casa um filho adolescente é bem diferente de ter em casa uma

criança de dois ou cinco anos. A adolescência traz seus próprios desafios
e problemas, mas pode trazer também alegrias e recompensas. Exemplos
tais como José, Davi e Timóteo mostram que os adolescentes podem ser
responsáveis e ter um relacionamento excelente com Deus (Gn.39.1.12;
1Sm.16.11-13; At.16.1-2). Muitos adolescentes hoje confirmam esse
ponto. Provavelmente você conhece alguns desses.

Mas, para alguns, a adolescência é turbulenta. Os adolescentes so-
frem altos e baixos emocionais. Rapazes e moças talvez queiram maior
independência, e talvez se ressintam dos limites impostos pelos pais.
Mas, tais jovens ainda são um tanto inexperiente e precisam da ajuda e
paciência dos pais. Sim, os anos da adolescência podem ser excitantes,
mas também confusos tanto para os pais como para os adolescentes. Que
ajuda se pode dar aos adolescentes e aos pais nesses anos?

Os pais que seguem os conselhos bíblicos dão aos seus filhos ado-
lescentes a melhor oportunidade possível de trilharem com êxito por
essas etapas até a idade adulta. Em todos os países e em todos os tempos,
pais e adolescentes que aplicaram princípios bíblicos juntos foram aben-
çoados (Sl.119.1). Gostaria de compartilhar três “D” que mostram as
necessidades básicas de um adolescente.

DIÁLOGO
A Bíblia diz: “Onde não há conselhos fracassam os projetos, mas

com os muitos conselheiros, há bom êxito.” (Pv.15.22). O sentido básico
da palavra hebraica (sôd), quer que dizer conselho nos dá a idéia de:
“uma conversa confidencial, falar em segredo”. Se foi preciso haver
“conversa confidencial quando os filhos eram pequenos, ela é especial-
mente vital na adolescência quando os adolescentes provavelmente pas-
sam menos tempo em casa e mais tempo com os colegas de escola e
outros. Sem conversa confidencial, sem comunicação franca e aberta
entre pais e filhos, os adolescentes podem virar estranhos na casa. Assim
como manter as linhas de diálogo aberta?

Tanto adolescentes como os pais têm de cumprir o seu papel. É
verdade que os adolescentes talvez achem mais difícil falar com os pais
agora do que quando eram mais novos. Não obstante, lembre-se de que:
“ quando não há sábia direção cai o povo, mas na multidão de conselhei-
ros há segurança”. (Pv.11.14). Estas palavras se aplicam a todos, jovens
e idosos. Os adolescentes sabedores disso entenderão que ainda preci-
sam de orientação sábia, pois enfrentaram questões mais complexas do
que antes. Deviam reconhecer que seus pais tementes a Deus estão bem
qualificados como conselheiros porque são mais experientes na vida.
Assim, nesse estágio da vida, os adolescentes sensatos não se afastarão
dos pais.

Diálogo aberto significa que os pais farão o possível para se coloca-
rem à disposição quando o adolescente sentir necessidade de falar. Se
você for pai e mãe, cuide de que a comunicação esteja aberta pelo menos
de sua parte. Pode não ser fácil. A Bíblia diz que há “tempo para ficar
quieto e tempo para falar”.(Ecl.3.7). Quando seu filho adolescente acha
que é hora de falar, talvez para você seja hora de ficar quieto. Talvez você
tenha reservado aquele momento para o estudo pessoal, descontração ou
algum serviço de casa. Mesmo assim, se o jovem deseja falar-lhe, tente
ajustar seus planos e escute. Senão, ele talvez não volte a tentar. A maioria
dos adolescentes sabe que a vida dos pais é atarefada, mas eles precisam
da garantia de que seus pais os atenderão quando for necessário.

DISCIPLINA
Disciplina é o treinamento que corrige, e inclui o diálogo. A discipli-

na tem mais a ver com correção do que punição, embora a punição, em
determinados momentos, seja necessária. Seus filhos precisaram de dis-
ciplina quando eram pequenos e agora, como adolescentes, ainda preci-
sam de algum tipo de disciplina. Adolescentes sensatos sabem que isso é
verdade.

A Bíblia diz: “O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que
atende à repreensão consegue a prudência” (Pv.15.5). O adolescente não
pode considerar a disciplina se não for dada. Deus confia aos pais o
dever de administrar a disciplina, especialmente ao pai. Contudo, a res-
ponsabilidade de aceitar essa disciplina cabe ao adolescente. Ele aprende-
rá mais e errará menos se aceitar a sábia disciplina de seu pai e de sua mãe
(Pv.1.8). A Bíblia diz: “Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a
instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado” (Pv.13.18).

Ao disciplinar adolescentes, os pais precisam ser equilibrados. De-
vem evitar ser tão estritos a ponto de irritar os filhos. Mas, por outro lado,
não devem querer ser tão permissivos que seus filhos se vejam privados
do treinamento vital. Provérbios 29.17 diz: “Corrige o teu filho, e te dará
descanso, dará delícias à tua alma”.

Na verdade, a boa disciplina prova que os pais amam os filhos
(Hb.12.6,11). Como pai, ou mãe, você sabe que é difícil manter uma
disciplina coerente e razoável. Pela causa da paz, pode parecer mais fácil
permitir que um adolescente obstinado faça o que bem entender. A longo
prazo, porém, os pais que seguem este proceder pagarão por isso com
uma família ingovernável (Pv.29.15).

DIVERSÃO
No passado, era comum esperar que as crianças ajudassem nos

serviços de casa ou da fazenda. Hoje muitos adolescentes têm muito
tempo de lazer não supervisionado. Para preencher esse tempo, o mundo
comercial oferece uma profusão de coisas. Acrescente a isso o fato de
que o mundo valoriza muito pouco os padrões morais da Bíblia, e você
terá uma receita de um desastre potencial.

Assim, os pais criteriosos preservam seu direito de fazer decisões
finais sobre recreação. Mas não se esqueça de que o adolescente está
crescendo. A cada ano, ele ou ela provavelmente espera ser tratado cada
vez mais como adulto. Pode acontecer que o adolescente faça escolhas
insensatas e músicas, companheiros, e assim por diante. Neste caso,
deve-se discutir o assunto com ele a fim de que, no futuro, as escolhas
sejam mais bem feitas.

Quanto tempo deve-se conceder ao lazer? Existem adolescentes que
crêem que merecem entretenimento contínuo. Assim, talvez programe
passar sucessivamente de uma diversão para a outra. Cabe aos pais
ensinar a lição de que o tempo deve ser empregado também em outras
coisas, tais como em família, no estudo pessoal, no relacionamento com
pessoas maduras espiritualmente, nas reuniões cristãs e em tarefas do-
mésticas.

Nunca podemos esquecer que a diversão é necessária para a vida do
adolescente. Se essa parte da vida do adolescente for bem administrada
pelos pais ajudará muito na sua formação.

Os pais devem ter discernimento para que seu filho ou filha aproveite
muito bem essa etapa da vida e que juntos possam desenvolver relaciona-
mentos que mais tarde irão impactar outras vidas.

CONCLUSÃO:
Portanto, trate seus filhos com muito amor. Ao criá-los, apli-

que os princípios da melhor maneira possível (Pv.22.6). Dê bom exem-
plo de conduta piedosa. Assim você estará dando a eles a melhor oportu-
nidade de se tornarem adultos responsáveis e tementes a Deus. Esta é a
melhor maneira de os pais mostrarem gratidão a Deus pelo privilégio de
terem filhos.
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Nestes últimos dois séculos diversas raças e povos deixaram
de existir.Entre eles encontramos os tasmânios, os fueguinos, os
patagões e diversas tribos indígenas do Brasil. Os tasmianios,
uma raça do tipo australóide que habitava a ilha da Tasmânia,
ao sul da Austrália foi totalmente exterminada pelos colonos
ingleses. Os patagões assim chamados porque tinham pés gran-
des, habitavam o extremo sul do Chile e acabaram morrendo
por causa do avanço dos assim chamados civilizados. Dos índi-
os fueguinos, na Terra do Fogo até bem pouco tempo ainda
existiam duas velhas senhoras. No Brasil um exemplo típico é o
povo Assurini no Xingu.

Estes índios nos últimos anos tentaram o auto-extermínio
para fugir dos constantes conflitos com outras tribos e com os
invasores de suas terras.

A tribo praticava o aborto sistemático até sobrarem somente
uns 50 índios. Felizmente um dos chefes de um dos postos da
Funai conseguiu orientar o grupo e voltaram a nascer novamen-
te algumas crianças. Há alguns anos descobriu-se num dos lu-
gares mais remotos da Itália um grupo remanescente dos anti-

gos etruscos. A maioria dos povos extintos não chegou
a receber a Bíblia em seu próprio idioma, mas houve
algumas exceções como os visigodos que tiveram par-
tes da Bíblia traduzidos, assim  com os índios
Massachusetts que habitavam a costa leste dos Estados
Unidos (atualmente extintos) que receberam o Evange-
lho de Marcos em 1685.

No Brasil um grupo de pesquisadores está empenha-
do em preservar os idiomas trumaí, aueté, cuicuro e o
macú, deste último, o único falante ainda vivo é um
índio viúvo com mais de 70 anos.

Raças em Extinção e a Bíblia

Convênio Internacional AMI e BWMOM
A aprovação do Projeto Boston, durante o Primeiro Con-

gresso Missionário Batista Fundamentalista, em Salvador-BA,
aconteceu no mesmo momento histórico em que concretizava-
se o primeiro convênio internacional firmado pela AMI-
Assocaição Missonária Independente e a Baptist World
Missionary Outreach Ministries- BWMOM (Ministério Mis-
sionário Batista para Alcançar o Mundo) com seu escritório
central em Chattanooga, Tennessee, cujo Diretor é o Dr. Jack
Reiss, que foi um dos preletores do Congresso.

O convênio prevê o apoio mútuo em projetos realizados no
Brasil, nos Estados Unidos e em qualquer outro país onde
uma das missões tiver possibilidade de ingresso. Esse apoio
se dará tanto nas áreas de logística e estratégia como no sus-
tento dos projetos.

Muitos detalhes do convênio ainda estão sendo acerta-
dos mas a filosofia e o plano geral já foram definidos entre as
diretorias das duas missões. O pastor Antonio M.  Pupin, atu-
al Diretor Administrativo da AMI viajou para os Estados Uni-
dos no dia quatro de agosto onde permanecerá até o final de
2003 e todos os detalhes e ajustes serão definidos.

A BWMOM  foi organizada em maio de 1976, originalmen-
te como um ministério de uma Igreja Batista local. Seu propó-
sito principal era alcançar e discipular o povo judeu através de
igrejas locais. Mais tarde, ampliou sua visão para alcançar
todos os outros povos com a mensagem do Evangelho.

Atualmente a missão mantém 17 famílias de missionários
espalhadas por diversos países, além, do seu Diretor de tempo
integral, Dr. Jack Reiss, os pastores: Ferdinand Basto nas Fili-
pinas; Charles Bennett em Israel; William Cicansky no Cana-
dá; Steve Davis e Ron Pedin na Lituânia; Mike Frederic e Ron
Myers, na Tailândia-Ásia; Don Merchant, Antonio M. Pupin,
Kip Rayfield, Florisvaldo Pereira e John Mathews no Brasil;
Gary Zimmerman, nos Estados Unidos, Howard Dietz no Mi-
nistério em Prisões na Carolina do Norte, Estados Unidos;
Eddie Gilliam nos Ministérios de Rua na Florida, Estados Uni-
dos e Dan Mouw, Assistente de Missões.

A AMI mantém doze projetos, sendo um em Portugal, Eu-
ropa, Pr. Jovito D. Nunes; um no Peru América do Sul, Pr. Felix

Na foto, Diretoria da AMI e da BWMOM
Da esquerda para a direita; pastores: Antonio M.Pupin,
Carlos A Moraes, Jack Reiss, Donald Merchant e Paulo

Castelan no dia em que o convênio foi firmado em
Salvador –BA.

Saul Mera Ramires; um em Boston, Estados Unidos e nove no
Brasil; Camaçari-BA Pr Tomé Lopes dos Santos, Goiânia GO
Pr. Robson M. da Silva; Igarapava-SP, Pr. Leonilson P.  Leite;
Fática do Sul, Pr. Geraldo M. Pupin; Ponta Proa-MS, Pr. Ricardo
º Leite; Diretor de Missões, Pr. Carlos A  Moraes, Castanhal-
PA Pr. Inácio Neves Cereja; Pedregulho-SP, Pr. Armando
Castelan Jr e Taboão da Serra- SP, Pr. Josué Amaral da Silva.
Até o final de 2003 é possível que se concretize a aprovação
de mais quatro novos projetos. Há perspectivas de projetos
para: Presidente Prudente-SP, Cuiabá- MT-Salvador-BA,
Maracapuru -AM, Romênia, Santarém-PA, Florianópolis-SC
Moçambique, Paraguay, Timor Leste e região de Campinas-
SP.

O mundo precisa ser alcançado com a mensagem do Evan-
gelho e a responsabilidade pesa sobre nós. Estamos estimula-
dos a continuar servindo ao Senhor, pois o campo é o mundo
e o Senhor da seára já nos deu as ordens. Bilhões ainda estão
sem Cristo!Onde estarão os obreiros?

No mês de outubro de
2003 a missão Chamada da
Meia-Noite estará realizando
o Congresso Internacional
sobre a Palavra Profética, des-
ta feita em dose dupla:Serra
Negra-SP, dias 22 a 25 de ou-

A Atualidade da Profecia em Dose Dupla
Froese, dos E.U.A., Norbert
Lieth da Suíça e Reinhold
Federolf, do Brasil. Dave Hunt
é escritor e conferencista de
tempo integral e já publicou
mais de 20 livros cuja tiragem
ultrapassa três milhões de
exemplares em diversas lín-
guas, inclusive português.
Arno Froese é Diretor Execu-
tivo da OMCMN nos Estados
Unidos, escritor e
editor.Norbert Lieth é Diretor
internacional da OMCMN In-
ternacional. Já trabalhou no
Uruguai, Bolívia e
Venezuela.Em 1985, de volta à
Suíça, tornou-se o principal
conferencista da missão na
Europa. Também é escritor,
tendo suas obras publicadas
em alemão, espanhol e portu-

guês. Reinhold Federolf é
missionário alemão, artista
gráfico e palestrante. Traba-
lha com a OMCMN há 28
anos no Brasil e faz parte da
sua Diretoria. Em seu ministé-
rio itinerante, Reinhold desen-
volveu a pregação áudio - vi-
sual e viaja todo o Brasil com
o ônibus-traíler Verbus, repre-
sentando a missão.

Para maiores informações
sobre os congressos em Ser-
ra Negra-SP e Campina Gran-
de-PB, entre em contato atra-
vés dos endereços: Obra
Missionária Chamada da
Meia-Noite, Caixa Postal 1688-
CEP 90001-970-Porto Alegre-
RS, Fax (51)3249-7385-Telefo-
ne 0300-789-5152 ou pelo site:
www.chamada.com.br.

tubro em Campina Grande-PB,
dias 27 a 30 do mesmo mês.

Nestes dias conturbados
em que vivemos, é saudável e
estimulante ouvir o que a Pa-
lavra de Deus tem a nos ensi-
nar no plano escatológico. Os

Ingo Haake - Diretor

quatro primeiros con-
gressos da Palavra
Profética realizados
pela Chamada da
Meia-Noite cumpriram
fielmente esse
papel.Por essa razão,
objetivando facilitar a
participação de todos
os interessados, o
evento estará sendo
realizado nos estados
de São Paulo e da
Paraíba.

Os preletores se-
rão Dave Hunt e Arno

“A Batalha Pela Fé Levanta a
Bandeira do Juízo de Deus”

No último artigo desta coluna iniciamos uma reflexão sobre a neces-
sidade de batalharmos pela fé, baseada no livro de Judas.

Neste artigo, continuaremos voltados a atentar para essa necessária
e urgente batalha. Para isso, convido-os a pensarem um pouco nos espor-
tes. Existe uma coisa que me deixa muito intrigado no esporte: Qual a
motivação das equipes que participam de um campeonato já sabendo
desde o início que não terão a mínima possibilidade de chegar à vitória?
Será que acreditam mesmo no ditado “melhor é participar do que ven-
cer”?

    Quando pensamos na “batalha pela fé” e no tema do livro de Judas
(A batalha pela pureza da fé envolve a condenação dos hereges e a
evangelização contra as heresias), percebemos que essa motivação es-
portiva dos perdedores foi herdada pelos hereges do primeiro século da
Era Cristã.

Judas 5 a 7, expressa uma das mais fortes verdades que as historias
bíblicas nos relatam. Deus é o Juíz dos hereges e sua sentença já foi
decretada. A partir desse relato entendemos que:

As 3 histórias que ele conta já eram de comum conhecimento entre os
leitores de sua epístola, e relatam o seguinte sobre uma imagem que
tinham que ter de uma vez por todas (5). Por isso, o que se segue são os
juízos de um arbitro que segue regras claras e justas.

Em primeiro lugar, DEUS JULGA OS PECADOS NO MEIO DO
SEU POVO (5). O amor de Deus o levou a libertar seu povo do cativeiro
de 400 anos. No entanto, nem todos os que saíram eram salvos, apesar de
serem judeus. Isso é visto no uso da palavra povo (laos) sem o artigo o
que significa que fazia menção de um povo. Há implícito neste texto a
idéia de que Deus: reconhece quem são os seus no meio Do povo; sabe
que no meio do seu povo há penetras; age para desmascarar tais falsos-
crentes; julga com seriedade essas pessoas.

Essa ação de Deus nos garante que Ele próprio toma conta dos
hereges. Ele julga os falsos-crentes e os condena. Nosso papel é detectar
quem são eles e como agem para não cairmos nas suas artimanhas. A
forma de descobrirmos quem são e como agem é olhar para a história,
pois os erros sempre se repetem. Mesmo que alguém esteja agindo de
“má fé” e corrompendo a santidade da igreja, temos que nos lembrar que
nosso Soberano e Onisciente Deus é o Juíz que toma conta desses casos.

Na batalha pela fé é preciso que o soldado de Cristo adquira fé na
promessa da Justiça de Deus e paciência enquanto aguarda Sua Soberana
ação.

Em segundo lugar, DEUS TAMBÉM JULGA OS PECADOS NO
REINO CELESTIAL (6).  Após ressaltar o erro dos judeus e sua conde-
nação, vemos a continuidade da argumentação de Judas pela história. Seu
ambiente agora é o reino celestial. Ele fala de seres angelicais que abando-
naram seu ofício e habitação para cometerem pecados. Muitos comenta-
ristas relacionam esse texto a Gn 6.1-4 como sendo aqueles anjos que
coabitaram com mulheres. 2 Pe 2.4 diz a mesma coisa e o v.5 reforça esse
argumento. Judas, no entanto, usa essa história para fortalecer seu argu-
mento sobre a condenação dos hereges. Pois, se Deus não poupou a anjos
antes os confinou no Inferno, tanto mais o fará a esses tais.

É comum um crente sofrer injustiças e por causa disso pensar seria-
mente em fazer justiça com as próprias mãos. É claro que esta é uma
atitude desencorajada pela Bíblia, mas ainda assim muito tentadora para
os injustiçados. O que nos leva apensar que não é e nunca será nossa
atribuição como servos de Deus julgar alguém por seus erros e levá-los a
condenação.

 Como servos e se for o caso de assumirmos a posição de liderança
eclesiástica então nos caberá agir como instrumentos de Deus na discipli-
na de seus filhos. Mas em relação aos hereges, biblicamente falando, nós
nos afastamos deles, ou se você preferir, os afastamos de nós, e não
permitimos comunhão entre nosso povo e eles. Isso não significa “con-
denar” já que isso não compete a nós, mas sim separar, afastar dos
hereges, e afasta-los de nosso povo. Crendo que Deus já os condenou.

Na batalha pela fé é preciso que o soldado de Cristo adquira fé na
promessa da Justiça de Deus e paciência enquanto aguarda Sua Soberana
ação.

Enfim, DEUS TAMBÉM JULGA OS PECADOS DOS INCRÉ-
DULOS (7). Judas introduz uma terceira história, mas é bom notar que
tem os mesmos elementos das anteriores: aponta seu erro;  garante a
condenação divina. Só que neste caso, ele também revela explicitamente
os erros dos hereges: “praticaram imoralidade excessiva” ou antinatural.

Deve nos chamar a atenção o fato de que as heresias pregadas não
eram um convite a seguir outro Deus, ou a simplesmente mudar a forma
de culto, mas sim, uma liberação para a prática de pecados sexuais diver-
sos. E novamente, Deus condena tais atos não admitindo a imoralidade
no ceio da igreja, como, por exemplo,  Paulo exortou em 1 Coríntios 6.18-
20.

Parece-me também que uma das marcas da heresia é a frouxidão
sexual. Os hereges sempre “liberam” seus seguidores a praticarem mais
livremente a fornicação e coisas do tipo. Há seitas que seus seguidores
são bígamos; outras que permitem promiscuidades diversas, desde que
não sejam de conhecimento público; outras praticam a troca de parceiros;
etc.

Novamente o que nos deve chamar a atenção é que Deus julga esses
erros, pois não os permitirá em sua casa. O v.7 usa uma expressão
interessante “foram postas”, por exemplo, (prokeintai) ou “foram ex-
postos ao público” (palavra usada para cadáveres que ficavam expostos
na praça). A condenação desses hereges era para ser feita publicamente.
As pessoas deveriam ver o que acontece com aqueles que praticam imo-
ralidade no ceio da igreja para que não ajam de tal forma.

Nas suas convicções quanto à disciplina na igreja deverá haver uma
seção sobre pecados sexuais. Você deverá agir com mais rigor com aqueles
que trazem corrupção à igreja por tais meios. Deus já os julgou, e nós não
somos mais misericordiosos do que Ele.

Na batalha pela fé é preciso que o soldado de Cristo adquira fé na
promessa da Justiça de Deus e paciência enquanto aguarda Sua Soberana
ação. Temos que crer que Deus é o Juíz dos hereges e sua sentença já foi
decretada. As três histórias que vimos relatam que A BATALHA PELA
FÉ LEVANTA A BANDEIRA DO JUÍZO DE DEUS.  Por isso, creia na
Justiça de Deus e busque a santificação de sua vida para não sofrer a
condenação imposta por ela. Como soldado de Cristo, Batalhe pela fé
preservando o nome Santo de Deus.

Não assuma o papel de juiz, mas de servo! Não odeie os hereges, mas
ore para que se convertam! Não maquine o mal contra os hereges, mas
confie suas vidas a Deus que sabe o que faz! No entanto, lembrem-se:
Deus nos deu a tarefa de erguermos a bandeira da verdade e proclamá-la
a todos sem exceção.


