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Liber
tos De Muitas Prisões
Libertos
As impressões que marcaram as vidas dos que participaram da Primeira Conferência da Associação Rocha Eterna, Ministério em Prisões do
Brasil, não vão desaparecer
tão cedo. Poderemos esquecer das pessoas que foram
instrumentos do Senhor, mas
será impossível esquecer o
que Deus realizou pela sua
Palavra através da ação do Es-

pírito Santo.
Como participante do evento, representando o Jornal de
Apoio, fui liberto de algumas
“prisões espirituais”, principalmente durante as duas mensagens proferidas na quartafeira pela manhã, respectivamente pelo Dr. Ricky Dunsford
(Está o Seu Escudo Seco?) e o
irmão Mike Adams (O Deus que
Não Esquece Você Quando CheDa esquerda para a
direita: Mike Adams, Dr.
SteveJarrett, Dr. Ricky
Dunsford, Dr. Bobby
Sizemore e Dr. Robbie
Morrison. Diretores e
representantes da
Missão Rocha Eterna
dos E.U.A.

gam os Dias de Dificuldades).
Tendo iniciado suas atividades aqui no Brasil no ano
2000, O Ministério Rocha Eterna atuando com quatro missionários, João Henrique N.
Alves, Maurício Arruda, Eduardo Duarte e Agnaldo de Araújo
Jr, já tem alcançado 4 penitenciárias e 3 cadeias. Mais de 500
pessoas já fizeram profissão
pública de fé e, em apenas dois
meses desde o lançamento do
Instituto Bíblico nas Prisões,
mais de 250 alunos já estão
matriculados e sendo acompanhados em sua vida espiritual
no curso à distância.
Cerca de 85 pastores, fora
missionários, obreiros e irmãos participaram da conferência e levaram para suas respectivas igrejas não apenas as

bênçãos recebidas, como também os pedidos de orações
para os inúmeros desafios que
a missão passa a encarar daqui para a frente. Um desses
grandes desafios é que os missionários levantem o sustento
pessoal além de envolver novos missionários visando alcançar os quase mil estabelecimentos penais do país com
uma população carcerária que
chega próximo a 250.000 pessoas entre homens e mulheres.
Uma grande necessidade
para a Associação é que se levante um bom número de voluntários que possam ajudar
em diversas áreas, como: visitas aos presídios e correção
de lições dos alunos do Instituto Bíblico.
Os planos da Rocha Eterna

são de realizar uma conferência a cada ano aqui no Brasil
com objetivos semelhantes a
esta primeira, visando, principalmente, estimular os pastores e as igrejas com relação à
obra missionária.
Como eu disse no início, fui
liberto de algumas “prisões espirituais” através das pregações
da Palavra de Deus, e creio que
o mesmo aconteceu com mui-

tos outros que ali estavam.
Como prova de gratidão devemos manter-nos em intercessão
e cooperação com este ministério para que ele cresça e floresça cada vez mais aqui no
Brasil para a glória do Senhor.
Contatos:
Email:rochaeternabr
@
hotmail.com: Caixa Postal 610CEP14085-570-Ribeirão PretoSP, telefone (0xx16) 3979-7867.

Da esquerda para a
direita: João Henrique
Nunes Alves, Eduardo
Duarte, Agnaldo de
Araújo e Maurício
Arruda.

Sociopatia do Poder
Esta é uma nova expressão que encerra sérias anomalias da
personalidade humana, evidenciando uma doença de comportamento que tem virado epidemia em tempos hodiernos.Antiga
em seus efeitos nocivos nas relações humanas entre líderes e
liderados, só agora está sendo divulgada pela mídia para o bem
geral dos que se disponham a encontrar uma solução terapêutica para o problema.Segundo SBT Repórter de 21-7-99,
Sociopatia é uma doença compulsiva que, para sua cura, depende muito da vontade do enfermo e de sua conscienti-zação
da mesma.
Conforme o Dr. Guido Palomba, “ o socipata é uma pessoa
que, apesar de inteligente, e capaz, destaca-se pela sua vaidade, egoísmo, e atos impulsivos, cuja conduta foge da maioria
abrangente no seu âmbito vocacional e profissional. Na perseguição de seus idéias, ele é autoritário, mandão,compulsivo e
incontrolável que tudo manda e nada pede. Resoluto e desconfiado, ele fiscaliza tudo dentro de seus limites de liderança. Considerando-se superior a todos, o seu produto é sempre o melhor. Seus planos e realizações são perfeitos e imbatíveis aos
seus olhos, pois não tolera se sentir abaixo de ninguém. Até
mesmo em relação aos melhores amigos, sua conduta prevalece, revelando-se insensível aos demais.
Amigos, só os que concordam com ele dentro de seu padrão
de vida pessoal, estando pronto e ignorar os dissidentes sem
qualquer consideração. Quem quiser tornar-se seu inimigo basta discordar de suas idéias ou fazer qualquer censura em relação ao seu “modus vivendi”. Em matéria de comunicação, o
sociopata é um péssimo ouvinte e ótimo falante, sempre ignorando o sábio princípio de Tiago 1.19. O que lhe mais interessa
é o que ele pensa e nunca o que os outros dizem. O orgulho da
singularidade o leva a desprezar toda iniciativa alheia.Sua vontade dominadora, certa ou errada, tem de prevalecer, atropelando sem consideração o que lhe surge pela frente. Sua natureza
ranheta e rabugenta ultrapassa os limites da normalidade em
matéria de obsessivas exigências perante os seus comandados.
Um gesto involuntário, um minuto de atraso, uma falha
milimétrica, uma frase sem maldade, um centímetro de saia fora
do normal, tudo é motivo para represália visto que sua natureza
doentia é destituída de compaixão e piedade.
Como líder manipulador, ele sabe controlar os outros na base
de argumentos convincentes próprios de sua posição autoritária. Seus amigos achegados de hoje podem ser os inimigos de
amanhã, dependendo da descontinuidade em matéria de acei-

tação ou concordância relativas a tudo que ele é e pensa,
Seus subalternos gozam de
“liberdade aparente, podendo
fazer
tudo
que
quiserem,sem jamais
contrariar as suas
determinações”,
uma vez que
discordar dos
seus métodos
é contrair inimizade. Teimoso
e obstinado,
sem pensar nas
conseqüências, ele
nunca se dispõe a ceder nos conflitos próprios das relações humanas para o bem da
causa em
geral.Seu jeito autoritário e mandão sempre querendo rotular os outros conforme seus
princípios egoísticos, serve para condená-lo a uma vida solitária
resultante do afastamento dos amigos e até mesmo dos parentes mais chegados.
Sua vida matrimonial pode se tornar um verdadeiro calvário,
considerando que para viver bem, a pobre esposa tem de ser
sujeita em tudo ao seu determinismo absoluto . No lar, todos
vivem e se comportam dentro de suas soberanas determinações.
Qualquer deslize, o conflito está armado.Ser esposa de um
sociopata é viver em constante suplício,com uma espada atravessada na alma, amargando a dor do servilismo perante a autoridade do poderoso MARIDÃO. Sem ter outra saída muitas se
trancam em seu calvário de amargura, destruindo a felicidade
conjugal e vingando-se no que pode no âmbito das intimidades.
Seus filhos só o toleram até o dia quando podem, “bater asas”
rumo a plagas bem distantes, onde podem respirar livres da
hegemonia autoritária sem qualquer saudade do passado Conheço casos específicos em que os filhos adultos só retornam
ao ler em circunstâncias inadiáveis. A sociopatia paternal roubou-lhes o prazer de uma convivência amigável na base de um
relacionamento feliz e perfeito entre pai e filhos.
O sociopatia não sabe expressar carinho, afeto ou atenção.

I Congresso Batista
Missionário Do Norte
Numa parceria entre a AMIAssociação Missionária Independente e a CMBI-Comunhão
Missionária Batista Independente,
acontecerá nos dias 13 a 16 de novembro de 2003 o Primeiro Congresso Batista Missionário do Norte em Ananindeua-PA.
O evento faz parte do projeto
da AMI de realizar eventos missionários nas mais variadas regiões
do nosso país procurando despertar o interesse das igrejas na obra
missionária. Para os pastores do
estado do Pará, o propósito desse congresso é incentivar o povo
para missões e implantação de
novas igrejas naquela região.
O evento terá lugar no Colégio

Vale Amazônico em um ginásio esportivo e os congressistas serão
hospedados no belíssimo e confortável Acampamento El Shalom
com campo de futebol, quadra de

vôlei, piscina com água mineral,
trilha ecológica e ótimo refeitório.
Durante o congresso será possível
a realização de um passeio turístico em Belém.
Neste mês de setembro será
definido o custo e distribuído um
folder com as Fichas de Inscrições.
Os preletores estão sendo definidos e haverá espaço reservado
para outros trabalhos missionários
que serão convidados a participarem.
A coordenação do evento está a
cargo do pastor Kyron Horton e para
obter maiores informações, entre em
contato através do telefone (091) 2550280 ou pela Caixa Postal 33-CEP
67030-970-Ananindeua-PA.

Tudo é feito na base de sua maneira desalmada e rústica de ser.
Se assim procede com os afetos, o que será dos desafetos? Em
sua vida seca e doentia, não há lugar para o ensino de Jesus em
Mt 5.44. Na obsessão de sempre justificar sua posição egoísta
em relação aos que lhe caíram em desgraça, ele tem prazer de
falar sobre infelizes revezes que, por acaso, assolam os tais, em
clara manifestação de disfarçada vingança. Segundo os entendidos, tudo isso acontece em decorrência dos sérios problemas
afetivos de infância que caracterizam a vida de todo sociopata
ou “maníaco do poder”
Aqui é o filho que perdeu o pai em tenra idade, sendo criado
de qualquer jeito pela mãe ou parentes achegados. Ali é o que
venceu com garra na base do sacrifício pessoal em face da miséria social reinante em suas origens. Ontem na sarjeta, na favela, na miséria, no anonimato como “RÉS” ou ZÉ NINGUÉM.
Hoje nas estrelas, na bonança, na mídia como grande nome do
mundo intelectual, político, econômico, religioso ou social, ele
teve seu coração endurecido e imunizado contra todo sentimento de amor, piedade e compaixão na sua dolorosa VIA CRUCIS
entre o pântano da desgraça e os páramos da glória. É o caso
do famigerado Adolf Hitler. Filho de um pobre guarda alfandegário, nem, chegou a concluir o 2º grau por falta de recursos pessoais. Foi neste período de extrema miséria e pobreza que ele
forjou, como autodidata, suas próprias idéias políticas. Na 1ª
Guerra Mundial, quase morreu em combate, mas se destacou
no mundo militar, recebendo a condecoração da CRUZ DE FERRO. Daí a Potsdam, onde conseguiu do Parlamento, poderes
absolutos como Chanceler da Alemanha, foi um pulo. No ápice
da glória política, resolveu projetar, com tamanha intensidade, a
sua ira sádica contra os judeus que passou à história como O
SOCIOPATA DO SÉCULO.
Mas o pior de tudo na vida do “DINAMOMANÍACO” é que ele
não consegue enxergar nem aceitar suas falhas e defeitos. Em
sua soberba visão, todos estão errados e só ele está certo. Daí
a insensibilidade dominante em face de suas ofensas aos outros. É o caso daquela mãe sociopata que, em sua visão doentia, sempre deu razão ao filho em qualquer ato delituoso. Numa
parada militar, o jovem soldado vinha de passo errado ao ritmo
da banda marcial. Levantando-se na plataforma, ela exclamou
garbosa. “Vejam só. Todos estão de passo errado.Só meu filho
está certo.” Quanta obsessão!!
Continua na página 6

Dave Hunt no Brasil
Pela terceira vez a missão Chamada da Meia Noite trará ao Brasil o
escritor e conferencista Dave Hunt,
autor de diversos livros já traduzidos
para o português e publicados pela
Actual Edições, de Porto Alegre-RS.
Hunt já escreveu mais de 20 livros
com tiragens totais que passam dos
três milhões de exemplares.
Nos dias 22 a 25 de outubro, a
Chamada da Meia-Noite realiza no

Dave Hunt, dos E.U.A

Hotel Fazenda Vale do Sol, em Serra Negra-SP, o V Congresso Internacional Sobre a Palavra Profética
sob o tema “A Atualidade da Profecia.” Logo em seguida, o evento
será realizado em Campina Grande-PB no Centro de Convenções
Raymundo Asfora nos dias 22 a 25
de outubro.
Os dois eventos terão, além de
Dave Hunt dos Estados Unidos, o
Diretor Executivo da Obra
Missionária Chamada da Meia-Noite dos EUA, Dr. Arno Froese,
Norbert Lieth, Diretor da mesma organização na Suíça e Reinhold
Federolf, missionário alemão aqui
no Brasil.O louvor estará sob a direção do Pr. Jamil Abdala e sua esposa Ana Lúcia..
Algumas questões que serão
discutidas através das mensagens
dos preletores são estas: A Guerra

do Iraque à Luz das Profecias
Bíblicas; Será que o Euro é a Moeda do Governo Mundial: A Igreja
Substituiu Israel? ; Qual o papel da
Igreja nos Últimos Dias?
As inscrições para o evento poderão ser feitas através dos seguintes endereços: www.chamada.
com.br; telefone 0300-789-5152 ou
pela Caixa Postal 1688-CEP
90.001-970-Porto Alegre-RS.
Durante o evento haverá
estandes com excelentes ofertas
de livros Bíblias, folhetos, revistas,
vídeos, CDs, K7s, camisetas e
pôsteres.
Todos os participantes receberão Certificado de Participação, e pasta com material do
congresso. Os livros dos
preletores/ autores estarão disponíveis com espaço para perguntas e autógrafos.
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Pastor Cristóvão ,
42 Anos de Ministério

Pós- Modernismo
ou Pós- Cristianismo?

Fundado em Abril de 1984

EXPEDIENTE

Recentemente os órgãos
de imprensa noticiaram que
a USP-Universidade de São
Paulo, está incluindo a matéria “Espiritualidade” no
currículo dos cursos de
Medicina.Para alguns, uma
surpresa, mas para quem
acompanha o desenrolar da
quebra dos paradígmas da
chamada “modernidade”
para a “pós modernidade”,
nada de novo. Já em 1982,
Thomas S. Kuhn publicou
“A Estrutura das Revoluções Científicas” demonstrando as limitações da ciência que, até então, considerava “não-científico” a
Metafísica. De um lado era
a constatação das limitações
dos cientistas e de outro, um
passo decisivo para a inclusão do sobrenaturalismo nas
ciências.
Seria maravilhoso se
essa inclusão tivesse alguma relação com uma volta
às Escrituras Sagradas por
parte dos cientistas. Mas o
que realmente aconteceu foi
o
acirramento
do
sincretismo entre a Ciência
e o Misticismo. Foi uma espécie de rendição incondicional da ciência à Nova Era
que passou a rever suas posições sobre Logosofia,
Eubiose, Percepção ExtraSensorial e tantas outras manifestações espiritualistas
propagadas
pela
Cientologia
e
pela
Parapsicologia.
Dave Hunt, antecipando os efeitos maléficos
dessa funesta fusão entre
Ciência e Religião procurou alertar os cristãos sobre os perigos dessa sedução diabólica.É altamente
recomendável que os
crentes leiam atentamente
os livros de Dave Hunt:
“A Sedução do Cristianismo”, “Escapando da Sedução” e o que estamos
divulgando nesta edição:
“Batalha pelo Controle da
Mente.”

Segundo Jair Araújo,
autor de “A Ética Protestante e o Espírito do PósModernismo”, algumas
recentes descobertas científicas abalaram as teses do pós-modernismo:
A Teoria da Relatividade,
a Teoria dos Quanta, o
Teorema
da
Incompletude e as Teorias
das Estruturas Dissipativas. É
a ciência comprovada martelando o “misticismo científico” e abalando as pretensões
dos pós-modernistas na área
religiosa.
Os “gurus” da pósmodernidade não escondem
seus interesses escusos de
hibridizar Ciência e Ocultismo, principalmente aquele
ocultismo exótico de origem
oriental. Daí o crescente interesse na literatura de autoajuda, e as aparentemente
inocentes brincadeiras de
bruxaria no estilo Harry
Potter e os escritos de Paulo
Coelho. O físico hindu
Fritjof Capra, que tem seus
livros traduzidos para o português, batalha ardentemente para fundir a Ciência com
a Religião. Seus escritos atraem pessoas de todos os níveis sociais, para essa religião pós-moderna que confunde física e cosmogonia
hinduísta onde milhares de
deuses governam o universo.
Agora que as teorias de
Charles Darwin desmoronaram, há espaço para novas
propostas relativistas que
deixam de lado os absolutos
divinos.
Da mesma forma que as
teorias darwinianas foram
aceitas por terem sido
publicadas dentro de uma
conjuntura ideológica apropriada, as teses da pósmodernidade surgem no
momento em que todas as
correntes da globalização
anti-cristã são abraçadas
pela Psicologia Social que
usa a tática da omissão e dos
acordos silenciosos daqueles que sabem que ignorar
ou silenciar acerca do que
não convém, ou do que entra em choque, é a melhor
estratégia.
O que tudo isso tem a ver
com nossas igrejas e nossa
pregação? O apóstolo Paulo
fez o seguinte alerta: “Cuida-

RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO
Fundação do Amor Revolucionário
e Ministérios de Apoio
CNPJ 52386927/0001-05

do que ninguém vos venha
a enredar com sua filosofia
e vãs sutilezas, conforme a
tradição dos homens, conforme os rudimentos do
mundo, e não segundo Cristo”( Cl 2:8). Os paralelos
entre a Nova Era e o Movimento Carismático não resultam de mera similaridade. Ambos partem da premissa de que o mundo está
vivendo uma era de expansão. Para os profetas da
Nova Era trata-se da chegada do espírito aquariano;
para os profetas do Movimento Carismático, a ênfase recai sobre o que eles
chamam de derramamento
do Espírito. Em ambos os
casos,
prevalece
o
esoterismo que age através
da infiltração em todas as
denominações evangélicas
ao redor do mundo. Presenciamos, por exemplo, o estrago que o G-12 provocou
em muitas igrejas. O alvo é
implantar a globalização na
área da religião levando todos os homens a uma experiência coletiva, pois apregoam que todos nós somos
partículas de um “deus”.
Assim, toda essa aparente “espiritualidade” não
passa de religiosidade
humanista que exclui o
Deus absoluto substituindoo pelos poderes que exaltam a personalidade humana.
Portanto, a matéria,
“Espiritualidade”, adotada
nos cursos de medicina da
USP não passa de uma confirmação de que a
globalização da religião
anti-cristã começa a delinear suas formas pós-modernas ou, para ser mais
exato,
pós-cristã.
Maranata!
Fontes Mencionadas:
• Kuhn, Thomas S. – A
Estrutura das Revoluções Científicas - São
Paulo-SP, Perspectiva.
• Hunt, Dave – A Sedução do Cristianismo e
Escapando da Sedução Porto Alegre- RS,
Actual Edições.
• Araújo, Jair – A Ética
Protestante e o Espírito
do Pós-Modernismo Natal – RN –
Edição do Autor.
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O dia 24 de julho de
2003 marcou a biografia
do Pr. José Cristóvão da
Silva. A Igreja Batista
Bíblica em Valparaiso
em Santo André- SP realizou o culto de despedida do seu pastor titular e deu posse, interinamente, ao seu auxiliar,
Pr. Paulo César Lopes.
A igreja tem cerca de 250
Dona Gracia e Pr. José Cristovão
membros. Pr. Cristóvão
foi o fundador da mesma.
ainda serão contadas com
Nascido no mesmo dia 24 maiores detalhes, pois glorifide julho há 72 anos, na cida- cam o nome do Senhor da Hisde de Esplanada-BA, Pr. Cris- tória.
tóvão é casado com dona
O pregador no culto de
Gracia Avena da Silva com despedida foi o Pr. Gerson
quem teve três filhos: Gerson, Avena da Silva, filho do Pr.
Tércio e Laís, e 5 netos. A His- Cristóvão e que reside atualtória da Igreja Batista Bíblica mente em Curitiba-PR. Duranem Valparaiso funde-se com a te o culto foi dado posse ao Pr.
história do Pr. José Cristóvão. Paulo César Lopes que assuForam 42 anos repletos de miu interinamente o pastorado
bênçãos e lutas, histórias que

e a Presidência da igreja até
o final de 2003. A transferência de cargo foi realizada
pelo Pr. Josué Pereira Félix,
da Primeira Igreja Batista
Biblico em Cidade Ademar
na capital paulista.
Pr. Paulo César estava
trabalhando como auxiliar do
Pr. José Cristóvão desde o
início de 2001. Anteriormente havia pastoreado a Igreja
Batista Bíblica de AraguariMG no período de 1996 a
1999. Casado com dona
Elizabeth Rodrigues Guimarães Lopes, o casal tem dois
filhos: Vagner (15) e Lucas
(9).
Para contatos com a Igreja Batista Bíblica em
Valparaiso, Rua Tupi, 461Valparaiso- CEP 09060-140Santo André-SP, telefone
(0xx11) 4426-9624.

TESTEMUNHO

Clarice Henning Prestes*
Meu nome é Clarice Henning
Prestes. Antes de me tornar
crente no Senhor Jesus Cristo,
minha vida era vazia, nada preenchia aquela solidão que sentia, mesmo rodeada de muitas
pessoas me sentia só. Um dia
ouvi em um programa de rádio
um pastor pregando exatamente a respeito do que eu estava
sentindo. Pensei: é isso, isso é
o que eu preciso para minha
vida! Procurei a referida igreja e
no início a vida parecia ter voltado a ter sentido para mim. Por
um tempo minhas angústias desapareceram, mas ainda me faltava alguma coisa, pois sempre
voltava a ficar deprimida. Fui batizada, no entanto, não sabia o
real sentido do batismo. Sempre
que eu vinha a Marilândia do Sul,
levava comigo, ao regressar, alguns folhetos que eu apanhava
no mural de folhetos que a Igreja Batista Regular mantêm na
rodoviária. Nesta época morávamos em Mato Grosso do Sul.
Passados alguns anos, Sérgio,
meu marido, sofreu um acidente e então mudamos para
Marilândia. Eu sempre lia, de
novo, aqueles folhetos, gostava da mensagem, porém, no
fundo não entendia o sentido
real, pois no final sempre estava escrito: procure uma igreja
mais próxima da sua casa onde

Cristo é honrado e a Bíblia é pregada. Não entendia a razão do
sacrifício de Jesus pelos meus
pecados, não sabia que Ele morreu por mim. É como a Palavra
de Deus diz: o homem natural
não compreende as coisas do
Espírito de Deus.
Certo dia decidi vir ao culto
aqui na igreja. Naquela ocasião
o pastor orou pela recuperação
de uma criança, no entanto orou
de maneira diferente de como eu
havia apreendido, orou para que
fosse feita a vontade de Deus.
Não concordei com a oração,
sendo que na minha igreja eu
orava determinando a benção e
assim tinha que acontecer, pois
eu não tinha que fazer a vontade de Deus e sim Deus a minha
vontade. Por um bom tempo não
voltei à igreja. Fiz um estudo bíblico com a irmã Neuza e também não concordei que minhas
obras não serviam para me salvar e que eu nada precisava fazer para me salvar, pois Jesus
já havia feito tudo. Fiz sete folhas de estudo e desisti. Procurei outras igrejas em Marilândia,
porém, não me adaptei em nenhuma delas. Ia a Apucarana
em minha igreja, fazia correntes
de oração, mas o vazio continuava. Então mudamos para o sítio e ficou mais difícil ir a
Apucarana. Fiquei algum tempo

longe da igreja e neste período
meus vizinhos começaram a me
convidar para rezar o terço. Não!
Não era isso que eu queria. Decidi, vou à igreja Batista. Naquele domingo, o pastor pregou no
mesmo texto de Isaías 64:6 que
havia pregado na primeira vez
que aqui estive. Então confessei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador no dia quatro de
novembro de 2001. Até àquele
momento não o havia feito pois
na igreja que eu freqüentava o
plano de salvação não era pregado. Após este dia o pastor nos
ofereceu um estudo bíblico e
graças a Deus, pelas suas misericórdias que são renovadas
a cada manhã, Jesus fez e tem
feito a diferença em nossas vidas. De criaturas passamos a
filhos de Deus. Hoje toda nossa
família serve ao Senhor com alegria. Deus tem nos proporcionado muitas bênçãos, talvez pequenas aos olhos humanos,
mas para nós, grandes pois o
Senhor sabe o quanto fomos tocados.
Agradeço ao Senhor todos
os dias porque enviou seu Filho
Jesus para morrer no meu lugar
e ressuscitar para que tivéssemos vida e vida eterna.
*Membro da IBR em
Marilândia do Sul -PR

“Nada, a não
“Existem três
ser a fé, jatipos de pes“É um completo absurdo dizer que
corrigirá
soas neste
Deus nos perdoa porque Ele é amor. A mais
os erros da
mundo:
as
razão quanto
‘que podem’,
única base pela qual Deus nos pode
às coisas divias ‘que não
perdoar é a cruz.”
nas.” (William
vão’ e as ‘que
S. Plumer).
(Oswald Chambers).
não podem’.O
primeiro tipo
“Grandes muneste mundo não é tanto onde
realiza tudo, o segundo se
estamos, em comparação danças políticas e sociais
opõe a tudo e o terceiro
falha em tudo.” (Anôni- com em qual direção estamos começam a ser possíveis
nos movendo.” (Oliver Wendell assim que os homens deimo).
xam de temer arriscar suas
Holmes).
“Se não tivermos tranqüili- vidas.” (Thomas Masaryk).
“Se todos fizéssemos as coisas de que somos capazes dade em nossa mente, o
de fazer, nós iríamos literal- conforto exterior não fará “Assim como na religião
mente surpreender a nós por nós mais do que fará um cristã, a pior propaganda
mesmos.” (Thomas Edison). chinelo de ouro em um pé do socialismo são os seus
com reumatismo.” (John adeptos.” (George Orwell).
Bunyan).
“O fracasso é apenas a
“Existe uma única coisa que
oportunidade de começar
de novo de modo mais in- “A batalha espiritual, a perda suporta o impacto da vida
da vitória, está sempre no através de toda a sua durateligente.” (Henry Ford)
mundo dos pensamentos.” ção: a consciência tranqüila.”
(Eurípedes).
(Francis Schaeffer).
“Acho que a grande coisa
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Um Sonho
Acalentado
Natural
de
Asuçena-MG,
Izabel Simões acalenta um sonho há
muitos anos: gravar um CD. Nascida em um lar cristão
de
pais
presbiterianos
(José Pedro Simões
e Maria das Dores
de Jesus), Izabel
começou a cantar
na igreja quando
criança. Na juventude, morando em
São Paulo, capital
membro da Igreja
Batista Bíblica em Jardim
Míriam, foi batizada pelo
Pastor Nelson Fragoso.
Sob o ministério do Pr.
João Amador de Melo, na
mesma igreja em São Paulo, Izabel cantava em cultos da igreja,cultos especiais de Bodas, Casamentos,
Congressos, Encontros e
outros eventos. Logo ficou
conhecida como a “ Cantora Mineira de São Paulo”.
No dia dez de maio de
1980 casou-se com Paulo
Apolo Pinheiro com quem
teve dois filhos: Lucas
(21) e Líndsey (17). Mesmo casada, o sonho de
gravar continuava sendo
acalentado.Em 1997 gravou uma fita por experiência e, mesmo sendo uma
gravação simples, em condições precárias, agradou
e abençoou a muitos irmãos em Cristo.
Em 23 de maio de 1998,
seu esposo foi ordenado ao
ministério pastoral na
Igreja Batista Bíblica em
Jardim Miriam, São Paulo,
para assumir o pastorado
do Templo Batista Bíblico
em Valinhos-SP. Paulo
Apolo converteu-se no dia
29 de maio de 1979 através do ministério do Pr.

Izabel Simões

Thomas L Gilmer do Templo
Batista
de
Indianópolis São PauloSP, mas foi batizado, em
1980 na I.B.B. em Jardim
Míriam.Ali trabalhou em
diversos ministérios.
Formado pelo I.B.M de
São Paulo em 1997, Pr.
Paulo já teve ministério em
Valinhos-SP e Barueri-SP.
Atualmente é pastor titular
da Igreja Batista bíblica
em Monte Castelo, Campo
Grande-MS.
Para realizar o seu sonho acalentado a muitos
anos, a irmã Izabel está
pedindo ajuda ou parceria de irmãos de todo o
Brasil para a gravação
do CD. Não é um trabalho que visa lucros. Visa
tão somente louvar
Aquele a quem devemos
toda honra e toda glória.
Para contatos (067) 3516168, 351-5560 ou
9936-1018.
Vale a pena investir naqueles que receberam de
Deus, não apenas os talentos, como também a alegria de louvar a Deus através da música. Se você
quer participar desse desafio, entre em contato
com a irmã Izabel.

Voz De Esperança
O Pr. Almir Nunes da
Igreja Batista Independente em Morro AgudoSP, iniciou no dia primeiro de setembro do corrente ano uma nova edição
do
programa
radiofônico “Voz de Esperança”. Com o apoio de
sete patrocinadores: Jornal
O
Momento,
Borracharia Pioneiros,
Panificadora Alvorada,
Antídotos Perfumaria,
F u n i l a r i a d o Vi n i n h o e
Maurão Automóveis, todos de Morro Agudo, e
mais a Drogaria Avenida
de Orlândia-SP, o programa será levado ao ar diariamente das 21 às 22 horas, com exceção de quarta- feira.
Anteriormente, durante cerca de nove meses o
programa era transmitido
pela Rádio Nova Vida FM

e agora pela Rádio República AM- 1380. A emissora alcança 20 cidades
da região chegando até
Uberaba-MG.
A igreja em Morro
Agudo tem 62 membros e
no dia 26 de agosto completou dois anos de inauguração do seu templo.
De 8 a 10 de agosto realizou suas conferências
missionárias para renovação da Promessa de Fé
para Missões e passou de
6 para 9 projetos missionários. Nos trabalhos regionais participa, juntamente com as igrejas de
Orlândia e São Joaquim
da Barra, da fundação de
uma nova igreja em
Nuporanga- SP.
Para contatos com a
igreja ou com o Pr. Almir
Nunes, telefone (0xx16)
3851-3421.

FÉ E FIDELIDADE ou
AZENDO A VONT
ADE DE DEUS?
FAZENDO
VONTADE
QUEM ESTÁ F
Uma das parábolas mais intrigantes e de uma das mensagens mais incisivas para os seguidores nominais de Jesus
Cristo é, sem dúvida, a pequena Parábola dos Dois Filhos, em
Mateus 21:28-32.
“E o que vos parece? Um
homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse:
Filho, vai hoje trabalhar na vinha.
Ele respondeu: Sim, senhor; porém não foi.
Dirigindo ao segundo, disse-lhe a mesma cousa. Mas
este respondeu: Não quero;
depois, arrependido, foi.
Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus:
Em verdade vos digo que
publicanos e meretrizes vos
precedem no reino de Deus.
Porque João veio a vós
outros no caminho de justiça,
e não acreditastes nele; ao
passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém,
mesmo vendo isto não vos
arrependestes, afinal, para
acreditardes nele.”
Jesus compara a fé dos homens com as atitudes dos dois
filhos de um fazendeiro. O primeiro filho diz “Sim, senhor”, porém nega com as suas atitudes
e comportamento. O segundo
diz “não”. Não reconhece o senhorio do pai (“Não quero!”), e
nega a soberania do pai ao recusar-se terminantemente a
obedecer. Todavia, depois, arrependido, faz o que o pai lhe pediu.
Neste ponto Jesus confronta os religiosos de sua época ao
perguntar sobre quem fez a vontade do pai. O segundo, é óbvio
– todos respondem.
O ápice da parábola está no
final, quando Jesus aplica o sentido dela na vida dos seus ouvintes. Foi como se dissesse:
Vocês são como o primeiro filho,
dizem a Deus “Sim, Senhor”,
mas com suas vidas negam as
suas próprias declarações de fé.
Ao passo que pessoas, que
vocês acham que são rebeldes
a Deus porque não estão dizendo sim ao SENHOR, todavia,
aqueles com as suas atitudes e

comportamenmãos.
Porém,
to estão mais
nem sempre enpróximas de
contramos coraDeus do que
ções de crentes
vocês!
dispostos e volunFico a pentários para ajudar.
sar no sentido
Nosso retiro de judesta parábola
lho foi realizado
para nós hoje.
numa cidade do
Nós crentes
interior. Contrataestamos semmos uma pousapre dizendo
da e fizemos quasim ao Senhor.
se todas as proEm
nossas
gramações, como
orações pediestudos bíblicos e
mos que vecultos, no próprio
nha o Reino de
restaurante daDeus (soberaquele simpático
Pr. José Nogueira
nia e domínio
lugar que tinha fiFortaleza - CE
de Deus), que
cado naqueles
se faça a vontrês dias exclusitade de Deus (senhorio de
vamente para nós. CombinaDeus). Clamamos a Cristo como
mos também com um senhor
Senhor de nossas vidas. Testedaquela cidade para termos
munhamos que Ele é o nosso
uma tarde de lazer em seu boúnico Senhor e o nosso todonito sítio. Aquele homem, messuficiente Salvador. Nos hinos e
mo não sendo crente, recebeu
corinhos, cantamos que Ele é o
todos os 50 jovens em seu sítio.
único digno de receber a honra
Abriu as portas de sua linda
e a glória. Louvamos ao Senhor
casa, dispôs sua mobília, cedeu
Jesus dizendo que Ele é o nosutensílios, jogos e material esso Rei. Assumimos compromisportivo, barco e tudo, para pessos de um coração fiel e de que
soas que não conhecia. Ele
a vontade dEle vamos fazer!
mesmo conseguiu emprestadas
Mas, vivemos a negar tudo isso
50 cadeiras para fazermos um
quando buscamos nossos inteculto à noite. E ainda deu um
resses (“cada um com os seus
lanche para matar a fome dos
interesses”), quando chega a
insaciáveis jovens.
hora de sacrificarmos alguma
Por causa de problemas
coisa e nos omitimos, quando
com o motorista do ônibus que
somos seduzidos pelo pecado e
nos deveria trazer de volta às
cedemos.
22 horas, tivemos alguns conFicamos parecidos com
tratempos. Mas ele, passando
Jonas, desobedientes a Deus e
de meia-noite, foi comigo, no
ainda querendo uma sombra
seu carro, procurar em outro
(Jonas 3:6). Ou seja, negamos
município o motorista “bêbao senhorio de Deus e ainda por
do”. Como aquele motorista
cima exigimos que sejamos connão tinha condições de dirigir,
fortados e não incomodados em
fomos procurar um motorista
nossa postura.
crente e responsável para tra“Ao passo”, como disse Jezer o ônibus para Fortaleza na
sus Cristo, pessoas, que julgamanhã seguinte. Como já tímos sem fé e desconhecedoras
nhamos encerrado a conta na
do plano de Deus, muitas vezes
pousada, e a pousada já estafazem de coração o que Deus
va recebendo outros hóspemanda, mesmo não tendo prodes, ele ofereceu novamente
fessado sua fé diante dos hosua casa para todos nós pasmens.
sarmos a noite. De forma esVi um exemplo disso no últipontânea nos convidou para
mo retiro de adolescentes de
ficar, arranjou cordas e correnminha igreja. Quando planejates para armar redes, nos emmos um retiro assim, precisamos
prestou redes, alojou as momesmo de muita ajuda dos irças nos quartos e os rapazes

nos alpendres, e sua esposa
nos ofereceu mais um lanche.
E ele, pela manhã, nos deu um
saboroso café com pão e leite
antes de sairmos.
É claro que isto não substitui uma decisão íntima, pessoal e pública acerca de crer somente em Jesus Cristo como
seu único e todo-suficiente Salvador (Romanos 10:9,10). Oro
para que isto aconteça e espero que seja breve.
Porém, este episódio e a
parábola de Jesus Cristo são
tremendamente relevantes
como questionadores de nossa fé. Quem crê obedece!
Quem crê e obedece faz mais
do que simplesmente o mínimo possível. O Espírito Santo
moveu Paulo para que registrasse: “Em nada considero a
vida importante para mim mesmo, contanto que complete a
minha carreira...” (Atos 20:24).
Quantos crentes estão por
aí a viver como incrédulos, dizendo com os lábios “sim” a
Jesus, mas negando-O com
suas vidas vazias, sem compromisso com a Palavra de
Deus ou em desobediência ao
SENHOR?
Enquanto isso, incrédulos
que não professam o nome de
Jesus como único Senhor e
Salvador, estão muitas vezes
mais dispostos e alegres em
servir a Deus do que o povo
que se chama pelo Seu Nome!
Contudo, as palavras fé e
fidelidade no Grego do Novo
Testamento têm a mesma raiz.
O que tem fé age com fidelidade, por isso é chamado de fiel.
Ah, você não gostou por eu
ter tirado a sombrinha do seu
comodismo e de sua falta de
compromisso? Não tem problema, Jonas também não gostou quando Deus arrancou a
planta e deixou a sua cabeça
se esquentando ao sol da realidade (Jonas 3:7-9).
Ah, você não gostou por eu
ter comparado e contrastado
você e sua fé com a atitude de
uma pessoa descrente? Não
tem problema, os religiosos
também não gostaram quando
Jesus fez isso com eles
(Mateus 21:31-32).

me mais à vontade para recomenda-lo aos irmãos em Cristo,
pois nada decepciona. Parabéns pelos novos colunistas:
Frontline, Fatos da Vida & Fatos da Bíblia e Conection Teen.
Juntamente com “Somente Para Elas” e “Educação Cristã”, o
jornal passou a ter maior visibilidade e vai provocar interesse
em mais leitores.(R.S.C.)

São Paulo-SP
Acabo de receber o “novo” Jornal de Apoio e desejo
parabenizá-los pelo ótimo layout e excelente material informativo .Aproveito para agradecer o release sobre o livro “Reencarnação” e informo que estamos enviando mais dois lançamentos para seu destaque. (O.P. Abba Press).
Ribeirão Preto-SP
Quero destacar dois excelentes feitos do Jornal de Apoio que
muito me agradaram: primeiro foi o espaço aberto para a revista Frontline desde a edição 128: segundo foi o novo formato que possibilitou que fosse usado corpo maior nos textos.
(L.P. A)
Mossoró-RN
Ser leitor do Jornal de Apoio é um privilégio. Cada vez sinto-

Florianópolis-SC
Conheci o Jornal de Apoio em l985 e desde então leio todas
as edições. Não deixo de ler nenhuma matéria. Sempre achei
uma falha, mas havia decidido não dar demérito aos editores.
Agora posso elogiar, pois o que eu via como falha foi resolvido
com o início da coluna “ConectionTeen” Os jovens e adolescentes eram ignorados pelo jornal. Parabéns! (M. A S).
Curitiba-PR
Gosto da coluna “Espaço Cultural” do Luiz J. Gintner. São curiosidades que a gente quase não pensa, mas que enriquece
o conhecimento geral. Vale a pena! (J.C.S.M.)
Rio Branco-AC
Quero parabenizar o editor do Jornal de Apoio pela divulgação da obra missionária em todas as edições. É bom para
nossas igrejas que essa visão de implantar novas igrejas sempre seja exaltada. Nosso país precisa de muito mais igrejas.,
pastores, professores de Bíblia, missionários, escritores... Que
Deus nos dê cada dia mais (R.C.E.C.).

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

Divulgação de
Projetos Missionários

Pr. Carlos A.Moraes
(16) 3761 - 0749
Dir. de Missões
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1.100 MEMBROS
As Injeções e
o Mac Donalds
Há duas semanas o meu filho Lucas pegou uma forte
pneumonia. O médico nos informou que ele deveria tomar 7 injeções de Wyssilim – uma cada dia. Ele tem 5 anos.
Entramos na enfermaria. Coloquei-o deitado sobre o colo
e com uma perna em volta das dele, paralisei-o, enquanto
abraçava-o fortemente imobilizando os seus bracinhos.
Uma picada no bumbum...
- Aiiiiiiiiiiii!
O grito ecoou no hospital. Lágrimas. Abracei-o dizendo: “o papai está com você filho! Eu te amo!”
Toda esta situação fez-me pensar nas situações que nos
machucam. Muitas provações arrancam de nós: lágrimas,
clamor ou até sangue. São aquelas picadas da vida que
doem tanto e nos impedem de perceber o abraço invisível
do Pai.
Aquelas injeções eram para o
bem do Lucas. Iriam combater a infecção pulmonar.
Como pai, jamais o
deixaria
sofrer
uma dor se não fosse para o seu benefício. Do mesmo
modo, o nosso Deus permite as tribulações em nossas vidas. Elas aperfeiçoam o nosso caráter, desenvolvem nossa humildade e produzem perseverança. (Tg. 1:3)
Encontrei uma maneira de confortar o meu pequeno.
Afinal seriam sete dias.
Na Segunda aplicação sussurrei-lhe aos ouvidos:
“Agüente firme filho! Quando as injeções terminarem, no
próximo dia de folga do papai, vamos comemorar no Mac
Donalds!”
Assim cada dia: - faltam só quatro! (Em meio às lágrimas ele sorria)!
- faltam duas!
- a última!!
Fomos ao Mac Donalds. E várias vezes lembrávamos –
“Chega de injeção! Viva!!”
Enquanto ele saboreava o lanchinho, eu recordava a
Palavra de Deus:

Muitas provações
arrancam de nós:
lágrimas, clamor
ou até sangue

“As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de se revelar em nós.” – Rm.
8:18
Há momentos, nos quais parece que não conseguiremos, não agüentaremos; no entanto, Deus vai nos conduzindo em triunfo. Mais cedo ou mais tarde, Ele vai celebrar conosco num lugar muito especial – Mac Céu (Mais
que Céu)!
“E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já
não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras cousas passaram.” – Ap. 21:4

Esta cifra 1.100, quando
lida, pode significar diferentes coisas para diferentes pessoas. Muitos não
conseguem entender o
fato de existir uma Igreja
Batista Regular tão grande
no interior do Nordeste,
sendo a maior igreja da denominação em todo o Brasil. E daí, pessoas perplexas, preferem lançar farpas
e detrações, chamando de
liberal e afirmando que não
somos mais Batistas Regulares. O fato mais intrigante é que recebemos a igreja
com 06 membros em 20 de
Março de 1977. Em novembro do mesmo ano batizamos 14 pessoas. Em 1984
tivemos que dividir os
membros que já passavam
de 200, tirando uma parte
para formar a segunda Igreja Batista Regular da Fé
(hoje Betel). Foi uma
divião pacífica e só fizemos porque nosso prédio,
na época, era pequeno.
Uma igreja desse porte,
uma igreja grande, tem os
mesmos problemas de uma
igreja média ou pequena,
só que numa dimensão bem
maior. Falo isto com conhecimento de causa, pois
pastoreei igreja pequena,
média e grande. Tenho descoberto que uma das grandes dificuldades no ministério é o conceito que as
pessoas tem de igreja (templo, doutrina, denominação, organização, instituição, etc) ; e do que esperam
da mesma.Há pessoas que
trocam de Igreja como trocam de roupa. Outros vão
à Igreja para sentir-se bem
e ainda outros vão para resolver seus múltiplos problemas e não por Jesus. No
convívio da igreja as pessoas mostram muita falsi-

dade. Muitos não enxergam
a igreja como Corpo de
Cristo, organismo vivo ou
família de Deus, onde a
franqueza e transparência
devem predominar.
A Igreja da Fé é uma
igreja distinta, desenvolve
um ministério que provoca
inveja, ciúmes e atrai oposição por seu modo bíblico
de ser. Tem uma equipe de
liderança que aprende enquanto ensina. Recebe muita gente nova e desenvolve
múltiplos ministérios específicos. Constantemente reflete sobre suas atividades.
A Igreja da Fé tem uma visão ampla de suas prioridades. Ganhamos o direito de
ser ouvidos e, hoje, formamos opinião. É praxe da
Igreja da Fé, a transparência no relacionamento, profundidade no ensino e pregação bíblica para o crescimento espiritual e simplicidade como estilo de vida.
Desafiamos a cada crente
da “Igreja que vai longe”,
para que feche questão com
sua igreja. Firme-se na fé.
Desenvolva seus dons. Seja

participante e se envolva.
Não seja domingueiro apenas. Não espere ser convidado para participar de sua
igreja. Os convertidos a
Cristo, tem presença ativa,
tem compromisso financeiro e participam de um de
seus 20 ministérios específicos. Assim são os autênticos membros da Igreja da
Fé. A Igreja da Fé prega que
cada crente é um adorador,
e deve sê-lo 24 horas por
dia: 7 dias por semana e 30
dias mês. Não paparicamos
pessoas. Recebemos todos
que aqui chegam e decidem
ficar conosco. Não pescamos em aquário, isto é, não
fazemos proselitismo. Recebemos as pessoas do
modo como elas estão. Só
que, após decidir por Jesus,
tem que mudar. E para ser
membro da igreja da Fé
tem que se deixar trabalhar. As ações ministeriais
no templo e de casa em
casa são biblicamente orientadas. “Admoestamos os
insubordinados, consolamos os desanimados; amparamos os fracos e somos

longânimos para com todos.” A “cola” da igreja da
Fé é a exposição bíblica,
através do ensino e pregação.
Portanto todos que fazem parte deste corpo, que
pertencem a esta família,
devem ter vidas que não
envergonhem o Evangelho
de Cristo. Não gostamos de
perder pessoas, porém não
aceitamos qualquer um fazendo qualquer coisa de
qualquer maneira. Defendemos que cada crente
deve viver de modo digno
do Evangelho, sendo pessoalmente padrão dos fiéis.
Em agosto comemoramos nosso 28º Aniversário.
O progresso é visível. Nosso crescimento é confirmado. “A Igreja que vai longe” não mede esforços
para declarar todo o conselho de Deus. Não aceitamos
comparação, competição e
nem vanglória. Cada igreja é única e tem suas funções e ministérios delimitados eticamente. Somos
uma igreja autônoma.
Rogo a cada crente da
Igreja da Fé que ame, defenda e viva a vida cristã
adorando a Deus, tendo comunhão com os irmãos e
evangelizando os perdidos.

Pr. Rinaldo Bezerra
Mossoró-RN

Conferência Ministério de Apoio
A Associação Juvenil
Oanse do Brasil, com sua
sede nacional em São José
do Rio Preto-SP estará realizando nos dias 24 a 26 de
outubro de 2003 a Conferência Ministério de Apoio

nas dependências do
Acampamento Batista Louvor, no município de
Paulínia-SP.
O objetivo desta Conferência é tornar conhecido
as reais necessidades da
evangelização
e
discipulado das crianças em
nosso país que tem cerca de
60 milhões de crianças com
idade Oanse e o ministério
tem apenas dois missionários de tempo integral. A
solução, a curto prazo, é
levantar pessoas que sirvam
no ministério de apoio
Oanse.
A programação do
evento desenvolverá temas
relacionados ao processo de
propaganda e recrutamento; Métodos de Treinamento; Os 5 Distintivos Oanse,
entre outros. Os professo-

res serão: Larry Fowler,
Diretor de Treinamento
AWANA
CLUBS
I N T E R N AT I O N A L ;
Miguel Perez, Diretor de
Programa Oanse da América
Latina;
Daniel
Swedberg, Diretor Nacional Oanse do Brasil, John
Swedberg, Presidente da
Diretoria Oanse, Verners
Cerpe Jr e Júlio Souza,
misionários Oanse.
Para reservar o seu lugar e ter todos os materiais, os interessados deve-

rão pagar a inscrição de
R$20,00 até dia 10 de outubro de 2003. O restante
(R$55,00) deverá ser pago
no início da Conferência.
Depósitos – Bradesco Ag.
2152- 0 - C.C. 5909-0 em
nome da Associação Juvenil Oanse do Brasil.
Maiores informações:
E-mail: oanse@terra.com.
br; Fone/Fax (0xx17)2277830 ou 226-2628. Correspondência: Caixa Postal
361- CEP 15.001-970-São
José do Rio Preto-SP.
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Maioridade Para O TBB
No mês de outubro de
2003 o Templo Batista Bíblico em São José dos Campos,
sob a liderança do Pr. Roberto
Castilho de Brito atinge a
maioridade, 21 anos, no mesmo ano em que o Novo Código Civil Brasileiro determina a maioridade aos 18
anos. Fundado pelo missionário
norte-americano
Charles Ernest McCord, o
T.B.B. foi organizado no dia
23 de outubro de 1982 sob a
autoridade da Primeira Igreja Batista Bíblica em Cidade
Ademar liderada pelo Pr.
Josué Pereira Félix. O missionário Russel Thomas Dean
foi eleito Vice-Presidente e o
Pr. Byron McCarney apresentou uma Bíblia que simbolizava a centralidade das Escrituras na vida da nova igreja.
O pregador foi o Pr. José
Cristóvão da Silva e o encerramento contou com a participação do Pr. George
Simpson.
Na história do T.B.B., diversos obreiros tiveram par-

Da esquerda para a direita: Sérgio (15),
Solange, Pr. Roberto e Rodrigo (17).

ticipação ativa. Dois pastores de hoje, na época seminaristas, auxiliaram no ministério: Manoel Fernando Cano
e Jamil Abdala. Como titulares, pastorearam, além do
missionário fundador, os pastores: Tsai Yang Chi,
Venâncio Neto e Mário
Cagnoni.
O atual pastor, Roberto
Castilho de Brito, casado há
19 anos com dona Solange e
pai de dois meninos, Rodrigo
(17) e Sérgio (15), é Presidente da Junta Batista Bíbli-

ca do Estado de São Paulo e
tem implantado uma filosofia de diversificação ministerial na igreja. Depois de alguns revezes, nota-se um sólido crescimento com expansão da visão missionária e do
ministério de música. Nas
conferências missionárias
deste ano, realizadas nos dias
28 e 29 de junho, aconteceu
mais uma Festa das Nações
no sábado (28) e a renovação
do compromisso de Missões
pela Fé tendo como preletor
o Pr. Carlos A Moraes Dire-

tor de Missões da AMI. Na
ocasião foram realizados
nove batismos e aclamados
dois novos membros. Brito,
que assumiu o pastorado do
TBB em 1996 acredita que
chegou o momento de crescer, pois há uma liderança
saudável espiritualmente e
comprometida com o servir
ao Senhor.
Para comemorar os 21
anos de organização a igreja
terá uma programação especial durante todos os finais
de semana do mês de outubro com perspectivas de contar com a presença de alguns
dos ex-pastores e atividades
que possam alcançar a comunidade toda.
Para contatos com o
T.B.B. E-mail:tbbsjc @
ig.com.br,Telefone(0xx12)
3923-4420, 3949-2088 e
9763-8411. Para correspondências: Rua Professora D.
Antonia A Melo, 153 – Urba
Nova, Setor E – CEP 12244260 – São José dos CamposSP.

Foto Notícia

Foto Notícia

A foto mostra o irmão Valdinei Leonardo dos Santos com sua
esposa Irene Welika e os filhos Mateus Leonardo (11) e Nathália
Welika (9). Valdinei é Bacharel em Teologia, formado em Psicanálise Clínica com Especialização em Psicoterapia Analítica em
Narcodependência. Já trabalhou durante sete anos com as Igrejas Bíblicas e Batistas em Araçatuba-SP e sete anos em Campinas-SP com Igrejas Batistas Regulares e Bíblicas. Atualmente,
de volta a Campo Grande-MS, sua terra natal, Valdinei está aguardando sua ordenação pastoral e iniciou uma nova congregação
e a ONG “FAMÍLIA DO BEM” –Sociedade Beneficiente Bom
Samaritano, que tem a finalidade de prevenir e conscientizar sobre os perigos existentes nas drogas e cooperar para o tratamento dos que já estão narco-dependentes. O endereço do irmão Valdinei é Avenida Crisantemos,80 – Lar do TrabalhadorCEP 79110-580-Campo Grande-MS e a clínica funciona na Rua
Firminópolis, 624 – Vila Cidade Morena- CEP 79064-050-Campo
Grande-MS, telefone 9286-5953.

A foto mostra os 40 alunos do Instituto Batista Bíblico Regional que está funcionando em Campo Grande-MS nas dependências da Igreja Batista Bíblica de Campo Grande. No início
das aulas, no dia dez de março último, havia 54 alunos matriculados. Atualmente, são 40 alunos das seguintes igrejas:IBB
de Campo Grande Pr. Samir Dauiadar; Igreja Batista Bereana,
Pr. Marco Antonio Morais Gomes; Igreja Batista Bíblica em
Monte Castelo,Pr. Paulo Apolo Pinheiro e Igreja Batista Bíblica do Calvário, sem pastor. A foto registrou os alunos durante
o intensivo ministrado pelo Pr. Lawrence Albert Rohr de Belo
Horizonte-MG. O Diretor do IBBR é o missionário Gary
Tomberlin de Curitiba-PR. A escola proporciona um treinamento básico de dois anos para a formação de obreiros que possam servir às igrejas locais. Os professores ministram as aulas
em módulos com duração de duas semanas. A duração do
curso é de quatro semestres.

Mulheres
Agressivas na Igreja
Quando você leu o título deste artigo o nome de alguém entrou na sua mente?
Seja honesta! Seu pensamento era negativo e crítico ou você pensou “que
benção que ela é”? Se eu
falar o nome “Marta” o que
você pensa? “Marta! Marta!
Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas”, disse Jesus em Lucas 10:41. No
versículo 40 diz “Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços.
Todas as igrejas precisam de muitas “Martas.” Já
notou quando tem uma festa ou reunião especial que
exige ou envolve pessoas
enfeitando a igreja e servindo comida que são sempre
as mesmas pessoas que estão lá servindo à igreja e ao
Senhor? O que faríamos
sem elas? Algumas têm o
dom de administração, outras o dom de servir e outras
de misericórdia, mas juntas,
num só espírito, as coisas
são feitas. A igreja é abençoada por causa destas senhoras que às vezes, parecem “mandonas” e “agressivas”. Quando eu tenho a
oportunidades de participar
e ajudar organizar a Sociedade das Senhoras, há uma
coisa que sempre digo para
as mulheres: “A Sociedade
das Senhoras ou União Feminina, seja qual for o nome
escolhido pode ser a pior
coisa que acontece para um
pastor ou a igreja.
Talvez o nome do grupo
deveria ser. “As Mulheres
Contra o Pastor!” Eu ouvi
falar de um grupo de damas
que controlava até a maneira que o seu pastor cortava
o cabelo. Outras brigavam
feio a respeito de que cor
deveria ser as cortinas na
igreja. Uma delas disse muito enfática que, “Todo mundo sabe que as cortinas sempre são da cor de vinho!”
Sempre? Será? Quem disse?
Nas reuniões das senhoras e moças cantamos hinos
como: “Somos Servas Amadas” ou “Quero Ser Um
Vaso de Benção” ou “Sempre Unidas Companheiras”.
Deveria ser assim mas será
que somos servas ou “mandonas”? Bênçãos ou pragas? Será que somos realmente unidas? Nunca ouvi
uma música ou poesia em
louvor a uma mulher mandona, brava e agressiva.
Mas, espere! A Bíblia está
cheia de exemplos de mulheres... Vamos mudar a pa-

lavra agressiva para mulher
dinâmica ou ativa, talentosa
e dedicada ao serviço do Senhor, à igreja e seu pastor.
Quando cheguei na
igreja domingo à noite uma
pessoas veio a mim e disse:
“A senhora sabia que fulana agora é a pastora da igreja tal?” Eu disse: “Não, eu
não sabia, mas não é surpresa. Sempre foi isto que ela
quis ser. Agora ela deve estas satisfeita. Que vergonha! Isto é fofoca e maldade da minha parte”. Deus
me perdoe se é, mas eu
acho que disse a pura verdade! Certas mulheres nunca estão satisfeitas no seu
lar, na igreja ou no emprego, se elas não estão em
completo controle de qualquer situação. Este não é o
plano de Deus para a mulher.
Você e eu conhecemos
senhoras que amam ao Senhor, são dinâmicas no lar
e na Igreja. Elas são bênçãos para seus maridos, se
eles são pastores, e são uma
benção para a igreja local
quando
esta
“agressividade” ou talento
é controlado pelo Espírito
Santo. E, ai do pastor ou
marido que tem que agir, viver e trabalhar com uma mulher que quer assumir o papel que Deus nunca deu
para a mulher. A mulher de
Provérbios 31 era uma mulher dinâmica, extraordinária e habilidosa. Ela vendia,
comprava, costurava, coordenava seus escravos e sua
casa. Ela não dormia muito
porque a luz na casa não se
apagava. É muito importante ver que o marido confiava nela. Ele era conhecido.
Ele sentava no portão da cidade onde negócios eram
feitos. Talvez fosse um dos
juízes da cidade.
Mulheres cooperavam no ministério de
Jesus e do Apóstolo
Paulo. Hoje em dia, mulheres trabalham em
quase todos os setores
onde homens trabalham,
mas a função da mulher
cristã e da Sociedade
das Senhoras deve ser
de Servir à Igreja e ao
pastor e não de MAND A R . Te m o s l i b e r d a d e
em Cristo e mesmo que
o mundo queira mudar o
p a p e l d a m u l h e r, n ó s
vamos continuar acreditando que “a mulher
q u e t e m e a o S e n h o r,
essa será louvada”
(Prov. 31:30)
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Sociopatia do Poder

PARAÍBA
Campina Grande
O Pr. Alex P. Junqueira e família, trabalhando na
implantação de uma Igreja Batista Fundamentalista
em Campina Grande tem colhido bons frutos no
final do primeiro semestre de 2003. Algumas conversões que permanecem, atividades com os casais e jovens e programações especiais que chegaram a atrair cerca de cem pessoas. Continuemos orando pela família Junqueira. Para contatos: E-mail:dauralex@bol.com.br, ou telefone
(0xx83) 335-3613.
RORAIMA
Boa Vista
O missionário norte-americano, William L. Smith
viajou para os Estados Unidos onde permanecerá por um ano. Em seu lugar, na Congregação
Batista Bíblica de Boa Vista, ficará o Pr. Francisco José de Lima que trabalha junto ao missionário. Pr. Smith já implantou outras igrejas no Norte
do Brasil e deverá voltar para mais uma temporada de quatro anos.
MATO GROSSO DO SUL
Campo Grande
A Igreja Batista Bíblica Monte Castelo, sob a liderança do Pr. Paulo Apolo Pinheiro realizou nos dias
23 e 24 de agosto sua Conferência Missionária
para reestruturação do Plano de Promessa de Fé
para Missões.O pregador foi o Pr. Carlos A Moraes,
Diretor de Missões da AMI. A igreja ampliou bastante a sua visão através das conferências, o que
certamente irá repercutir em grandes bênçãos para
a obra missionária em nosso país.
PARANÁ
Marilândia do Sul
No dia 23 de agosto, o Instituto Bíblico Maranata
realizou um culto comemorativo dos seus 41 anos
de ministério. Na mesma comemoração foi lembrado os 50 anos da Missão Novas Tribos do Brasil, pois o IBM e a MNTB tem mantido uma excelente parceria no trabalho de evangelização dos
povos indígenas do Brasil. Contatos com o IBM
pelo E-mail: ibmaranata@entidades.org.br, ou
telefax(0xx43)428-1375.
PERNAMBUCO
Garanhuns
No dia 26 de março de 2003, o Pr. João Tenório
Moura ficou viúvo. Faleceu aos 75 anos sua esposa, Sebastiana Célia Barbosa de Moura. Pr.,
Tenório e irmã Sebastiana casaram-se no dia 25
de dezembro de 1960.Deixou três filhos: Sérgio,
Ana Cristina e Milka e mais quatro netos. Convertida em 1952, irmã Sebastiana testemunhou da
sua certerza de salvação dois dias antes do seu
falecimento: “Estou firme com o meu Salvador”,
disse ela, e fez um último pedido.”Faça uma oração”.
Recife
Nos dias 16 a 19 de setembro, a Associação de
Auxílio às Igrejas,sob a presidência do Pr. Gary
Tomberlim, realizará o Terceiro Seminário da AAI
sob o tema: Relacionamentos. O evento terá lugar no Hotel Boa Viagem em Recife e está com
todas as vagas disponíveis preenchidas. Os
preletores serão: Pr. Mike Frazier, do Canton
Baptist Temple em Canton, Ohio, EUA; Pr. Jairo
Moreira e Pr. Darcy Sborowski, professores do Seminário Bíblico Palavra da Vida em Atibaia-SP.
Contatos com a AAI: (0xx12) 3952-8160 e 39135358 com Dra Lúcia ou Dr. Joel.
MINAS GERAIS
Pouso Alegre
A Igreja Batista Bíblica Central, liderada pelo Pr.
Edivaldo Cano, realizou a ordenação pastoral do
irmão Fábio Antonio de Oliveira. O culto
consagratório aconteceu às 19 horas do dia 5 de
julho de 2003. Pouso Alegre tem três Igrejas Batistas Fundamentalistas ligadas à Comunhão Batista Bíblico Nacional.
BAHIA
Salvador
As igrejas Batistas de posição fundamentalista no
Estado da Bahia continuam procurando desenvolver boa comunhão entre si. A Diretoria da CBBB é
composta pelos seguintes obreiros: Presidente, Pr.
Francisco G.Sobrinho da I B Betel, Vice Presidente, Pr. Raimundo dos Santos Sá Barreto da
I.B.B. de Itinga; Primeiro Secretário, Francisco A.
Lopes, a I.B.B. Filadélfia; Segundo Secretário, Pr.
Tomé Lopes dos Santos do T.B. Jerusalém em
Vila de Abrantes; Primeiro Tesoureiro, Carlos J.
Rebouças da I.B.B. Salém; Segundo Tesoureiro,
Pr. Gildásio A. Brandão da I.B.B. Monte das Oliveiras.
SÃO PAULO
Morro Agudo
Nos dias 8 a 10 de agosto a Igreja Batista
em Morro Agudo, sob a liderança do Pr.
Almir Nunes, realizou suas Conferências
Missionárias para renovação da Promessa
de Fé p a r a M i s s õ e s . O p r e g a d o r f o i o P r.
Carlos A Moraes, Diretor de Missões da Associação Missionária Independente. Para

c o n t a t o s c o m o P r . A l m i r, t e l e f o n e ( 0 x x 1 6 )
3851-3421.
São Paulo
A Academia de Estudos dos Profetas Bíblicos, com
apoio de Amigos de Sião iniciou nova etapa de estudos com o professor Davi Corrêa. Desta feita os
estudos são do Profeta Isaías – O Embaixador do
Rei Messias. As aulas tiveram início no dia 12 de
agosto e continuarão, uma vez por semana, toda
terça-feira, das 20 h 00 às 21 h 30 no Templo Batista de Indianópolis em São Paulo: Alameda dos
Jurupis, 1270. Contatos: (0xx11) 5543-4122 no horário comercial.
Itapecerica da Serra
A Igreja Batista Bíblica em J.d. S.Pedro, sob a liderança do Pr José Reginaldo Santana comemorou oito anos de organização em um culto de Ações
e Graças que teve como pregador, o Pr. Lucas Nery.
O culto aconteceu no dia oito de junho último. No
dia 26 de julho foi o terceiro aniversário da Sociedade Feminina que realizou um culto com a presença do Pr. José Cerqueira da I.B.B. em Jardim
Aracati, São Paulo-SP.

Com a mente dopada pela
compulsão doentia, o sociopata é
capaz de ofender os outros com
seus modos ríspidos e depois
abraçá-los cinicamente como se
nada tivesse acontecido. Isso o leva
ao grave erro de viver na ilusão. No
trono do seu mundo liderado, o “circo” pode até “pegar fogo” com ele
achando que tudo está em perfeita
ordem. O ilusionismo é o melhor escape para quem não suporta ser visto em posição de decadência em relação aos outros. “Sua maior ofensa
é quando alguém lhe faz
sombra”Quando membro de uma instituição onde não consegue se destacar em posição de máxima grandeza, ele tenta anular os intrusos
ofuscantes ou busca outra onde possa ser considerado como tal.
Mas em face de tudo que foi

A BÍBLIA, MINHA COMPANHEIRA
Philip Yancey e Brenda
Quinn
Editora Vida
Rua Júlio de Castilhos, 280
– Belenzinho
03059-000-São Paulo-SP
Telefax: (11) 6096-6814
www.editoravida.com.br

Guaíra
No dia 25 de outubro de 2003 o Templo Batista Independente Filadélfia, liderado pelo Pr. Elísio dos
Santos comemorará o quinto aniversário de organização. Na ocasião, o pregador será O Pr. Álvaro A.
Pavan e contará com a participação do Coral
Ebenézer a I.B.B. Nova Jerusalém de Vila Remo,
São Paulo, capital.
Ribeirão Preto
Nos dias 20 a 24 de agosto de 2003 a I.B.I. em
Ribeirão Preto sob a liderança do Pr. Terryll Nathan
Rose realizou a Conferência Missionária Anual. O
preletor foi o missionário Robson Marcelo da Silva,
fundador do Templo Batista Ebenézer em GoiâniaGO. A I.B.I. em Ribeirão Preto apóia 74 projetos
missionários.Anteriormente à conferência, a Igreja
dava R$6.300,00 mensais pra missões. O novo alvo
era de R$7.500,00 e atingiu R$8.500,00 mensais.
A IBI em Ribeirão Preto tem 160 membros arrolados.
São Paulo- SP
O Pr. Mário José da Silva e sua esposa Conceição
Alves da Silva da Primeira Igreja Batista Bíblica
em Vila São José estão vivendo um momento de
grande regozijo. No dia 7 de novembro de 2003 sua
filha Iamara estará se unindo em matrimônio com
o jovem Gerson Trevisan, filho de Silvio e Naly
Trevisan. A cerimônia terá lugar na Primeira Igreja
Batista Bíblica em Cidade Ademar,São Paulo-SP.
ESTADOS UNIDOS
Brockton - MA
O irmão Jehozadak Pereira, jornalista e escritor,
residindo atualmente nos EU.A voltará a escrever
para o Jornal de Apoio a partir da próxima edição.
Para contatá-lo: 781-Main St. Apt.36-Brockton, MA02301-U.S.A; E-mail: jehozadakpereira@hotmail.
com, telefone(00xx1) 617-594-5201.
Winston Salem, NC
O Pr. Antonio Majela Pupin, Diretor Administrativo da AMI-Associação Missionária Independente, está morando em Winston Salem,
Carolina do Norte até o final de 2003. O principal objetivo de sua ida aos E.U.A , desta feita
com a esposa Cristina e os filhos, Camila e
Bruno, é conseguir ajuda para o orfanato IAMEInstituto Agrícola do Menor em DouradosMS.Para contatá-lo: 3205, Sides Road,
Winston Salem, NC 27127-U.S.A Por E-mail:
ampupin @ bol.com.br. O telefone é: (00xx1)
336-785-0787
AMAZONAS
Manaus
A Igreja Batista em Dom Pedro I liderada pelo Pr.
João A Saraiva Jr, organizou o Comitê de Missões
que está sob a coordenação do Pr. José Castro.
De janeiro a junho o comitê já distribuiu 134 N.T.,
80 Biblias, 6 Hinários C.C., 8 óculos e um fogão.
Essa distribuição foi feita para projetos missionários em Manaus, São Gabriel da Cachoeira AM, Barcelos AM, Santarém-AC, Tarauacá-AC, Feijó-AC,
Lábrea-AC e Maués-AM. Muitas doações foram feitas por outras igrejas como a Calvary Baptist
Church em Hampton, Geórgia, EUA, Igreja Batista
Independente em Formiga-MG e Igreja Batista Betel
do Rio de Janeiro-RJ.
PARÁ
Castanhal
A família dos missionários da AMI, Pr. Inácio Neves Cereja, está em festa neste início de setembro, pois no dia 9 a filha adolescente Geysa Amy
Costa Cereja completa 15 anos de vida. Pr. Inácio,
casado com Natalina Costa Cereja está trabalhando na implantação de uma Igreja Batista
Fundamentalista em Castanhal-PA, mas ainda está
visitando as igrejas para completar o sustento. O
casal tem outros dois filhos: Ellison (19) e Alleson
William (10). Contatos: Rua Capitão Leal Sobrinho,391, Esquina com Travessa São José – CEP
68745-680- Castanhal-PA, telefone (091) 9611-2503.

(Continuação da página 1)
dito sobre o perfil dos sociopatas,
o que se pode fazer para ajudalos
em
matéria
de
restabelecimento? Indagado sobre o assunto no SBT REPÓRTER, o Prof. Luiz Almeida M. Filho – Phd em Antropologia- respondeu o seguinte: 1) “ O
sociopata é um “border-line”, um
“fronteiriço” e nunca um doente total.” 2) “Devemos ter paciência,
paciência e paciência com ele,
sem nunca lhe expor diretamente
o seu estado patológico compulsivo, pois sua reação é sempre
de impor a sua liderança.” 3)” Com
muita prudência e sabedoria, na
base de uma conversa indireta e
amigável, podemos tentar
conscientizá-lo de sua enfermidade a fim de conduzi-lo à terapia
desejada.” 3) “Na base da lisonja

Como você encara a Bíblia?
Um livro intimidador e apenas reservado aos teólogos
ou uma fonte que jorra sabedoria e esperança? A Bíblia é o livro mais fascinante que existe e está repleta
de significado para o nosso mundo.Conhecê-la e descobrir suas riquezas é um privilégio sem igual e está
disponível a todos. Leia este devocional e você terá
uma nova concepção acêrca da Bíblia.
EVITANDO AS DOZE
TRANSGRESSÕES
Sérgio Scataglini
Editora Atos Ltda
Caixa Postal 402
CEP-30161-970- Belo
Horizonte-MG
Tel (031) 2121-0006
www.editoratos.com.br
Neste livro você encontrará doze personagens bíblicos que amavam profundamente a
Deus mas, em sua humanidade e ignorância,
cometeram graves erros que interromperam
o progresso espiritual
deles.Alguns se arrependeram a tempo e foram poupados; para outros, no entanto, o efeito de suas impensadas ações foi irreversível.Este livro vai expor a
verdadeira condição do seu coração.
ESTABELECENDO ALICERCES
David J.Merkh e Carol S
Merkh
Editora Hagnos
Rua Belarmino Cardoso
de Andrade, 108
Cidade Dutra
CEP-04809-270-São
Paulo- SP
Tel (011)5666-1969
www.hagnos.com.br
Estabelecendo Alicerces
é uma coleção de quatro livros que examina os
fundamentos de um lar
verdadeiramente cristão,. No qual se evidenciam características de uma família que vive a realidade do
perdão de Deus, que reflete a imagem de Deus, a qual
deve ser protegida no relacionamento a dois, propagada nos filhos, e purificada no namoro e noivado.
QUEM É JESUS?
Oswaldo Paião JR
Rua do Mar, 20
CEP-04654-060-São
Paulo-SP
Fone/Fax (011)56865058-5686-7046
www.abbapres.com.br
E-mail:abbapress
@abbapress.com.br
Deus veio ao planeta
Terra na pessoa de Jesus de Nazaré há mais
de 2000 anos. Muitos
sabem a história de
Jesus,poucos conhecem o Jesus da História. Esse será um privilégio seu e do seu grupo de amigos ao ler e fazer os
exercícios bíblicos deste manual. O texto é da tradução King James da Bíblia em língua portuguesa e os
comentários teológicos são acompanhados das mais
recentes descobertas arqueológicas.

e elogios que muito aprecia, podemos mostrar-lhe delicadamente a condição de melhorar, com a
recuperação de seus erros.”4)
“Massageando cuidadosamente o
seu EGO, sem jamais querer roubar o seu “SPOT” ou espaço, passando-lhe adiante, podemos conduzi-lo na direção desejada.” No
caso de crentes sofredores desta
enfermidade, resta-lhes os recursos divinos em seu favor quando
conscientes do mal e desejosos
de serem libertos desta infeliz epidemia
conhecida
como
SOCIOPATIA DO PODER.
Pr. Samuel Barreto
Itabuna - BA
(Todos os dados deste artigo foram colhidos no programa SBT
REPÓRTER DO DIA 21/7/99).

CONSTRUÍNDO RELACIONAMENTOS
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Rua Goiânia, 294 – Parque Industrial
CEP-12237-270 – São José dos
Campos- SP
Fone/Fax (012) 3937-1710
www.editoracrista evgangélica.
com.br
Esta série de lições sobre
mutualidade cristã pretende levar o jovem estudante da Palavra de Deus ao dever e ao prazer de cumprir os mandamentos do Senhor Jesus, conduzindo-o a muitos exemplos práticos. Alguns dos assuntos são: Edificai-vos uns aos outros; Perdoar: a
Ação mais doce da Bíblia; Levai as cargas uns dos
outros.
DE BEM COM A VIDA
Revista Para Jovens e
Adultos – EBD
Didaquê
Rua Maria Olinda, 22- Centro
Caixa Postal 22- Centro
CEP-36970-000Manhumirim-MG
Fone/Fax (033)3341-1572
E-mail:didaque
@
soft.hard.com.br
A presente série de estudos pretende ser uma contribuição para estimular o
povo de Deus a viver de bem com a vida.O fato de
sermos crentes em Jesus não nos isenta de experimentar aflições. Mas a Palavra de Deus nos ensina
como enfrentar adversidades. Alguns dos temas: Lidando com o Sentimento de Culpa; Administrando o
Estresse; Lutando Contra a Depressão; Renovando a
Esperança.
A BATALHA PELO CONTROLE DA MENTE
Dave Hunt
Actual Edições
Caixa Postal 1688
CEP-90001-970-Porto Alegre-RS
Fone (051) 3421-5050-Fax
(051) 3249-7385
www.chamada.com.br
pedidos
@
chamada.com.br
O pensamento positivo
geralmente é melhor que
o negativismo, e às vezes
pode ajudar muito, mas
tem suas limitações. Negar as limitações que o bom
senso reconhece e acreditar que a mente pode criar o
seu próprio universo é penetrar no terreno do ocultismo, onde os demônios que promovem essa idéia acabarão destruindo a alma. Este livro demonstra como
essa filosofia mística hinduísta invadiu o Ocidente.
NATAL DE GLÓRIA
Jayme Amatnecks Jr
Arco-Arte e Comunicação Ltda
Rua Eduardo Sprada,
3085 casa 4
Campo Comprido
CEP-81210-370Curitiba-PR
Fone/Fax (041) 3734402
www.migmeg.com.br
arco @ migmeg.com.br
Esta é uma Cantata Bíblica de Natal. Trata-se
de um excelente material para ser apresentado em igrejas e escolas, grupos corais e eventos natalinos em duas formas de apresentação: Com
playback (Faixas 11 a 20 do CD que acompanha o
livro); Apenas para encenação com as músicas da
cantata. Roteiro sugerido no livro.
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Amizade & Cia Acaba em Casamento

Um coelho na
equipe de natação
Há algum tempo o boletim das escolas públicas de
Springfield, Oregon, publicou o seguinte artigo:
Era uma vez um grupo de animais que resolveu fazer algo de significativo para enfrentar os problemas
do novo mundo. E organizaram uma escola.
Adotaram um currículo de atividades: correr, escalar, nadar e voar. Para facilitar a administração do currículo, todos os animais faziam todas as matérias.
O pato era excelente em natação; inclusive, melhor
que seu instrutor. Mas suas notas em vôo davam apenas para passar, e corria com muita dificuldade. Já que
ia mal na corrida, teve de largar a natação e permanecer após as aulas para treinar corrida. Isto fez com que
seus pés ficassem desgastados, de forma que passou a
nadar apenas de forma regular. Mas regular era nota
aceitável, então ninguém se preocupou – a não ser o
pato.

Ninguém é
exatamente
igual a você

O coelho começou como primeiro
de sua classe em
corrida, mas logo
desenvolveu um espasmo nos músculos das pernas de tanto fazer recuperação na natação.
O esquilo, em escalar, era excelente, mas encontrava constante frustração na aula de vôo, porque seu instrutor fazia com que decolasse do chão e não do topo
da árvore. O esforço exagerado deu-lhe torcicolos, assim só conseguiu nota 6 no escalar e nota 5 na corrida.
O falcão era um aluno problemático e foi severamente disciplinado por não-conformismo. No escalar
alcançava o topo da árvore antes de todos os demais,
mas insistia em usar seu próprio método para fazê-lo.
A moral óbvia desta história é simples – cada criatura tem seu conjunto fixo de capacidade onde uma atuação marcante é natural – a não ser que seja forçado a
preencher um espaço que não lhe cabe. Quando isso
ocorre, a frustração, o desânimo, e até mesmo a culpa
levam a resultados gerais medíocres ou a derrota completa. Um pato é um pato. Foi feito para nadar, não parra
correr ou voar e certamente não para escalar. Um esquilo é um esquilo – somente um esquilo. Deslocá-lo
de seu forte, o escalar, e então esperar que nade ou voe
deixará o esquilo louco. Falcões são lindas criaturas
no ar, mas não numa corrida. O coelho vencerá sempre, a não ser, é claro que o falcão esteja com fome.
Deus não nos fez todos iguais. E nem foi esta Sua
intenção. Foi Ele quem planejou e projetou as diferenças, as capacidades singulares, e as variações no Corpo.
Essa mistura o agrada por completo. Ninguém é exatamente igual a você. Este fato deve trazer prazer a
você.
Pare de comparar há muito espaço na floresta (Igreja).
Para Pensar:
• Formamos um só corpo Rm 12.5;
• Deus distribuí dons a cada um 1Co.12. 6-7; 11; 18;
• Deus ordenou a unidade na diversidade Rm 12.6;
• Quem sou eu em Cristo
Mt 5.13
Jo 1.12
Rm 3.14
Rm 8.1
2Co 5.20
Gl 4.7
2Ts 2.13
1Pe 2.9-10
Livre-se da comparação, até a próxima.

Em 1998 o jovem Neiton
Silva Barbosa paranaense
de Arapongas vivia com os
pais e um irmão em Campo
Grande, capital do Mato
Grosso do Sul. Numa tentativa de dar um novo rumo à
sua vida profissional, imigrou para os Estados Unidos no mês de setembro daquele ano e foi residir na
cidade
de
Taunton,
Masachusetts.
Convertido desde 1988
através do ministério do Pr.
Fridolin Janzen na Igreja
Batista Bíblica do Calvário,
em Campo Grande-MS,
Neiton passou a congregar
e acabou tornando-se membro da Silver City Baptist
Church em Taunton-MA.
Passou por vários empregos
até ingressar em uma loja de
franquia da Domino’s Pizza
que tem se espalhado por
dezoito países. Lá chegou a
Assistente de Gerente e ganhou estabilidade de trabalho.
Nesse meio tempo, sua
mãe Vilma, viúva, também
imigrou para os E.U.A com
o filho caçula. A vida corrida e de muito trabalho e solidão contribuíram para aumentar a saudade do Brasil
onde Neiton havia deixado
muitos amigos. Foi quando
decidiu entrar em contato
com o Jornal de Apoio e di-

vulgar o
21 anos
seu ende idade
dereço
e
foi
na columembro
na “Amida Igreja
zade &
Batista
C i a ”
Bíblica
Q u e m
daquela
sabe surcidade
giria aldurante o
gumas
ministéb o a s
rio
do
amizamissionádes
e,
rio Lanny
por que
G e n e
não, uma
W o o d
moça inque a bateressatizou.
da
em
No dia
Neilton e Cristian
acabar
primeiro
com o vazio do solitário de maio de 2002 começou
imigrante?
o namoro do Neiton com a
Em 2002, tão logo o en- Cristian e durante seis medereço foi divulgado, deze- ses limitou-se à troca de enas de cartas, e-mails e te- mail e telefonemas. Chegalefonemas chegaram até ram a namorar quatro horas
ele. Mas foi o primeiro con- por telefone nas madrugatato o que mais lhe prendeu das de quarta-feira e domina atenção. Uma jovem, resi- go. Nesse meio tempo houdente em Guarulhos-SP, ve uma tentativa frustrada
Cristian Ioricce, membro da da Cristian ir para os E.U.A
Igreja Batista Bíblica em para que se conhecessem
Vila Flórida. Cristian, tomou pessoalmente.Até que em
conhecimento do Neiton novembro de 2002 o Neiton
através do seu irmão João e decidiu voltar para o Brasil
da cunhada Silvanete. A e ficaram noivos no mês de
princípio não queria fazer o novembro.
contato, mas acabou cedenEm fevereiro de 2003
do. Natural de Guarulhos- e m u m a b e l a c e r i m ô n i a
SP, Cristian morou 9 anos r e a l i z a d a n o Te m p l o d a
em Barretos-SP, dos 12 aos Igreja Batista Bíblica de

Vila Flórida, GuarulhosSP os pastores Manoel
Linares, titular da igreja,
e Carlos A Moraes, editor
do Jornal de Apoio, convidado de honra, oficiaram a união matrimonial
do feliz casal
Atualmente eles vivem
em Campo Grande-MS e
congregam na Igreja Batista Bíblica do Calvário. O
Neiton precisou realizar em
agosto de 2003 uma cirurgia e ambos estão tomando
importantes decisões acerca do futuro. Neiton está
estudando no Instituto Bíblico.
Este foi o segundo casamento que resultou de contatos através da coluna
“Amizade & Cia do Jornal
de Apoio. Certamente muitas boas amizades também
têm sido consumadas. Temos recebido notícias de irmãos em Cristo que têm
passado férias nas casas uns
dos outros num verdadeiro
intercâmbio de amizade. Se
você não tem investido um
pouco de tempo para escrever cartas, telefonar ou enviar e-mail, talvez seja hora
de começar.
Para contatos com o casal: Rua 60, nº 422- Nova
Campo Grande- CEP 79104360-Campo Grande-MS, telefone (067) 363-8326.

Sacudindo o Saleir
o
Saleiro
O uso do sal era rotineiro em todas as culturas antigas e imprimiu sua marca
nas mais remotas civilizações. Em alguns países,
como a Itália o sal era algo
tão precioso que o trabalhador era pago com ele, vindo daí o termo salário. Em
algumas culturas, quando
se ofereciam animais em
sacrifício, jogava-se sal sobre os mesmos, daí o termo
salpicar.
No entanto por mais
precioso que seja, o sal só

tem valor fora do saleiro,
pois caso grude na parede
do mesmo – e isso
comumente acontece, pois
absorve a umidade – de lá
não sai e acaba perdendo a
utilidade.
Jesus disse que nós somos o “sal” da Terra, então,
assim como o sal precisa
sair do saleiro para ser útil,
precisamos sair do saleiro
que é a igreja para sermos
úteis;
precisamos
desgrudar dos bancos e das
paredes da mesma e exer-

cer nosso efeito salutar no
mundo.
Em Atos dos Apóstolos,
vemos Deus sacudindo o
“saleiro” para que a igreja
despertasse e fosse anunciar o evangelho ao mundo
inteiro. (At 1:8). Dizem as
Escrituras, que os que foram dispersos iam pregando o evangelho por toda
parte (v.4).

Pr. José Castro
Manaus -AM

01-Edmara Sanches
Rua Itápolis, 180
16300-000-Penápolis-SP
Fone(0xx18)652-6584
Solteira, professora
Igreja Batista Boas Novas

05 -Dileire Bete de J.Ribeiro (16)
Rua São Judas Tadeu,19
São Cristóvão- Aeroporto
41.500-510 – Salvador-BA
Telefone (0xx71) 377-5545
Solteira,estudante
Igreja Batista Betel

02- Lidiane Vieria Silva (20)
Rua Santa Luzia, 36 – Cruzeiro
45040-240- Vitória da Conquista-BA
Fone (0xx77) 422-6667
Solteira, estudante
Primeira Igreja Batista Bíblica

06- Fabiano Teles G. de Souza (25)
Rua C-11 – Q 20- Lt. 06 – V.Canaã
74000-000-Goiânia – GO
Telefone (0xx62) 558-4237
Solteiro, seminarista
Templo Batista Maranata

03-Ana Paula Pereira(23)
Rua Bahia, 362-Vila Maria
14359-000 Altinópolis-SP
Solteira-servente
Igreja Batista Independente

07- Stênio Vilarinho Leodório(18)
Rua da Amizade, 202 –Morada do Sol
86825-000-Marilândia do Sul- PR
Solteiro-estudante
Igreja Batista Regular

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

08 – Geissy Costa dos Santos (22)
Rua Minas Gerais, 13
Qd.99 – CPA II
78055-420- Cuiabá – MT
Tel. (0xx65) 641-0256
Solteira, seminarista
Igreja Batista Fundamental
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Novo Pastor
eja
Pastor,, Nova Igr
Igreja
No dia 28 de junho de 2003
te trabalhou com os jovens na
aconteceu o exame do irmão
IBI em Sertãozinho-SP.
Daniel Rodrigo de Souza, da
Daniel é casado com
Segunda Igreja Batista IndepenVanessa Cristina de Souza,
dente de Pitangueiras-SP. Apromembro da IBI de Pontal desde
vado pelo concílio composto por
os 20 anos de idade. Casou-se
dez pastores:Kirk C. Hickok e
no dia 26 de maio de 2001.Após
Kevin Hickok, de Sertãozinhoo casamento passaram, a viver
SP; Paulo Castelan, Armando
em Pitangueiras, na Igreja BaCastelan e Everton Firmino de
tista Independente liderada pelo
Franca-SP; Eurípedes Paiva
Pr. Agenor de Souza Almeida, iniMorais, de São Simão-SP; Pauciada há 16 anos pelo missiolo Sérgio Nievas de Cravinhosnário Kirk C. Hickok.
SP ; Sean Lunday, de Ribeirão
Preto-SP. Carmelo Martinez, de
A Igreja Quase Caiu
Porto Ferreira-SP e Agenor de
A Segunda Igreja Batista InSouza
Almeida,
de
dependente em Pitangueiras
Pitangueiras-SP. O Moderador
teve um início curioso. O Pr.
foi o Pr. Kirk C. Hickok, secretaAgenor havia tentado iniciar um
riado pelo Pr. Éverson Firmino.
novo trabalho em vários lugares
A examinação e ordenação
e, por razões diversas, não dava
aconteceram na PIBI de
resultado. Na última tentativa, o
Pitangueiras da qual o jovem
dono do salão em que estavam
obreiro Daniel é membro há
congregando deu um prazo de
quatro anos. Durante o período
do curso
três meses
teológico
para que o
no IBE em
desocupasRibeirão
sem. O pasP r e t o ,
tor Agenor
Daniel coodecidiu enperou com
trega-lo imea IBI em
diatamente.
Pontal-SP,
Dois dias desob a oripois, recebeu
entação do
uma ligação
i r m ã o
de uma seCésar Apanhora, pror e c i d o
prietária de
Rosa. Posoutro salão,
Pr. Daniel Rodrigo de Souza e a
teriormenoferecendo-o
esposa Vanessa Cristina

para a igreja.
P a s t o r
Agenor resolveu esperar um pouco
mais e orar a
Deus.
No
mesmo dia,
ainda pela
manhã, foi
até o templo
e notou que
o telhado parecia estar
cedendo.
Logo
foi
constatado
sérios proImposição de mãos pelos pastores sobre novo
blemas e foi
pastor, Daniel R. de Souza.
necessário
sair do prédio imediatamente
aconteceu o casamento do irmão
porque tudo poderia cair a qualDaniel com a Vanessa e eles foquer momento.
ram morar exatamente na casa
O que fazer? Onde reunir até
(edícula) que ficava nos fundos
que o prédio fosse reformado?
do salão.Assim, quando os irEram cerca de cem pessoas aos
mãos retormaram para o templo
domingos à noite. Foi aí que o
já reformado, uma nova igreja já
pastor decidiu telefonar para
havia sido iniciada.O trabalho iniaquela senhora que havia ofereciava com os onze irmãos que
cido o salão. Logo foram feitos
permaneceram naquele lugar.
os acertos e a igreja passou a
Atualmente a nova igreja
reunir-se naquele lugar provisotem cerca de 50 pessoas conriamente. Isso aconteceu logo no
gregando regularmente e 46
início de janeiro de 2001 e, sem
matriculados na E.B.D. Sob a
que soubessem, estava comedireção de Deus as bênçãos viçando ali a Segunda Igreja Baeram e a cidade de Pitangueiras
tista
Independente
em
tem duas igrejas. Contatos: Pr.
Pitangueiras, pois naquele lugar
Daniel Rodrigo de Sousa, Rua
muitas almas se converteram e
Ivan Gomes Ribeiro, 35 – Moforam integradas à igreja. Quarada do Sol – CEP 14750-000se todos os dias de culto havia
Pitangueiras-SP,
telefone
conversão. Nesse meio tempo,
(0xx16) 9102-5507.

A Melhor Maneira Para Começar Novas Igrejas
No mês de fevereiro de
2000 chegava a São Paulo, capital, o missionário norte-americano Jacob Coon, enviado pela
Messiah Baptist Church, de
Franklin, EUA, através da
Baptist International Outreach,
de Maynardville, Tennessee,
EUA. Casado com uma brasileira, a senhora Mirian, Pr. Jacob
iniciou os estudos da língua portuguesa em agosto de 2000.
Seus planos era iniciar Igrejas
Batistas Fundamentalistas Independentes no Estado de Minas
Gerais. Sua esposa, que era
natural de Belo Horizonte-MG,
tinha parentes em Leopoldina,
Zona da Mata Mineira. E foi
Leopoldina, a primeira cidade
escolhida para iniciar a nova
igreja.
Mas, desde o início, Pr.
Jacob havia tomado a decisão
de iniciar as igrejas junto com
um obreiro brasileiro que viesse a ser o pastor da
mesma.Enquanto estudava a
língua em São Paulo, orava e
buscava um obreiro. Deus o

guiou até o
lhos dos Bai r m ã o
tistas FundaI s a í a s
mentalistas e
Magiezi
abriga cidaque
na
des de bom
ocasião
porte, como
era aluno
M u r i a é ,
do Instituto
Cataguazes
Bíblico
e Ubá, além
Missionáde dezenas
rio ligado à
de
outros
Primeira
pequenos
Igreja Bamunicípios e
Pr. Jacob Coon e Pr. Isaías Magiezi
tista Bíblidistritos
ca em CiEm dedade Ademar, São Paulo-SP.
zembro de 2002, o irmão Isaias
Logo depois dos primeiros conMagiezi foi ordenado ao
tatos, os planos passaram a ser
pastorado através da sua igreja
feitos e, em julho de 2001, em
em São Paulo, o Templo Batista
uma mudança conjunta, o misem Vila das Mercês, liderada
sionário Jacob e o irmão Isaías
pelo Pr. Domiciano Gonçalves.
rumaram para Leopoldina.
Casado há 23 anos com
No primeiro domingo de ouGerúcia de Souza P. Magiezi, Pr.
tubro de 2001 acontecia o primeiIsaias tem dois filhos: Isaias Jr
ro culto da igreja Batista Messi(22) e Tamires (16). Estudou teas em Leopoldina-MG. A cidade,
ologia no IBM em São Paulo-SP
com 149 anos, tem aproximadae no Seminário Batista Regular
mente 60 mil habitantes e fica a
do Sul em Pinhais-PR. Tem 42
90 quilômetros de Juiz de Fora.
anos e sua conversão aconteUma região onde não há trabaceu em 1996 em São Paulo.

Pr. Jacob Coon com sua esposa, Mirian têm três filhos: Laura
(12) Jacob Jr (10) e Paulo (6). Até
maio de 2004 eles permanecerão
em Leopoldina e depois viajarão
para os EUA por um ano. Ao
retornarem ao Brasil, em 2005,
pretendem começar uma nova
igreja e a cidade escolhida, até o
momento, é Cataguazes que tem
cerca de 60 mil habitantes e fica
cerca de 20 quilômetros de
Leopoldina.. Para tanto, Pr. Jacob
já está orando para que o Senhor
prepare outro obreiro brasileiro,
pois pretende organizar uma
nova igreja a cada quatro anos.
A Igreja Batista Messias em
Leopoldina já tem um templo com
capacidade para 250 lugares
onde congregam de trinta a quarenta pessoas e caminham para
sustentar integralmente o pastor
Isaias. Há dois jovens que são
bastante ativos e ajudam no trabalho.: Fernando e Ricardo. A
igreja já adotou três projetos missionários e está implantando o sistema de Promessa de Fé para
Missões.

Luiz J. Gintner -luizgintner@bol.com.br

Os Curdos: Um Povo
Numeroso Sem Pátria
Com quase 27 milhões de
pessoas, os curdos são a
maior etnia do mundo sem
uma pátria. Há muito tempo
os curdos estão tentando formar uma nação independente. A região habitada pelos
curdos, desde o primeiro milênio anterior à Era Cristã
está dividida entre diversos
países da região montanhosa da Alta Mesopotâmia: Turquia, Iraque, Irã, Síria e
Armênia.
Este povo é de origem
indo-europeia e fala um idioma próprio, dividido em vários dialetos. A maioria é de
muçulmanos sunitas. A
concretização de um país
curdo encontra grande resis-

tência por parte dos países
que dominam a região, principalmente a Turquia e o
Iraque.Após a I Guerra Mundial tentou-se criar um
Curdistão autônomo pelo Tratado de Sèvres e a seguir pelo
Tratado de Lausanne, mas os
governos turcos e iraquianos
jamais permitiram sua
concretização. Durante a
guerra entre o Irã e o Iraque,
os curdos foram duramente
bombardeados com armas
químicas pelo governo
iraquiano. Depois da Guerra
do Golfo (1990-1991) foi criada uma zona de exclusão, sob
proteção das Nações Unidas,
o que poderia ser o início de
um país para este povo. Mi-

lhares de curdos fogem anualmente do Iraque e de outros
países da região e embarcam
sob tremendo risco em navios velhos em direção a Europa. Embora considerados imigrantes ilegais uma parte consegue ser acolhida pela Itália
e França. Partes da Bíblia já
foram traduzidas para quatro
dos
diversos
dialetos
curdos.Nas regiões dos
curdos estão proibidas as atividades de missionários cristãos. Embora os Estados Uni-

dos contam com o apoio da
maioria dos curdos na guerra com o Iraque, esta etnia
está servindo de barganha
entre os demais povos da região. A Turquia, preocupada
com um grande Curdistão independente já está pronta
para invadir o norte do Iraque
para a aniquilação deste povo
Oremos para que a terrível guerra na região tenha
um breve fim e que os
curdos também sejam preservados.

Os Falsos Mestres
são Difamadores
Na antiga Rússia, um menino tornou-se herói nacional porque denunciou às autoridades seu próprio pai que escondia em casa alguns
quilos de farinha para alimentar a família. Isso levou seu pai à morte.
Por outro lado, na Holanda, um menino tornou-se herói nacional porque evitou uma grande inundação naquele país cercado por diques ao
perceber um pequeno vazamento num dos diques que rodeava a cidade. O contraste desses dois casos pode ser comparado com os verdadeiros pastores que servem ao Senhor com integridade, em relação
aos falsos mestres que tornam-se heróis aos seus próprios olhos não
trazendo contribuição positiva para a obra de Deus.
Quando pensamos na “batalha pela fé” e no tema do livro de Judas,
entendemos que : “A batalha pela pureza da fé envolve a condenação
dos hereges e a evangelização contra as heresias”.
Já vimos que esta batalha é urgente e necessária, e que também
ela levanta a bandeira da justiça e santidade de Deus. Neste artigo,
começaremos a ver como são e como agem os falsos mestres. Baseado em Jd. 8-10
Este texto nos faz pensar que: A BATALHA PELA FÉ DECLARA
OS FALSOS MESTRES DIFAMADORES. Os difamadores são todos
os que negam a verdade da Palavra de Deus; todos que negam o
senhorio de Cristo; todos os que alteram a Palavra; todos que pregam
libertinagem moral. Em nossos dias podemos ver isso na vida daqueles que enganam as pessoas com um Evangelho de Prosperidade;
com uma mensagem Ecumência; com exigências para a salvação.
Para identificá-los temos que prever seus atos e pensamentos. E Judas
nos esclarece isso ao mostrar suas fraudes.
A primeira fraude:DIFAMAM OS ABSOLUTOS DE DEUS COMO
DESNECESSÁRIOS (8). Os falsos mestres, por causa de seus pecados, tornam-se impossibilitados de reconhecer a gravidade deles. Sua
consciência tornou-se completamente inútil. Essa inutilidade os leva
a julgar desnecessário seguir aquilo que Deus estabeleceu como certo ou errado. E para piorar sempre agem assim ( O uso do Pres. Indica
uma ação contínua.) O resultado imediato a este estado de
cauterização por causa do pecado é: a) Contaminação da carne - Ao
negar os absolutos de Deus os hereges ensinam que tudo pode, frouxidão moral; b) Não reconhecer autoridade - A palavra usada é
“poder real, senhorio”, eles estavam invalidando as ordens de Cristo e
também sua autoridade Real. c) Insultar a criação de Deus e sua
forma de agir - O texto refere-se a seres angelicais. Eles são os anjos,
a quem eles blasfemavam, supondo que tinham criado o mundo em
oposição à vontade do Deus verdadeiro.
O pecado impede que a consciência de um indivíduo raciocine
com prudência, trazendo tolice às atitudes do mesmo.O texto chama
este tipo de pessoa de ‘sonhador’ ou utópicos, que vivem em ilusão e
mentira. Chamá-los de ‘sonhadores’ a)Pode indicar que os falsos mestres em sua cegueira e ilusão, tomavam o real pelo irreal e o irreal pelo
real (Mayor), o que enfatizaria a falsa fonte de sua revelação; b) mas
também pode indicar que eles estão dormindo para o julgamento de
Deus e estão distraídos pelo caráter temporário e ilusório de seus
prazeres e desejos.
Sem exceção, todos os que em algum momento de suas vidas
ou ministério julgaram os absolutos de Deus não tão necessários, ou
exagerados e alteraram algo, não terminaram bem suas vidas e ministérios. Se você quiser se tornar um servo útil para Deus, precisa saber
que nem tudo é compreensível, mas vindo de Deus é confiável.
Asegunda fraude: DIFAMAM A FORMA DE AÇÃO DIVINA, COMO
INSIGNIFICANTE (9) A respeito da citação de Judas, não há evidências no AT desse relato. Mas num trecho do suposto apêndice ao livro
intitulado ‘A Assunção de Moisés’, obra judaica, que relata a disputa
entre Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés após sua morte, e
que termina com a triunfante ascensão de Moisés aos céus é mencionado este fato. O que importa é que a atitude de Miguel contrasta
com o comportamento dos falsos mestres. A repreensão de Judas,
mais uma vez ressalta que os falsos mestres erram com respeito às
coisas que conhecem, tanto como às que ignoram. O que parece é
que os falsos mestres não agiam em momento algum com Temor a
Deus.
Difamar a forma de ação divina, decidindo por conta própria a
maneira de agir e lidar com as forças do mau significa rejeitar a Soberania de Deus e assumir o lugar de Cristo na igreja. Uma lição clara
desse versículo é que somente Cristo pode lidar e derrotar as forças
do mau. Tem que haver consciência de que nosso papel é discernir os
espíritos e entregar para Cristo agir. A substituição da maneira de
Deus pela nossa própria tem promovido o avanço do controle de satanás
sobre as pessoas. Nosso papel é ensinar a maneira bíblica de batalha
contra satanás. A maneira bíblica é: oração e jejum. Sem ‘show’. Ensine o povo a orar mais e compreender a realidade da batalha.
A terceira fraude: DIFAMAM OS PRECEITOS DE DEUS, PORQUE NÃO OS COMPRENDEM (10). Este versículo é um forte contraste entre o certo e os hereges. A compreensão de um herege é
comparada a um animal irracional, ou seja, sem sentido lógico. A epístola com muita força rebaixa os falsos mestres a um nível de retardo
mental, tornando-os incapazes de pronunciarem algo que seja proveitoso. Em 2 Pe 2.12, eles não merecem atenção. A antítese natural
teria sido: “estas coisas que eles admiram e têm prazer.” Judas substitui essa expressão por uma forte ironia “essas coisas são a sua
ruína”.Talvez uma boa comparação seja a autoridade que um ateu tem
para explicar um texto bíblico.
A Bíblia trata os hereges como loucos e adverte a igreja para se
afastar deles. Nós líderes temos a tendência de amenizar isto, afinal
de contas, onde fica o amor? A batalha pela fé, em primeiro lugar luta
para demonstrar amor a Deus através de preservar a Sua verdade.
Não tema em rejeitar comunhão com falsos mestres; falsas igrejas;
falsos irmãos, porque eles têm apenas um objetivo: o de persuadí-los.
Lembrem-se que a batalha é pelas doutrinas e não pela forma. Seja
firme, porque cada precedente aberto em seu ministério torna-se uma
porta enorme para a carnalidade. Se for preciso, perca amigos, mas
nunca aja de forma leviana apenas para preservar um amigo, um dízimo,
um bom nome.
A batalha pela fé declara os falsos mestres difamadores, e a igreja deve ter seus olhos abertos para não estreitar laços com pessoas
que negam a santidade de Deus.

