
Numa parceria entre a AMI-
Associação Missionária Indepen-
dente e a CMBI-Comunhão
Missionária Batista Independente,
acontecerá nos dias 13 a 16 de no-
vembro de 2003 o Primeiro Con-
gresso Batista Missionário do Nor-
te em Ananindeua-PA.

O evento faz parte do projeto
da AMI de realizar eventos missi-
onários nas mais variadas regiões
do nosso país procurando desper-
tar o interesse das igrejas na obra
missionária. Para os pastores do
estado do Pará, o propósito des-
se congresso é incentivar o povo
para missões e implantação de
novas igrejas naquela região.

O evento terá lugar no Colégio

I Congresso Batista
Missionário Do Norte

Vale Amazônico em um ginásio es-
portivo e os congressistas serão
hospedados no belíssimo e confor-
tável 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 turísti-
co em Belém.

Neste mês de setembro será
definido o custo e distribuído um
folder com as Fichas de Inscrições.
Os preletores estão sendo defini-
dos e haverá espaço reservado
para outros trabalhos missionários
que serão convidados a participa-
rem.

A coordenaçãodoevento está a
cargo do pastor KyronHorton e para
obtermaiores informações, entre em
contatoatravésdo telefone (091)255-
0280 ou pela Caixa Postal 33-CEP
67030-970-Ananindeua-PA.

Pela terceira vez amissãoCha-
mada daMeiaNoite trará aoBrasil o
escritor e conferencista Dave Hunt,
autor de diversos livros já traduzidos
para o português e publicados pela
Actual Edições, dePortoAlegre-RS.
Hunt já escreveu mais de 20 livros
com tiragens totais que passamdos
três milhões de exemplares.

Nos dias 22 a 25 de outubro, a
Chamada daMeia-Noite realiza no

Dave Hunt no Brasil
Hotel Fazenda Vale do Sol, emSer-
ra Negra-SP, o V Congresso Inter-
nacional Sobre a Palavra Profética
sob o tema �A Atualidade da Profe-
cia.� Logo em seguida, o evento
será realizado em Campina Gran-
de-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 daMeia-Noi-
te dos EUA, Dr. Arno Froese,
Norbert Lieth, Diretor damesma or-
ganização na Suíça e Reinhold
Federolf, missionário alemão aqui
no Brasil.O louvor estará sob a di-
reção do Pr. Jamil Abdala e sua es-
posa 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 Mo-
eda do Governo Mundial: A Igreja
Substituiu Israel? ; Qual o papel da
Igreja nos Últimos Dias?

As inscrições para o evento po-
derão ser feitas através dos seguin-
tes 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 rece-
berão Certificado de Participa-
ção, e pasta com material do
congresso . Os l i v ros dos
preletores/ autores estarão dis-
poníveis com espaço para per-
guntas e autógrafos.

As impressões que marca-
ram as vidas dos que partici-
param da Primeira Conferên-
cia da Associação Rocha Eter-
na, Ministério em Prisões do
Brasil, não vão desaparecer
tão cedo. Poderemos esque-
cer das pessoas que foram
instrumentos do Senhor, mas
será impossível esquecer o
que Deus realizou pela sua
Palavra através da ação do Es-

gam os Dias de Dificuldades).
Tendo iniciado suas ativi-

dades aqui no Brasil no ano
2000, O Ministério Rocha Eter-
na atuando com quatro missi-
onários, João Henrique N.
Alves, Maurício Arruda, Eduar-
do Duarte e Agnaldo de Araújo
Jr, já tem alcançado 4 peniten-
ciárias 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 acompa-
nhados em sua vida espiritual
no curso à distância.

Cerca de 85 pastores, fora
missionários, obreiros e ir-
mãos participaram da confe-
rência e levaram para suas res-
pectivas igrejas não apenas as

são de realizar uma conferên-
cia a cada ano aqui no Brasil
com objetivos semelhantes a
esta primeira, visando, princi-
palmente, estimular os pasto-
res e as igrejas com relação à
obra missionária.

Como eu disse no início, fui
liberto de algumas �prisões es-
pirituais� através das pregações
da Palavra de Deus, e creio que
o mesmo aconteceu com mui-

LiberLiberLiberLiberLibertos De Muitas Prisõestos De Muitas Prisõestos De Muitas Prisõestos De Muitas Prisõestos De Muitas Prisões

Esta é uma nova expressão que encerra sérias anomalias da
personalidade humana, evidenciando uma doença de compor-
tamento 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 terapêuti-
ca para o problema.Segundo SBT Repórter de 21-7-99,
Sociopatia é uma doença compulsiva que, para sua cura, de-
pende 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 vaida-
de, egoísmo, e atos impulsivos, cuja conduta foge da maioria
abrangente no seu âmbito vocacional e profissional. Na perse-
guição de seus idéias, ele é autoritário, mandão,compulsivo e
incontrolável que tudo manda e nada pede. Resoluto e descon-
fiado, ele fiscaliza tudo dentro de seus limites de liderança. Con-
siderando-se superior a todos, o seu produto é sempre o me-
lhor. 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 prevale-
ce, 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 bas-
ta discordar de suas idéias ou fazer qualquer censura em rela-
ção ao seu �modus vivendi�. Em matéria de comunicação, o
sociopata é um péssimo ouvinte e ótimo falante, sempre igno-
rando 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 von-
tade dominadora, certa ou errada, tem de prevalecer, atropelan-
do 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 autoritá-
ria. Seus amigos achegados de hoje podem ser os inimigos de
amanhã, dependendo da descontinuidade em matéria de acei-

Sociopatia do PoderSociopatia do PoderSociopatia do PoderSociopatia do PoderSociopatia do Poder
tação ou concordância relati-
vas a tudo que ele é e pensa,
Seus subalternos gozam de
�liberdade aparente, poden-
do fazer tudo que
quiserem,sem jamais

contrariar as suas
determinações�,
uma vez que
discordar dos
seus métodos
é contrair inimi-
zade. Teimoso
e obst inado,
sem pensar nas

conseqüências, ele
nunca se dispõe a ce-
der nos conflitos pró-
prios das relações hu-
manas para o bem da

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 enten-
didos, 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 mi-
séria social reinante em suas origens. Ontem na sarjeta, na fa-
vela, 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 sentimen-
to 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 alfandegá-
rio, nem, chegou a concluir o 2º grau por falta de recursos pes-
soais. 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 FER-
RO. 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
SOCIOPATADO 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 ou-
tros. É o caso daquela mãe sociopata que, em sua visão doen-
tia, 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, dos E.U.A

Da 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.

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

Arruda.

causa em geral.Seu jeito autori-
tário 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 paren-
tes 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 atra-
vessada na alma, amargando a dor do servilismo perante a au-
toridade 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 Co-
nheço casos específicos em que os filhos adultos só retornam
ao ler em circunstâncias inadiáveis. A sociopatia paternal rou-
bou-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.

pírito Santo.
Como participante do even-

to, representando o Jornal de
Apoio, fui liberto de algumas
�prisões espirituais�, princi-
palmente durante as duas men-
sagens proferidas na quarta-
feira pela manhã, respectiva-
mente pelo Dr. Ricky Dunsford
(Está o Seu Escudo Seco?) e o
irmão Mike Adams (O Deus que
Não Esquece Você Quando Che-

bênçãos recebidas, como tam-
bém os pedidos de orações
para os inúmeros desafios que
a missão passa a encarar da-
qui para a frente. Um desses
grandes desafios é que os mis-
sionários levantem o sustento
pessoal além de envolver no-
vos missionários visando al-
cançar os quase mil estabele-
cimentos penais do país com
uma população carcerária que
chega próximo a 250.000 pes-
soas entre homens e mulheres.

Uma grande necessidade
para a Associação é que se le-
vante um bom número de vo-
luntários que possam ajudar
em diversas áreas, como: visi-
tas aos presídios e correção
de lições dos alunos do Insti-
tuto Bíblico.

Os planos da Rocha Eterna

tos outros que ali estavam.
Como prova de gratidão deve-
mosmanter-nos em intercessão
e cooperação com este minis-
tério para que ele cresça e flo-
resça cada vez mais aqui no
Brasil para a glória do Senhor.

Contatos: E-
mail :rochaeternabr @
hotmail.com: Caixa Postal 610-
CEP14085-570-Ribeirão Preto-
SP, telefone (0xx16) 3979-7867.
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Recentemente os órgãos
de imprensa noticiaram que
a USP-Universidade de São
Paulo, está incluindo a ma-
téria �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 Revolu-
ções Científicas� demons-
trando as limitações da ci-
ência que, até então, consi-
derava �não-científico� a
Metafísica. De um lado era
a constatação das limitações
dos cientistas e de outro, um
passo decisivo para a inclu-
são do sobrenaturalismo nas
ciências.
Seria maravilhoso se

essa inclusão tivesse algu-
ma 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 es-
pécie de rendição incondi-
cional da ciência à Nova Era
que passou a rever suas po-
sições sobre Logosofia,
Eubiose, Percepção Extra-
Sensorial e tantas outras ma-
nifestações espiritualistas
propagadas pela
Cientologia e pela
Parapsicologia.
Dave Hunt, antecipan-

do os efei tos maléf icos
dessa funesta fusão entre
Ciência e Religião procu-
rou alertar os cristãos so-
bre os perigos dessa sedu-
ção diabólica.É altamente
recomendável que os
crentes leiam atentamente
os livros de Dave Hunt:
�A Sedução do Cristianis-
mo�, �Escapando da Se-
dução� e o que estamos
divulgando nesta edição:
�Batalha pelo Controle da
Mente.�

Segundo Jair Araújo,
autor de �A Ética Protes-
tante e o Espírito do Pós-
Modernismo�, algumas
recentes descobertas ci-
entíficas abalaram as te-
ses do pós-modernismo:
ATeoria da Relatividade,
a Teoria dos Quanta, o
Teorema da

Incompletude e as Teorias
das Estruturas Dissipativas. É
a ciência comprovada marte-
lando o �misticismo científi-
co� e abalando as pretensões
dos pós-modernistas na área
religiosa.

Os �gurus� da pós-
modernidade não escondem
seus interesses escusos de
hibridizar Ciência e Ocultis-
mo, principalmente aquele
ocultismo exótico de origem
oriental. Daí o crescente in-
teresse na literatura de auto-
ajuda, 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 por-
tuguês, batalha ardentemen-
te para fundir a Ciência com
a Religião. Seus escritos atra-
em pessoas de todos os ní-
veis sociais, para essa reli-
gião pós-moderna que con-
funde física e cosmogonia
hinduísta onde milhares de
deuses governam o universo.
Agora que as teorias de
Charles Darwin desmorona-
ram, 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 apro-
priada, as teses da pós-
modernidade 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 daque-
les que sabem que ignorar
ou silenciar acerca do que
não convém, ou do que en-
tra 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-

do que ninguém vos venha
a enredar com sua filosofia
e vãs sutilezas, conforme a
tradição dos homens, con-
forme os rudimentos do
mundo, e não segundo Cris-
to�( Cl 2:8). Os paralelos
entre a Nova Era e o Movi-
mento Carismático não re-
sultam de mera similarida-
de. Ambos partem da pre-
missa de que o mundo está
vivendo uma era de expan-
são. Para os profetas da
Nova Era trata-se da chega-
da do espírito aquariano;
para os profetas do Movi-
mento Carismático, a ênfa-
se 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. Presen-
ciamos, por exemplo, o es-
trago que o G-12 provocou
em muitas igrejas. O alvo é
implantar a globalização na
área da religião levando to-
dos os homens a uma expe-
riência coletiva, pois apre-
goam que todos nós somos
partículas de um �deus�.
Assim, toda essa aparen-

te �espiritualidade� não
passa de religiosidade
humanista que exclui o
Deus absoluto substituindo-
o pelos poderes que exal-
tam a personalidade huma-
na.
Portanto, a matéria,

�Espiritualidade�, adotada
nos cursos de medicina da
USP não passa de uma con-
firmação de que a
globalização da religião
anti-cristã começa a deli-
near suas formas pós-mo-
dernas ou, para ser mais
exato, pós-cristã.
Maranata!

Fontes Mencionadas:
� Kuhn, Thomas S. � A
Estrutura das Revolu-
ções Científicas - São

Paulo-SP, Perspectiva.
� Hunt, Dave � A Sedu-
ção 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.

Pós- Modernismo
ou Pós- Cristianismo?

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 re-
alizou o culto de despe-
dida do seu pastor titu-
lar e deu posse, interina-
mente, ao seu auxiliar,
Pr. Paulo César Lopes.
A igreja tem cerca de 250
membros. Pr. Cristóvão

MeunomeéClariceHenning
Prestes. Antes de me tornar
crente no Senhor Jesus Cristo,
minha vida era vazia, nada pre-
enchia aquela solidão que sen-
tia, mesmo rodeada de muitas
pessoas me sentia só. Um dia
ouvi em um programa de rádio
um pastor pregando exatamen-
te 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 vol-
tado a ter sentido paramim. Por
um tempominhas angústias de-
sapareceram,mas aindame fal-
tava alguma coisa, pois sempre
voltava a ficar deprimida. Fui ba-
tizada, no entanto, não sabia o
real sentido do batismo. Sempre
queeuvinhaaMarilândiadoSul,
levava comigo, ao regressar, al-
guns folhetos que eu apanhava
nomural de folhetos que a Igre-
ja Batista Regular mantêm na
rodoviária. Nesta época morá-
vamos emMato Grosso do Sul.
Passados alguns anos, Sérgio,
meumarido, sofreu um aciden-
te e então mudamos para
Marilândia. Eu sempre lia, de
novo, aqueles folhetos, gosta-
va da mensagem, porém, no
fundo não entendia o sentido
real, pois no final sempre esta-
va escrito: procure uma igreja
mais próxima da sua casa onde

�Existem três
tipos de pes-
soas neste
mundo: as
�que podem�,
as �que não
vão� e as �que
não podem�.O
primeiro tipo
realiza tudo, o segundo se
opõe a tudo e o terceiro
falha em tudo.� (Anôni-
mo).

�Se todos fizéssemos as coi-
sas de que somos capazes
de fazer, nós iríamos literal-
mente surpreender a nós
mesmos.� (Thomas Edison).

�O fracasso é apenas a
oportunidade de começar
de novo de modo mais in-
teligente.� (Henry Ford)

�Acho que a grande coisa

neste mundo não é tanto onde
estamos, em comparação
com em qual direção estamos
nos movendo.� (Oliver Wendell
Holmes).
�Se não tivermos tranqüili-
dade em nossa mente, o
conforto exterior não fará
por nós mais do que fará um
chinelo de ouro em um pé
com reumatismo.� (John
Bunyan).

�A batalha espiritual, a perda
da vitória, está sempre no
mundo dos pensamentos.�
(Francis Schaeffer).

�Nada, a não
ser a fé, ja-
mais corrigirá
os erros da
razão quanto
às coisas divi-
nas.� (William
S. Plumer).

�Grandes mu-
danças políticas e sociais
começam a ser possíveis
assim que os homens dei-
xam de temer arriscar suas
vidas.� (Thomas Masaryk).

�Assim como na religião
cristã, a pior propaganda
do socialismo são os seus
adeptos.� (George Orwell).

�Existe uma única coisa que
suporta o impacto da vida
através de toda a sua dura-
ção: a consciência tranqüila.�
(Eurípedes).

Cristo é honradoeaBíblia é pre-
gada.Não entendia a razão do
sacrifício de Jesus pelos meus
pecados, nãosabiaqueElemor-
reu 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
demaneiradiferentedecomoeu
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 vonta-
de deDeus e simDeus aminha
vontade.Por umbom temponão
voltei à igreja. Fiz um estudo bí-
blico com a irmã Neuza e tam-
bém não concordei queminhas
obras não serviam parame sal-
var e que eu nada precisava fa-
zer para me salvar, pois Jesus
já havia feito tudo. Fiz sete fo-
lhas de estudo e desisti. Procu-
rei outras igrejas emMarilândia,
porém, não me adaptei em ne-
nhuma delas. Ia a Apucarana
emminha igreja, fazia correntes
de oração,mas o vazio continu-
ava. Entãomudamos para o sí-
tio e ficou mais difícil ir a
Apucarana. Fiquei algum tempo

longe da igreja e neste período
meus vizinhos começaramame
convidar para rezar o terço.Não!
Não era isso que eu queria. De-
cidi, vou à igreja Batista. Naque-
le domingo, o pastor pregou no
mesmo texto de Isaías 64:6 que
havia pregado na primeira vez
que aqui estive. Então confes-
sei a JesusCristo comomeuSe-
nhor eSalvador 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 pre-
gado.Apóseste dia o pastor nos
ofereceu um estudo bíblico e
graças a Deus, pelas suas mi-
sericórdias que são renovadas
a cada manhã, Jesus fez e tem
feito a diferença em nossas vi-
das. De criaturas passamos a
filhos deDeus. Hoje toda nossa
família serveaoSenhor comale-
gria. Deus temnos proporciona-
do muitas bênçãos, talvez pe-
quenas aos olhos humanos,
mas para nós, grandes pois o
Senhor sabe o quanto fomos to-
cados.

Agradeço ao Senhor todos
os dias porque enviou seu Filho
Jesus paramorrer nomeu lugar
e ressuscitar para que tivésse-
mos vida e vida eterna.

*Membro da IBR em
Marilândia do Sul -PR

Clarice Henning Prestes*

Pastor Cristóvão ,Pastor Cristóvão ,Pastor Cristóvão ,Pastor Cristóvão ,Pastor Cristóvão ,
42 Anos de Ministério42 Anos de Ministério42 Anos de Ministério42 Anos de Ministério42 Anos de Ministério

ainda serão contadas com
maiores detalhes, pois glorifi-
cam o nome do Senhor da His-
tória.

O pregador no culto de
despedida foi o Pr. Gerson
Avena da Silva, filho do Pr.
Cristóvão e que reside atual-
mente em Curitiba-PR. Duran-
te o culto foi dado posse ao Pr.
Paulo César Lopes que assu-
miu interinamente o pastorado

e a Presidência da igreja até
o final de 2003. A transferên-
cia 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. Anteriormen-
te havia pastoreado a Igreja
Batista Bíblica de Araguari-

foi o fundador da mesma.
Nascido no mesmo dia 24

de julho há 72 anos, na cida-
de de Esplanada-BA, Pr. Cris-
tóvão é casado com dona
Gracia Avena da Silva com
quem teve três filhos: Gerson,
Tércio e Laís, e 5 netos. A His-
tória da Igreja Batista Bíblica
em Valparaiso funde-se com a
história do Pr. José Cristóvão.
Foram 42 anos repletos de
bênçãos e lutas, histórias que

MG no período de 1996 a
1999. Casado com dona
Elizabeth Rodrigues Guima-
rães Lopes, o casal tem dois
filhos: Vagner (15) e Lucas
(9).

Para contatos com a Igre-
ja Bat ista Bíbl ica em
Valparaiso, Rua Tupi, 461-
Valparaiso- CEP 09060-140-
Santo André-SP, telefone
(0xx11) 4426-9624.

Dona Gracia e Pr. José Cristovão

�É um completo absurdo dizer que

Deus nos perdoa porque Ele é amor. A
única base pela qual Deus nos pode

perdoar é a cruz.�
(Oswald Chambers).

TESTEMUNHO



03

Conferências
Missionárias

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

Divulgação de
Projetos Missionários

Natural de
A s u ç e n a - M G ,
Izabel Simões aca-
lenta um sonho há
muitos anos: gra-
var um CD. Nasci-
da em um lar cris-
tão de pais
p r e s b i t e r i a n o s
(José Pedro Simões
e Maria das Dores
de Jesus), Izabel
começou a cantar
na igreja quando
criança. Na juven-
tude, morando em
São Paulo, capital
membro da Igreja

Um SonhoUm SonhoUm SonhoUm SonhoUm Sonho
AcalentadoAcalentadoAcalentadoAcalentadoAcalentado

O Pr. Almir Nunes da
Igreja Bat is ta Indepen-
dente em Morro Agudo-
SP, iniciou no dia primei-
ro de setembro do cor-
rente ano uma nova edi-
ção do programa
radiofônico �Voz de Es-
perança�. Com o apoio de
sete patrocinadores: Jor-
na l O Momento ,
Borrachar ia Pionei ros ,
Pani f icadora Alvorada ,
Ant ídotos Perfumar ia ,
Funi la r ia do Vininho e
Maurão Automóveis, to-
dos de Morro Agudo, e
mais a Drogaria Avenida
de Orlândia-SP, o progra-
ma será levado ao ar dia-
riamente das 21 às 22 ho-
ras, com exceção de quar-
ta- feira.
Anteriormente, duran-

te cerca de nove meses o
programa era transmitido
pela Rádio Nova Vida FM

Voz De Esperança
e agora pela Rádio Repú-
blica AM- 1380. A emis-
sora alcança 20 cidades
da região chegando até
Uberaba-MG.
A igre ja em Morro

Agudo tem 62 membros e
no dia 26 de agosto com-
pletou dois anos de inau-
guração do seu templo.
De 8 a 10 de agosto rea-
l izou suas conferências
missionárias para reno-
vação da Promessa de Fé
para Missões e passou de
6 para 9 projetos missio-
nários. Nos trabalhos re-
gionais participa, junta-
mente com as igrejas de
Orlândia e São Joaquim
da Barra, da fundação de
uma nova igre ja em
Nuporanga- SP.
Para contatos com a

igreja ou com o Pr. Almir
Nunes, telefone (0xx16)
3851-3421.

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 Pau-
lo, Izabel cantava em cul-
tos da igreja,cultos especi-
ais de Bodas, Casamentos,
Congressos, Encontros e
outros eventos. Logo ficou
conhecida como a � Canto-
ra 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). Mes-
mo casada, o sonho de
gravar continuava sendo
acalentado.Em 1997 gra-
vou uma fita por experiên-
cia e, mesmo sendo uma
gravação simples, em con-
dições precárias, agradou
e abençoou a muitos ir-
mãos 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 atra-
vés do ministério do Pr.

Thomas L Gilmer do Tem-
plo Batista de
Indianópolis São Paulo-
SP, 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 so-

nho acalentado a muitos
anos, a irmã Izabel está
pedindo ajuda ou parce-
ria de irmãos de todo o
Brasil para a gravação
do CD. Não é um traba-
lho que visa lucros. Visa
tão somente louvar
Aquele a quem devemos
toda honra e toda glória.
Para contatos (067) 351-
6168 , 351-5560 ou
9936-1018.
Vale a pena investir na-

queles que receberam de
Deus, não apenas os talen-
tos, como também a ale-
gria de louvar a Deus atra-
vés da música. Se você
quer participar desse de-
safio, entre em contato
com a irmã Izabel.

Uma das parábolas mais in-
trigantes e de uma das mensa-
gens mais incisivas para os se-
guidores nominais de Jesus
Cristo é, sem dúvida, a peque-
na Parábola dos Dois Filhos, em
Mateus 21:28-32.

�E o que vos parece? Um
homem tinha dois filhos. Che-
gando-se ao primeiro, disse:
Filho, vai hoje trabalhar na vi-
nha.

Ele respondeu: Sim, se-
nhor; porém não foi.

Dirigindo ao segundo, dis-
se-lhe a mesma cousa. Mas
este respondeu: Não quero;
depois, arrependido, foi.

Qual dos dois fez a vonta-
de do pai? Disseram: O se-
gundo. 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 me-
retrizes creram. Vós, porém,
mesmo vendo isto não vos
arrependestes, afinal, para
acreditardes nele.�

Jesus compara a fé dos ho-
mens com as atitudes dos dois
filhos de um fazendeiro. O pri-
meiro filho diz �Sim, senhor�, po-
rém nega com as suas atitudes
e comportamento. O segundo
diz �não�. Não reconhece o se-
nhorio do pai (�Não quero!�), e
nega a soberania do pai ao re-
cusar-se terminantemente a
obedecer. Todavia, depois, arre-
pendido, faz o que o pai lhe pe-
diu.

Neste ponto Jesus confron-
ta os religiosos de sua época ao
perguntar sobre quem fez a von-
tade do pai. O segundo, é óbvio
� todos respondem.

O ápice da parábola está no
final, quando Jesus aplica o sen-
tido dela na vida dos seus ou-
vintes. 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 dizen-
do sim ao SENHOR, todavia,
aqueles com as suas atitudes e

comportamen-
to estão mais
próximas de
Deus do que
vocês!

Fico a pen-
sar no sentido
desta parábola
para nós hoje.
Nós crentes
estamos sem-
pre dizendo
sim ao Senhor.
Em nossas
orações pedi-
mos que ve-
nha o Reino de
Deus (sobera-
nia e domínio
de Deus), que
se faça a von-
tade de Deus (senhorio de
Deus). Clamamos a Cristo como
Senhor de nossas vidas. Teste-
munhamos que Ele é o nosso
único Senhor e o nosso todo-
suficiente Salvador. Nos hinos e
corinhos, cantamos que Ele é o
único digno de receber a honra
e a glória. Louvamos ao Senhor
Jesus dizendo que Ele é o nos-
so Rei. Assumimos compromis-
sos de um coração fiel e de que
a vontade dEle vamos fazer!
Mas, vivemos a negar tudo isso
quando buscamos nossos inte-
resses (�cada um com os seus
interesses�), quando chega a
hora de sacrificarmos alguma
coisa e nos omitimos, quando
somos seduzidos pelo pecado e
cedemos.

Ficamos parecidos com
Jonas, desobedientes a Deus e
ainda querendo uma sombra
(Jonas 3:6). Ou seja, negamos
o senhorio de Deus e ainda por
cima exigimos que sejamos con-
fortados e não incomodados em
nossa postura.

�Ao passo�, como disse Je-
sus Cristo, pessoas, que julga-
mos sem fé e desconhecedoras
do plano de Deus, muitas vezes
fazem de coração o que Deus
manda, mesmo não tendo pro-
fessado sua fé diante dos ho-
mens.

Vi um exemplo disso no últi-
mo retiro de adolescentes de
minha igreja. Quando planeja-
mos um retiro assim, precisamos
mesmo de muita ajuda dos ir-

mãos. Porém,
nem sempre en-
contramos cora-
ções de crentes
dispostos e volun-
tários para ajudar.
Nosso retiro de ju-
lho foi realizado
numa cidade do
interior. Contrata-
mos uma pousa-
da e fizemos qua-
se todas as pro-
gramações, como
estudos bíblicos e
cultos, no próprio
restaurante da-
quele simpático
lugar que tinha fi-
cado naqueles
três dias exclusi-

vamente para nós. Combina-
mos também com um senhor
daquela cidade para termos
uma tarde de lazer em seu bo-
nito sítio. Aquele homem, mes-
mo não sendo crente, recebeu
todos os 50 jovens em seu sítio.
Abriu as portas de sua linda
casa, dispôs sua mobília, cedeu
utensílios, jogos e material es-
portivo, barco e tudo, para pes-
soas que não conhecia. Ele
mesmo conseguiu emprestadas
50 cadeiras para fazermos um
culto à noite. E ainda deu um
lanche para matar a fome dos
insaciáveis jovens.

Por causa de problemas
com o motorista do ônibus que
nos deveria trazer de volta às
22 horas, tivemos alguns con-
tratempos. Mas ele, passando
de meia-noite, foi comigo, no
seu carro, procurar em outro
município o motorista �bêba-
do�. Como aquele motorista
não tinha condições de dirigir,
fomos procurar um motorista
crente e responsável para tra-
zer o ônibus para Fortaleza na
manhã seguinte. Como já tí-
nhamos encerrado a conta na
pousada, e a pousada já esta-
va recebendo outros hóspe-
des, ele ofereceu novamente
sua casa para todos nós pas-
sarmos a noite. De forma es-
pontânea nos convidou para
ficar, arranjou cordas e corren-
tes para armar redes, nos em-
prestou redes, alojou as mo-
ças 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 substi-
tui uma decisão íntima, pesso-
al e pública acerca de crer so-
mente em Jesus Cristo como
seu único e todo-suficiente Sal-
vador (Romanos 10:9,10). Oro
para que isto aconteça e es-
pero que seja breve.

Porém, este episódio e a
parábola de Jesus Cristo são
tremendamente relevantes
como questionadores de nos-
sa fé. Quem crê obedece!
Quem crê e obedece faz mais
do que simplesmente o míni-
mo possível. O Espírito Santo
moveu Paulo para que regis-
trasse: �Em nada considero a
vida importante para mim mes-
mo, contanto que complete a
minha carreira...� (Atos 20:24).

Quantos crentes estão por
aí a viver como incrédulos, di-
zendo com os lábios �sim� a
Jesus, mas negando-O com
suas vidas vazias, sem com-
promisso 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 fidelida-
de, 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 pro-
blema, Jonas também não gos-
tou quando Deus arrancou a
planta e deixou a sua cabeça
se esquentando ao sol da rea-
lidade (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 rel igiosos
também não gostaram quando
Jesus fez isso com eles
(Mateus 21:31-32).

FÉ E FIDELIDADEFÉ E FIDELIDADEFÉ E FIDELIDADEFÉ E FIDELIDADEFÉ E FIDELIDADE ou
QUEM ESTÁ FQUEM ESTÁ FQUEM ESTÁ FQUEM ESTÁ FQUEM ESTÁ FAZENDO A VONTAZENDO A VONTAZENDO A VONTAZENDO A VONTAZENDO A VONTADE DE DEUS?ADE DE DEUS?ADE DE DEUS?ADE DE DEUS?ADE DE DEUS?

Izabel Simões

Pr. José Nogueira
Fortaleza - CE

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

São Paulo-SP
Acabo de receber o �novo� Jornal de Apoio e desejo
parabenizá-los pelo ótimo layout e excelente material infor-
mativo .Aproveito para agradecer o release sobre o livro �Re-
encarnação� e informo que estamos enviando mais dois lan-
çamentos 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 re-
vista Frontline desde a edição 128: segundo foi o novo forma-
to 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-

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.)

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 adoles-
centes eram ignorados pelo jornal. Parabéns! (M. A S).

Curitiba-PR
Gosto da coluna �Espaço Cultural� do Luiz J. Gintner. São cu-
riosidades 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 divulga-
ção da obra missionária em todas as edições. É bom para
nossas igrejas que essa visão de implantar novas igrejas sem-
pre 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.).
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Há duas semanas o meu filho Lucas pegou uma forte
pneumonia. O médico nos informou que ele deveria to-
mar 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 dizen-

do: �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 inje-

ções eram para o
bem do Lucas. Iri-
am combater a in-
fecção pulmonar.
Como pai, jamais o
deixaria sofrer
uma dor se não fos-
se para o seu bene-
fício. Do mesmo
modo, o nosso Deus permite as tribulações em nossas vi-
das. Elas aperfeiçoam o nosso caráter, desenvolvem nos-
sa 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 lágri-

mas 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:

�As aflições desse tempo presente não são para com-
parar com a glória que há de se revelar em nós.� � Rm.
8:18

Há momentos, nos quais parece que não conseguire-
mos, não agüentaremos; no entanto, Deus vai nos condu-
zindo em triunfo. Mais cedo ou mais tarde, Ele vai cele-
brar 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, por-
que as primeiras cousas passaram.� � Ap. 21:4

As Injeções eAs Injeções eAs Injeções eAs Injeções eAs Injeções e
o Mac Donaldso Mac Donaldso Mac Donaldso Mac Donaldso Mac Donalds

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

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

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 Amé-
rica Latina; Daniel
Swedberg, Diretor Nacio-
nal Oanse do Brasil, John
Swedberg, Presidente da
Diretoria Oanse, Verners
Cerpe Jr e Júlio Souza,
misionários Oanse.
Para reservar o seu lu-

gar e ter todos os materi-
ais, os interessados deve-

rão pagar a inscrição de
R$20,00 até dia 10 de ou-
tubro 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 Juve-
nil Oanse do Brasil.
Maiores informações:

E-mail: oanse@terra.com.
br; Fone/Fax (0xx17)227-
7830 ou 226-2628. Corres-
pondência: Caixa Postal
361- CEP 15.001-970-São
José do Rio Preto-SP.

Esta cifra 1.100, quando
lida, pode significar dife-
rentes coisas para diferen-
tes pessoas. Muitos não
conseguem entender o
fato de existir uma Igreja
Batista Regular tão grande
no inter ior do Nordeste ,
sendo a maior igreja da de-
nominação em todo o Bra-
sil. E daí, pessoas perple-
xas, preferem lançar farpas
e detrações, chamando de
liberal e afirmando que não
somos mais Batistas Regu-
lares. O fato mais intrigan-
te é que recebemos a igreja
com 06 membros em 20 de
Março de 1977. Em novem-
bro do mesmo ano batiza-
mos 14 pessoas. Em 1984
tivemos que dividir os
membros que já passavam
de 200, tirando uma parte
para formar a segunda Igre-
ja Batista Regular da Fé
(hoje Betel) . Foi uma
divião pacífica e só fize-
mos 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 conhe-
cimento de causa, pois
pastoreei igreja pequena,
média e grande. Tenho des-
coberto que uma das gran-
des dificuldades no minis-
tério é o conceito que as
pessoas tem de igreja (tem-
plo, doutrina, denomina-
ção, organização, institui-
ção, etc) ; e do que esperam
da mesma.Há pessoas que
trocam de Igreja como tro-
cam de roupa. Outros vão
à Igreja para sentir-se bem
e ainda outros vão para re-
solver seus múltiplos pro-
blemas e não por Jesus. No
convívio da igreja as pes-
soas mostram muita falsi-

Conferência Ministério de ApoioConferência Ministério de ApoioConferência Ministério de ApoioConferência Ministério de ApoioConferência Ministério de Apoio
nas dependências do
Acampamento Batista Lou-
vor, no município de
Paulínia-SP.
O objetivo desta Confe-

rência 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 missioná-
rios 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 recrutamen-
to; Métodos de Treinamen-
to; Os 5 Distintivos Oanse,
entre outros. Os professo-

dade. Muitos não enxergam
a igreja como Corpo de
Cristo, organismo vivo ou
famíl ia 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 opo-
sição por seu modo bíblico
de ser. Tem uma equipe de
liderança que aprende en-
quanto ensina. Recebe mui-
ta gente nova e desenvolve
múltiplos ministérios espe-
cíficos. Constantemente re-
flete sobre suas atividades.
A Igreja da Fé tem uma vi-
são ampla de suas priorida-
des. Ganhamos o direito de
ser ouvidos e, hoje, forma-
mos opinião. É praxe da
Igreja da Fé, a transparên-
cia no relacionamento, pro-
fundidade no ensino e pre-
gação bíblica para o cres-
cimento espiritual e simpli-
cidade 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 ape-
nas. Não espere ser convi-
dado para participar de sua
igreja. Os convert idos a
Cristo, tem presença ativa,
tem compromisso financei-
ro e participam de um de
seus 20 ministérios especí-
ficos. Assim são os autên-
ticos 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 pesca-
mos em aquário, isto é, não
fazemos proselitismo. Re-
cebemos 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 traba-
lhar. As ações ministeriais
no templo e de casa em
casa são biblicamente ori-
entadas. �Admoestamos os
insubordinados, consola-
mos os desanimados; am-
paramos os fracos e somos

longânimos para com to-
dos.� A �cola� da igreja da
Fé é a exposição bíblica,
através do ensino e prega-
ção.
Portanto todos que fa-

zem 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 fa-
zendo qualquer coisa de
qualquer maneira. Defen-
demos que cada crente
deve viver de modo digno
do Evangelho, sendo pes-
soalmente padrão dos fiéis.
Em agosto comemora-

mos nosso 28º Aniversário.
O progresso é visível. Nos-
so crescimento é confirma-
do. �A Igreja que vai lon-
ge� não mede esforços
para declarar todo o conse-
lho de Deus. Não aceitamos
comparação, competição e
nem vanglória. Cada igre-
ja é única e tem suas fun-
ções e ministérios delimi-
tados eticamente. Somos
uma igreja autônoma.
Rogo a cada crente da

Igreja da Fé que ame, de-
fenda e viva a vida cristã
adorando a Deus, tendo co-
munhão com os irmãos e
evangelizando os perdidos.

1.100 MEMBROS

Pr. Rinaldo Bezerra
Mossoró-RN
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No mês de outubro de
2003 o Templo Batista Bíbli-
co em São José dos Campos,
sob a liderança do Pr. Roberto
Castilho de Brito atinge a
maioridade, 21 anos, no mes-
mo ano em que o Novo Có-
digo Civil Brasileiro deter-
mina a maioridade aos 18
anos. Fundado pelo missio-
nário norte-americano
Charles Ernest McCord, o
T.B.B. foi organizado no dia
23 de outubro de 1982 sob a
autoridade da Primeira Igre-
ja Batista Bíblica em Cidade
Ademar liderada pelo Pr.
Josué Pereira Félix. O missi-
onário Russel Thomas Dean
foi eleito Vice-Presidente e o
Pr. Byron McCarney apresen-
tou uma Bíblia que simboli-
zava a centralidade das Escri-
turas na vida da nova igreja.
O pregador foi o Pr. José
Cristóvão da Silva e o encer-
ramento contou com a parti-
cipação do Pr. George
Simpson.
Na história do T.B.B., di-

versos obreiros tiveram par-

ticipação ativa. Dois pasto-
res de hoje, na época semi-
naristas, auxiliaram no minis-
tério: Manoel Fernando Cano
e Jamil Abdala. Como titula-
res, pastorearam, além do
missionário fundador, os pas-
tores: 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 Presi-
dente da Junta Batista Bíbli-

ca do Estado de São Paulo e
tem implantado uma filoso-
fia de diversificação ministe-
rial na igreja. Depois de al-
guns revezes, nota-se um só-
lido crescimento com expan-
são 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 cres-
cer, 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 espe-
cial durante todos os finais
de semana do mês de outu-
bro com perspectivas de con-
tar com a presença de alguns
dos ex-pastores e atividades
que possam alcançar a comu-
nidade toda.
Para contatos com o

T.B.B. E-mail:tbbsjc @
ig.com.br,Telefone(0xx12)
3923-4420, 3949-2088 e
9763-8411. Para correspon-
dências: Rua Professora D.
Antonia A Melo, 153 � Urba
Nova, Setor E � CEP 12244-
260 � São José dos Campos-
SP.

Maioridade Para O TBBMaioridade Para O TBBMaioridade Para O TBBMaioridade Para O TBBMaioridade Para O TBB

Quando você leu o títu-
lo deste artigo o nome de al-
guém entrou na sua mente?
Seja honesta! Seu pensa-
mento era negativo e críti-
co ou você pensou �que
benção que ela é�? Se eu
falar o nome �Marta� o que
você pensa? �Marta! Marta!
Andas inquieta e te preocu-
pas com muitas coisas�, dis-
se Jesus em Lucas 10:41. No
versículo 40 diz �Marta agi-
tava-se de um lado para ou-
tro, ocupada em muitos ser-
viços.
Todas as igrejas preci-

sam de muitas �Martas.� Já
notou quando tem uma fes-
ta ou reunião especial que
exige ou envolve pessoas
enfeitando a igreja e servin-
do comida que são sempre
as mesmas pessoas que es-
tão lá servindo à igreja e ao
Senhor? O que faríamos
sem elas? Algumas têm o
dom de administração, ou-
tras o dom de servir e outras
de misericórdia, mas juntas,
num só espírito, as coisas
são feitas. A igreja é aben-
çoada por causa destas se-
nhoras que às vezes, pare-
cem �mandonas� e �agres-
sivas�. Quando eu tenho a
oportunidades de participar
e ajudar organizar a Socie-
dade das Senhoras, há uma
coisa que sempre digo para
as mulheres: �A Sociedade
das Senhoras ou União Fe-
minina, 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 manei-
ra que o seu pastor cortava
o cabelo. Outras brigavam
feio a respeito de que cor
deveria ser as cortinas na
igreja. Uma delas disse mui-
to enfática que, �Todo mun-
do sabe que as cortinas sem-
pre são da cor de vinho!�
Sempre? Será? Quem disse?
Nas reuniões das senho-

ras e moças cantamos hinos
como: �Somos Servas Ama-
das� ou �Quero Ser Um
Vaso de Benção� ou �Sem-
pre Unidas Companheiras�.
Deveria ser assim mas será
que somos servas ou �man-
donas�? Bênçãos ou pra-
gas? Será que somos real-
mente unidas? Nunca ouvi
uma música ou poesia em
louvor a uma mulher man-
dona, brava e agressiva.
Mas, espere! A Bíblia está
cheia de exemplos de mu-
lheres... Vamos mudar a pa-

Mulheres
Agressivas na Igreja

lavra agressiva para mulher
dinâmica ou ativa, talentosa
e dedicada ao serviço do Se-
nhor, à igreja e seu pastor.
Quando cheguei na

igreja domingo à noite uma
pessoas veio a mim e disse:
�A senhora sabia que fula-
na agora é a pastora da igre-
ja tal?� Eu disse: �Não, eu
não sabia, mas não é surpre-
sa. Sempre foi isto que ela
quis ser. Agora ela deve es-
tas satisfeita. Que vergo-
nha! Isto é fofoca e malda-
de da minha parte�. Deus
me perdoe se é, mas eu
acho que disse a pura ver-
dade! Certas mulheres nun-
ca estão satisfeitas no seu
lar, na igreja ou no empre-
go, se elas não estão em
completo controle de qual-
quer situação. Este não é o
plano de Deus para a mu-
lher.
Você e eu conhecemos

senhoras que amam ao Se-
nhor, são dinâmicas no lar
e na Igreja. Elas são bên-
çãos 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, vi-
ver e trabalhar com uma mu-
lher que quer assumir o pa-
pel que Deus nunca deu
para a mulher. A mulher de
Provérbios 31 era uma mu-
lher dinâmica, extraordiná-
ria e habilidosa. Ela vendia,
comprava, costurava, coor-
denava seus escravos e sua
casa. Ela não dormia muito
porque a luz na casa não se
apagava. É muito importan-
te ver que o marido confia-
va nela. Ele era conhecido.
Ele sentava no portão da ci-
dade onde negócios eram
feitos. Talvez fosse um dos
juízes da cidade.
Mu l h e r e s c oope r a -

v am no min i s t é r i o d e
J e s u s e do Apó s t o l o
Paulo. Hoje em dia, mu-
l h e r e s t r a b a l h am em
quase todos os se tores
onde homens trabalham,
mas a função da mulher
c r i s t ã e d a Soc i e d ad e
das Senhoras deve se r
de Servir à Igreja e ao
pas to r e não de MAN-
DAR. Temos l iberdade
em Cristo e mesmo que
o mundo queira mudar o
p ap e l d a mu l h e r , n ó s
vamos con t inua r ac r e -
d i t ando que �a mulher
que t eme ao Senho r ,
e s s a s e r á l ouvada �
(Prov. 31:30)

A foto mostra o irmão Valdinei Leonardo dos Santos com sua
esposa IreneWelika e os filhosMateus Leonardo (11) e Nathália
Welika (9). Valdinei é Bacharel em Teologia, formado emPsica-
nálise Clínica comEspecialização emPsicoterapia Analítica em
Narcodependência. Já trabalhou durante sete anos comas Igre-
jas Bíblicas e Batistas emAraçatuba-SP e sete anos emCampi-
nas-SP com Igrejas Batistas Regulares e Bíblicas. Atualmente,
de volta aCampoGrande-MS, sua terra natal, Valdinei está aguar-
dando 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 so-
bre os perigos existentes nas drogas e cooperar para o trata-
mento dos que já estão narco-dependentes. O endereço do ir-
mão Valdinei é Avenida Crisantemos,80 � Lar do Trabalhador-
CEP 79110-580-CampoGrande-MS e a clínica funciona naRua
Firminópolis, 624 �VilaCidadeMorena-CEP79064-050-Campo
Grande-MS, telefone 9286-5953.

A foto mostra os 40 alunos do Instituto Batista Bíblico Regio-
nal que está funcionando em Campo Grande-MS nas depen-
dências da Igreja Batista Bíblica de Campo Grande. No início
das aulas, no dia dez de março último, havia 54 alunos matri-
culados. 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 Bíbli-
ca 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. Aescola proporciona um treinamen-
to básico de dois anos para a formação de obreiros que pos-
sam servir às igrejas locais. Os professores ministram as aulas
em módulos com duração de duas semanas. A duração do
curso é de quatro semestres.

Foto NotíciaFoto NotíciaFoto NotíciaFoto NotíciaFoto Notícia Foto NotíciaFoto NotíciaFoto NotíciaFoto NotíciaFoto Notícia

Da esquerda para a direita: Sérgio (15),
Solange, Pr. Roberto e Rodrigo (17).
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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 con-
versões que permanecem, atividades com os ca-
sais e jovens e programações especiais que che-
garam a atrair cerca de cem pessoas. Continue-
mos orando pela família Junqueira. Para conta-
tos: 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 permanece-
rá por um ano. Em seu lugar, na Congregação
Batista Bíblica de Boa Vista, ficará o Pr. Francis-
co José de Lima que trabalha junto ao missioná-
rio. Pr. Smith já implantou outras igrejas no Norte
do Brasil e deverá voltar para mais uma tempora-
da de quatro anos.

MATO GROSSO DO SUL
Campo Grande
A Igreja Batista Bíblica Monte Castelo, sob a lide-
rança 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 AMoraes,
Diretor de Missões da AMI. A igreja ampliou bas-
tante 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 lem-
brado os 50 anos da Missão Novas Tribos do Bra-
sil, pois o IBM e a MNTB tem mantido uma exce-
lente 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 es-
posa, 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. Conver-
tida 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 ora-
ção�.

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 lu-
gar 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 Se-
minário Bíblico Palavra da Vida em Atibaia-SP.
Contatos com a AAI: (0xx12) 3952-8160 e 3913-
5358 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 Ba-
tistas Fundamentalistas ligadas à Comunhão Ba-
tista Bíblico Nacional.

BAHIA
Salvador
As igrejas Batistas de posição fundamentalista no
Estado da Bahia continuam procurando desenvol-
ver boa comunhão entre si. A Diretoria da CBBB é
composta pelos seguintes obreiros: Presidente, Pr.
Francisco G.Sobrinho da I B Betel, Vice Presi-
dente, 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 Oli-
veiras.

SÃO PAULO
Morro Agudo
Nos dias 8 a 10 de agosto a Igre ja Bat is ta
em Morro Agudo, sob a l iderança do Pr .
Almir Nunes, rea l izou suas Conferênc ias
Miss ionár ias para renovação da Promessa
de Fé para Missões. O pregador fo i o Pr.
Carlos A Moraes, Diretor de Missões da As-
soc iação Miss ionár ia Independente. Para

contatos com o Pr . Almir, te le fone (0xx16)
3851-3421.

São Paulo
A Academia de Estudos dos Profetas Bíblicos, com
apoio de Amigos de Sião iniciou nova etapa de es-
tudos 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 Ba-
tista de Indianópolis em São Paulo: Alameda dos
Jurupis, 1270. Contatos: (0xx11) 5543-4122 no ho-
rário comercial.

Itapecerica da Serra
A Igreja Batista Bíblica em J.d. S.Pedro, sob a li-
derança do Pr José Reginaldo Santana comemo-
rou 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 Socie-
dade Feminina que realizou um culto com a pre-
sença do Pr. José Cerqueira da I.B.B. em Jardim
Aracati, São Paulo-SP.

Guaíra
No dia 25 de outubro de 2003 o Templo Batista In-
dependente Filadélfia, liderado pelo Pr. Elísio dos
Santos comemorará o quinto aniversário de organi-
zação. 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 Goiânia-
GO. 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 arrola-
dos.

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, MA-
02301-U.S.A; E-mail: jehozadakpereira@hotmail.
com, telefone(00xx1) 617-594-5201.

Winston Salem, NC
O Pr. Antonio Majela Pupin, Diretor Adminis-
trativo da AMI-Associação Missionária Inde-
pendente, está morando em Winston Salem,
Carolina do Norte até o final de 2003. O princi-
pal 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 IAME-
Inst i tuto Agrícola do Menor em Dourados-
MS .Pa ra con t a t á - l o : 3205 , S i des 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 missionári-
os em Manaus, São Gabriel da Cachoeira AM, Bar-
celos AM, Santarém-AC, Tarauacá-AC, Feijó-AC,
Lábrea-AC e Maués-AM. Muitas doações foram fei-
tas 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 Ne-
ves Cereja, está em festa neste início de setem-
bro, pois no dia 9 a filha adolescente Geysa Amy
Costa Cereja completa 15 anos de vida. Pr. Inácio,
casado com Natalina Costa Cereja está trabalhan-
do na implantação de uma Igreja Bat ista
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 Sobri-
nho,391, Esquina com Travessa São José � CEP
68745-680- Castanhal-PA, telefone (091) 9611-2503.

ABÍBLIA,MINHACOMPA-
NHEIRA
Philip Yancey e Brenda
Quinn
Editora Vida
Rua Júlio deCastilhos, 280
� Belenzinho
03059-000-São Paulo-SP
Telefax: (11) 6096-6814
www.editoravida.com.br

Como você encara aBíblia?
Um livro intimidador e ape-
nas reservado aos teólogos
ou uma fonte que jorra sa-
bedoria e esperança? A Bí-

blia é o livro mais fascinante que existe e está repleta
de significado para o nosso mundo.Conhecê-la e des-
cobrir 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 en-
contrará doze persona-
gens bíblicos que ama-
vam profundamente a
Deus mas, em sua hu-
manidadee ignorância,
cometeram graves er-
ros que interromperam
o progresso espiritual
deles.Alguns se arrependeram a tempo e foram pou-
pados; para outros, no entanto, o efeito de suas im-
pensadas ações foi irreversível.Este livro vai expor a
verdadeira condição do seu coração.

ESTABELECENDOALI-
CERCES
David J.Merkh e Carol S
Merkh
Editora Hagnos
Rua Belarmino Cardoso
de Andrade, 108
CidadeDutra
CEP-04809-270-São
Paulo- SP
Tel (011)5666-1969
www.hagnos.com.br
EstabelecendoAlicerces
é uma coleção de qua-
tro livros que examina os
fundamentos de um lar

verdadeiramente cristão,. No qual se evidenciam ca-
racterísticas 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, propaga-
da 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)5686-
5058-5686-7046
www.abbapres.com.br
E -ma i l : a bbap r e s s
@abbapress.com.br

Deus veio ao planeta
Terra na pessoa de Je-
sus de Nazaré há mais
de 2000 anos. Muitos
sabem a história de
Jesus,poucos conhe-
cem o Jesus da Histó-
ria. Esse será um privi-
légio seu e do seu grupo de amigos ao ler e fazer os
exercícios bíblicos deste manual. O texto é da tradu-
ção King James da Bíblia em língua portuguesa e os
comentários teológicos são acompanhados das mais
recentes descobertas arqueológicas.

CONSTRUÍNDORELACIONA-
MENTOS
Revista Para Jovens � E.B.D.
Editora Cristã Evangélica
Rua Goiânia, 294 � Parque In-
dustrial
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 estudan-
te da Palavra de Deus ao dever e ao prazer de cum-
prir os mandamentos do Senhor Jesus, conduzin-
do-o a muitos exemplos práticos. Alguns dos as-
suntos 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
RuaMariaOlinda, 22- Cen-
tro
Caixa Postal 22- Centro
C E P - 3 6 9 7 0 - 0 0 0 -
Manhumirim-MG
Fone/Fax (033)3341-1572
E-mail:didaque @
soft.hard.com.br

A presente série de estu-
dos pretende ser uma con-
tribuição para estimular o
povo de Deus a viver de bem com a vida.O fato de
sermos crentes em Jesus não nos isenta de experi-
mentar aflições. Mas a Palavra de Deus nos ensina
como enfrentar adversidades. Alguns dos temas: Li-
dando com o Sentimento de Culpa; Administrando o
Estresse; Lutando Contra a Depressão; Renovando a
Esperança.

ABATALHAPELOCON-
TROLE DA MENTE
Dave Hunt
Actual Edições
Caixa Postal 1688
CEP-90001-970-PortoAle-
gre-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 ocultis-
mo, onde os demônios que promovem essa idéia aca-
barão destruindo a alma. Este livro demonstra como
essa filosofia mística hinduísta invadiu o Ocidente.

NATAL DEGLÓRIA
Jayme Amatnecks Jr
Arco-Arte e Comunica-
ção Ltda
Rua Eduardo Sprada,
3085 casa 4
CampoComprido
C E P - 8 1 2 1 0 - 3 7 0 -
Curitiba-PR
Fone/Fax (041) 373-
4402
www.migmeg.com.br
arco@migmeg.com.br

Esta é uma Cantata Bí-
blica de Natal. Trata-se
de um excelente mate-
rial para ser apresenta-
do em igrejas e escolas, grupos corais e eventos na-
talinos 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.

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 �cir-
co� pode até �pegar fogo� com ele
achando que tudo está em perfeita
ordem.O ilusionismo é omelhor es-
cape para quemnão suporta ser vis-
to emposição de decadência em re-
lação aos outros. �Suamaior ofensa
é quando alguém lhe faz
sombra�Quandomembrodeuma ins-
tituição onde não consegue se des-
tacar em posição de máxima gran-
deza, ele tenta anular os intrusos
ofuscantesoubuscaoutra ondepos-
sa ser considerado como tal.

Mas em face de tudo que foi

dito sobre o perfil dos sociopatas,
o que se pode fazer para ajuda-
los em matér ia de
restabelecimento? Indagado so-
bre o assunto no SBT REPÓR-
TER, o Prof. Luiz Almeida M. Fi-
lho � Phd em Antropologia- res-
pondeu o seguinte: 1) � O
sociopata é um �border-line�, um
�fronteiriço� e nunca um doente to-
tal.� 2) �Devemos ter paciência,
paciência e paciência com ele,
sem nunca lhe expor diretamente
o seu estado patológico compul-
sivo, 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 enfermida-
de a fim de conduzi-lo à terapia
desejada.� 3) �Na base da lisonja

e elogios que muito aprecia, po-
demos mostrar-lhe delicadamen-
te a condição de melhorar, com a
recuperação de seus erros.�4)
�Massageando cuidadosamente o
seu EGO, sem jamais querer rou-
bar o seu �SPOT� ou espaço, pas-
sando-lhe adiante, podemos con-
duzi-lo na direção desejada.� No
caso de crentes sofredores desta
enfermidade, resta-lhes os recur-
sos divinos em seu favor quando
conscientes do mal e desejosos
de serem libertos desta infeliz epi-
demia conhecida como
SOCIOPATIADO PODER.

Pr. Samuel Barreto
Itabuna - BA

(Todos os dados deste artigo fo-
ram colhidos no programa SBT
REPÓRTER DODIA 21/7/99).

Sociopatia do PoderSociopatia do PoderSociopatia do PoderSociopatia do PoderSociopatia do Poder
(Continuação da página 1)
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Há algum tempo o boletim das escolas públicas de
Springfield, Oregon, publicou o seguinte artigo:
Era uma vez um grupo de animais que resolveu fa-

zer algo de significativo para enfrentar os problemas
do novo mundo. E organizaram uma escola.
Adotaram um currículo de atividades: correr, esca-

lar, nadar e voar. Para facilitar a administração do cur-
rículo, todos os animais faziam todas as matérias.

O pato era excelente em natação; inclusive, melhor
que seu instrutor. Mas suas notas em vôo davam ape-
nas para passar, e corria com muita dificuldade. Já que
ia mal na corrida, teve de largar a natação e permane-
cer 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.

O coelho come-
çou como primeiro
de sua classe em
corrida, mas logo
desenvolveu um es-
pasmo nos múscu-

los das pernas de tanto fazer recuperação na natação.

O esquilo, em escalar, era excelente, mas encontra-
va constante frustração na aula de vôo, porque seu ins-
trutor fazia com que decolasse do chão e não do topo
da árvore. O esforço exagerado deu-lhe torcicolos, as-
sim só conseguiu nota 6 no escalar e nota 5 na corrida.

O falcão era um aluno problemático e foi severa-
mente 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 cria-
tura tem seu conjunto fixo de capacidade onde uma atu-
ação 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 com-
pleta. Um pato é um pato. Foi feito para nadar, não parra
correr ou voar e certamente não para escalar. Um es-
quilo 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 sem-
pre, 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 diferen-
ças, as capacidades singulares, e as variações no Cor-
po.

Essa mistura o agrada por completo. Ninguém é exa-
tamente igual a você. Este fato deve trazer prazer a
você.
Pare de comparar há muito espaço na floresta (Igre-

ja).

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.

Um coelho naUm coelho naUm coelho naUm coelho naUm coelho na
equipe de nataçãoequipe de nataçãoequipe de nataçãoequipe de nataçãoequipe de natação

Ninguém é
exatamente
igual a você

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

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

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

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

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

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

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

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

O uso do sal era rotinei-
ro em todas as culturas an-
tigas e imprimiu sua marca
nas mais remotas civiliza-
ções. Em alguns países,
como a Itália o sal era algo
tão precioso que o trabalha-
dor era pago com ele, vin-
do daí o termo salário. Em
algumas culturas, quando
se ofereciam animais em
sacrifício, jogava-se sal so-
bre os mesmos, daí o termo
salpicar.
No entanto por mais

precioso que seja, o sal só

Sacudindo o SaleirSacudindo o SaleirSacudindo o SaleirSacudindo o SaleirSacudindo o Saleirooooo

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 tenta-
tiva de dar um novo rumo à
sua vida profissional, imi-
grou para os Estados Uni-
dos no mês de setembro da-
quele 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 mem-
bro 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 ga-
nhou estabilidade de traba-
lho.
Nesse meio tempo, sua

mãe Vilma, viúva, também
imigrou para os E.U.A com
o filho caçula. A vida corri-
da e de muito trabalho e so-
lidão contribuíram para au-
mentar a saudade do Brasil
onde Neiton havia deixado
muitos amigos. Foi quando
decidiu entrar em contato
com o Jornal de Apoio e di-

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 so-

mos 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 anunci-
ar o evangelho ao mundo
inteiro. (At 1:8). Dizem as
Escrituras, que os que fo-
ram dispersos iam pregan-
do o evangelho por toda
parte (v.4).

Pr. José Castro
Manaus -AM

Amizade & Cia Acaba em CasamentoAmizade & Cia Acaba em CasamentoAmizade & Cia Acaba em CasamentoAmizade & Cia Acaba em CasamentoAmizade & Cia Acaba em Casamento
vulgar o
seu en-
d e r e ç o
na colu-
na �Ami-
zade &
C i a �
Q u e m
sabe sur-
giria al-
g u m a s
b o a s
a m i z a -
des e,
por que
não, uma
moça in-
t e r e s s a -
da em
a c a b a r
com o vazio do solitário
imigrante?
Em 2002, tão logo o en-

dereço foi divulgado, deze-
nas de cartas, e-mails e te-
lefonemas chegaram até
ele. Mas foi o primeiro con-
tato o que mais lhe prendeu
a atenção. Uma jovem, resi-
dente em Guarulhos-SP,
Cristian Ioricce, membro da
Igreja Batista Bíblica em
Vila Flórida. Cristian, tomou
conhecimento do Neiton
através do seu irmão João e
da cunhada Silvanete. A
princípio não queria fazer o
contato, mas acabou ceden-
do. Natural de Guarulhos-
SP, Cristian morou 9 anos
em Barretos-SP, dos 12 aos

21 anos
de idade
e foi
m e m b r o
da Igreja
B a t i s t a
B í b l i c a
d a q u e l a
c i d a d e
durante o
m i n i s t é -
rio do
missioná-
rio Lanny
G e n e
W o o d
que a ba-
tizou.
No dia

p r ime i ro
de maio de 2002 começou
o namoro do Neiton com a
Cristian e durante seis me-
ses limitou-se à troca de e-
mail e telefonemas. Chega-
ram a namorar quatro horas
por telefone nas madruga-
das de quarta-feira e domin-
go. Nesse meio tempo hou-
ve uma tentativa frustrada
da Cristian ir para os E.U.A
para que se conhecessem
pessoalmente.Até que em
novembro de 2002 o Neiton
decidiu voltar para o Brasil
e ficaram noivos no mês de
novembro.
Em fevereiro de 2003

em uma be la ce r imônia
rea l i zada no Templo da
Igreja Batista Bíblica de

Vila Flórida, Guarulhos-
SP os pas to res Manoe l
Linares, titular da igreja,
e Carlos A Moraes, editor
do Jornal de Apoio, con-
vidado de honra, oficia-
ram a união matrimonial
do feliz casal
Atualmente eles vivem

em Campo Grande-MS e
congregam na Igreja Batis-
ta Bíblica do Calvário. O
Neiton precisou realizar em
agosto de 2003 uma cirur-
gia e ambos estão tomando
importantes decisões acer-
ca do futuro. Neiton está
estudando no Instituto Bí-
blico.
Este foi o segundo casa-

mento que resultou de con-
tatos através da coluna
�Amizade & Cia do Jornal
de Apoio. Certamente mui-
tas boas amizades também
têm sido consumadas. Te-
mos recebido notícias de ir-
mãos 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 escre-
ver cartas, telefonar ou en-
viar e-mail, talvez seja hora
de começar.
Para contatos com o ca-

sal: Rua 60, nº 422- Nova
Campo Grande- CEP 79104-
360-Campo Grande-MS, te-
lefone (067) 363-8326.

Neilton e Cristian
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Na antiga Rússia, ummenino tornou-se herói nacional porque de-
nunciou 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 por-
que evitou uma grande inundação naquele país cercado por diques ao
perceber um pequeno vazamento num dos diques que rodeava a cida-
de. O contraste desses dois casos pode ser comparado com os ver-
dadeiros 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. Base-
ado em Jd. 8-10

Este texto nos faz pensar que:A BATALHA PELAFÉ DECLARA
OS FALSOSMESTRES 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
libertinagemmoral. Em nossos dias podemos ver isso na vida daque-
les 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.

Aprimeira fraude:DIFAMAMOSABSOLUTOSDEDEUSCOMO
DESNECESSÁRIOS (8).Os falsos mestres, por causa de seus peca-
dos, 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 cer-
to 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, frou-
xidão 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 mes-
tres 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 minis-
térios. 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:DIFAMAMAFORMADEAÇÃODIVINA, COMO
INSIGNIFICANTE (9)A respeito da citação de Judas, não há evidên-
cias 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 menci-
onado 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 Sobe-
rania 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 tempromovido 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�. En-
sine o povo a orar mais e compreender a realidade da batalha.

A terceira fraude: DIFAMAM OS PRECEITOS DE DEUS, POR-
QUE NÃO OS COMPRENDEM (10). Este versículo é um forte con-
traste entre o certo e os hereges. A compreensão de um herege é
comparada a um animal irracional, ou seja, sem sentido lógico. A epís-
tola com muita força rebaixa os falsos mestres a um nível de retardo
mental, tornando-os incapazes de pronunciarem algo que seja provei-
toso. Em 2 Pe 2.12, eles não merecem atenção. A antítese natural
teria sido: �estas coisas que eles admiram e têm prazer.� Judas subs-
titui 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 umamigo, umdízimo,
um bom nome.

A batalha pela fé declara os falsos mestres difamadores, e a igre-
ja deve ter seus olhos abertos para não estreitar laços com pessoas
que negam a santidade de Deus.

Os Falsos Mestres
são Difamadores

Com quase 27 milhões de
pessoas, os curdos são a
maior etnia do mundo sem
uma pátria. Há muito tempo
os curdos estão tentando for-
mar uma nação independen-
te. A região habitada pelos
curdos, desde o primeiro mi-
lênio anterior à Era Cristã
está dividida entre diversos
países da região montanho-
sa da Alta Mesopotâmia: Tur-
quia, Iraque, Irã, Síria e
Armênia.

Este povo é de origem
indo-europeia e fala um idio-
ma próprio, dividido em vári-
os 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, princi-
palmente a Turquia e o
Iraque.Após a I Guerra Mun-
dial tentou-se criar um
Curdistão autônomo pelo Tra-
tado de Sèvres e a seguir pelo
Tratado de Lausanne, mas os
governos turcos e iraquianos
jamais permit i ram 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 cria-
da 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 anu-
almente do Iraque e de outros
países da região e embarcam
sob tremendo risco em navi-
os velhos em direção a Euro-
pa. Embora considerados imi-
grantes ilegais uma parte con-
segue 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 ati-
vidades de missionários cris-
tãos. Embora os Estados Uni-

dos contam com o apoio da
maioria dos curdos na guer-
ra com o Iraque, esta etnia
está servindo de barganha
entre os demais povos da re-
gião. A Turquia, preocupada
com um grande Curdistão in-
dependente já está pronta
para invadir o norte do Iraque
para a aniquilação deste povo

Oremos para que a ter-
rível guerra na região tenha
um breve f im e que os
curdos também sejam pre-
servados.

Os Curdos: Um PovoOs Curdos: Um PovoOs Curdos: Um PovoOs Curdos: Um PovoOs Curdos: Um Povo
Numeroso Sem PátriaNumeroso Sem PátriaNumeroso Sem PátriaNumeroso Sem PátriaNumeroso Sem Pátria

No dia 28 de junho de 2003
aconteceu o exame do irmão
Daniel Rodrigo de Souza, da
Segunda Igreja Batista Indepen-
dente de Pitangueiras-SP. Apro-
vado pelo concílio composto por
dez pastores:Kirk C. Hickok e
Kevin Hickok, de Sertãozinho-
SP; Paulo Castelan, Armando
Castelan e Everton Firmino de
Franca-SP; Eurípedes Paiva
Morais, de São Simão-SP; Pau-
lo Sérgio Nievas de Cravinhos-
SP ; Sean Lunday, de Ribeirão
Preto-SP. Carmelo Martinez, de
Porto Ferreira-SP e Agenor de
Souza Almeida, de
Pitangueiras-SP. O Moderador
foi o Pr. Kirk C. Hickok, secreta-
riado pelo Pr. Éverson Firmino.

A examinação e ordenação
aconteceram na PIBI de
Pitangueiras da qual o jovem
obreiro Daniel é membro há
quatro anos. Durante o período

No mês de fevereiro de
2000 chegava a São Paulo, ca-
pital, o missionário norte-ameri-
cano Jacob Coon, enviado pela
Messiah Baptist Church, de
Franklin, EUA, através da
Baptist International Outreach,
de Maynardvil le, Tennessee,
EUA. Casado com uma brasilei-
ra, a senhora Mirian, Pr. Jacob
iniciou os estudos da língua por-
tuguesa em agosto de 2000.
Seus planos era iniciar Igrejas
Batistas Fundamentalistas Inde-
pendentes 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 vies-
se a ser o pastor da
mesma.Enquanto estudava a
língua em São Paulo, orava e
buscava um obreiro. Deus o

AMelhor Maneira Para Começar Novas Igrejas
guiou até o
i r m ã o
I s a í a s
M a g i e z i
que na
o c a s i ã o
era aluno
do Instituto
B í b l i c o
Missioná-
rio ligado à
P r i m e i r a
Igreja Ba-
tista Bíbli-
ca em Ci-

lhos dos Ba-
tistas Funda-
mentalistas e
abriga cida-
des de bom
porte, como
M u r i a é ,
Cataguazes
e Ubá, além
de dezenas
de outros
p e q u e n o s
municípios e
distritos

Em de-

Pr. Jacob Coon com sua es-
posa, 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 qua-
renta pessoas e caminham para
sustentar integralmente o pastor
Isaias. Há dois jovens que são
bastante ativos e ajudam no tra-
balho.: Fernando e Ricardo. A
igreja já adotou três projetos mis-
sionários e está implantando o sis-
tema de Promessa de Fé para
Missões.

dade Ademar, São Paulo-SP.
Logo depois dos primeiros con-
tatos, os planos passaram a ser
feitos e, em julho de 2001, em
uma mudança conjunta, o mis-
sionário Jacob e o irmão Isaías
rumaram para Leopoldina.

No primeiro domingo de ou-
tubro de 2001 acontecia o primei-
ro culto da igreja Batista Messi-
as em Leopoldina-MG. A cidade,
com 149 anos, tem aproximada-
mente 60 mil habitantes e fica a
90 quilômetros de Juiz de Fora.
Uma região onde não há traba-

zembro de 2002, o irmão Isaias
Magiezi foi ordenado ao
pastorado através da sua igreja
em São Paulo, o Templo Batista
em Vila das Mercês, liderada
pelo Pr. Domiciano Gonçalves.
Casado há 23 anos com
Gerúcia de Souza P. Magiezi, Pr.
Isaias tem dois filhos: Isaias Jr
(22) e Tamires (16). Estudou te-
ologia no IBM em São Paulo-SP
e no Seminário Batista Regular
do Sul em Pinhais-PR. Tem 42
anos e sua conversão aconte-
ceu em 1996 em São Paulo.

Pr. Jacob Coon e Pr. Isaías Magiezi

Novo PastorNovo PastorNovo PastorNovo PastorNovo Pastor, Nova Igr, Nova Igr, Nova Igr, Nova Igr, Nova Igrejaejaejaejaeja
te trabalhou com os jovens na
IBI em Sertãozinho-SP.

Daniel é casado com
Vanessa Cristina de Souza,
membro da IBI de Pontal desde
os 20 anos de idade. Casou-se
no dia 26 de maio de 2001.Após
o casamento passaram, a viver
em Pitangueiras, na Igreja Ba-
tista Independente liderada pelo
Pr. Agenor de Souza Almeida, ini-
ciada há 16 anos pelo missio-
nário Kirk C. Hickok.

A Igreja Quase Caiu
A Segunda Igreja Batista In-

dependente em Pitangueiras
teve um início curioso. O Pr.
Agenor havia tentado iniciar um
novo trabalho em vários lugares
e, por razões diversas, não dava
resultado. Na última tentativa, o
dono do salão em que estavam
congregando deu um prazo de

para a igreja.
P a s t o r
Agenor re-
solveu espe-
rar um pouco
mais e orar a
Deus. No
mesmo dia,
ainda pela
manhã, foi
até o templo
e notou que
o telhado pa-
recia estar
c e d e n d o .
Logo foi
cons ta tado
sérios pro-
blemas e foi
necessá r i o

aconteceu o casamento do irmão
Daniel com a Vanessa e eles fo-
ram morar exatamente na casa
(edícula) que ficava nos fundos
do salão.Assim, quando os ir-
mãos retormaram para o templo
já reformado, uma nova igreja já
havia sido iniciada.O trabalho ini-
ciava com os onze irmãos que
permaneceram naquele lugar.

Atualmente a nova igreja
tem cerca de 50 pessoas con-
gregando regularmente e 46
matriculados na E.B.D. Sob a
direção de Deus as bênçãos vi-
eram e a cidade de Pitangueiras
tem duas igrejas. Contatos: Pr.
Daniel Rodrigo de Sousa, Rua
Ivan Gomes Ribeiro, 35 � Mo-
rada do Sol � CEP 14750-000-
Pitangueiras-SP, telefone
(0xx16) 9102-5507.

sair do prédio imediatamente
porque tudo poderia cair a qual-
quer momento.

O que fazer? Onde reunir até
que o prédio fosse reformado?
Eram cerca de cem pessoas aos
domingos à noite. Foi aí que o
pastor decidiu telefonar para
aquela senhora que havia ofere-
cido o salão. Logo foram feitos
os acertos e a igreja passou a
reunir-se naquele lugar proviso-
riamente. Isso aconteceu logo no
início de janeiro de 2001 e, sem
que soubessem, estava come-
çando ali a Segunda Igreja Ba-
tista Independente em
Pitangueiras, pois naquele lugar
muitas almas se converteram e
foram integradas à igreja. Qua-
se todos os dias de culto havia
conversão. Nesse meio tempo,

Imposição de mãos pelos pastores sobre novo
pastor, Daniel R. de Souza.

Pr. Daniel Rodrigo de Souza e a
esposa Vanessa Cristina

do curso
t e o l ó g i c o
no IBE em
R i b e i r ã o
P r e t o ,
Daniel coo-
perou com
a IBI em
Pontal-SP,
sob a ori-
entação do
i r m ã o
César Apa-
r e c i d o
Rosa. Pos-
teriormen-

três meses
para que o
desocupas-
sem. O pas-
tor Agenor
decidiu en-
trega-lo ime-
diatamente.
Dois dias de-
pois, recebeu
uma ligação
de uma se-
nhora, pro-
prietária de
outro salão,
oferecendo-o


