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Imagine um homem de ter-
no e gravata em visita a uma
favela. Um soldado armado
até os dentes em visita a um
abrigo de idosos. Um mendi-
go coberto de trapos em visi-
ta a um palácio.

Agora é fácil entender a
beleza do contraste que há
entre as passagens bíblicas
que falam da natureza divina
e da natureza humana de Je-
sus. De acordo com o livro
dos Salmos, �de majestade
vestiu-se o Senhor e armou-
se de poder� (93:1), e, segun-
do o apóstolo Paulo, o mesmo
Senhor �esvaziou-se a si mes-
mo, tornando-se semelhante
aos homens� (Fp. 2:7).

Fundada pelo falecido Dr.
Wim Malgo, a Missão Chama-
da da Meia-Noite, com sede
em Porto Alegre � RS, tem
proporcionado aos crentes
brasileiros excelente material
evangelístico e de edificação.
A finalidade da OMCMN é cha-
mar pessoas a Cristo em to-
dos os lugares; proclamar a
segunda vinda do Senhor Je-
sus Cristo, preparar os cris-
tãos para Sua segunda vinda;
manter a fé e advertir a res-
peito de falsas doutrinas.

As duas Revistas da Mis-
são, �Chamada da Meia Noite�
e �Noticias de Israel� são
publicadas em português e
mais nove línguas: espanhol,
inglês, alemão, italiano, holan-

Valeu a pena! Esta é a ex-
pressão que queremos es-
tampar ao avaliarmos o Pri-
meiro Congresso Missionário
Batista Fundamentalista do
Norte realizado nos dias 13 a
16 de novembro último em
Ananindeua � PA. O evento foi
organizado pela Comunhão
Missionária Batista Indepen-
dente � CMBI, e pela Associ-
ação Missionária Independen-
te � AMI, contando com o
apoio da Sociedade Bíblica

Depois de ter pastoreado
a Igreja Batista Regular do
Aviário em Rio Branco � AC
no período entre 31 de julho de
1993 a 28 de junho de 1999, o
Pr. Sitri Lobato Siqueira foi
para o Estado de São Paulo
onde ministrou durante quatro
anos. Agora retorna à mesma
igreja em Rio Branco onde to-
mou posse no dia 13 de se-
tembro de 2003.

A Cerimônia de posse foi
dir igida pelo Pr. Altemir
Figueiredo, Presidente da As-
sociação das Igrejas Batistas
Regulares do Acre e o preletor
foi o Pr. Emídio S. Viana, da
Primeira Igreja Batista Regu-
lar de Rio Branco.

Leia mais na página 04.

A foto maior
mostra o Pr. Manoel
de Deus atrás da
irmã Chiquinha (no
detalhe da foto me-
nor) que foi batizada
aos 99 anos de ida-
de juntamente com
outros nove irmãos
(foto) que se torna-
ram membros da
Igreja Bíblica Inde-
pendente (Batista
Conservadora) de

Natal

O Rei Envolto em PanosO Rei Envolto em PanosO Rei Envolto em PanosO Rei Envolto em PanosO Rei Envolto em Panos
Antes da encarnação e

depois da ascensão, Jesus
vestiu-se de majestade. No
curto período em que este-
ve conosco, Ele t i rou as
vestes solenes e foi encon-
t rado pe los pastores de
Belém �envolto em panos e
deitado numa manjedoura�
(Lc. 2:12). Depois vest iu
uma túnica qualquer e andou
a pé pelas estradas poeiren-
tas da Palestina, misturan-
do-se com o povo e fazendo
amizade com as escórias
social, moral e religiosa de
seu tempo.

Uma vez feito carne, uma
vez esvaziado voluntariamen-
te, uma vez tornado servo por

decisão própria, uma vez fei-
to Filho do homem, Jesus,
sem deixar de ser Filho de
Deus em momento algum, ex-
perimentou tudo o que os se-
res humanos tem em comum:
fome, sede, cansaço, pobre-
za, tentação, dor, sofrimento,
oposição e morte.

�Depois de ter realizado a
purificação dos pecados� (Hb
1:3), Jesus ressuscitou, as-
cendeu aos céus e nova-
mente �de majestade vestiu-
se e armou-se de poder� (Sl.
93:1). É assim que Ele virá
segunda vez, em poder e
muita glória�

www.ultimato.com.br

Chamada da Meia�Noite

dês, francês, coreano, húnga-
ro e cingalês. Além das revis-
tas, são publicados cerca de 40
títulos de folhetos, na maioria
evangelisticos, CD�s, vídeos,
K7s, pôsteres, livretes e livros,
principalmente nas áreas
escatológica e apologética.

Desde 1999 a missão tem
realizado anualmente o con-
gresso Internacional sobre a
Palavra Profét ica com
preletores do Brasil e do ex-
terior, alcançando um número
crescente de participantes de
todo o Brasil. Devido a gran-
de participação, este ano o
evento foi realizado tanto em
Serra Negra � SP como em
Campina Grande PB no mês
de outubro último.

Todo final de ano a missão
publica, também, um belo ca-
lendário com lindas fotos de
Israel. Vale a pena você en-
trar em contato com a Missão
Chamada da Meia-Noite e so-
licitar o catálogo de todos os
seus produtos. Você pode
contatá-los de várias manei-
ras: www.chamada.com.br -
E-mail: mai l@chamada.
com.br - Telefones: 0300-789-
5152; (51) 3241-5050; Fax
(51) 3249-7385 ou Caixa Pos-
tal 1688 � CEP 90001-970 �
Porto Alegre � RS.

Ao contatá-los certamen-
te você poderá estar encon-
trando boas opções para
seus presentes neste final de
2003.

VVVVValeu a Pena!aleu a Pena!aleu a Pena!aleu a Pena!aleu a Pena!

Trinitariana do Brasil e Amigos
de Sião, e participação de
OANSE, Rocha Eterna Minis-
tério em Prisões, Editora Ba-
tista Regular, ENDEC, APEC
e Acampamento El Shalom.

A CMBI é composta por
dez igrejas Batistas Indepen-
dentes, o Instituto Batista Bí-
blico do Norte, o Acampamen-
to El Shalom e a UMBACON-
União de Mocidade Batista da
Confraternidade. O propósito
da CMBI é estimular a comu-

nhão entre as igrejas no esta-
do do Pará e envolvê-las na
obra missionária e na implan-
tação de novas igrejas. Para
que isso ocorra, tem papel im-
portante o Instituto Batista Bí-
blico do Norte e o Acampa-
mento El Shalom. No EBBN,
os professores preparam aca-
demicamente os alunos e no
acampamento as igrejas se
reúnem para, juntas, serem
desafiadas ao trabalho.

Leia mais na página 7.

Parte dos participantes do congresso no Pará

IBR do Aviário tem Novo Pastor

Da esquerda para a direita: Diácono Nilo, Pr. Eliziário, Pr.
Altemir Figueiredo, Pr. Emílio Viana, Pr. Manoel Carneiro

(Igreja da Fé), Diácono Franciclédio e Pr. Sitri.

Batismo aos 99 AnosBatismo aos 99 AnosBatismo aos 99 AnosBatismo aos 99 AnosBatismo aos 99 Anos

Pedra Branca- CE no dia 6 de
outubro de 2003. A Igreja está
vivendo um momento de cres-
cimento e fortalecimento e con-
ta com as orações de todas as
igrejas fundamentalistas do
Brasil. O Pr. Manoel de Deus
solicita orações pelo programa

radiofônico �As Boas Novas�
que vai ao ar de segunda a sex-
ta-feira das 6:00 às 6:30 hs da
manhã pela emissora AM
Trapiá de Pedra Branca e co-
bre todo o sertão central do
Ceará. Há necessidade de ora-
ção, também, pelo trabalho

missionário emOitis e pelo Ins-
tituto Educacional Elim, minis-
tério da Igreja que atua no en-
sino do maternal à 5ª série.
Contatos: Travessa
Hermógenes, 63 � CEP 63630-
000 Pedra Branca � CE, tele-
fone: (88) 515-1269.

Comece 2004 bemComece 2004 bemComece 2004 bemComece 2004 bemComece 2004 bem

Assine a Revista Missão MulherAssine a Revista Missão MulherAssine a Revista Missão MulherAssine a Revista Missão MulherAssine a Revista Missão Mulher

Contatos:
Caixa Postal 102 - CEP 11.520-970 - Cubatão-SP

E-mail: snare@attglobal.net
Tel.: (11) 5928-3277 � 5667-4803 � 4616-4488

Rénny e Rosiris

PUBLICAÇÃO QUADRIMESTRAL DA SAIBRES
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A cada ano que passa
torna-se mais difícil ser
um cristão fundamen-
talista bíblico. Depois que
o terrorismo mundial pas-
sou a ser vinculado aos
fundamentalistas religio-
sos, o crente
fundamentalista também é
discriminado. A conotação
pejorativa para com o ter-
mo fundamentalista cresce
vertiginosamente a ponto
de se tornar repulsiva.
Qualquer fundamentalista
passou a ser visto como
uma ameaça à humanida-
de.
Não temos a preten-

são de comentar aqui o
fundamentalismo das di-
versas religiões, como
islamismo, budismo,
hinduísmo, e o catolicis-
mo. Também não preten-
demos imiscuir-nos com
o fundamentalismo evan-
gélico de extrema direita
que mistura poder militar
e governo com cristianis-
mo. A nossa preocupação
nesse momento difícil de
transforma-
ção que o
m u n d o
vive, é com
o verdadei-
r o
fundamen-
talismo bí-
bl ico que
não é sectário e nem rei-
vindica exclusividade.
A mídia secular e os

neo-evangélicos não tem
discernimento suficiente
e, por isso, constante-
mente estão depreciando
os cristãos evangélicos
fundamentalistas a pon-
to de confundir o
conservadorismo político
de líderes evangélicos
que apóiam a Cartilha
Militar e a Agenda Eco-
nômica do Neo-Liberalis-
mo com os verdadeiros
fundamentalistas bíbli-
cos.

Os Fundamentalismos
O s

fundamentalistas bíbli-
cos de hoje, especial-
mente os Batistas,
tem uma posição coe-
rente tanto com a
escatologia quanto
com a missiologia.
Entende que o mundo
não vai melhorar e sa-
bem que a missão da
Igreja é pregar o Evan-
gelho a toda criatura.

Sua batalha pela fé está
relacionada com a propa-
gação das verdades
bíbl icas. O verdadeiro
fundamentalista sabe que
a melhor maneira de de-
fender a verdade revelada
de Deus é expô-la aos co-
rações dos homens para
que o Espírito Santo tenha
condição de agir nas vidas
dos ouvintes. Sabe que a
fé vem pelo ouvir da Pala-
vra de Deus.
Em termos apologéticos

a batalha fundamentalista
de hoje não é a mesma
que foi travada no início do
século XX pelas igrejas
norte-americanas. O ata-
que do malígno é feito às
mesmas doutrinas funda-
mentais como a divindade
de Cristo, sua morte
vicária e ressurreição cor-
poral, além da questão da
autoridade das Escrituras
Sagradas. A vitória que foi
alcançada naqueles dias
através da exposição das
doutrinas fundamentais
conforme publicadas em

uma série de livros (The
Fundamentals) precisa
ser renovada através da
pura exposição da Palavra
de Deus. Tanto no início do
século XX quanto agora,
no início do século XXI,
não é possível destruir as
falsas doutrinas, mas há
necessidade de deixar cla-
ro quem é quem para que
a pregação do Evangelho
seja preservada.
O cristão bíbl ico

fundamentalista de hoje
tem a mesma filosofia:
defender os elementos bí-
blicos da doutrina cristã,

como foram aceitos des-
de os dias apostólicos.
As doutrinas bíblicas não
mudam e nem carecem
de atualizações. O que é
dinâmico e sofre constan-
tes alterações é a forma
como as heresias se ma-
nifestam. No início do sé-
culo XX foi através do
Movimento Liberal da Te-
ologia influenciada pelas
teorias da evolução e
pela escatologia
amilenista. Hoje as here-
sias vestem a plumagem
dos movimentos
pentecostais e as reno-
vações carismáticas dos
neo-pentecostais que le-
vantam dúvidas sobre a
Palavra de Deus, associ-
ado ao comércio indecen-
te que se faz das Escri-
turas Sagradas.
Enquanto isso, ainda

há pastores e igrejas
t idas como
fundamentalistas que vi-
vem uma realidade para-
lela batalhando pelas
picuinhas pessoais de lí-
deres personalistas que
procuram adequar a vida
dos crentes às suas pre-
ferências pessoais, cri-
ando um povo incapaz de
propagar a verdade das
Escri turas e pregar o
Evangelho que é o poder
de Deus para a Salvação
de todo aquele que crer.
Há os que querem o céu
na terra e partem para um
ativismo militante que

procura fechar
cl ínicas de
aborto ao mes-
mo tempo em
que apóiam o
genocídio eco-
nômico. Isso
tem dificultado
até mesmo o

trabalho missionário no
meio Batista
Fundamentalista gerando
uma verdadeira
esquizofrenia e até per-
da de identidade.
O fundamental ismo

cristão faz bem para o
mundo, pois é útil à so-
ciedade, defendendo a
ética, a moral, a ordem
públ ica, a famíl ia, as
instituições e a pessoa
humana, pois prega a
Palavra de Deus.
Há muitos fundamen-

talismos hoje! QUAL É O
SEU?

A mídia secular e os
neo-evangélicos não
tem discernimento

TRADUÇÕESTRADUÇÕESTRADUÇÕESTRADUÇÕESTRADUÇÕES
Faço traduções do inglês e do espanhol para o português.

Tradutora com bacharelado em tradução,formada pelo Unicentro
Newton Paiva em Belo Horizonte �MG e espanhol pela Etiming �

Escola de Tradutores e Intérpretes de Minas Gerais.
Tradução de livros, artigos,mensagens, etc.

CONTATOS

Rua:Edson Barbosa Resende,265 - fundos
Vila Esteves CEP 36.700-000 Leopoldina-MG.

Telefones(0xx32)3441-5221- Rute 3449-6099- Mírian
E-mail:rute@uai.com.br

No dia 3 de novembro
de 1960 uma banda de
jazz tocava, animada, en-
quanto o navio Del Mar
saia do Porto de Houston,
Texas. Havia outro grupo
de pessoas cantando, cho-
rando e abanando seus
lenços. Eram membros da
Igreja Bat ista de Água
Doce que estavam ali para
despedir seus primeiros
missionários, Larry e Joan
Rohr e seus dois filhos,
David, de dois anos e
Dana, de três meses. O
hino que o grupo cantava
era �Deus vos guarde pelo
Seu poder.� A banda que
tocava jazz desistiu e foi
embora diante da solenida-
de daquele momento.
Depois de treze dias no

mar, o navio aportou no Rio
de Janeiro e três dias depois
continuou até o Porto de San-
tos. Lá um outro grupo de ir-
mãos queridos foi encontrar
o jovem casal de missionári-
os que chegava ao campo:
Pr. Dale e Dona Wilma
Barton, Dona Jean Kruse,
Dona Marjorie Browning e a
senhora Kendel. Foi a pri-
meira vez que os Rohr pisa-
ram o solo brasileiro.
Agora, 43 anos passa-

dos, a gratidão da família se
volta para o Senhor, pois as
bênçãos tem sido tremen-
das. Muitas almas foram
salvas e igrejas foram im-
plantadas. Obreiros foram
treinados e estão espalha-
dos pelo Brasil, nasceu o
Retiro Maravilhoso, foi pre-
parado material didático

�Quando irado, Deus retira sua mão e solta as
rédeas a todos os excessos.�
(Martinho Lutero)

�Ninguém pode vencer os problemas exterio-
res sem antes superar os dilemas interiores.
O vencedor, antes de conquistar o mundo,
conquista a si mesmo.�
(Silmar Coelho)

�A ansiedade nunca nos fortalece para o ama-
nhã; ela apenas nos enfraquece para o dia de
hoje.�
(J. Blanchard)

�A Coragem é a virtude que torna as outras
virtudes possíveis.�
(Winston Churchill)

�A adversidade desperta em nós capacidades
que, em circunstâncias favoráveis, teriam fi-
cado adormecidas.�
(Horácio)

�Deus conserta o coração partido se lhe der-
mos os pedaços.�
(Edwin Stanton)

�Não poder mudar tudo não é motivo para não
mudar nada.�
(Bob Pierce)

�Trabalhe duro e espere um milagre. Nós fa-
remos o nosso melhor; Deus fará o resto.�
(CamWycliffe)

�Os problemas que vivemos são instrumen-
tos pedagógicos para nos aperfeiçoar em
santidade, e não fatos acionados pela mão
do acaso, para nos destruir.�
(Hernandes Dias Lopes)

�Mesmo que todo pecador condenado pudes-
se chorar um oceano inteiro, todos esses
oceanos jamais extinguiriam uma centelha do
fogo eterno.�
(Thomas Brooks)

Família Rohr
43 Anos de Brasil

para o Seminário, Os Laços
do Avental se espalhou pe-
las igrejas do Brasil e outros
três paises. O filho, David,
com sua esposa, Carla, e
os seis filhos (Jéssica, que
está estudando no Seminá-
rio Batista Bíblico nos EUA,
Jared, Betsy, Joshua, Justin
e Emilie) também são mis-
sionários no Brasil.
Hoje, pai e filho traba-

lham em Belo Horizonte �
MG com as Igrejas Batistas
Bíblicas Fundamentalistas.
Além das diversas congre-
gações e apoio aos obreiros
locais, o casal Rohr tem
grande participação em mi-
nistérios que alcançam todo
o Brasil: Pr. Lourenço é Pre-
sidente da Associação de
Escolas Teológicas Batistas
Bíblicas, Dona Joana é fun-
dadora e redatora do Jornal
para senhoras, �Os Laços
do Avental� e escreve para
o Jornal de Apoio, para o

Jornal Batista Bíblico e di-
versas publicações em in-
glês.
David Rohr, o filho mis-

sionário do casal está na
Igreja Batista Bíblica do
Calvário, apóia uma con-
gregação em Itaguara
onde lidera o irmão José
Pereira. David é o Diretor
Executivo do Retiro Mara-
vilhoso e o responsável
pelo Retiro dos Pastores e
Obreiros que acontece no
mês de janeiro de cada
ano. É ativo nos ministéri-
os com casais realizando
seminários de
aconselhamento e atuan-
do como intérprete.

Os pastores Lourenço,
David e João Batista (do
Rio de Janeiro) foram fun-
dadores da Comunhão Ba-
tista Bíblica Rio/Minas. A
CBBRM se reúne quatro
vezes por ano, duas vezes
no Rio e duas em Minas.
Deus tem usado essa orga-
nização para abençoar os
pastores.

O casal Rohr tem outros
três filhos e seis netos resi-
dindo nos Estados Unidos:
Dana, casada com Gary
Mikkelsen tem Crist ie;
Daniel , casado com
Katheryn, tem Chris,
Jonathan e Niel; Darla, ca-
sada com Tim Dahmen, tem
Curtis e Darla está esperan-
do um outro filho para este
final de ano.

A Deus toda honra e gló-
ria. Ele tem sido o Senhor
da família Rohr nestes 43
anos de Brasil.

Joan e Larry Rohr

�Dificuldades reais
podem ser resolvidas.
Apenas as imaginárias
são insuperáveis.�

(Theodore N. Vail)
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Os deputados aprovaram dia 5 de novembro de 2003,
o Projeto de Lei 634/03, do Deputado Paulo Gouvêa
(PL) com a Emenda Substitutiva Global do Deputado
Walter Pinheiro (PT), que retira das organizações religi-
osas e dos partidos políticos a obrigação determinada no
Código Civil (lei 10406/02) de modificarem seus estatu-
tos para se adequarem às novas regras de constituição
das associações previstas do Código. O prazo dessa al-
teração para as associações existentes encerra-se em ja-
neiro do próximo ano.
A emenda substitutiva global assinada por vários par-

tidos definiu as organizações religiosas e os partidos
políticos como pessoas jurídicas de direito privado, de-
sobrigando-os de alterar seus estatutos. Outros disposi-
tivos acrescentados ao Código Civil explicitam que é
vedado ao Poder Público negar o reconhecimento ou
registro dos atos constitutivos das organizações religio-
sas. Os partidos políticos, por sua vez, serão organiza-
dos e funcionarão conforme disposto em lei específica.
Pelo Código Civil, os estatutos das associações em

geral devem obedecer a diversas normas, sob pena de
nulidade de seus atos. O texto da lei também exige, para
alterações nos estatutos, a presença de um terço dos as-
sociados para deliberação nas convocações. Essa exi-
gência, segundo o relator da matéria, deputado João
Alfredo (PT) �embaraçaria o funcionamento das entida-
des religiosas, afrontando a Constituição Federal.�

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PL.
634, DE 2003 da nova redação aos arts. 44 e 2.031 da
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o
Código Civil.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º- Esta lei define as organizações religiosas e

os partidos políticos como pessoas jurídicas de direito
privado, desobrigando-os de alterar seus estatutos no
prazo previsto pelo art. 2.031 da Lei nº 10.406, de 1º-
de janeiro de 2002- Código Civil.
Art. 2º Os arts. 44 e 2031, da Lei nº 10.406, de 10 de

janeiro de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:
�Art. 44...................................
IV- as organizações religiosas;
V- os partido políticos.
§1º - São livres a criação, a organização, a

estruturação interna e o funcionamento das organizações
religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes
reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e ne-
cessários ao seu funcionamento.
§2º- As disposições concernentes às associações apli-

cam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto
do Livro II da Parte Especial deste Código.
§3º- Os partidos políticos serão organizados e funci-

onarão conforme o disposto em lei específica.
�Art. 2031.........................
Parágrafo Único. O disposto neste artigo não se aplica

àsorganizações religiosasnemaospartidospolíticos (NR).�
Art. 3º- Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Dep. Walter Pinheiro � (PT)

OJB � 16/11-03

Câmara dos Deputados
exclui igrejas de

exigências doCódigoCivil

Conferências
Missionárias

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

Divulgação de
Projetos Missionários

Nos Alpes , reg ião
fronteiriça entre a Itália e a
França, existem muitos va-
les de grande beleza, entre
eles, o do rio Pell ice no
Piemonte. Estes vales, co-
nhec idos como �Vales
Valdenses�, abrigam até
ho je , os segu idores de
Pedro Valdo, rico negocian-
te de Lyon, que ao se con-
verter, distribuiu seus bens
entre os pobres e pregou a

Os verdadeiros crentes
são pessoas impopulares
hoje. Com isso, estou queren-
do dizer que, se alguém assu-
me com muita seriedade a
verdade e os princípios bíbli-
cos e tem a ousadia de falar a
verdade em meio à crise na-
cional de nossos dias, tal pes-
soa descobre que está sendo
alvo de olhares furiosos. A
que estamos nos referindo?

Em seguida ao 11 de se-
tembro de 2001, os norte-ame-
ricanos se tornaram repenti-
namente muito religiosos.
Houve vigílias, cultos de ora-
ção à luz de velas em todos
os lugares. Pessoas que por
muitos anos não haviam pro-
fer ido a palavra �Deus�,
exceto em suas profanidades,
tornaram-se bastante piedo-
sas e meditativas. Personali-
dades do rádio, que na segun-
da-feira, 10 de setembro, se
focalizavam na diminuição das
taxas de impostos ou em al-
gum outro assunto político,
começaram a refletir sobre o
papel do �mal� em nosso mun-
do. Com certeza, aquela se-
mana causou, de muitas ma-
neiras, uma reviravolta no pa-
norama espiritual.

Ninguém deve pensar que
esta nova religiosidade é um
motivo de regozijo para os
crentes, pois, de fato, não o
é. Sim, ouvimos antigos hinos
cristãos serem cantados. Igre-
jas cristãs imensas estavam
repletas no dia do Senhor. No
entanto, não existe um �cristi-
anismo parcial�, assim como
não existe tal coisa como um
cristão que se coloca lado a
lado com um muçulmano, um
seguidor do judaísmo, do bu-
dismo, para declararem: �Ado-
ramos o mesmo Deus utilizan-
do nomes diferentes.� Tam-
bém não existe um cristianis-
mo que não fala sobre o arre-
pendimento do pecado. A nova
religiosidade nos Estados Uni-
dos da América possui dois
pilares fundamentais;

a- Existe um único Deus,

Torre Pellice o Mais Antigo
Enclave Evangélico na Itália

forma de um cristianismo pri-
mitivo.

Perseguidos desde 1170
em várias partes da Europa,
por causa de sua fé, os
�valdenses� encontraram
acolhida nestes vales, até
que em 1685 foram massa-
crados por ordem do rei Luis
XIV. Em 1689, os
�valdenses� voltaram ao vale,
sob a proteção do príncipe
Guilherme de Orange. Nos

vales, fala-se desde a Idade
Média, o provençal, língua de
origem romanche. O primei-
ro Novo Testamento comple-
to neste idioma foi impresso
em 1887, baseado em anti-
gos manuscritos do século
XIII. Durante o período da
Reforma, as comunidades
acei taram a doutr ina
calvinista. Atualmente, a Igre-
ja Valdense é filiada à Alian-
ça presbiteriana Mundial e na

desconhecido, ao qual as pes-
soas podem dirigir-se utilizan-
do qualquer dos diferentes
nomes que as religiões atribu-
em a este Deus, nomes que
não revelam absolutamente
nada de valor objetivo a res-
peito da von-
tade dEle
concernente
à sua própria
adoração e ao
c o m p o r t a -
mento dos
homens;

b- E s t e
Deus não se
ira, não co-
nhece o pe-
cado, nem o
juízo. Por
conseguinte,
qualquer pes-
soa que ousa
af i rmar que
Ele pune al-
guém, ou uma nação, é um
herege fervoroso para a nova
religiosidade norte-americana.

O problema pode ser visto
com facilidade: os verdadeiros
cristãos crêem, fundamental-
mente e por necessidade, que
existe um único Deus verda-
deiro. Este Deus verdadeiro
não é Alá; não é Krishna. Tam-
bém não é o Deus de Joseph
Smith, nem Buda, nem os
sikhs, nem os bahais. Nosso
Deus estabeleceu profundas e
grandes diferenças entre Si
mesmo e os deuses das na-
ções e das religiões que vivi-
am ao redor de seu povo no
passado. Deus fez isso com
um propósito específico: bus-
car a verdadeira adoração,
que está alicerçada no conhe-
cimento daquilo que Ele real-
mente é e na revelação de Si
mesmo aos homens. Deus
não concede aos homens a li-
berdade de fazer imagens
dEle, para adora-Lo de um
modo que agrada a criatura,
em vez do Criador. Deus é
exclusivo quanto a sua ado-
ração. A sua adoração está
intima e vitalmente ligada à

verdade. Sem a verdade, não
existe adoração ao Deus dos
verdadeiros cristãos.

E a verdade revelada pelo
Deus dos cristãos nas Escri-
turas é inquestionável, espe-
cialmente no que se refere

aos assuntos
da lei de Deus,
do pecado, da
rebeld ia, do
castigo, da ira e
do julgamento.
Uma das atitu-
des mais sur-
preendentes a
observarmos é
a disposição
que os �evangé-
licos� demons-
tram em pular
r a p i d amen t e
para o vagão do
�nunca falare-
mos sobre a ira,
ou sobre o pe-

cado, ou sobre a punição.�
O remanescente é tão frá-

gil, que ninguém se levantará
para clamar contra esta toli-
ce? Omitir a verdade sobre o
pecado e o julgamento, por
causa do temor da opinião e
dos sentimentos dos homens,
é tornar ridícula a cruz de
Cristo! Não há cruz, não há
sacrifício, onde não há peca-
do nem ofensa que exige a
outorga do perdão por inter-
médio do perfeito sacrifício de
Cristo! Aquele que evita falar
sobre o pecado e o juízo divi-
no, para �ganhar� o outro, está
fazendo isso por infidelidade
ao próprio evangelho! E do
que esse outro precisa ser
ganho? Como apresentar-lhe
o evangelho, se não há peca-
do a ser perdoado no
Calvário?

É exatamente neste pon-
to que a nova religiosidade
norte-americana põe as mãos
sobre os ouvidos, recusando-
se a ouvir. Os Estados Uni-
dos da América querem a bên-
ção de Deus e desejam que
Ele nos proteja da visão hor-
rível de aviões voando, pro-

positada e impiedosamente,
em direção aos nossos mo-
numentos nacionais. Quere-
mos que Deus esteja perto de
nós, quando entramos em
nossos aviões; que Ele nos
proteja do horror de pensar-
mos nas circunstâncias ocor-
ridas quando as Torres Gê-
meas ruíram. Queremos que
Deus guie os nossos milita-
res, nos permita curvar nos-
sos músculos e lançar impu-
nemente nossos mísseis.
Queremos a bênção de Deus,
um Deus cuidadoso, que tão
somente satisfaça nossos
caprichos e necessidades.
Este é o �Deus� da nova reli-
giosidade nos Estados Uni-
dos da América.

No entanto, os Estados
Unidos não querem um Deus
santo, que é justo e tem re-
velado sua vontade a respei-
to de como devemos viver,
nós que somos suas criatu-
ras. Os Estados Unidos são
uma terra encharcada de san-
gue; nos gloriamos na violên-
cia, somos tão egoístas, tão
presos em nossa avareza,
fornicação, paixões sexuais,
que assassinamos nossos
descendentes ainda no ven-
tre. Nossas mãos estão co-
bertas de sangue, e ainda
pensamos que acender ve-
las, levantando-as em nossas
mãos, enquanto sussurramos
�Deus abençoe a América�,
nos trará o favor de Deus?
Ouça a Palavra dirigida a ou-
tra nação que também era �re-
ligiosa�, mas se recusava a
ouvir a palavra de arrependi-
mento:

�Pelo que, quando
estendeis as mãos, escondo
de vós os olhos, sim, quando
multiplicais as vossas ora-
ções, não as ouço, porque as
vossas mãos estão cheias de
sangue.� (Is. 1:15).
O autor foi preletor da
XIX Conferência Fiel para

Pastores e Líderes
(Outubro 2003)

Águas de Lindoia-SP

A Nova Religiosidade nos
Estados Unidos da América

Itália continuam existindo
cerca de 80 congregações
com 40 mil membros. Exis-
tem outras congregações
valdenses na Alemanha,
França e em alguns outros
países do mundo. Até no
Brasil vivem diversas famí-
lias de origem valdense.
Louvemos aos Senhor por
aqueles que não abandona-
ram a sua fé, mesmo sob
grandes perseguições.

Dr. James White

Dias 26 a 30 de janeiro de
2004 os pastores da Junta Ba-
tista Bíblica do Estado de São
Paulo, presididos pelo Pr.
Roberto Castilho de Brito vão
para Minas Gerais, mais preci-
samente para Pouso Alegre
onde será realizado o tradicional
Retiro dos Pastores e Obreiros.

Este ano o tema será
�Aconselhamento Ministerial�,
tendo como preletor especial
o Pr. Marco Lécio Mendes
Marinho da Primeira Igreja
Batista de Guará, DF. Pr. Ma-
rinho é Graduado em Ciênci-
as Ministeriais, Mestre na
Área de Aconselhamento e
Obreiro da APEC.

Os demais oradores serão

Pouso Alegre 2004
os pastores: Daniel da Silva
da IBB de Vila Brasilina, São
Paulo � SP; Jefferson Pires
do TBB de Jacareí � SP; Pau-
lo César Lopes da IBB em
Valparaíso, Santo André-SP e
Luiz Euclides Duarte Malta, da
IBB em Vila Brasílio Machado,
São Paulo � SP.

Custos até dia 31/12/03,
R$ 50,00 por pessoa. Até 20/
01/04, R$60,00 por pessoa.
Após 20/01/04 o valor será de
R$80,00. Crianças até 6 anos
não pagam. De 7 a 12 anos,
desconto de 50%. Informa-
ções: Pr. Marcos (11) 5062-
7739 e 5062-7735

Pr. Roberto (12) 3949-2088
e 3923-4420.
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�Estou livre do�Estou livre do�Estou livre do�Estou livre do�Estou livre do
cartão de crédito�cartão de crédito�cartão de crédito�cartão de crédito�cartão de crédito�

Anos atrás, trabalhei na avenida Paulista, Banco de
Tókio. Era seminarista, solteiro, bom salário e circulava
naquelas alamedas. Quem já andou por lá sabe, na hora do
almoço, é um verdadeiro glamour: pessoas elegantes, alta
moda, restaurantes chiques, gente jovem.

A imponência dos prédios e a avenida majestosa exigi-
am um look à altura. Aquela convivência foi-me influenci-
ando. Precisava comprar roupas, sapatos dentro daquele
padrão. Não era minha culpa, não diz a literatura naturalis-
ta que o homem é produto do meio? Assim rendi-me ao cul-
to da passarela na Manhattam paulistana.

À medida que vencia as novas faturas, adquiria novos
produtos de uma loja muito badalada na mídia. De fato, tor-
nei-me um consumista contumaz e a loja usava e abusava
da minha fraqueza.

Lembro-me como se fosse hoje. Entrei numa filial
instalada dentro do Shopping Ibirapuera. Assim que atra-
vessei o saguão da entrada, fiquei fascinado com o mundo
mágico das cores. Fotos bonitas, sorridentes e despreo-
cupadas saudavam indefesos como eu. Fiquei �enfeitiça-
do� com os olhos daquela mitológica Medusa.

- Preciso, preciso... daquele sapato, aquela camisa
combina com aquela gravata, não posso deixar de levar
aquele cinto... preciso de mais um sapato... aquela calça
cai muito bem em mim... preciso...

Ao chegar perante o caixa, a moça surpreendeu-me di-
zendo:

- O seu saldo devedor está vencido. Você só pode
levar um par de meias.

Foi um choque! Obrigado a deixar as roupas ali mesmo
no balcão, fiquei tão cha-

teado que não quis levar as meias. Andei atordoado em
direção a porta de saída. Até que ponto havia chegado! Perdi
a noção entre a minha real necessidade e o desejo insufla-
do pelo consumismo exacerbado: �os olhos do homem nun-
ca se satisfazem.� Pv 27.20

Ao atravessar a grande porta transparente, parecia que
saía das entranhas de um monstro. Ainda bem que o efeito
hipnótico daquele ambiente, sinistramente sedutor, havia
passado. De costas para a loja, recuperei os sentidos,
voltei-me e contemplei o grande templo. Estiquei o dedo in-
dicador e pronunciei minha independência:

- Eu não preciso mais daquelas roupas... tenho o
suficiente. Você não irá mais me dominar!

Imediatamente retirei o cartão da carteira e quebrei-o ali
mesmo em vários pedacinhos. Joguei no lixo aquele pe-
queno ídolo.

Entendi que cuidar da apresentação pessoal é uma coi-
sa, mas transformar meu corpo em altar para oferecer sa-
crifícios ao deus fashion era inconcebível.

Não tenho mais cartões de nenhuma loja, e mesmo o do
banco, utilizo com muito critério. Graças a Deus! De venci-
do a vencedor... e foi assim que conquistei minha liberda-
de, foi assim que livrei-me do cartão de crédito (ou de débi-
tos?!?). Ah! ia me esquecendo: �Para a liberdade foi que
Cristo nos libertou� Gl 5.1

N.R
Estamos às portas do Natal e Ano Novo. Cuidado com

aqueles �santinhos� que você carrega na bolsa ou na car-
teira. O cartão de crédito, na verdade, deveria ser chama-
do de �cartão de débito.�

Organizada em Igreja no dia
09 de dezembro de 1979, sob a
liderança do Pr. Manoel Carnei-
ro, a Igreja Batista Regular do
Aviário vem ao longo de mais
de duas décadas, desempe-
nhado trabalhos de autenticida-
de na obra do Senhor, em Rio
Branco, capital do Estado do
Acre.

Me reportando à história, o
concílio examinador instituído
para a sua organização em
Igreja, foi constituído dos se-
guintes pastores e diáconos:
Da 1ª Igreja Batista Regular de
Rio Branco: Pr. Raimundo
Teixeira de Souza e diáconos:
José Ribamar Reis, Carlos
Victor dos Reis, Manoel Leite
Araripe e Hamilton Ezequiel de
Souza. Da Igreja Batista Regu-
lar Emanuel: Pr. Joaquim
Raimundo Pereira e diáconos:
José Sampaio, Eurico Ferreira
eManoel Pereira. Da Igreja Ba-
tista Regular da Bíblia: Pr. An-
tônio Reis e diácono: Basílio
Severino Paiva. Da Igreja Ba-
tista Regular Bereana:
Diáconos: Alberto Rocha de
Amorime JoãoPereira dosSan-
tos.

Naquela oportunidade, o
Concílio Examinador
credenciou a fazer parte do

A foto mostra o Corpo Docente do Instituto Bíblico Maranata
deMarilândia doSul-PR.Daesquerdaparaadireita: Profº.Matias
C. Pauluci e Profª. Júnia Márcia; Pr. Valdir Luiz Feil e Profª. Már-
ciaFeil (no colo,Samuel); Pr.GilsomarM.Amaral eProfª. Fabiana
H. Amaral; Pr. Daniel C. Pauluci (Reitor) e Profª. Cristina; Pr.
Jaiderson E.Marçal (tesoureiro) e Dra. AlexandraM. E. Pauluci;
Pr. Artêmio L. Pauluci (Diretor) e Profª. Alexandrina. No dia 6 de
dezembro acontece a formatura da turma e 2003 dos cursosBá-
sico,MédioeBacharel emTeologianumtotal de16alunos:Cleber,
Deise, Ivo, Gilnei, Meire, René, Kalisandra, Aparecida, Sandra,
Marcos, Diones, Liliane, Tatiane, J. Antonio, Everton eMarília. O
paraninfoéoPr.Valdir LuizFeil eooradorda turma,RenêCandeia.

O curso ECEC- Ensinando
com Êxito as Crianças foi de-
signado para oferecer uma
atenção personalizada aos alu-
nos, para que elês aumentem
sua eficiência futura como pro-
fessores cristãos.O ECEC é
reconhecido pelo Instituto de Li-
derança Internacional da
APEC-Aliança Pró
Evangelização das Crianças e
ministrado em diversos países
ao redor do mundo.

Esse curso treina professo-
res de crianças para o
evangelismo e discipulado em
sua vizinhança e na igreja lo-
cal. O treinamento é sistemáti-
co e progressivo por natureza,
permitindo que o aluno avance

de um nível para o outro.
O curso será dividido em

duas etapas.No nível I o alunos
é treinado para: Evangelizar
crianças usando eficazmente a
Palavra de Deus; Organizar e
desenvolver umministério com
crianças em sua vizinhança. No
Nível II, o aluno é suprido com:
Ferramentas de ensino básico
para guiar as crianças salvas
no processo de crescimento
espiritual:Manuais Próprios do
Curso: Atividades Práticas de
Ensino, Acompanhamento Per-
sonalizado (um professor para
cada dez alunos): Conclusão
satisfatória do curso dando di-
reito a Certificado.

Para participar dos dois ní-

Ensinando com
êxito as crianças

Foto Notícia

Igreja Batista Regular do Aviário tem Novo Pastor

conclave, também oMissioná-
rioMarcos Trimble, presente na
reunião, e também convidado
para ser o orador oficial do pro-
grama de organização. O pre-
sidente doConcílio Examinador
foi o Pr. Raimundo Teixeira de
Souza, e para secretário o Pr.
Antônio Reis.

O Concílio Examinador
convocado pela Primeira Igreja

Batista Regular de Rio Branco,
examinou a organização prévia
daCongregação Batista do Avi-
ário em Igreja e, dentro da pra-
xe Batista Regular, a referida
Congregação, a partir daquela
data, estava de fato e de direito
organizada em igreja, face ha-
ver preenchido todas as exigên-
cias que dizem respeito à orga-
nização de uma Igreja Batista
Regular.

Em 31 de julho de 1993 o Pr
Sitri Lobato Siqueira assumiu o
seu pastorado, onde permane-
ceu até o dia 28 de junho de
1999. Decorridos quatro anos e
meio o Pr Sitri ao ser novamen-
te convidado aceitou o desafio
de voltar ao campo acreano. A
cerimônia de posse foi realiza-
da no dia 13 de setembro de
2003. O preletor foi o Pr. Emídio
Viana da 1ª Igreja Batista Re-
gular de Rio Branco. A cerimô-
nia de posse foi celebrada pelo
Pr Altemir Figeiredo, Presiden-
te da AIBRAC.

O Pr. Sitri é formado pelo
Seminário Batista Regular do
Sul, no Curso Médio em Teolo-
gia no ano de 1986. Pastoreou
as seguintes Igrejas: Igreja Ba-
tista da Graça, Uberaba-MG,
Igreja Batista Maranata,
Sorocaba-SP, Igreja Batista em
Vila Leopoldina e Igreja Batista
da Fé ambas em São Paulo �
Capital. É casado com a Sra.
Eusânia Batista Siqueira, e pai
de Sitri Silas (15 anos), Haniel
Jônatas (14 anos) e Felipe
Matheus (11 anos).

O campo acreano ganha de
vez a credibilidade de um líder
fundamentalista, conservador e
grande anunciador do Evange-
lho de Nosso Senhor e Salva-
dor Jesus Cristo.

veis do curso, Nível I,
de 1 a 6 de Janeiro de
2004 e Nível II, de 1
a 6 de fevereiro de
2004, que serão mi-
nistrados em
Mairiporã-SP (50 Km
da capital), entre em
contato com aAPEC-
www.apec.com.br; E-
mail: educação@
apec. com.br; telefo-
ne (11) 5574-
6633;Fax (11)5573-
9510;Caixa Postal
20.244, CEP-04035-
990SãoPaulo-SP, ou
na sede nacional à
Rua Tenente Gomes
Ribeiro, 216-SãoPau-
lo, capital.

Dia da BibliaDia da BibliaDia da BibliaDia da BibliaDia da Biblia
14 de Dezembro14 de Dezembro14 de Dezembro14 de Dezembro14 de Dezembro
Neste Natal dê umaNeste Natal dê umaNeste Natal dê umaNeste Natal dê umaNeste Natal dê uma

Bíblia de prBíblia de prBíblia de prBíblia de prBíblia de presenteesenteesenteesenteesente

O casal.Pr. Sitri e Eusânia

Pr. Emídio Viana, preletor
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Alguém já te deu algum conselho que vez após
vez você usa e que tem modificado e melhorado sua
vida? Eu posso dizer que são três que tem me aju-
dado muito. Tenho uma amiga, Davina Doepp. Ela
é uma pessoa com uma espiritualidade fora do co-
mum. Ela não é agressiva mas é dinâmica na sua
simplicidade. O que ela me disse valeria para qual-
quer pessoa. Na época que ela me deu este conse-
lho, eu estava passando por dificuldades em várias
áreas da minha vida e especialmente nos relaciona-
mentos com outras pessoas. Estava queixosa e sen-
tindo decepcionada. O que Davina me disse foi,
�Joan, aprenda não esperar nada de ninguém e as-
sim você não será desapontada�.
Muitas vezes nós colocamos tanta esperança em

como alguém vai receber algum presente, ou reagir
sobre alguma situação, e quando não é como espe-
rávamos então temos um grande �let down� ou ponto
baixo.
Uma outra amiga sempre me dizia, �Joanie, o

que é que o Senhor está querendo te ensinar através
disso?� Agora, quando meus planos da vida não es-
tão indo conforme meu �script� eu mesma me faço
esta pergunta: �O que Deus está querendo me ensi-
nar?�. Às vezes a resposta é muito simples como
�Espere no Senhor� ou �Pense bem antes de agir
compulsivamente�, ou �Cuidado com suas palavras
ou depois você terá que engulí-las!�
Outro conselho que tem modificado a minha vida

mais do que qualquer outra coisa é, �Na aceitação
há paz�. Eu sempre digo para médicos e a mim mes-
ma que eu posso aceitar qualquer coisa que com-
preendo bem. Muitas coisas da vida não podemos
mudar. Muitas coisas em outras pessoas não vão
mudar. Eu posso lutar, ficar frustrada, bater a cabe-
ça num muro de blocos de cimento e ter uma grande
dor da cabeça. Mas, se eu olho e vejo que nada
disso adiantou e é melhor aceitar situações, pesso-
as e suas manias deixando-as como são e ter paz.
Isto funciona no casamento, em outros relacionamen-
tos familiares com os irmãos e irmãs da igreja, com
empregadas e assim por diante. Não posso mudar
ninguém, mas posso evitar aborrecimentos aceitan-
do as coisas como são e ter paz de espírito para
levar a minha vida.
Uns 3 ou 4 anos atrás no Retiro dos Pastores eu

e o Pastor Carlos Alberto, o redator deste jornal es-
távamos conversando. Estava dizendo a ele que eu
precisava achar mais tempo para escrever mas sou
a Joana que faz um pouco de tudo e não faz nada
bem. Gosto de costurar e fazer artes manuais. Gos-
to de pintar e bordar; faço ponto cruz e sempre te-
nho mil e um projetos em andamento e nada termi-
nado. Pastor Carlos me disse: �Irmã Joana, se a
senhora é séria mesmo como escritora, tem que de-
cidir o que é mais importante de todas estas coisas.
Se é costurar, então costure, mas se quiser ser es-
critora, talvez vai precisar largar algumas destas
outras atividades e dar mais tempo para escrever�.
Aceitei este conselho e você está lendo o resultado.
A Bíblia nos diz em Provérbios 24:6, �há vitória

na multidão dos conselheiros�. Dou graças a Deus
pelas pessoas que Ele tem me dado e pelos conse-
lhos delas. Sempre que segui os conselhos, eles
me foram válidos. A palavra de Deus é cheia de
conselhos. Um deste eu adotei quando era jovem e
isto tornou-se a chave da minha vida, �Mas buscai
primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas es-
tas coisas vos serão acrescentadas.� Mateus 6:33.
Examine sua vida. Quais conselhos que você

tem seguido? Tem outro conselho que você deve
seguir e obedecer? Deus está querendo te ensi-
nar alguma coisa hoje com o que você está pas-
sando? Tem alguém ou alguma coisa que você
não está querendo aceitar? Aceite-o e acabe
com a irritação que está te causando. Você vai
ver que funciona. Prove. Depois você poderá
dizer: �Li um artigo e o conselho que me deu foi
tão bom!�

Seguindo bons
conselhos

Ler exige esforço,
bem como gosto tam-
bém. Não deveria ser
assim mas é. Há livros
que, as vezes, nem se
consegue chegar ao fi-
nal da leitura. Outras
vezes temos livros onde
se multiplica a leitura,
ou seja, lê-se duas e até
mais vezes. É interes-
sante notarmos o esfor-
ço que se faz para que
se tenha cada dia, me-
nos analfabetos em to-

O estado nordestino da
Paraíba tem 6 milhões de
habitantes, distribuídos
em 223 municípios e
pouquíssimas igrejas ba-
t istas de posição
fundamentalista.
O Pr. Faustino Anízio

Gomes Costa, casado
com dona Suzana, pai de
Ana Rebeca, está empe-
nhado no trabalho de im-
plantação de Igrejas Ba-
tistas Fundamentalistas
naquele estado. A Igreja
Batista Bíbl ica de
Soledade já está organiza-
da, com freqüência de 30
pessoas aos domingos à
noite e 40 na EBD.
Soledade, localizada no
Cariri paraibano é uma ci-
dade com aproximada-
mente 13 mil habitantes
muito castigada pela es-
cassez de chuvas e tam-
bém carente do Evangelho
da Graça de Deus.
O trabalho missionário

do Pr. Anízio tem diversas
frentes. Ele e o seminaris-
ta Josiel Cordeiro apre-
sentam, diariamente das
6:30 às 7:30 hs da manhã,
o programa radiofônico
�Exposição Bíbl ica� na
Rádio Sociedade de
Soledade AM, na freqüên-
cia 1250 Khz. A emissora
alcança cerca de 40 mu-
nicípios da Paraíba e do
Rio Grande do Norte e tem
grande audiência. Trata-se
de excelente ferramenta
na evangelização.
Há diversos projetos

em andamento, visando a
implantação de novas
igrejas. Na cidade de
Cubati , a 25 Km de
Soledade já se reúne to-
das as sextas-feiras, na
residência do irmão
Adeilson, um pequeno
grupo de irmãos. Já se es-
tuda a possibilidade da
compra de um terreno
para iniciar a construção
do templo, o que será de

Paraíba Precisa
do Evangelho

fundamental importância
para aquele trabalho. As
demais cidades onde há
contatos e possibilidades
para novas igrejas são:
Juazeirinho, onde já são
realizados cultos aos do-
mingos á tarde, João Pes-
soa, a capital do estado
tem um casal que é mem-
bro da Igreja de Soledade.
Eles estão pregando o
Evangelho e construindo
um pequeno templo no
bairro Cidade Verde. Além
destes trabalhos já adian-
tados, há contatos nas ci-
dades de Pocinhos, 50 Km
de Soledade, Gurjão, 20
Km de Soledade, São
Vicente do Seridó, 16 Km
de Soledade e Olivedos
onde há dois programas
radiofônicos semanais na
Rádio Alternativa (local). A
IBB de Soledade já tem
alguns membros neste
município que aguardam
um trabalho mais efetivo.
Os desafios são gran-

des. O trabalho está sen-
do feito com seriedade. As
necessidades poderão ser
supridas com o apoio da-
queles que querem parti-
cipar. O Pr. Anízio neces-
sita de complementar o
seu sustento, precisa de
um veículo para possibili-
tar melhor locomoção em
todas estas localidades,
dinheiro para aquisição de
terrenos e construção dos
templos, além de mais
obreiros com sustento,
aquisição de um computa-
dor e ajuda para manuten-
ção do programa
radiofônico �Exposição Bí-
blica�.

Contatos: Rua José
Marques Cavalcante, 55

Conjunto CEHAP,
CEP 58155-000
Soledade � PB.

E-mail:
pranizio@bol.com.br e
telefone (83) 383-1643.

Livros, Quanto Mais
Melhor... Será?

sim o de estudar os livros.
Eu disse o cuidado! O fato
é que o estudar causa en-
fado. Ou seja, a pessoa se
aborrece, se zanga, fica
cansada, o enfado provo-
ca inclusive mal-estar. Por
quê? A verdade é uma só:
quando se tem muitos es-
critos tem-se muitas opi-
niões, quando se estuda
muitos escritos depara-se
com muitas opiniões e ao
estudar muitas opiniões é
que nos causa enfado. As
opiniões não tem fim. Nun-
ca acabam. É interessan-
te notarmos a clara adver-
tência de Deus � �o muito
estudar causa enfado�.
Quando tentamos estudar
as opiniões, pois é o que
fazemos, com muitos li-
vros, ficamos enfadados,
ficamos cansados, fica-
mos estressados.
O que fazer? Não sei!

Pois deixar de estudar não
poso. Todas as vezes que
eu leio, se gosto da leitu-
ra vou estudar, me
aprofundar e me
aprofundando na leitura
durmo menos, como me-
nos, converso menos e
agindo assim, fico cansa-
do. Que Deus nos ajude!

Pr. Valdir Ramos
Cumbica

Guarulhos - SP

Pr. Valdir Ramos

dos os lugares. Muitas ve-
zes desenvolve-se um tra-
balho imenso. Pessoas se
desdobram, se
locomovem a longas dis-
tâncias, tendo um único
objetivo: ensinar pessoas
a ler!
Meu pai, que já está na

glória, foi analfabeto, não
sabia ler nem escrever,
mas a coisa que ele mais
queria, era saber ler. Não
conseguiu! Freqüentou al-
gumas escolas, tentamos,
mas foi em vão. Começou
tarde na tentat iva de
aprender a ler. A vontade
de ler veio somente na ter-
ceira idade e daí o tempo
o pegou e ele não pode
sentir o gosto de ler um li-
vro com o objet ivo
envolvente, com uma his-
tória cativante, com um
assunto marcante.
Eclesiastes 12:12 diz

que �não há limites para
fazer livros�, mas também
diz: �e o muito estudar é
enfado da carne.� Paran-
do um pouco para pensar
na palavra �estudar�, po-
demos perceber com mais
profundidade que seria:
uma pessoa examinar, ob-
servar atentamente, se
aplicar excessivamente à
leitura. Agora, se pode
deduzir que �o cuidado�
que precisamos ter, não é
o de escrever livros, mas
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SÃO PAULO
� Altinópolis
Nos dias 21 a 23 de setembro, a Igreja Ba-

tista Independente de Altinópolis, sob a lideran-
ça do Pr. José Ênio Darini comemorou seu 34º
aniversário de organização. O evento foi mar-
cado pela realização de uma série de conferên-
cias que teve como pregador o Pr. Vanderlei
Borges Faria, missionário a MBIB em
Divinópolis-MG. A igreja em Altinópolis foi fun-
dada pelo missionário norte-americano James
WilliamRose em 1969.Atualmente a igreja está
em campanha para atingir 250matriculados. Na
E.B.D.

� Guaíra
Dias 22 e 23 de novembro a Igreja Batista

Independente Filadélfia emGuaíra, pastoreada
por Elísio dos Santos realizou Conferências
Missionárias sobre a Promessa de Fé para
Missões.O preletor foi o Pr. Carlos A Moraes,
Diretor deMissões da AMI.A IBIF tem atualmen-
te uma freqüência de 250 pessoas e participa
do sustento de diversos projetos missionários
e tem uma congregação em Barretos � SP.

� Guarulhos
No dia 6 de dezembro de 2003, acontece a

formatura do Seminário Batista Bíblico Emaús,
no templo da Igreja Batista Bíblica de Vila S.
Jorge. São quatro formandos: Eliandro Roque
(Bacharel em Teologia, Pr. Valdir Ramos (com-
plemento do Bacharelado), André Carneiro da
Silva e Priscila Belo Garcia (Licenciatura em
Teologia).Os oradores da turma serão, Eliandro
Bezerra e André da Silva e o paraninfo, Pr José
Daniel de Santis. As matriculas para 2004 já
estão abertas. Contatos: telefones: (11) 6461-
0076 e 209-8822.

� Igarapava
O trabalho de implantação da Igreja Batista

Independente em Igaraparva pelo missionário
pela AMI, Pr. Leonilson Pereira Leite caminha
bem, pela graça de Deus. Além da salvação de
almas e integração dos novos convertidos, a
igreja participa da obra missionária, através da
Promessa de Fé. Nos dias 31 de outubro a dois
de novembro aconteceram as Conferências
Missionárias tendo como pregador o Pr. José
Ênio Darini da IBI de Altinópolis-SP. Outra gran-
de benção nesse final de 2003 é que o Senhor
providenciou a compra do terreno para que em
2004 seja ado início à construção do
templo.Falta um pouco para o pagamento total
do terreno e os que quizerem colaborar devem
entrar em contato com a AMI pelo fone/fax
(0xx67)422-2002 ou pelo E-mail:misaoami
@uol.com.br

� Taboão da Serra
O Pr. Josué Amaral da Silva, missionário

da AMI em processo de levantamento do sus-
tento continua o trabalho de implantação de
uma igreja Batista Fundamentalista em Taboão
da Serra-SP. É um momento de transição do
missionário que pretende voltar ao Amazonas
onde já atuou por mais de 8 anos, entre 1994
e 2002.O projeto Taboão da Serra está cres-
cendo rapidamente e o Pr. Josué conta com
as orações de todos os irmãos e aguarda con-
vites para visitação às igrejas para apresen-
tar o seu projeto.Contatos: Rua José Copazi,
30-Apt.41-A-CEP 06764-390-Taboão da Ser-
ra-SP, telefone (11) 4787-5322.

� São Paulo
Nos dias 14 a 18 de janeiro de 2004 a Igreja

Batista de Vila Espanhola, liderada pelo Pr.
Carmo Rosa realizará uma série de conferênci-
as comemorando o 41º aniversário da Igreja que
foi organizada no dia 13 de janeiro de 1962. Na
mesma ocasião o pastor Carmo comemorará
27 anos de ministério pastoral. Os preletores
serão os pastores:Manoel Nazareth, da Igreja
Batista em Jardim das Oliveiras, Francisco Fir-
mo deMoraes, da Congregação em Jardim Ale-
gria, FranciscoMorato-SP (Congregação deVila
Espanhola), Milchiades Ribeiro de Castro Jr da
Igreja Batista Nova Aliança e Natalino Marconi
de Souza da Igreja Batista em Santa Cruz do
Rio Pardo-SP

� Santo André
Dias 24 a 26 de outubro a Igreja Batista Bí-

blica em Valparaiso sob a liderança do Pr. Pau-
lo César Lopes realizou Conferências
Missionárias sob o tema: �Eis-me aqui, Se-
nhor...� O preletor foi o Pr. George Lewis que
durante 26 anos (1968 a 1993) implantou igre-
jas no Estado de Pernambuco e trabalhou ou-
tros 10 anos como missionário na Romênia. A
igreja foi ricamente abençoada e desafiada para
a obra missionária.

� VargemGrande Paulista
O missionário Mark Alan Weinert comuni-

ca que está residindo em novo endereço: Rua
Brinco de Princesa,101,JardimHaras Bela Vis-
ta. Para correspondência permanece a Caixa
Postal 227-CEP06730-970 Vargem Grande
Paulista-SP e o E-mail:marklisaw @
terra.com.br e telefones (11) 4159-1019 e 9913-
5721.

� Osasco
Nos dias 28 a 30 de novembro de 2003 a

Igreja Batista Regular Adonai de Osasco-SP
sob a liderança do Pr. Fernando F. de Souza
realizou conferências comemorando seu quin-
to aniversário. O tema foi �Crescendo Para a
Glória de Deus� e os preletores foram: Dia
28,sexta-feira, Pr. Píer Luigi (Igreja Batista Nova
Aliança �Campinas-SP), Dia 29 sábado, Pr.
Èlcio (Igreja Batista Esperança emTaubaté-SP)
Dia 30 domingo, Pr. Roberto Brito (Igreja Batis-
ta Castelo Forte, São Paulo-SP).Pela ordem
dos preletores, os sub temas desenvolvidos
foram: A Prática dos Dons na Igreja Local, A
Prática do Evangelismo na Igreja local e A Prá-
tica da Comunhão na Igreja Local.

� Pindamonhangaba
Dia 27 de setembro último a I.B.R. da Fé

de Pindamonhangaba-SP hospedou o Vigési-
mo Encontro das Senhoras Batistas Regula-
res do Vale do Paraíba, com a presença de
aproximadamente 120 senhoras vindas das
igrejas: Batista Regular de Caçapava,Batista
Regular Betel de Caçapava, Batista Regular
Central de Taubaté, Congregação Gurilândia
de Taubaté e outras convidadas: Batista Re-
gular de Campos do Jordão,Batista Maranata
de Taubaté, Batista da Graça de São José dos
Campos e Batista Regular de Rio Pequeno,
de São Paulo capital. A preletora foi a irmã
Rosires Ferreira, presidente da SAIBRES,
esposa do Pr. Alfredo da IBR de Rio
Bonito,S.Paulo. O tema do encontro foi �For-
mosura Enganosa�.Os objetivos foram todos
alcançados, pois a comunhão foi muito preci-
osa.

GOIÁS
� Goiânia
Nos dias 21 a 23 de novembro de 2003 o

Templo Batista Maranata, sob a liderança do
Pr. Rômulo Weden Ribeiro realizou uma série
de conferências em comemoração ao décimo
aniversário da Igreja. O preletor foi o Dr.Roger
Peterson, professor do Central Baptist
Seminary,EUAque discorreu sobre o tema, �Os
Sinais dos Últimos Tempos�, �Nação Contra
Nação�, �Fomes, Pestes e Terremotos�, Falsos
Cristos�, �Filhos Desobedientes� e �Pessoas
SemAfeto Natural�.Além do Pr. Rômulo, atual-
mente o TBM conta com o apoio de ouros 4
pastores:Luizmar (Jovens) Silval (Administra-
ção) Carlos (Surdos) e Lourinaldo (Instituto
Bíblico).Recentemente foram encerradas as
obras de construção de dez salas de aula do
edifício de educação cristã onde funciona o Ins-
tituto Bíblico Maranata, a EBD, escritório, Sa-
lão Social e cantina. Também a quadra esporti-
va que, nos horários do culto serve de estacio-
namento. O TBM tem freqüência de 350 pes-
soas.

SANTA CATARINA
� Piçarras
A Igreja Batista Independente em Piçarras

sob a liderança do Pr. Carlos Alberto Vascon-
celos continua crescendo.Em dezembro , 6
novos irmãos estão sendo batizados.A igreja
foi fundada pelo missionário Valdir Marques
Silveira que hoje reside em Minessotta, Esta-
dos Unidos.

RIO GRANDE DO NORTE
� Martins
O missionário norte-americano Peter

Brooks que trabalha no Brasil há 54 anos está
para completar 80 anos de idade e deverá es-
tar se aposentando ainda este ano.Está termi-
nando 2003 como professor do Seminário Ba-
tista Regular do Cariri e depois passará algum
tempo em Martins_RN onde trabalhou na im-
plantação de uma igreja.

ALAGOAS
� Junqueiro
Nos dias 3 a 5 de setembro último, a Igreja

Batista Bíblica de Junqueiro-AL, sob a lideran-
ça do Pr. Rosalvo Jesus M. Filho, realizou uma
série de conferênciasmissionárias tendo como
pregador o Pr. Alexandre Bezerra Dutra, missi-
onário daAIMI-Associação internacional deMis-
sões aos Israelitas (Amigos de Sião). Na oca-
sião foram realizados batismos de quatro novos
irmãos e outros quatro se converteram aCristo.

EU CREIO NA
PREGAÇÃO
John Stott
Editora Vida
Rua Júlio de
Castilhos, 280
03059-000 � São
Paulo � SP
Telefone: (11)
6096-6814
editoravida.com.br

Neste livro, o
pregador britânico
John Stott propõe
uma retomada da
herança gloriosa
da igreja cristã no campo da pregação das
Escrituras Sagradas. Revela os fundamentos
teológicos da pregação, analisando e rebatendo
diversas objeções à arte de pregar. Stott
fornece ainda passos prát icos para a
preparação de sermões.

P E R G U N TA S
FREQÜENTES
SOBRE AS
PROFECIAS
Arno Froese
Actual Edições
Caixa Postal
1688
90001-970 �
Porto Alegre �
RS
www.chamada.
com.br
pedidos@
chamada.com.br

Fone (51) 3241-5050
Fax: (51) 3249-7385

Este livro procura fornecer respostas
simples e claras à questão fundamental da volta
de Cristo e se sua relação com a época em
que vivemos. Entre os assuntos abordados
estão a globalização, a Nova Ordem Mundial,
o Arrebatamento, a Segunda Vinda de Cristo,
Israel e o Mundo Gentílico, e muito mais.

SUA VOZ ECOA
NAS SELVAS
Sophie Muller
T r a n s c u l t u r a l
Editora
Rua Dinamarca,
1031 Boa Vista
75083-130 �
Anápolis � GO
Tel. (62) 318-4416

Na história das
M i s s õ e s
e n c o n t r a m o s
homens e mulheres
apaixonados por
Jesus. Alguns,
porém, vão muito
além das expectativas humanas. Este é o caso
de Sophie Muller, cuja vida vale a pena ser
conhecida e certamente inspirará uma
geração. Ao ler este livro, você repetirá várias
vezes: �Senhor, como gostaria de estar no
lugar desta mulher quando a chamada for feita
lá no céu.�

O QUE TODO
PASTOR DEVE
SABER
Dr. Hugh F. Pyle,
M i n i s t é r i o
Maranata de
L i t e r a t u r a
Fundamentalista
Caixa Postal 74
37270-000 Campo
Belo � MG
Fone: (35) 3832-
1337
Fax: (35) 3832-
2455
j c k i n g @
stratus.com.br

Este livro apresenta passos simples para
a conquista de mais ouvintes, de ofertas
maiores de resultados melhores, de um
relacionamento mais feliz com a igreja, de um
reavivamento mais eficaz e de um ministério
mais produtivo. Foi escrito em cima da
experiência de um pastor com 22 anos de
ministério local e mais 9 anos como evangelista
e outros ministérios.

MISSÕES � A
RAZÃO DA
EX I S TÊNC IA
DA IGREJA
Pr. Jairo de
Oliveira
Abba Press
Rua do Mar, 20
04654-060
São Paulo � SP
w w w . a b b a
press.com.br
a b b a p r e s s@
abbapress.com.br
Tel./ Fax: (11)
5686-5058 e
5686-7046

Este livro partiu de um coração apaixonado
por missões. Se você não tem levado a sério o
mandato da Grande Comissão de Jesus, ou
se anda meio enferrujado nas questões ligadas
à evangelização do mundo, certamente precisa
ler este livro.

FÉ PARA HOJE
Editora Fiel
Caixa Postal
1601
12230-990 �
São José dos
Campos � SP
Tel. (12) 3936-
2529/ 3936-1595
Fax.
(12) 3936-1351

C o l e ç ã o
encadernada em
forma de livro das
revistas Fé Para
Hoje contendo
oito exemplares

referentes aos anos 2000 e 2001. Todos os
artigos publicados abrangendo diversos
assuntos: doutrina, hermenêutica, pregação,
vida da igreja, devocional, história e biografias.
Esta é a oportunidade de você ter a coleção
completa das revistas 1 a 8 em 256 páginas.

A HISTÓRIA
DO

EVANGELHO
NO BRASIL
Edgard de
Almeida
E d i ç õ e s
Cristãs
Caixa Postal
400
19900 � 970 �
Ourinhos �
SP

Do desco-
brimento do
Brasil (1500)
até omomento
atual, este pequeno livro com apenas 160
páginas traz um resumo interessante da
história dos diversos movimentos evangélicos
no Brasil. Para os que pesquisam a História
ou para os que gostariam de dar um passeio
por esses 500 anos, será uma leitura agradável.

ONDE ESTAVA
O CRISTO
Magno
Paganelli

Arte Editorial
São Paulo �

SP
Distribuição:
Editora
Candeia

Rua Domingas
G a l l e t e r i
Blotta, 148
Jardim Santa
Cruz
04455-330 �
São Paulo � SP

E-mail: ecandeia@ uol.com.br
Qual a relação entre os sacrifícios do A.T

e a nossa salvação? Por que Jesus, o
Corde i ro de Deus , fo i co roado com
espinhos? Pilatos lavou as mãos por acaso
ao encenar o julgamento de Jesus? Esses
e muitos outros tipos bíblicos são revelados
nesta obra que apresenta um expressivo
estudo sobre o livro de Levítico e a carta
aos Hebreus.
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Enviar Cartas ou E-mail para esta coluna: Caixa Postal 125
CEP. 14300-000 - Batatais - SP E-mail: jornaldeapoio@hotmail.com

Esta coluna destina-se às pessoas de ambos os sexos que querem manter correspondência, contato telefônico, etc para fins de
amizade e outros assuntos igualmente interessantes.

Se você quer ter o seu nome divulgado envie os dados completos, conforme os que estão publicados.

pr.jefferson@bol.com.br

Quem ama o feio,
bonito lhe parece

Situado no norte do Brasil
o estado do Pará começou a
ser colonizado com a funda-
ção do Forte do Presépio, em
1616, na baía de Guajará, jun-
to à ilha de Marajó. Do primiti-
vo forte nasceu a cidade de
Belém, sede da capitania do
Grão Pará. A cidade é consi-
derada a Capital das Ilhas
Amazônicas por sua configu-
ração de arquipélago com 43
ilhas que correspondem a
65% da área geográfica do
município.

Com área de 1.253.164
quilômetros quadrados, 143
municípios e uma população
acima de seis milhões, o es-
tado do Pará tem
pouquíssimas Igrejas Batistas
de posição fundamentalista.
Na capital, Belém, perto de al-
cançar dois milhões de habi-
tantes tem apenas uma Igreja
Batista Independente, três Ba-
tistas Regulares, e nenhuma
Batista Bíblica. Em todo o es-
tado não há mais que duas
dezenas de igrejas
fundamentalistas, mas prolife-
ram os trabalhos pentecostais
e, pr incipalmente, neo-
pentecostais.

A CMBI � Comunhão
Missionária Batista Indepen-
dente, após realização do Pri-
meiro Congresso Missionário
Batista Fundamentalista do
Norte, pretende juntar esfor-
ços para a implantação de no-
vas igrejas no estado. A AMI
� Associação Missionária In-
dependente está participando
deste esforço credenciando o
missionário enviado pela Igre-
ja Batista Independente de
Benevides - PA, Pr. Inácio
Neves Cereja que está levan-
tando sustento e já iniciou a
implantação da Igreja em
Castanhal, quinta cidade do
Estado com uma população
superior a 170.000 habitantes.

Os preletores do congres-

01- Marcelo dos Santos (19)
RuaMaria Bechir, 607
Jd América
11740-000-Itanhaém �SP
solteiro, estudante
Igreja Batista Bíblica
02- Rafael Perilli de Carvalho (19)
Caixa Postal, 53
86825-000-Marilândia do Sul � Pr.
Solteiro, estudante
IBR de M. do Sul.
03- Leocir Borges da Silva 929)
Rua C-ll-Q:20-L.02-V.Canaã
74000-000-Goiânia-GO
Telefone (0xx62)296-9645
Viúvo, sem filhos,seminarista
Templo Batista Maranata
04- Mauricéia Rodrigues (24)
Rua Itariri, 37 � Jd. Corumbá
11740-000-Itanhaém � SP
solteira=auxiliar de escritório
Igreja Batista Bíblica
05- Sabrina Rocha Ramos (20)
Avenida 27, n. 0330
Vila São José - 14780-000-Barretos SP
Solteira-Universitária -Igreja Batista Bíblica
06- Stênio Vilarinho Leodório (18)
Rua da Amizade, 202- Morada do Sol

86825-000-Marilândia do Sul � Pr.
Solteiro-estudante
I.B.R. de M. do Sul
07 � Eunice Sanches (39)
Rua Itápolis, 180
16300-000-Penápolis-SP
Fone-(0xx18)652-6584
Divorciada, Professora
Igreja Batista Boas Novas
08- Viviane Cruz (21)
Rua Constelação do Escorpião,189
Jardim Campinas
04858-050-São Paulo � SP
Solteira,professora
Igreja Batista Independente
09-Álvaro Gonçalves de Oliveira (45)
Rua Uruguai,139
14640-000-Morro Agudo-SP
Fone (0xx16) 3851-5721
Divorciado, aposentado
Igreja Batista Bíblica
10- Patrícia Gomes Pereira (20)
Rua Padre João Epifânio, 81 � Centro
63630-000 � Pedra Branca � CE
Telefone: (0xx88) 515-1544
Solteira, Balconista
Igreja Bíblica Independente
(Batista Conservadora)

Pará, Um Desafio
Missionário

so foram os pastores Paulo
Castelan de Franca- SP e
Carlos Alberto Moraes de
Batatais � SP, respectivamen-
te, Presidente e Diretor deMis-
sões da AMI. Todas as igrejas
do estado tiveram espaço re-
servado para relatórios dos
seus trabalhos. Foram dados
relatórios do Acampamento El-
Shalom, do Instituto Bíblico e
dos três trabalhos missionári-
os do estado: Castanhal, com
Pr. Inácio Neves Cereja, Sali-
nas com asmissionárias Anna
e Roberta Reno e o ENDEC,
Embaixadores de Cristo com
a missionária Héber Amaral.

Na tarde do dia 15, sába-
do, os Pastores Carlos Alberto
Moraes e Inácio N. Cereja ti-
veram uma reunião especial
no Acampamento El-Shalom
com 25 vocacionados para o
ministério. Os organizadores
do Congresso, pastores
Kyron e John Horton, Inácio
N. Cereja, Celson Batista,
John Peeples, entre outros,
esperam que nos próximos
meses, a curto prazo, as igre-
jas consigam ganhar maior
unidade e comunhão para
manter o Instituto Bíblico e o
Acampamento, e a médio pra-
zo, maior envolvimento no
sustento financeiro da obra
missionária.

Dois grandes desafios
marcaram o congresso: um
missionário para Salinas, onde
as duas missionárias reúnem
cerca de 250 pessoas (mulhe-
res e crianças) e não podem
começar uma igreja por falta
de um pastor, e a própria ci-
dade de Belém que cresce ra-
pidamente e carece de muitas
igrejas.

No próximo ano, o Pr.
Esteliano deMorais Souza, da
Igreja Batista em Vila S. José,
São Paulo, capital, pretende ir,
para Vigia � PA, onde partici-
pará de trabalho missionário.

�Amados, amemo-nos uns aos outros;
porque o amor é de Deus; e qualquer que ama
é nascido de Deus e conhece a Deus.� (I Jo. 4:7)

Ouvi uma história muito bonitinha outro dia, a res-
peito de uma menina que sonhou ganhar uma bone-
ca nova no Natal. Ela �namorou� a boneca muitas
vezes na vitrine da loja e fez questão de mencionar
seu desejo em frente de toda família prá ver se al-
guém se comovia. O Natal chegou e, para sua sur-
presa, a boneca veio muito bem embrulhada num
pacote cheio de laços vermelhos e dourados. �Obri-
gada vovó, você é mesmo demais�.
A festa foi se desenrolando, as horas passando

até que a garotinha começou a ficar sonolenta. Ela
juntou ao seu redor todos os presentes que havia
ganhado, mas não conseguia se acomodar. Foi en-
tão que ela desapareceu da sala. A vovó saiu à sua
procura e a encontrou em seu quarto, agarrada à
sua velha bonequinha, com feições desmaiadas,
pouco cabelo e sem um braço. �Parece-me que você
não gostou tanto assim de sua nova boneca! Veio
dormir com sua boneca velha.� �Vovó, eu adorei a
boneca nova, mas sabe, ela é tão linda que qualquer
pessoa pode amá-la, esta aqui não tem ninguém para
amá-la, senão eu.�

Achei que esta história poderia nos ensinar al-
guma coisa sobre aceitação das limitações e dos
defeitos - feiuras - dos outros. Um amigo me deu
um quadrinho que diz: �Amigo é alguém que sabe
tudo sobre você e ainda gosta de você.� É tão fácil
amar o amável, o belo, o bondoso. Deus nos ama e
nos aceita como somos e mesmo antes de tomar-
mos conhecimento deste amor Ele se entregou em
nosso lugar pagando a culpa que era nossa. O pe-
cado em nossa vida produz mais estragos que o
manuseio constante produziu naquela boneca, mas
Deus mesmo abominando o pecado, continua aman-
do o pecador. Quando você tiver dificuldade de acei-
tar e amar alguém lembre-se que Deus o aceita como
você é e o ama �apesar de você�. Há alguém no seu
dia-a-dia difícil de engolir? Pois decida a amá-lo.
Amar é muito mais uma decisão do que uma emo-
ção. Decida primeiro, que a emoção virá depois.
Em Cristo Pr. Jefferson Pires

Izabel e Pr. John Horton

Pr. Inácio e Natalina

Pr. John e Shirley Peeples

Pr. Celson e família

Pr. Kyron e Antônia

Trabalhamos com viagens Nacionais e Internacionais
�Desconto especial para PastoreseMissionários�

Atendemos em qualquer parte do Brasil e do Mundo !!!!

Fone 55 11 5543.4794/ 6854.8895/ 9642.3961
attadia1@uol.com.br São Paulo - SP
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A Igreja Batista Central de
Dourados�MS, fundadapeloPr.
AntonioMajela Pupin a partir de
agosto de 1991 comomissioná-
rio pela AMI-Associação
Missionária Independente, está
agora com novo pastor. No dia
primeiro de agosto de 2003 as-
sumiu o pastorado da IBC o
pastor Amilcar Bragança Vas-
concelos.

A IBC de Dourados foi or-
ganizada no dia 29 de maio de
1994 e o Pr. Antonio M.Pupin,
deixando de ser missionário da
AMI, assumiu o seu pastorado
permanecendo até 31 de julho
de 2003. quando a igreja alcan-
çou freqüência de 90 pessoas
e completou 12 anos.

No momento, o Pr. Antonio
M.Pupin é Diretor Administrati-
vo da AMI e está nos EUA com
sua família por um período de 6
meses,devendo retornar ao
Brasil no final de janeiro de
2004. No dia 8 de fevereiro de-
verá tomar posse no pastorado
da igreja Batista de
Jordanópolis, emSãoBernardo
do Campo-SP, fundada pelo
missionário norte-americano
Donald Merchant e completou
25 anos de organização no
mês de outubro de 2003.

Dois motivos principais le-
varam o Pr. Antonio M.Pupin e
sua família aos Estados Uni-
dos. Em primeiro plano a bus-
ca de apoio financeiro para o
IAME-Instituto Agrícola do Me-
nor que tem convênio com a
AMI.Em segundo plano estrei-
tar o relacionamento com a
BWMOM �Baptist Wold
Missionary Outreach Ministries
(Ministério Missionário Batista
Para Alcançar o Mundo), em
Chattanooga,Tennessee.Nesse
convênio, a BWMOM se pro-
põe a trabalhar em conjunto
com a AMI em projetos missio-

�A questão do recolhimento dos 20% sobre
os proventos pagos ao pastor e a nova alíquota
de 11% do contribuinte individual.�

As igrejas estão dispensadas de recolher ao
INSS os 20% sobre os proventos pagos aos
seus ministros, isto é, a parte patronal (Lei 82
12/91 com o acréscimo da Lei 10.170/2000). É
certo entretanto, que sobre os pagamentos fei-
tos a outros contribuintes individuais: advogados,
engenheiros, contadores, pedreiros etc. continua
a incidência da referida alíquota. No caso do mi-
nistro de confissão religiosa, contudo, apesar de
ser ele também contribuinte individual, não há tal
incidência porque a lei citada assim o determina.

A novidade é que a Instrução Normativa n.
87, de 27.03.2003, omissa ou ambígua emalguns
pontos, veio trazer dúvidas sobre este assunto.

A interpretação apressada do texto da dita
Instrução Normativa dava a entender que a con-
tribuição em apreço, parte do segurado, a partir
de então, devia ser 11% e não mais 20% como
era anteriormente, e a alíquota da chamada par-
te patronal, até então isenta, passava a ser de
20%. E ainda mais: os 11% deviam ser retidos
na fonte sobre o pagamento feito ao pastor e não
mais recolhidos por ele.

Com o advento desta Instrução Normativa,
inúmeros contabilistas de igrejas começaram a
reter os 11% dos pagamentos feitos aos pasto-
res, e o que é pior recolhiam também,
indevidamente, os 20%, parte patronal, sobre os
proventos pagos aos ministros, porque assim,
segundo entendiam, eles, determinava a nova lei.
Neste caso os recolhimentos indevidos aos co-
fres previdenciários eram de 31% sobre os
proventos pagos (20% + 11%).Centenas de igre-
jas no Brasil procederam dessa maneira. Todo
este procedimento estava correto com relação
aos ouros contribuintes individuais, jamais, po-
rém, no caso dosministros religiosos.Ocorre que
a Instrução Normativa silenciava completamen-
te sobre isto.

Finalmente, surgiu outra Instrução Normativa
esclarecendo a matéria. Trata-se da Instrução
Normativa n. 89-0C/03, referida IN no seu artigo
34§2, diz textualmente.

�Caso o valor recebido pelo ministro de con-
fissão religiosa ou membro de instituto de vida
consagrada, de congregação ou de ordem religi-

LEGALIZAÇÃO DA PROSTITUIÇÃO
O Ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos, defendeu o

projeto do deputado Federal Fernando Gabreira (RJ), que pre-
tende regulamentar a profissão das prostitutas no Brasil. Bas-
tos foi questionado sobre sua posição pelo deputado Enéas
Carneiro (SP), durante audiência Na Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional na Câmara e afirmou: �A minha
posição é idêntica à do deputado Gabeira�. Por sua vez,,
Gabeira disse que �As prostitutas não vendem o corpo, elas
prestam serviços sexuais� (F.C.)

EVANGÉLICOS FORA DA TV
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos De-

putados, presidida pelo Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh,
está analisando o Projeto de Lei de autoria da deputada Jandira
Fegalhi (RJ) que regulamenta a regionalização da programa-
ção cultural, artística e jornalística e produções independentes
nas emissoras de rádio e TV. Se regulamentado, o projeto tra-
rá enormes prejuízos aos evangélicos que terão seu tempo de
programação reduzido. O projeto coíbe a todos os segmentos
religiosos do país.(F.C).

BÍBLIA NO BRASIL E NO MUNDO
A Bíblia continua sendo o livro mais vendido no mundo. No

Brasil ela continua sendo recordista de vendas. Segundo a re-
vista Época, somando apenas as duas maiores editoras do
país, venderam juntas, no ano passado, mais de 5 milhões de
exemplares- quatro vezes a soma de todos os livros de Harry
Potter publicados no Brasil. A Bíblia só não está na lista dos
mais vendidos por causa das diversas publicações que são
feitas por diferentes editoras. (ELNET).

MAÇONARIA
Tolerada desde há muito tempo emmuitos segmentos das

Igrejas da Convenção Batista Brasileira, a Maçonaria começa
a ser vista como não apropriada para os crentes. Diversas
associações regional e ordens de pastores estão publicando
decisões contrárias as práticas maçônicas.A Ordem dos Pas-
tores Batistas do Brasil emitiu um parecer instruindo os pasto-
res a que não façam parte da Maçonaria e se já fazem, que a
deixem. .Pareceres semelhantes já foram aprovados nos es-
tados do Espírito Santo, Santa Catarina, associações do Rio
de Janeiro e São Paulo. (D.S).

RELIGIÃO NA RÚSSIA
País de tradições milenares, a Rússia atual se constitui em

campo missionários necessitado de mais trabalhadores para
a seára do Senhor. Acomposição religiosa da Rússia hoje está
assim distribuída: 51% de Católicos Ortodoxos; 28% SemRe-
ligião; 8,5% de ateus; 7% de Islâmicos; 5% de Evangélicos e
15% de outras religiões. As cinco etnias não alcançadas na
Rússia atingem uma população de 26.432.100 pessoas. São
as etnias Checheria, Balkar,Circassiano Oriental Kabardin,
Darguin, Lak e Tabasaran.As portas estão abertas. (D.F.).

TUTELA DA FUNAI
AConstituição Federal de 1988 proíbe a presença de quais-

quer outras pessoas em reservas indígenas que não sejam
funcionários do governo. Esta proposição pode até ser legal,
mas é imoral e atenta contra a liberdade dos povos indígenas
de escolherem o rumo que querem tomar. Os índios já não são
reconhecidos como povos, pois a tutela do governo através da
FUNAI roubou-lhes o poder de decisão. Devemos orar para
que haja mudanças no procedimento legal para que a
evangelização dos povos indígenas não seja prejudicada. (A.S)

nários que eles desenvolvem
aqui no Brasil e que a AMI irá
desenvolver nosEUAentre bra-
sileiros e portugueses, bem
como em outros
países.Contatos importantes
tem sido feitos na região de
Boston-MA, para a
concretização do projeto envol-
vendo o missionário José
Donizeti Rejes Rangel.

IGREJA BATISTA CEN-
TRAL-DOURADOS-MS

Pr. Amilcar e Bragança Vas-
concelos.

Formado pelo Instituto Bíbli-
co Emanuel emCuiabá-MT em
1990, foi consagrado ao minis-
tério pastoral no dia 5 de feve-
reiro de 1994.Pastoreou a Igre-
ja Batista Fundamental emMo-
rada da Serra, Cuiabá-MT até
junho de 1996. Depois tornou-
semembro da Igreja Batista em
Chácara dos Pinheiros,Cuiabá-
MT, auxiliou a Igreja Batista
Maranata em Várzea Grande-
MT e depois a Igreja Batista In-
dependente emAraés, Cuiabá-
MT até agosto de 2003 quando
assumiu o pastorado da Igreja
Batista Central de Dourados-
MS.

IGREJA BATISTA DE
JORDANÓPOLIS � SÃO
BERNARDO DO CAMPO-SP

Pr. Antonio Majela Pupin.
Formado pelo Instituto Batista
Ebenézer emRibeirãoPreto-SP
em 1987, foi consagrado aomi-
nistério pastoral no dia 23 de
abril de 1988. Pastoreou a Igre-
ja Batista Fundamental emMo-
rada da Serra, Cuiabá-MT de
abril de 1988 a 31 de julho de
1991. Tornou-se missionário
daquela igreja pela AMI e fun-
dou a Igreja Batista Central em
Dourados �MS (agosto de 1991
a 31 de julho e 2003).Em Dou-

rados Pr. Antonio além de im-
plantar a Igreja e pastoreá-la,
presidiu o orfanato IAME-Ins-
tituto Agrícola do Menor, for-
mou-se em Letras, fez Pós-
Graduação em Língua Portu-
guesa e formou-se em Direi-
to. Tudo no período de 1989 a
1998. Na AMI, além de ter sido
missionário de 1991 a 1994,
Pr. Antonio ocupou diversos

osa em face do seu mister (sic) religioso ou para
sua subsistência, independe da natureza e da
quantidade do trabalho executado, caberá ao pró-
prio contribuinte individual o recolhimento da sua
contribuição que corresponderá a 20% (vinte) por
cento sobre o valor por ele declarado, observa-
dos os limites mínimo e máximo de salário de
contribuição�.

Comosevê,noqueserefereaalíquotaseomodo
de recolher a contribuiçãodopastor, nada foi altera-
do.Houve, sim,alteraçõesemoutrosaspectos.

1. O que realmente alterou em relação a legis-
lação anterior

2. a) Foi abolida, por completo, a antiga es-
cala que estabelecia o salário �base do ministro
religioso para fins de contribuição. A base de cál-
culo agora passa a ser a remuneração que o
ministro declarar.Entende-se que seja o valor dos
seus proventos, respeitados os limites máximo
emínimo.

b) Neste momento, setembro de 2003, o limi-
te mínimo para contribuição e de R$ 240,00, e o
limite máximo é de R$1.869,34. Esses limites al-
teram com freqüência pelo INSS e são publica-
dos na imprensa secular.

2- O que não se alterou
a) A data do recolhimento do carnê do autô-

nomo é até 15 domês seguinte ao da competên-
cia, prorrogando-se o vencimento para o dia útil
subseqüente, quanto não houver expediente ban-
cário no dia 15.

b) Nada impede que o ministro religiosos as-
sine, como comprovante de pagamento, o
RPA.Recibo de Pagamento a Autônomo

c) Não são obrigados a se filiarem á Previ-
dência Social, os ministros de confissão religio-
sa, se já filiados obrigatoriamente à Previdência
Social em razão de outra atividade ou outro regi-
me previdenciário,militar e civil, ainda que na con-
dição de inativo.

c) As igrejas nada recolhem ao INSS (parte
patronal) sobre os proventos pagos aos pastores.

e) Muitas igrejas recolhem, por liberalida-
de, o INSS do pastor. Quando isto ocorrer, o
recolhimento será através do carnê, em nome
do pastor. É como se o próprio pastor estives-
se fazendo o recolhimento.

Genésio Pereira
Pastor e advogado - OJB 02/11/03

Duas igrejas tem novos pastores

A Igreja Batista Independente Filadélfia de
Guaíra � SP sob a liderança do Pr. Elísio dos
Santos Estará realizando no período de 12 a 16
de janeiro de 2004 a Clínica de Educadores Cris-
tãos em convênio com aAssociação Calebe com
sede emManaus � AM.

A Associação Calebe tem divulgado o Méto-
do A Beka em todo o Brasil, um sistema educa-
cional aprovado que ajuda a estabelecer hábitos
e normas na sala de aula e prevenir problemas.
Do programa do curso constam diversas áreas,
entre elas, Princípios dos Obreiros Cristãos,
Métodos eManeiras Inovadoras de Ensinar, Brin-
cadeiras Lúdicas e Pedagógicas, Comunicação
com os Pais e Confecção de Painéis.

A preletora do curso será a irmã Sherry
Fautenberry, deManausque trabalha comométo-
do desde sua implantação aqui noBrasil. A clínica
é dirigida tanto para os que já temumaescola cris-
tã, comopara aqueles que pretendem iniciar.

Custos: A inscrição por pessoa custa
R$140,00 para inscrições até o dia 9 de janeiro
de 2004. Aceita-se uma entrada de R$ 75,00 e o

A Igreja, O Pastor e o INSS

BASTIDORESBASTIDORESBASTIDORESBASTIDORESBASTIDORES

cargos: Conselho Fiscal, Re-
presentante Regional (Centro
Oeste), Primeiro Secretário,
Secretário Executivo, Presi-
dente e, atualmente, Diretor
Administrativo. No dia 8 de fe-
vereiro de 2004 tomará posse
no pastorado da Igreja Batista
de Jordanópol is, São
Bernardo do Campo-SP.

Da esquerda para a direita: atrás: Camila (12) e Bruno (14)
Na frente: Pr. Antônio e Cristina

Da esquerda para a direita: De pé: Luana (18), Pr. Amilcar e
Onédia. Sentados: Ana Claúdia (23) e Semiramis (19)

restante no início das aulas. Um grupo com 5 ou
mais participantes pagará apenas R$120,00 por
pessoa até dia 9 de janeiro.

A Igreja Batista Independente Filadélfia estará
doando a alimentação para todos os participantes.
Portanto, o custo da clinica é apenas o valor esta-
belecido pela Associação Calebe. Também a hos-
pedagem, será nos lares dos membros da Igreja,
semcustos adicionais.

Preencha a Ficha de Inscrição e envie para:
Associação Calebe, Caixa Postal 662 � CEP
69011-970 � Manaus � AM, juntamente com o
respectivo comprovante de pagamento que po-
derá ser efetuado de duas maneiras:

Depósito no Bradesco, Agência 2396-5 C.C
2424-4 ou Vale Postal à Associação Calebe,
Caixa Postal 662 � CEP 69011-970, Manaus �
AM.

Para obter mais informações:
Pr. Elísio dos Santos (17) 3331-1916
Anderson/ Meire (17) 3331-2797
Endereço da Igreja emGuaíra � SP: Avenida

José Garcia Junqueira, 98.

Clínica de Educadores Calebe

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome:

Endereço:

Cidade:
CEP: UF: Fone:
Igreja/Escola:

Grupo (anexo uma relação dos nomes) nº de pessoas

Anexo xerox de depósito direto no banco ( ) Bradesco

Anexo xerox do vale postal.
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