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Novo pastor no
Alto Solimões
O Pr. Josué Amaral, missionário da AMI trabalhando na implantação de uma Igreja Batista Fundamentalista em Taboão da SerraSP, levantando sustento e se preparando para trabalhar no Amazonas, já atuou durante oito anos na cidade de Benjamim ConstantAM, Alto Solimões onde realizou excelente trabalho.
Casado com Eunice de Oliveira, Josué tem três filhos, Elisa (
11) Beatriz (8) e Josué Filho (3) e
formou-se em teologia em 1991
pelo SEBARSP. Vocacionado para
o ministério desde os 16 anos
Josué foi ordenado pela Igreja
Batista Regular do Horto do Ypê
em São Paulo, capital e ingressou
na AMI em 2003.
Em outubro de 2003, a convite da Primeira Igreja Batista Regular em Benjamin Constant- AM,
Pr. Josué realizou uma série de
conferências e deu posse ao novo
pastor, Cristiano Penedo Dias, que
ele teve o privilégio de discipular,
realizou o casamento, e apresentar a Deus o primeiro filho.Leia
mais na página 4.
Pr. Cristiano e Pr.Josué

IBE – 1977 a 2004
O Instituto Batista Ebenézer, organizado pelo missionário, Pr. Jaime
William Rose no dia 28 de fevereiro
de 1977,está completando 27 anos
em fevereiro de 2004.O atual Presidente, Pr. Terrill Nathan Rose, é missionário e filho do fundador. Depois
de formar 116 alunos, uma média de
4,8 a cada uma das 24 formaturas,
a Diretoria apresenta nesta edição
do J.A.. um breve relatório dos trabalhos na página 7.
Pr. Terril N. Rose

Igrejas livres da
adequação dos estatutos
Aplaudido de pé por uma pla- (PT), da Bahia, autor da ementéia de pastores evangélicos, o
da que livra as igrejas da adepresidente Luis Inácio Lula da
quação dos estatutos às novas
Silva sancionou em Brasília, em
normas, explicou que as igrejas
dezembro de 2003, o projeto
continuam prestando contas ao
que vai permitir que as entidaFisco (declaração de rendas
des religiosas não tenham de
com isenção) e à Previdência
mudar seus estatutos para se
(INSS) normalmente. Lula aproadaptar ao novo Código
vou a tese do deputado petista,
Civil.Num discurso
dizendo que um
permeado por gripaís só vive uma
tos de “Glória a
democracia com liDeus “da platéia,
b e r d a d e
Lula disse que
política,religiosa e
aqueles que o difasindical.O presidenmaram durante as
te disse que ainda
quatro eleições que
está longe de fazer
disputou, dizendo
todo o possível peque fecharia igrejas
los mais pobres,
evangélicas terão
mas acha que Deus,
de pedir desculpas:foi generoso no seu
“Durante muitos e
primeiro ano.
muitos anos eu enNo discurso,
contrava com pasLula fez elogios aos
tores pelo Brasil
parlamentares
q
u
e
evangélicos, agraperguntavam;Lula,
decendo-os pelo
Presidente Lula
é verdade que, se
apoio ao seu goverganhar as eleições, você vai
no. Lembrou que, quando foi
fechar as igrejas evangélicas?”eleito, não tinha maioria no Conlembrou o presidente. – E quis
gresso: - “ É preciso que se teDeus que, no primeiro ano do
nha capacidade de articulação
meu governo, a última lei que
política, conversando com as pessanciono fosse exatamente para
soas que não votaram em você,
dizer que aqueles que me difaque não pertençam a seu partimaram agora terão que pedir
do. E vamos terminar 2003 tendo
desculpas, não a mim, mas a
votado praticamente tudo o que
Deus e à própria consciência.
era importante para o país”.
A nova lei, sancionada pelo
Presidente, livra organizações
NOTA DA REDAÇÃO
religiosas e partidos políticos da
Na edição anterior do J.A
obrigação, determinada pelo
.(133), publicamos a matéria:
Código Civil, de modificarem
“Câmara dos Deputados Exclui
seus estatutos para se adequar
Igrejas de Exigências do Códiàs novas regras da Constituição
go Civil”. A emenda do Deputade associações.Pelo código, os
do do PT da Bahia, Walter Piestatutos das associações em
nheiro, havia sido aprovada pegeral devem obedecer a diverlos parlamentares e faltava apesas normas, sob pena de
nas ser sancionada pelo Presimulidade de seus atos.
dente da República.Louvado
O deputado Walter Pinheiro seja Deus!.
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A capital paulista nasceu católica
e está se tornando “evangélica”
A Folha de São Paulo do dia
14 de dezembro de 2003 divulgou os resultados de uma pesquisa realizada pelo Centro de
Estudos da Metrópole em conjunto com o Centro Brasileiro de
Análise e Planejamento e os resultados foram surpreendentes:
de cada três paulistanos, um
mudou
de
religião.
O
mapeamento realizado pelos
dois órgãos governamentais
dão conta de que a cidade de
São Paulo, que nasceu católica
em 1554 através dos jesuítas e
permaneceu com predomínio
católico por 400 anos, nos últimos 50 anos perdeu a
hegemonia católica.
Os pentecostais cresceram
mais nas periferias das zonas
Leste e Norte da grande São
Paulo, enquanto os tradicionais
cresceram nas zonas Sul e
Norte.Cidade Tiradentes, no li-

mite leste paulista, que ultrapassa um milhão de pessoas, tem
21,68% da população vinculada
a igrejas pentecostais e
neopentecostais, sem contar os
que pertencem às igrejas evangélicas tradicionais.Se levarmos
em conta que a quase totalidade dos evangélicos conta apenas os maiores de 16 anos, teremos uma porcentagem bem
maior da população adulta freqüentando as igrejas. Não fica
muito aquém no percentual, os
bairros populares de Lageado
(21,09%), Iguatemi (20,60%),
Perus (20,58%), Guaianazes
(20,26%), Vila Curuçá (19,62%),
Itaim Paulista (19,52%), Vila
Jacuí (19,18%), São Mateus
(19,095) e São Rafael (19,07%),
todos acima da porcentagem de
evangélicos a nível nacional que
é de 17%.Também os que se
identificam como “sem religião”

tem maior percentual em Cidade Tiradentes(14,13%), perdendo apenas para Marsilac
(15,20%).
O censo do IBGE de
2000.em números absolutos,
relatou que a cidade de São
Paulo (só a capital, sem contar
os municípios da grande São
Paulo) tinha 1.548.948 (Um milhão, quinhentos e quarenta e
oito mil, novecentos e quarenta
e oito evangélicos). A maior denominação pentecostal é a Assembléia de Deus, a maior
neopentecostal é a Congregação Cristã no Brasil e a maior
tradicional (histórica) é a
Batista.Entre os protestantes, a
maior é a Igreja Presbiteriana.
Dia 25 de janeiro de 2004, a
capital paulista que nasceu católica e está se tornando evangélica, completará 450 anos.
Vale a pena os pastores apro-

veitarem esta data para realizar
um culto de ações de graças
pelas portas abertas que temos
para a pregação do Evangelho
na maior cidade da América do
Sul e aproveitar o momento para
lançar novos projetos, principalmente nas áreas menos
evangelizadas:
Vila
Leopoldina,Morumbi,Barra Funda, Jaguara, Moema, Mooca,
Pari, Alto Pinheiros, Vila Guilherme e Ipiranga.Esses bairros
concentram os maiores redutos
do catolicismo romano.
Para quem vai iniciar um
novo trabalho de implantação de
igrejas na cidade de São Paulo
e adjacências, vale a pena colher maiores informações no
site do Centro de Estudos da
Metrópole:
www.centroda
metropole.org.br ou junto ao
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Brasileir
os em Boston
Brasileiros
Já há muitos anos, os Estados Unidos não é mais apenas
um pais de norte-americanos.
Há colônias de imigrantes de
diversas partes do mundo: Ásia,
Europa, África, Oceania e América do Sul. No caso do Brasil,
estima-se que haja mais de um
milhão de imigrantes brasileiros
vivendo em diversas concentrações em nova Iorque, Flórida,
Geórgia e Massachussets. Uma
das maiores colônias está na
região de Boston.
Há alguns anos a direção da
AMI-Associação Missionária Independente vinha orando para
que se tornasse possível o envio de missionários do Brasil
para evangelizar os brasileiros
nos Estados Unidos e durante
este ano de 2003 o primeiro
passo foi dado: o Senhor levantou o Pr. José Donizeti Rejes
Rangel e sua família para esse
desafio.
Pr. Donizeti é paulista de
Pindamonhangada, tem 38
anos, casado com Elaine Brasileiro e tem 3 filhos: Déborah
(14), David (13) e Grazielly
(10).Quando foi salvo por Jesus
era policial militar rodoviário e de
formação espírita. Na Igreja Batista Regular da Fé em
Pindamonhangaba-SP foi professor de E.B.D, Diácono e ViceModerador.
Desejando melhor servir ao

Pr. José Donizete com a esposa Elaine Brasileiro e os
filhos: Débora (14) Grazielly (10) e David (13).
mente, com o Pr. Rômulo
Senhor da seára, foi estudar teWeden Ribeiro.Dessa amizade,
ologia no Seminário Batista Reconheceu o missionários nortegular do Sul em Pinhais-PR, reamericano, William C. Kieffer
gião de Curitiba.Dentro do seque trabalhava em Catalão-GO.
minário, José Donizete percebeu
Depois que deixou a Igreja
a direção de Deus para sua vida
em Goiânia, José Donizeti rena obra missionária e seu decebeu o convite para trabalhar
sejo era ir trabalhar com brasina Igreja Batista Fundamental
leiros
nos
EUA.
Foi
em Catalão-GO e, nesse meio
desencorajado por muitos, detempo, conheceu a AMI-Assovido às grandes dificuldades,
ciação Missionária Independenprincipalmente financeiras.
te. Em alguns meses, passos
Os anos foram passando.
decisivos foram dados para que
Depois da formatura aceitou o
sua ida como missionário aos
convite para pastorear uma
Estados unidos se viabilizasse.
Igreja Batista Regular em
Ele está substituindo o missioGoiânia-GO. Em Goiânia, travou
nário Kieffer na IBF em Catalão
relacionamento com outros Bae, ao mesmo tempo se prepatistas Fundamentalistas do Temrando para ser enviado para
plo Batista Maranata e Templo
Boston.
Batista Ebenézer e, principal-

O PROJETO BOSTON
Em assembléia realizada
pela Igreja Batista Fundamental
de Catalão-GO, sob a liderança
do Pr. William C. Kieffer, no dia
quatro de maio de 2003 o Pr.
José Donizeti Rejes Rangel foi
apresentado à AMI e estará sendo enviado por esta igreja para
evangelizar brasileiros na região
de Boston, Estados Unidos.
Neste primeiro semestre de
2004 o missionário José
Donizete e o Diretor de Missões,
da AMI Pr. Carlos A Moraes,
deverão fazer uma viagem de
sondagem
aos
Estados
Unidos.No segundo semestre
de 2003 o Diretor Administrativo da missão, Pr. Antonio M.
Puoin, que permeneceu por seis
meses nos EUA fez vários contatos com pastores e igrejas da
região de Boston e constatou a
real necessidade desse projeto
que, pela graça de Deus, deverá ser viabilizado.Suas orações
e apoio ao Pr. José Donizeti são
fundamentais. Contatos com o
missionário: Rua 33, n 431 – Vila
Margon I – CEP 75.711-100Catalão-GO.
E-mail:
donibras@bol.com.br
e no site da AMI:
www.missaoami.com.br/
prdonizeti.htm,
telefone (64) 411-3522.

Adonai, uma benção de igreja
Em 1984 a Igreja Batista
Regular em Jardim Oriental,
convidou entre outras as irmãs
Maria do Carmo, Regina Reis
e Ivone Dezasso par fazer o
curso na APEC (Aliança PróEvangelização de Crianças).
Ao final desse curso foi exigido das alunas que se fizesse
uma “Classe de cinco Dias” e
a casa escolhida foi a da irmã
Mara no bairro Jardim Conceição. Junto com as irmãs já citadas houve a colaboração do
irmão Raimundo Nonato. O intuito do programa era
evangelizar crianças na região.
O número de crianças foi
aumentando gradativamente.
No último sábado, final do programa, estava marcado a despedida para aquelas crianças,
porém era notável no rosto de

cada uma delas a tristeza e o
descontento. Por causa disto
foi resolvido pela liderança a
continuação das atividades.
A quantidade de crianças
não parava de crescer, o espaço se tornava cada vez menor e o interesse das crianças
crescia cada vez mais. Era difícil cuidar de tantas crianças,
assim o Pastor
Marcos
Dezasso convidou o casal
Dermeval e Regina de Paula
para auxiliar neste ministério.
A Escola Bíblica passou a
ser realizada aos domingos.
Era notável a mudança na vida
daquelas crianças, tanto que
alguns pais faziam questão de
ir assistir as aulas e apreciar
tudo o que seus filhos estava
aprendendo.
Numa comemoração do

“Dia das Maes”, as mães das
crianças foram convidadas e
puderam perceber a importância do trabalho que estava sendo feito na vida de seus filhos.E
logo muitos visitantes adultos
chegavam para participar e
assim começou também a ser
realizados cultos. A freqüência
era muito boa e foi ficando
cada vez mais difícil realizar os
cultos na casa dos irmãos
Enéas e Mara do Carmo.Por
esse motivo, o Pastor Marcos,
em 1985 solicitou junto à Prefeitura de Osasco a permissão
para usar um espaço na creche do bairro. Pela vontade de
Deus a permissão foi concedida e a congregação passou a
realizar os cultos na creche
onde ficou por volta de 1 ano e
8 meses.

Pr. Fernando F. de Souza
Continua na página 4
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Genética desmascara Mórmons
jornaldeapoio@hotmail.com

Vamos fazer de 2004
o ano do avivamento
“Ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi;
aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos
anos faze-a conhecida; na tua ira
lembra-te da misericórdia”
(Hc 3:12)

Fundado em Abril de 1984

EXPEDIENTE

Jesus me salvou em 1967.
O missionário que foi usado por
Deus para me levar a
Jesus,Pr.James W.Rose, vivia
com toda intensidade na dependência do Espírito Santo. Recém chegado ao Brasil como
missionário da Igreja Batista
Tabernáculo em Greenville,
Carolina do Sul, EUA, através
da BIMI, uma missão Batista
Independente Fundamentalista,
Pr. James pregava a Palavra
de Deus com vigor e fervor. O
“primeiro amor”, transbordava
dos corações do grupo de pessoas daquela nova congregação. Pessoas de diversas partes da cidade estavam sendo
alcançadas através de conferências evangelísticas que
eram feitas debaixo de um circo de lona que mudava de alugar frequentemente. Eu conheci uma vida de comunidade.
A cidade de Batatais, com
muitas famílias descendentes de
imigrantes italianos, nasceu
enraizada na religião católica em
1839. A decisão de ir para
Batatais implantar uma igreja, foi
tomada pelo missionário enquanto aínda estava em São Paulo
aprendendo a língua portuguesa.
Um pastor da Assembléia de
Deus fora friamente assassinado em Batatais.No julgamento
um padre tentou defender o assassino, mas o juiz colocou todos os padres para fora da corte
eohomemfoisentenciado.Ofato
é que naquela época a nossa região ainda vivia sob forte discriminação dos “crentes”, mas em
sete anos a Igreja Batista Independente estava organizada e
sustentando seu primeiro pastor,
Domingos Avelino.
O que tem a ver esta história da igreja em que converti
com “fazer de 2004 o ano do
avivamento”? Tem tudo a ver,
pois era um tempo em que a
Bíblia era o centro de tudo o
que se falava e fazia.O alvo era
a centralidade de Cristo e, em
primeira instância, os avivamentos são gerados exatamente quando a Palavra e Cristo
ocupam o primeiro lugar com
ênfase na oração e na verdadeira santificação. Mesmo que
haja resistência e perseguição
a vida em verdadeira comunidade nos fortalece para um
crescimento adequado.
Em 2004 eu vou completar
37 anos de vida cristã. Durante essas quase quatro décadas
tenho visto alguns pregadores
almejando avivamento, pregan-

do e ensinando sobre avivamento, mas não temos tido um verdadeiro avivamento. Algumas
tentativas frustradas não passavam das emoções, como no
pentecostalismo que confunde
experiências psíquicas, com
ação do Espírito Santo. Outras
vezes as tentativas foram de
aparência de santidade através
de ações legalistas e critérios
duvidosos de formar caráter
cristão.
Mas, o verdadeiro avivamento, conforme conhecido em diversos lugares e momentos de
toda a história da igreja desde o
dia de Pentecostes, é bem diferente. Aquilo que alguns querem
usar para produzí-lo na verdade tem sido o resultado dos avivamentos. Uma receita simples,
que todos conhecemos bem,
mas praticamos mal é aquela de
II Crônicas 7:14 que coloca certos passos em ordem:”E se o
meu povo, que se chama pelo
meu nome, se humilhar, e orar,
e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos,
então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra”.A idéia aqui é
de comunidade povo de Deus.
Juntos e não isoladamente.
Avivamento bíblico é aquele
que começa com o povo de
Deus se humilhando, orando,
buscando a Deus de todo coração e mudando de vida como resultado de ver a sua glória. Isto
só pode acontecer através da
pregação correta da Palavra de
Deus, sem o nosso parecer preferencial. Quando há esse avivamento, o inferno percebe e
reage. A sociedade sente, pois
a promessa de Deus inclui “sarar a terra”, afetando a ordem social, política e econômica, por
causa dos efeitos da verdadeira transformação espiritual.
Voltando à época da minha
conversão, a década de 1960
creio que foi um período de grandes perdas para o Brasil. A igreja na qual me converti nasceu
em 1964, o mesmo ano da revolução militar. Em 1963 havia
explodido uma divisão na Convenção Batista Brasileira, na cidade de Curitiba-PR, com a formação da Comissão dos Treze
que estudaria um problema doutrinário sério surgido nas Igrejas
Batistas do Brasil sob a influência da chamada Renovação Espiritual. De molde puramente
pentecostal, o movimento acabou dividindo as igrejas.
Já são 40 anos de divisão,

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

sem que um avivamento bíblico realmente ocorresse.É bem
possível que a conclusão das
decisões em 1963 tenha atrapalhado a vinda de um avivamento, pois até hoje, a nível nacional, não temos tido
avivamento.Nem na chamada
“renovação”, nem nas igrejas
“tradicionais”.
No ano de 2004, a igreja
em que eu me converti completa 40 anos. Uma geração
bíblica tem a duração de 40
anos. Acredito que estamos iniciando em 2004, uma segunda
geração
dos
Batistas
Fundamentalistas no Brasil.
Poucas Igrejas Batistas
Fundamentalistas foram organizadas muito antes dessa
época. Se olharmos para os
primeiros missionários Batistas
Fundamentalistas, vamos retroceder até 1936 e encontrar
os que foram enviados pelos
Batistas Regulares de duas
missões independentes,
Baptist Mid-Missions e
Association Of Baptists For
Word Evangelism. As primeiras igrejas por eles organizadas nos estados do Ceará,
Amazonas, Acre e Rio Grande do Norte tem cerca de 60
anos. Como a expectativa de
vida para uma geração bíblica
é de 70 anos, estamos às portas de terminar, não apenas os
40 anos de deserto, como também a sobrevivência dos últimos líderes que duram 70
anos.
Vivemos uma época de crise e de muita confusão acerca
da obra do Espírito Santo e o
que prevalece, na maioria das
vezes, é a opinião de alguns
sobre a dos outros, enquanto
a doutrina bíblica fica de lado
Falta discernimento e, sem
discernimento, os ventos de
doutrinas balançam as igrejas
locais. É hora de nos prepararmos para a batalha ouvindo a
trombeta (I Co 14:8). Avivar é
despertar, tornar mais vivo, realçar, estimular e reanimar-se.
Avivamento é o remédio
adequado para épocas de crises. É quando tudo parece perdido que Deus intervém. O avivamento verdadeiro é a prova
de que Deus não desiste da
Igreja. Nós somos a igreja. Nós
somos, hoje, o povo de Deus e
o que temos que começar a fazer é humilhar-nos, orar, buscar
a face de Deus e mudar de vida.
Todos nós, juntos, pois precisamos viver em comunidade.

CONTATOS
Caixa Postal 125 - 14300-000
Batatais-SP- Tel.: (0xx16) 3761-0749
e-mail: jornaldeapoio@hotmail.com

EDITOR
Pr. Carlos Alberto Moraes - MTb 35.664
COMPROMISSO
Este periódico é BATISTA em governo e
doutrina, é INDEPENDENTE em operação,
é FUNDAMENTALISTA em posição
e SEPARADO por convicção.

IMPRESSÃO
Gráfica e Off Set O Jornal
Telefax: (16) 3761-6282
graficaojornal@netsite.com.br

Os artigos assinados
são de responsabilidade
dos autores.

A Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos Últimos
Dias foi fundada sobre os
ensinamentos, ocultistas de
Joseph Smith (1805-1844),
conforme escritos no Livro
de Mórmon, uma espécie
de tradução de escritos antigos em supostas placas
de ouro escritas, segundo
os adeptos do grupo, por
volta do ano 598 . Mas
sabe-se que, na verdade,
são textos do século XIX.
O mormonismo é uma fraude, tanto no que se relaciona às suas escrituras como
nas práticas.
Recentemente, outra
fraude dos mórmons foi
desmascarada pela ciência
através de pesquisas
genéticas.Um vídeo lançado por uma igreja de
Brigham City (Utah-EUA)
sob o título:”DNA contra o
Livro Mórmon”, caiu como
uma bomba sobre os
mórmons nos Estados Unidos. No ano de 2003 (de
março a agosto) foram vendidas quase 30.000 cópias
do vidro para diversas partes do mundo e a procura
cresce a cada dia, conforme
declarações do pastor da
igreja de Brigham, Joel
Kramer (Salt Lake TribuneAgosto 2003).
O vídeo traz entrevistas
com
sete
cientistas,
geneticistas e antropólogos

que pesquisaram a herança
genética dos índios norteamericanos. Há muito tempo a ciência afirma que os
antepassados dos índios
vieram do Nordeste asiático para a América do Norte
e dali se espalharam em direção à América do Sul.
O livro de Mórmon, afirma que eles têm uma origem diferente: aproximadamente 600 anos antes de
Cristo um grupo de hebreus
teria chegado de navio ao
Novo Mundo. Kramer e os
cientistas entrevistados no
vídeo afirmam que, se isso
fosse verdade, teria de ser
possível comprovar sua origem comum, através de estudos da herança genética.
Mas os resultados provaram
o contrário.
Em março de 2000 o cientista australiano Simon
Southerton, “bispo” dos
mórmons em Brisbane, expôs na internet suas dúvidas
em relação à doutrina
mórmon. Ele escreveu que
os testes de DNA realizados
na década de 90 em mais de
dois mil índios de mais de
cem tribos diferentes produziram resultados muito evidentes: em todas as análises, praticamente sem exceção, o DNA dos índios era
aparentado com o dos povos asiáticos, principalmente do Sul da Sibéria.

Para Southerton, as provas não deixam dúvidas: os
nativos norte-americanos
não
são
de
origem
judaica.Isso mostra que é
falsa a afirmação do Livro
de Mórmon de que no primeiro século depois de
Cristo milhões de descendentes de uma tribo judaica, os chamados lamitas,
viviam no Novo Mundo.
Southerton não conseguiu ignorar os fatos que se
apresentavam diante dele,
e pediu demissão do seu
cargo como bispo.
O
bispo
mórmon
Seutherton começou a ler o
Livro de Mórmon com outros
olhos e, continuamente descobria novos absurdos.
“Não consigo acreditar em
mais nada do que a Igreja
Mórmon (Igreja de Jesus
Cristo dos Santos dos
Ùltimos
Dias)
ensina.Praticamente cada
uma de suas doutrinas
distorce os fatos e cala sobre o que é verdade, tentando manter a fé nos santos
dos últimos dias (como se
auto-designam
os
mórmons), que, em sua
maioria, são pessoas que
buscam a verdade”.
Factum 6/2003 Chamada da
Meia-Noite 12/2003-12-29
Para saber mais leia “Os
Fatos Sobre os Mórmons”

“Os maiores inimigos da liberdade não
são os que a oprimem, mas os que a deturpam” (Vincenzo Gioberti).

“Nunca deixe o que você não pode fazer
atrapalhar aquilo que você pode fazer” (Anônimo).

“Pense como uma pessoa de ação e aja
como uma pessoa que pensa” (Henri Louis Bérgson).

“A mudança pode ser difícil, mas qual é a
alternativa?” (Hunt).

“Uma mudança sempre
deixa o caminho aberto
para outra” (Maquiavel).

“O homem deve criar as
oportunidades, não
apenas encontrá-las”
(Francis Bacon).

“A maioria prefere ser
arruinada pelo elogio a ser salva pela crítica”
(N.V.Pearle).
“Procure oportunidade e não segurança”
(Anônimo).
“A distância mais longa é entre a cabeça
e o coração” (Thomas Merton).

“Estamos todos
condenados
à
civilização.Ou progredimos com ela,
ou desaparecemos. (Euclides da

Cunha).
“Nenhum homem que não domine a si
mesmo é livre” (Epíteto).
“Se eu fui capaz de ver mais longe, é porque estava de pé nos ombros de gigantes “(Sir
Isaac Newton).

White.Precisamos orar pelos crentes fiéis a
Deus nos E.U.A para que não desistam da pregação da Palavra de Deus. (S.E.S).

Garanhuns-PE
Que coluna abençoada o “Espaço Cultural”, do Luiz J. Gintner! Sempre trazendo informações de grande utilidade para os leitores do J.A Quase que pulo da cadeira pela
alegria que me causou as referidas notas do
Gintner a respeito do grande povo “os
Valdenses”, na matéria “Torre Pellice, O Mais
Antigo Enclave Evangélico na Itália” No livro,
O Rasto de Sangue, os Valdenses figuram
como parte dos ancestrais Batistas de hoje.
Seria uma grande benção, que a coluna “Espaço Cultural” nos trouxesse mais informações
sobre os Valdenses.(J.T.M.)
São Paulo – SP
Conheço bem a situação espiritual nos
E.U.A e parabenizo o J.A pela publicação da
matéria “A Nova Religiosidade nos Estados
Unidos da América”, assinada pelo Dr. James

Natal - RN
Muito lúcido o editorial da edição 133 do J
A tratando do fundamentalismo. O editor tocou em um ponto muito importante ao mencionar que “em termos apologéticos a batalha
fundamentalista de hoje não é a mesma que
foi travada no início do século XX pelas igrejas americanas”.O grande dilema dos
fundamentalistas de hoje pode ser comparado d seguinte forma: estamos usando armas
inadequadas, pois combatemos com espadas
enquanto os adversários usam mísses, satélites, etc. Precisamos realmente soltar a Palavra de Deus, expondo-a aos corações.
(P.R.M.S.).
Rio de Janeiro-RJ
Sou membro de uma Igreja Batista
Conservadora.Não sei se ela poderia ser classificada como “Fundamentalista”, até porque
não conheço bem essas classificações.Eu
não conhecia o J.A. até recentemente, quando um irmão me doou 2 exemplares.Acho que
sou fundamentalista e não sabia, por isso vou
manter contatos. (R.G.E).
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O segredo da ostra

Nós traçamos o curso,
agora vamos mantê-lo
Eu tenho ouvido da apreciação de muitos homens durante o
último ano sobre o meu livreto “Traçando o Curso”.Foram feitas
algumas boas sugestões e levantadas algumas questões que
precisam ser equacionadas. “Traçando o Curso” está sendo
revisado e reeditado. A segunda edição inclui muitas das sugestões que foram dadas e responde às questões levantadas.
Em nossa reunião em Concord, New Hampshipe, um dos
mais abençoados encontros nacionais que já tivemos, algumas
coisas importantes aconteceram.A mensagem sobre Avivamento tocou no ponto certo.Dr. Chuck Phelps e seu pessoal mostraram o tipo de liderança e o espírito de servo que nós temos
pedido para todos em “Traçando o Curso”.Nós aprovamos apenas duas resoluções este ano, e uma delas foi uma declaração
de apreciação para o Dr. Phelps e a Igreja Batista da Trindade
por ter sido anfitriã deste encontro e por ter realizado um trabalho excelente.
A outra resolução é a expressão unânime da Diretoria da
FBFI- Fundamental Baptist Fellowship International (Comunhão
Internacional de Batistas Fundamentalistas) e dos membros
presentes em Concord, New Hampshire.Trata-se da Resolução 03:01” O Princípio de Companheirismo”, como segue:
“A Comunhão Internacional de Batistas Fundamentalistas
reafirma sua identidade como uma comunhão de indivíduos que
crêem na Declaração de Propósito e Declaração de Fé da Constituição da FBFI. Nós acreditamos que esta Comunhão é vital
para o encorajamento de homens santificados em todo o
mundo.Ao avançarmos e encararmos novas batalhas, é essencial que sejamos guiados pelos Espírito Santo e pelas Escrituras, para corretamente identificarmos amigos e inimigos.Nós
conclamamos a liderança da FBFI, tanto agora como no futuro,
para que busque cuidadosamente a face de Deus para identificar quais assuntos são essenciais ao nosso movimento e em
quais assuntos nós podemos concordar em discordar. Nós precisamos manter os conceitos de unidade e pureza em tensão
dinâmica.O espírito de nossos encontros deve ser cortês em
áreas onde nós legitimamente discordamos ainda que ousados
na defesa das doutrinas de base que nos unem.Através dos
ministérios da FBFI nós sempre buscaremos encorajar e fortalecer as mãos dos servos fieís de Deus.Nós apreciamos o exemplo de nosso Presidente, Dr.Rod Bell, que ensinou e modelou
este “Princípio de Companheirismo” e nos estimulou a apoiar
este padrão ao encararmos os desafios do futuro tendo uma
posição e disposição completamente bíblica”.
O Conselho concordou com esta Resolução, na íntegra, em
nosso Encontro de Inverno e, ao Comitê de Resoluções foi
delegada a responsabilidade de preparar uma Resolução no
Princípio de Comunhão. Esta curta declaração expressa, clara
e suscintamente, o que eu tenho tentado comunicar em diversos escritos.Meu desejo para esta Comunhão é que mesmo
que sejamos separatistas e tenhamos que ficar firmes contra
acordos e erros com os quais não cruzaríamos espadas, não
podemos separar-nos de irmãos por coisas não-essenciais..
Nós trabalhamos muito tempo e duramente para construir
uma Comunhão que oferece um lugar de encorajamento e
edificação para verdadeiros Batistas Fundamentalistas e Separatistas que estão batalhando pela Fé sem deixar levar-se pela
carne. Meu tempo ao leme está chegando ao fim. Tudo que eu
tenho tentado fazer é desafiar a tripulação para evitar que o navio
bata nas pedras ao velejar para o futuro em águas revoltas.Mas
Deus tem que estar no controle.
No encontro em New Hampshire, o Conselho Executivo elegeu por unanimidade o Dr. John Vaughn para ser o próximo Presidente da Comunhão Batista Fundamentalista Internacional. Eu
já declarei minha confiança no Dr. Vaughn e acredito firmemente que Deus o trouxe à nossa Comunhão para tomar o
leme.Como Presidente eleito, ele e eu continuaremos a trabalhar bem próximo um do outro durante o tempo de transição até
que ele seja empossado na Reunião Nacional que acontecerá
na igreja da qual ele faz parte, a Igreja Batista da Fé, em Junho
de 2005.
Davi ministrou para sua geração durante 40 anos, e descansou com seus pais.Eu tenho ministrado para minha geração
durante 42 anos, e um dia eu descansarei com meus pais. Descansarei tranqüilo, pois acredito que o Dr. John Vaughn levará
a Comunhão Batista Fundamentalista Internacional a maiores
e melhores coisas, e Deus o usará grandemente no século XXI.
Eu quero que vocês orem pelos nossos líderes enquanto eles
nos ajudam a fortalecer nossas mãos para o combate.Este é o
desejo do meu coração.Eu agradeço a Deus pelo privilégio que
tenho tido de servi-lo.
Tanto pela Resolução do Princípio de Comunhão, como pela
eleição do Dr. Vaughn para presidência da FBFI, nós traçamos
o curso.Agora vamos mantê-lo ao continuarmos encorajando
os pastores e seus rebanhos através das reuniões de comunhão e textos escritos(Artigos na revista Frontline), até que nosso
precioso Senhor retorne.
N.R. A Fundamental Baptist
Fellowship Internacional
congrega mais de 5.000
pastores batistas de Igrejas fundamentalistas

A alguns anos atrás surgiu a oportunidade de passar
um tempo com um menino
excepcional, em todos os
sentidos. Ele não andava
desde o seu nascimento e
sabia que ia passar toda sua
vida numa cadeira de
rodas.Ele tinha toda razão
para reclamar ou ficar
magoado.Mas não, ele era
um doce garoto.Foi surpreendente
quando
ele
falou,”Estou tão contente por
que Deus me faz assim!” Então, a pergunta lógica era:
“Por que você está contente?
“A resposta dele? “Porque se
eu não fosse assim, talvez
eu não precisasse confiar
tanto em Deus. Eu sempre
vou depender dEle”. Vindo
de um menino de dez anos,
nos fez sentir pequenas perto da grande sabedoria daquele jovem amigo. Ele, certamente com a ajuda dos
pais, também extraordinários, decidiu, como ato de vontade, usar sua vida com todos os seus desafios, para a
glória e honra de Deus.
Ele nos faz lembrar de
uma criatura não tão nobre
quanto o homem que foi feito à imagem de Deus, mas
mesmo assim, uma criatura
de Deus. Esta criatura simples, a ostra, tem que passar
sua vida toda lidando com
irritações, inconveniências e
dor.Quando um grão de areia
entra e fica grudado dentro
da ostra, ela não pode pôr
para fora o que está lhe incomodando. Ela cobre aquele grão de areia com camadas de uma substância chamada nacre, uma camada
após a outra, até que do seu
sofrimento sai um objeto precioso, único, de grande valor
e beleza sem igual, uma pérola.
E o que é o nacre em nossas vidas? É nossa dependência de Deus. Quando nós

passamos tempo com Ele em
doce comunhão, lendo Sua
Palavra e orando, Ele vai cobrindo nossos “ grãos de
areia” com Sua presença e
Seu poder. Certamente teremos aflições e frustrações.
Nem Paulo, o grande apóstolo, ficou isento. Ele entendeu perfeitamente o que significava sofrer, e mesmo assim ele escreveu, “Por isso
não desanimamos; pelo
contrário, mesmo que o
nosso homem exterior se
corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a
nossa leve e momentânea
tribulação produz para nós
eterno peso de glória, acima de toda comparação,
“(II Cor 4:16,17) .Paulo vivia
na presença do Deus vivo,
se renovando diariamente.
Uma querida professora
da Escola Dominical disse
recentemente que ela tem
que ir para a fonte mais do
que uma vez, por dia, para
se renovar todos os dias, e
se manter no poder do Senhor e não nas suas próprias forças. Ela acha necessário voltar para a Palavra
durante o dia.Nós ficamos
tão satisfeitos conosco mesmos se estivermos em dia
com nossa leitura e com
nosso livrinho devocional!
Este é o “conceito nacre” –
sempre vivendo na dependência do Senhor.
E qual é o fruto? “Ora, o
Deus de toda a graça, que
em Cristo vos chamou a sua
eterna glória, depois de
terdes sofrido por um pouco,
ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar” ( I Pd 5:10) .Estes
são os frutos que queremos
em nossas vidas! ELE vai
nos conformar mais e mais à
imagem de Cristo – seremos
aperfeiçoadas. ELE, na pessoa do Espírito Santo, vai

nos manter no caminho reto,
para que nós, que temos corações corruptos, não vacilemos – seremos firmes sempre. Deus, que tanto nos
amou, que tem um plano perfeito para nossas vidas, que
está no controle de tudo que
entra em nossa vida. ELE
nos dará força- seremos fortificados. Ele é fiel e não
muda, e porque ELE é a rocha – teremos vidas
alicerçadas. Que pérola linda a nossa dependência
dEle produz!
Horatius Bonar, um grande homem de Deus, escreveu, “Se a pregação do
Evangelho vai exercer
grande influência sobre a
humanidade, deve ser, ou
por alistar homens extraordinários, ou por investir

em homens comuns com
poder extraordinário”. Os
frutos que vêm das nossas
tribulações são testemunhos vivos da força do Senhor atuando, em nossas vidas.
Enfim, qual é o segredo
da ostra? Ela usa a aflição
ou dificuldade que o Criador
deixa entrar na sua vida a fim
de não somente sobreviver
ao incômodo, mas para produzir fruto “... a provação da
vossa fé, uma vez, confirmada, produz perseverança.
Ora, a perseverança deve ter
ação completa, para que
sejais perfeitos e íntegros, em
nada deficientes”(Tiago
1:3,4). Nós, também podemos produzir pérolas perfeitas e integras para deixar aos
pés do nosso Salvador.

Rosiris B.C. Ferreira
Rénny Snare
Co-editoras, Missão Mulher

Foto Notícia
A foto mostra, da esquerda para a direita, Rose, Juca, Júlia, Abner e Fillipi.No seu
trabalho como missionário OANSE, a família Cerpe tem abençoado muitas igrejas,
tanto no estado de São Paulo, como no
Amazonas e Minas Gerais.Diversas igrejas novas estão iniciando o trabalho
OANSE. Em todos os eventos realizados
no ano de 2003 a participação de igrejas
superou as expectativas.Dia 31 de janeiro
a SETRO será realizado na PIB Jd.Zaíra,
Mauá-SP. E no dia 7 de fevereiro na Região Norte de São Paulo.Contatos com a
família Cerpe: Caixa Postal 910-CEP12940-972- Atibaia-SP, ou pela Internet: Email:jucacerpe@ familiaoanse.com.br, telefone (11)4411-9319.
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PIB Regular de Benjamim Constant
consagra seu primeiro pastor
“T
enho que
“Tenho
engolir isso?”
Se o ser humano fosse alimentado apenas pelo paladar,
seria mais fácil exercer o discernimento, uma vez que outros órgãos dos sentidos (olfato, visão, audição, tato) ajudam no reconhecimento dos alimentos. Outra fonte de ajuda é a descrição nutritiva na embalagem de cada produto
industrializado. A questão é... Não só de pão viverá o homem.
As pessoas tem outros apetites extremamente intensos,
chamados na Bíblia de a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida - I Jo 2.16.
Desde a criação, o Senhor fez restrições quanto ao “cardápio.” Apesar da variedade das refeições, das idéias, dos
valores, dos livros, dos filmes, da moda, o discernimento
exclusivo para o homem e a mulher foi dado pré e pós Éden.
É claro que antes da Queda, a percepção era perfeitamente
aguçada, mas a voz do criador continua nos escritos de
Paulo: Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas - I Co 6.12.
A antiga serpente continua oferecendo o fruto proibido.
O seu discurso não mudou:
EXPERIMENTA! EXPERIMENTA! EXPERIMENTA! A
inevitável pergunta do cristão é tenho que engolir isso?
Certa ocasião, uma equipe de adolescentes judeus foi
obrigada a mudar de país, de cultura, de idioma. Estudaram na melhor universidade da Babilônia e submeteram-se
a um concurso para assessorar o imperador da época,
Nabucodonosor. O vaidoso rei escolhia moços brilhantes
entre os cativos para assimilarem os costumes, a religião e
a identidade da nação colonizadora, mudaram até os seus
nomes pessoais. A postura de um desses jovens desencadeou o enredo do livro que leva o seu nome:Resolveu Daniel
firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei,
nem com o vinho que ele bebia; então pediu ao chefe dos
eunucos que lhe permitisse não contaminar-se - Dn 1.8.
O que estava por trás de uma decisão tão radical? De
acordo com os padrões orientais, aquele tipo de refeição
era uma aliança, um pacto com o paganismo, uma porta aberta para bebidas alcoólicas e comidas consagradas a deuses pagãos e seus cultos. Além do mais, não eram preparadas conforme a Lei.
Sempre houve uma hegemonia política, uma dominação
de uma etnia sobre a outra na História. Aspectos do tempo
de Daniel (605 A.C.), encontram paralelos na época atual.
A diferença é que o cardápio está mais sofisticado, mais
sedutor. As facilidades no mundo globalizado estão fazendo os cristãos salivarem, desejarem com avidez a farta mesa
do banquete: TV a cabo, revistas pornográficas, vídeogames sinistros, “camisinhas” distribuídas gratuitamente, casas de produtos eróticos, motéis, carros com poltronas
reclináveis, internet, filmes incitando à violência e à sexualidade precoce, a apelação lasciva da mídia... Cresce o
número dos pais que permitem filhos/filhas dormirem com
os namorados/namoradas, em suas próprias casas, debaixo dos seus narizes.
Ao clicar botões, têm-se acesso a tudo no mundo real e
virtual, em qualquer lugar e a qualquer hora. A diferença é
que o Daniel podia escolher se ingeria ou não o menu, hoje
é o cardápio que está engulindo a todos e levando-os a mergulharem nessa cultura consumista, amoral e voltada para
o prazer irresponsável.
É necessário ter a postura do Daniel diante da mesa
mundana:
Não perca suas referências diante das mudanças abruptas e testes sobre a sua pessoa. São oportunidades para o
seu compromisso com Deus tornarem-se evidentes.
Cuidado com as tentativas de esmagamento da sua identidade por meio das grifes, das marcas e dos padrões de
beleza inatingíveis.
Em cada geração Deus levanta homens e mulheres para
serem pessoas-chaves, agentes de transformação para
desestruturarem sistemas e estilos de uma cultura “rolo-compressor.”
É necessário dizer não por obediência à Deus, quando
a pecaminosidade latente pede para dizer sim aos pratos
sedutores da churrascaria “Comamos e Bebamos.”
É melhor a comida vegetariana dada por Deus do que o
boi cevado e com ele o ódio (Pv 15.14), a aids, a culpa, as
drogas, o cativeiro, a conta no vermelho, a dor dos que nos
amam...
Pense nas conseqüências! Não engula tudo que lhe é
oferecido! Faça parte daquela Sociedade de Abstinência fundada pelo Daniel da Bíblia. Sabe o que vai acontecer? O
seu semblante, a sua formosura, a sua alegria, o seu interior serão incomparavelmente mais saudáveis do que aqueles que comem e bebem juízo para si.

O dia 26 de outubro de 2003 tornou-se uma data memorável
para o Alto Solimões. Naquele dia foi consagrado na Primeira Igreja Batista Regular de Benjamim Constant-AM, o pastor Cristiano
Penedo Dias, natural da mesma cidade, fruto do trabalho desta
igreja onde teve o privilégio de conhecer o Senhor Jesus. Cristiano
estudou num programa de treinamento da própria igreja (seminário local) e, ao mesmo tempo, nos últimos sete anos esteve envolvido diretamente no programa de discipulado com o ministério do
missionário da AMI, Pr. Josué Amaral.
No parecer do missionário Josué Amaral esta data é história para
os Batistas Fundamentalistas, pois ele acredita que o Cristiano é o
primeiro de muitos outros líderes que estarão somando para o reino de
deus naquela região do Norte do Brasil que carece de outras igrejas.
O Pr.Cristiano foi ordenado após ter sido preparado doutrinariamente e trabalhado dois anos como co-pastor do Pr. Josué.Em
2003 desenvolveu sozinho o seu ministério liderando a equipe de
obreiros locais que apóiam os trabalhos da igreja, do seminário,
da congregação, dos pontos de pregação entre os ribeirinhos e a
escola que funciona com o apoio da igreja.
A Primeira Igreja Batista Regular de Benjamin Constant teve
um significativo desenvolvimento estrutural nestes últimos anos,
tanto na liderança quanto nos seus propósitos. O missionário, Pr.
Josué Amaral, desde a sua chegada àquele campo tinha como objetivo formar liderança e equipá-la, por isso focalizou seus esforços

Da esquerda para direita: missionário Pr. José Nascimento
e Souza, Pr. David de Moura, Mendes, Pr. Henrique
Scheltman, Pr. Eduardo Vieira dos Santos e Pr. Josué
Amaral da Silva.Ordenação do Pr. Cristiano Penedo Dias.

no ensino, motivo pelo qual foi desenvolvido o seminário local.
Com o passar dos anos, a palavra do Senhor estava agindo
de tal forma que a igreja começou a mudar a sua visão a respeito
do Reino de Deus, surgindo uma nova identidade. Nasceram vários ministérios de apoio, um grupo de apoio missionário foi desenvolvido para auxiliar a congregação e os pontos de

Pr.Cristiano Penedo Dias, Pr. Josué Amaral, Cristiane
N.Dias e o filho Henrique sendo apresentado ao Senhor
em outubro de 2003.

pregação.Com o desenvolvimento de visão missionária acabou a
apatia que atrofiava toda a igreja e, à medida que o povo se envolvia gradativamente com outros projetos missionários, o trabalho
crescia tanto numericamente como organicamente.
É fato que a cidade de Benjamim Constant é de difícil acesso
para os que não estão lá.Mas trata-se de uma cidade localizada
em lugar estratégico no Alto Solimões que se constitui em um
campo fértil para o trabalho missionário.Todos devem contribuir
com suas orações para que aquela região do nosso Brasil seja
evangelizada A PIBR está crescendo na sua visão de alcançar
aquela região e você poderá contribuir para isso orando e incentivando aqueles irmãos na sua jornada.
O Pr. Cristiano é jovem e tem uma visão otimista para a Igreja,
entendendo que o ministério de discipulador é importante e vital para
o pastor que almeja ministrar em uma igreja equilibrada na palavra.Ele
acredita que equipar os crentes é uma tarefa interminável e, por isso
mesmo, exige obreiros incansáveis. Para cumprir efetivamente a
Grande Comissão é necessário fazer discípulos, tanto no trabalho
um por um como nos pequenos grupos de crescimento.
Para contatos com o Pr. Cristiano Penedo Dias, Caixa Postal
22,CEP-69630-000-Benjamim Constant.-AM.

Adonai,uma benção de Igreja
Continuação da página 01
Enquanto isso, a Igreja em
jardim Oriental, que já estava
responsável por esse trabalho,
decidiu comprar um terreno
para a construção de um
templo.Em pouco tempo o terreno foi comprado à Rua
Paulista, n. 756.Após a elaboração do projeto, deu-se início
à construção que foi um trabalho árduo.Em 1990 ficou pronto
o salão onde passou a ser realizado os cultos.
Em 1991, o casal Enéas e
Mara do Carmo deixaram a direção da congregação que passou a ser liderada por diáconos
da igreja em Jardim Oriental.
Meses depois, um outro casal,
Rui e Pâmela assumiram o trabalho por mais ou menos 1
ano.E logo após o irmão Arnon,
enviado pela Igreja em Jd. Ori-

ental, ficou na direção da congregação.
Em 1992, a igreja em Jd.
Oriental enviou para a congregação o irmão Altair Porcino dos
Santos, na época esse irmão
era seminarista.A congregação
nesse período teve um crescimento considerável, muitos trabalhos eram realizados e com
autorização da Igreja Mãe foi
implantado o Clube Oanse na
congregação. Este programa
envolvia diversos membros que
passavam a ter maiores responsabilidades. Em 1993 o irmão Altair deixou a congregação para assumir um outro ministério em Minas Gerais,
Em 1994 a congregação
teve seu primeiro pastor. O Pastor Antônio Severino de Barros
assumiu o pastorado da con-

gregação no mês de fevereiro
de 1994 e ficou até dezembro
de 1996.
Em 1997 a congregação
em Jardim Conceição ficou novamente sem pastor e passou
a ser liderada por uma equipe
de membros da própria congregação que eram auxiliados pela
igreja em Jd. Oriental. O irmão
Arnon, diácono de Jd. Oriental,
novamente esteve responsável
pela congregação por alguns
meses.
Neste ano a congregação
junto com a Igreja Mãe estava
pesquisando alguns nomes
para assumir a liderança deste
trabalho. Após a avaliação de
alguns possíveis candidatos foi
escolhido o irmão Fernando
Ferreira de Souza, na época seminarista e membro da Igreja

Batista Regular em Jardim São
Jorge. O irmão Fernando aceitou o convite da Igreja e assumiu este ministério no dia 10 de
janeiro de 1998 e permanece
até hoje, depois de ter sido ordenado ao pastorado.
No dia 21 de novembro de
1998 a congregação se organizou juridicamente. E no dia 14 de
agosto de 1999 realizou o culto
de organização eclesiástica.
Neste culto a Igreja Batista Regular em Jardim Oriental, representado por seu pastor presidente, Pr. Marcos Dezasso, declarou a Igreja Batista Regular
Adonai emancipada, passando
assim da qualidade de congregação para igreja autônoma e independente. Hoje, para a glória do
Senhor, a Igreja é uma benção e
conta com 60 membros.

Contatos:
Caixa Postal 102 - CEP 11.520-970 - Cubatão-SP
E-mail: snare@attglobal.net

Nosso Propósito:
• Promover Comunhão
• Edificar o Corpo de Cristo
• Cooperação ativa na obra
missionária

Informações: Reny (11) 5928-3277
Assinatura: Maria dos Anjos: (11) 5821-5646
Distribuição: Rita (11) 5872-1853

Assinando Missão Mulher
você estará colaborando
com a obra missionária

PUBLICAÇÃO QUADRIMESTRAL DA SAIBRES

Rénny e Rosiris
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Como nasceu a primeira Igr
eja
Igreja
Batista Bíblica em For
taleza
Fortaleza
A história da Primeira Igreja Batista Bíblica em Fortaleza-CE
tem tudo a ver com a minha conversão. Em janeiro de 1991, deixei a cidade de Garanhuns-PE por motivo de transferência.Na
época eu ainda estava na ativa do Exército Brasileiro. A minha
vida era um caos. Sem Cristo, eu ia de mal a pior em todos os
aspectos da vida.
Ao deixar Garanhuns eu disse que jamais voltaria àquela cidade, pois ali tinha vivido os mais sérios problemas da minha
vida.Todos os males se acumularam ali através de uma vida dissoluta.

À esquerda, o
Diácono
Francisco
G.dos Santos e
o Pr. Elísio P.
Simões.

No auge do desespero, no final de 1992 e início de 1993, resolvi permitir que Deus agisse na minha vida e Ele começou a
fazê-lo.A primeira coisa concreta que Ele fez foi me levar de volta
a Garanhuns-PE.Esse foi o primeiro milagre, pois eu ainda não
tinha tempo suficiente para ser transferido.O mínimo para poder
pedir transferência seria três anos e eu tinha apenas dois anos
em Fortaleza-CE.Mas, Deus é Deus e Ele moveu os corações
das autoridades e aconteceu a transferência.
Lá estava eu de volta a Garanhuns.Estávamos em maio de
1993. Voltar a Garanhuns, foi voltar à família, pois ao mudar-me
para Fortaleza eu havia sido o “pai pródigo” que deixou a família e
foi gastar a vida dissolutamente.O plano do Senhor já estava em
ação.Os meus filhos estavam freqüentando a Igreja Batista Bíblica em Garanhuns e, na semana que antecedeu o “dia dos pais”,
eles trouxeram um convite para que eu me fizesse presente no
culto onde os pais seriam homenageados.Aquele segundo domingo
de agosto de 1993 foi o dia mais feliz da minha existência, porque
tive minha experiência pessoal com o Senhor Jesus. Eu vi a Sua
glória e recebi-o e o seu Espírito veio habitar em meu coração.Fui
convertido (João 7:38-39) e passei a ser o templo do Espírito Santo.
Daquele dia em diante Jesus vem trabalhando diariamente na
minha vida e nos meus familiares.Me entreguei totalmente ao Senhor e Ele tem me capacitado sobremodo.Me esforcei para buscar o conhecimento da Palavra de Deus e comecei a participar de
alguns cursos básicos de discipulado, aluno assíduo da E.B.D. e
depois freqüentei o Seminário do Norte.Mas o melhor e mais eficiente preparo foi na “escola do Pr.João Tenório Moura”, pois foi
com aquele servo de Deus e suas múltiplas experiências, que
mais aprendi.
No que se refere à história da Primeira Igreja Batista Bíblica
em Fortaleza-CE, ela já estava nos planos do Senhor.Por diversas vezes, lendo a Palavra de Deus, Ele me falou que haveria de
me dar um ministério e um rebanho para apascentar e que não
seria em Garanhuns-PE.Cada vez que o Senhor falava comigo o
meu coração palpitava e me vinha à mente a cidade de FortalezaCE.

Em 1996 eu fui promovido e me surgiu novamente a oportunidade de transferência.Nessa hora fui um Jonas.Ao invés de pleitear Fortaleza, solicitei para a região Norte.Eu optei por Rio Branco-AC, Santarém-PA e Porto Velho-RO. Mas a transferência veio
de cima para baixo e Deus determinou que seria para FortalezaCE!
Não havia dúvidas de que o Senhor queria uma igreja ali.Logo
que cheguei em Fortaleza, começamos a realizar cultos na calçada da casa da minha mãe. Durante meses ficamos ali.Quando já
estávamos com um bom número, alugamos um prédio na esquina
da mesma rua e iniciamos a nova igreja como Congregação da
Igreja Batista Bíblica de Garanhuns-PE. Tempos depois, a pedido
dos membros da Congregação Batista Bíblica em Fortaleza, junto
à Junta Batista Bíblica de Pernambuco, em 27 de junho de 1999,
foi organizada a Primeira Igreja Batista Bíblica em
Fortaleza.Concomitantemente fui ordenado ao Santo Ministério
Pastoral juntamente com o irmão Francisco Gomes dos Santos
eleito Diácono.O concílio de pastores que me ordenou aconteceu
no Acampamento Batista Betel (Brejo dos Coelhos), GaranhunsPE, durante o Encontro Regional de Pastores.
Deus é fiel. Continuo trabalhando na seára do Senhor, no
Ceará, com dedicação, afinco, fidelidade e amor. O lema da nossa igreja é, “Lugar de Misericórdia”, pois é pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã, que nós continuamos.A minha
família já tem alguns convertidos, inclusive a minha mãe. Eles se
reuniram e decidiram doar a casa da família, aquela onde os cultos começara na calçada, para construirmos o templo.Fizemos
as devidas reformas, para tomar aspecto de templo, e em outubro
de 2001 já estávamos em nosso próprio local de culto.Vamos continuar pregando o Evangelho até que Cristo volte.
Quero terminar agradecendo publicamente, de todo coração e
em nome de Jesus, o amigo e irmão, Pr. João Tenório Moura, por
tudo o que ele fez e continua fazendo pela expansão do Reino de
Deus,pela pregação do Evangelho, não só em Pernambuco, como
em todo o território Nacional. Que o Senhor continue abençoando
o seu ministério abundantemente para a honra e glória do Senhor
(Efésios 6:24).
Pr. Elísio Pires Simões

Pr. Elísio P.Simões e família (esposa e filhos)

REDE DE RADIODIFUSÃO
BÍBLICA
Agora você pode ouvir pela internet, 24 horas por dia, a
R.R.B. – Rede de Radiodifusão Bíblica, uma rádio totalmente cristã.

Ouça e divulgue

Depois do natal,
camelos galopando
O que é isso? A gravura que estava nas minhas mãos, oriunda do boletim de uma Igreja dos Estados Unidos apresentava
algo diferente.O versículo bíblico era o mesmo: “E, entrando na
casa, acharam o menino com Maria sua mãe e, prostrando-se,
o adoraram; e abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas: ouro, incenso e mirra” (Mateus 2:11).
Os magos estavam vestidos com suas roupas de costume, de reis orientais.Cada um tinha seu presente nas mãos,
bem à vista.Até aquele momento em que a figura chegou às
minhas mãos, eu não havia pensado muito no assunto, mas
não acredito que tenham feito aquela longa viagem segurando
suas oferendas naquela posição tão cansativa.Será que elas
viajaram com aquelas coroas nas cabeças como mostra o desenho? E as ricas vestimentas? Mesmo os melhores tecidos
teriam que mostrar algum desgaste depois de atravessar o deserto na corcova de um camelo fedorento!
Mas não foi isto o que mais me despertou a atenção naquela
figura.A maior parte das pinturas ou gravuras dos cartões de Natal
mostram os reis quase em “slow motion”, quase sem movimento
enquanto olham para a estrela que vinham observando e seguindo por muito tempo.Os versículos 9 e 10 dizem, “E, tendo eles
ouvido o rei, partiram; e eis que a estrela, que tinham visto no
oriente, ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o
lugar onde estava o menino.E, vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria”.
O que você acha que significava para aqueles magos o fato
da estrela ter parado? Poderia significar muitas coisas.Os longos anos de buscas e pesquisas haviam terminado! A espera
valeu a pena.Era um galardão para aqueles estudantes.Também
significava que eles deveriam apressar-se para chegar até onde
o menino que havia nascido estava, pois quando viram a estrela significava que ele já havia nascido.Eles chegariam bem depois do Natal.E foi exatamente aqui que eu observei algo diferente
naquela
gravura:Os
camelos
estavam
galopando!”Apressa-te camelo velho! Mexa-se seu rabugento
de pele dura.Agora não é tempo de dormir Precisamos chegar
depressa. Não podemos deixar um Rei esperando!”
Isto realmente era bem diferente na gravura.Os magos e os
camelos não estavam parados.Eles tinham apenas as noites
para caminharem e precisavam galopar, correr.Aqueles magos
eram homens que tinham um alvo! Eram homens com um propósito definido e, por isso, estavam em ação.Seus animais, o
único meio e condução sendo fustigados para cumprir a demanda da hora.O novo rei nasceu.A estrela estava marcando o
lugar.Havia urgência em chegar para ver o rei, pois temos presentes para lhe dar.Aqueles magos também eram reis e reis
são treinados desde meninos, para não demonstrar suas emoções, mas são humanos e aquele era um momento em que não
poderiam, conter as emoções.
Um rei maior que eles: o Rei dos Reis havia nascido.Eu gosto
de ver os reis retratados como pessoas alegres e que riem, e não
como aquelas figuras estóicas que geralmente vemos.
No final da missão, quando já haviam entregado seus presentes, foram avisados por Deus em um sonho, para não voltar a falar com o rei Herodes, mas partir por outro caminho,
sem que ele soubesse.Mais uma vez, quero acreditar, aqueles
velhos camelos foram fustigados a galopar de volta para seu
lugar de origem. Seus corações estavam repletos de alegria,
mas agora voltavam ao labor do dia a dia. Já haviam cumprido
sua missão de ver o Rei que nascera e entregar-lhe os presentes. Agora era hora de contar a todos, menos a Herodes, que o
Messias veio.
Vamos nós fazer o mesmo.O Natal já se foi. Nós já tivemos a experiência maravilhosa de conhecer Jesus.Agora é hora
de iniciarmos 2004 com nossos camelos sendo fustigados,
correndo, para contar a todos que Jesus veio!.

06

MATO GROSSO
Cuiába
Nos dias 31 de outubro, 1 e 2 de novembro de 2003, a Igreja Batista Independente em
Araés comemorou seu Jubileu de Prata.Para
marcar esta data tão importante, foi realizado
uma série de conferências sob o tema, “O
Propósito de Deus Para a Família”.Os
preletores foram os pastores: Robert Doolitlle,
Antonio Santos, Miquéias Nunes e o fundador da igreja, John C. Rahel. No dia 11, sábado, foi inaugurada uma placa comemorativa
pelo fundador e sua esposa.
ESTADOS UNIDOS
Revere-MA
Comunicamos o novo endereço para contatos com o jornalista Jehozadak Pereira: 959
Revere Beach Pkny # 1 -Revere,MA-02151USA. E-mail:jehozadakpereira @ hotmail.com;
site:www.jehozadakpereira.com,onde você
encontra artigos sobre os mais variados temas.
AMAZONAS
Manaus
O missionário Aníbal Xavier deixou o trabalho no Instituto Missionário Shekinah da
Missão Novas Tribos do Brasil e neste mês
de janeiro de 2004 está se transferindo para
Manaus-AM onde deverá cuidar do dormitório do lar dos filhos dos missionários.O motivo principal da sua transferência é o problema de saúde da filha, Kimberly.
MATO GROSSO DO SUL
Ponta Porã
O Pr. Ricardo de Oliveira Leite, missionário em Ponta Potá-MS terminou 2003 contando as bênçãos do ano, pois o trabalho teve
crescimento numérico (37 pessoas), e excelente desenvolvimento espiritual.No aspecto
físico, foi construído uma classe para E.B.D.,
a colocação do piso no templo, a compra dos
bancos e de um retroprojetor.No mês de novembro, mês de missões, o Pastor Ricardo
contou com dois missionários da MBIB pregando: João Barbosa, que pretende ir para o
Paraguay e Aguinaldo que estará indo para a
Venezuela.Contatos com o Pr. Ricardo: Rua
Zeferino D’Avila Monteiro, 643-Jardim Universitário-CEP79900-000-Ponta Porã-MS, telefone (67)433-1012.
MINAS GERAIS
Pouso Alegre
De 26 a 30 de janeiro a Junta Batista Bíblica do Estado de São Paulo, sob a coordenação do Pr. Roberto C. Brito realiza o Retiro
de Pastores e Obreiros no Acampamento
Arco-Iris em Pouso Alegre –MG. O tema deste ano é “Aconselhamento Ministerial” e o
preletor oficial, o Pr. Marco Lécio Mendes
Marinho da PIB de Guará-DF. Os demais
preletores são: Pr.Daniel da Silva da IBB de
Vila Brasilina,S.Paulo-SP; Pr. Jefferson Pires
do TBB de Jacareí-SP; Pr. Paulo César Lopes
da IBB Valparaiso em Santo André-SP e Pr.
Luiz Euclides Duarte Malta da IBB em Vila
Brasílio Machado, São Paulo-SP Contatos: Pr.
Marcos (11)5062-7739 e 5062-7735 e Pr.
Roberto (12)3949-2088 e 3923-4420.
Matozinhos
Nos dias 12 a 16 de janeiro acontece o
Retiro de Pastores e obreiros da Comunhão
Rio-Minas no Retiro Maravilhoso em
Matozinhos-MG. O preletor será o Pr. Ronald
Abbott da Igreja Batista Bíblica Calvário da
cidade Bowie, Texas,EUA. Estará com ele,
sua esposa, Irene. Na tarde do dia 16, sexta
–feira, acontecerá o exame de dois obreiros
que serão ordenados pastor à noite:Jéferson
Alves Dias da Igreja Batista Bíblica Vale do
Jotabá e Luiz Carlos, da Igreja Batista Bíblica
Betânia, ambas em Belo Horizonte-MG, fundadas pelo missionário Lawrence Albert Rohr.

O Pr. Davi Rohr, dirigente do retiro comunica
que não enviou carta divulgando o evento
porque ao regressar dos EUA, onde esteve
por um ano, já havia lotação total do Retiro
Maravilhoso.Contatos:Pr. Davi (31) 34761989.
CEARÁ
Fortaleza
O ex-padre, Pr José Barbosa de Sena
neto continua atuando como evangelista e
conferencista, ao mesmo tempo em que ajuda no ministério da Primeira igreja Batista Bíblica em Fortaleza-CE.Para contatos: Rua
Carolino
de
Aquino,38,Bairro
de
Fátima,CEP60050-140-Fortaleza-CE-Telefones (85) 226-3391 e 253-5038.E-mail:
pr.barbosaneto@bol.com.br.
SÃO PAULO
Guarulhos
As Igrejas Batista Bíblicas de Guarulhos
promovem nos dias 29 a 31 de janeiro de 2004
uma série de conferências missionárias sob
o tema, “Missões:Qual é a sua Missão”? O
evento acontece no templo da Igreja Batista
Bíblica de Vila Progresso sob a coordenação
do Pr. Nilson Aurora de Souza e o preletor é
o Pr. Carlos Alberto Moraes, Diretor de Missões da Associação Missionária Independente. Informações (11) 6492-0998 com Pr.Nilson
e Simone.
São Paulo
Dias 24 e 25 de janeiro de 2004 a Igreja
Batista Regular em T ucuruvi; São
Paulo,capital, comemora seu quadragésimo
nono aniversário de organização.Sob a liderança do Pr. Pedro Evaristo C.Santos a Igreja realiza conferências bíblicas sob o tema
“Mirando o Alvo”. O preletor convidado é o
P r. Carlos Alberto Moraes-Diretor da
AMI.Informações sobre o evento (11) 62612706 com Pr. Pedro Evaristo. A igreja foi organizada dia 25 de janeiro de 1955 pelo
misionário Donald J.Hare.
São Joaquim da Barra
Dia 17 de janeiro de 2004 a igreja Batista
Independente em São Joaquim da Barra, sob a
liderança do Pr. Fernando César Martins, hospeda mais uma reunião regional de pastores e
obreiros com participação das Igrejas Batista
Fundamentalistas da região Nordeste do Estado de São Paulo e adjacências. Para maiores
informações (16) 3818-0651, com Pr. Fernando.
Franca
Dias 21 a 25 de janeiro de 2004 a IBI em
Franca, sob a liderança do Pr. Paulo Castelan
realiza conferências em comemoração do décimo nono aniversário de fundação da
igreja.No dia 13 de fevereiro haverá o culto
de abertura do primeiro ano de aulas do
SEIBIM –Seminário e Instituto Batista Independente Macedônia, ocasião em que serão
efetivadas as matrículas para todos os cursos, inclusive o quarto ano para os que pretendem fazer o Bacharelado e que já tenham
concluído três anos em qualquer Instituto
Bíblico.Contatos e informações com Pr. Paulo e dona Sueli pelos telefones (16)3702-2194
e 3721-3307.
TOCANTINS
Tocantinópolis
No dia 09/12/03 os missionários Pr. Rogério Inácio e Isis Marinho, foram agraciados
com o nascimento da primeira filha; Suzana,
que nasceu com 3,35 Kg e 50 centímetros. O
casal está trabalhando através da M.N.T.B.
na evangelização dos índios da tribo Apinajé
na aldeira Mariazinha, município de
Tocantinópolis-TO. No total, são 11 pessoas
entre os Apinajés, quatro casais. Para contatos: Pr. Rogério Inácio, Caixa Postal 11- CEP
77900-000-Tocantinópolis-TO.

TRADUÇÕES
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 3449-6099Mírian - E-mail:rute@uai.com.br

PROMESSAS
PRECISOSAS
C.H.Spurgeon
Neste livro, Spurgeon
apresenta e comenta de
forma devocional e prática,
promessas divinas para
enriquecer nossa fé, durante cada dia do ano.
Spurgeon insiste no fato de
que o leitor deve tomar
cada promessa das Escrituras como um compromisso assumido por
Deus, um compromisso cujo gozo pode ser
desfrutado de maneira pessoal.
Editora Fiel
Caixa Postal 1601
12230-990-São José dos Campos-SP
Tel(12)3936-2529/3936-1595
Fax (12)3936-1351
13 PERGUNTAS
CRUCIAIS QUE
JESUS QUER
FAZER A VOCÊ
Tom Carter
Onde o Senhor estava quando eu era
Abusada sexualmente? Por que Deus deixou O meu bebê morrer? Jesus pode
amar um Pecador
como eu? Essas e
outras perguntas Já
passaram pela mente de muitas pessoas. É próprio do ser humano fazer perguntas e Buscar
respostas para as suas dúvidas. No entanto,
neste livro, o autor apresenta perguntas que
Jesus quer fazer a cada um de nós. Quem
vocês dizem que eu sou? Onde está a sua fé?
Estas e outras 11 perguntas.
Editora Vida
Rua Júlio de Castilhos,280
03059-000-São Paulo-SP
Tel (11)6096-6814
www.editoravida.com.br
E-MAIL DE DEUS
PARA HOMENS
Andy Cloninger
Rápido, verifique
sua caixa de entrada! Está transbordando de e-mail de
Deus! Aqui está a
oportunidade para o
homem se conectar
ao coração e à mente de Deus e perceber que Ele conhece
suas questões e necessidades e está
pronto para ajudar.
Fique conectado em Deus diariamente e experimente seu imenso poder! Um e-mail de
Deus diariamente é exatamente o que você
precisa para deixar sua vida no caminho.
Editora Hagnos
Rua Belarmino Cardoso de Andrade,108
04.809-270- São Paulo-SP
Fone/Fax (11) 5668-5668
E-mail:hagnos@hagnos.com.br
www.hagnosd.com.br
REINO DE DEUS,
REINO DE
ALEGRIA
Delcides Marques
Não é todo dia que
a gente é pego por
um livro-poema,por
um poema-livro.
Não é todo dia que
a gente é confrontado pelo fato de que
o Deus encarnado,
antes de tudo, brincou. Não é todo dia
que a gente se dá
conta de que brincar é mais sério do que ser
sério.Não é todo dia que um pensador cristão
nos faz ver o sorrido nos lábios de Jesus.
Abba Press
Rua do Mar, 20
04.654.060-São Paulo-SP
Tel (11)5686-5058/5686-7046
(11)5523-9491/5522-8403
www.abbapress.com.br
E-mail:abbapress@abbapress.com.br

O EVANGELHO SEM
CONCESSÕES
Dave Hunt
O evangelho é simples
e preciso, não dando
margem para interpretações equivocadas ou
concessões.Ele não
pode ser negociado,
nem mudado ao sabor
dos tempos e das culturas. Não existe outra
esperança para a humanidade, nenhuma outra maneira de sermos
perdoados e levados de volta à presença de
Deus, exceto por essa porta estreita e esse
caminho apertado.
Actual Edições
Caixa Postal 1688
90001-970-Pouso Alegre-RS
Tel (51)3241-5050
Fax(51)3249-7385
www.chamada.com.br
E-mail:pedidos@chamada.com.br
QUEM ME DERA
CONHECER A DEUS
Silas de Lima
Eldna Oliveira Lima
Um relato do dia a dia
vivido na selva. Um retrato de uma família de
missionários vivendo
diversas situações na
floresta amazônica. Dificuldades, perigos e
as próprias limitações
humanas, que nos fazem experimentar o
medo e o desânimo torna este livro uma leitura desafiadora. Além disso, os princípios que
encontramos em meio aos relatos, servem
para o trabalho missionários em qualquer situação.
Descoberta Editora
Rua Pequim 148
86050-310-Londrina-PR
Tel/Fax (43)337-0077
www.descoberta.com.br
E-mail:editora@descoberta.com.br
VALORES &
VIRTUDES
Robson Costa
Pereira
Uma série de 13 estudos para classes de
Jovens na E.B.D. no
livro de Eclesiastes,
um dos livros mais polêmicos e enigmáticos
de toda a história bíblica. Nele, as virtudes e os valores da
vida são ensinadas ao
contrário – de trás para frente! Eclesiastes é a
busca do homem pelo verdadeiro sentido da
vida e, por isso, serve muito bem para os jovens que vivem um momento decisivo em suas
vidas.
Editora Cristã Evangélica
Rua Goiânia,294-Pq.Industrial
12237-270-São José dos Campos-SP
Telefax(12)3937-1710
www.editoracristaevangélica.com.br
O TIROL
BRASILEIRO
Luiz J.Gintner
Assim como tantas
outras comunidades
de
imigrantes
estabelecidas em terras brasileiras, treze
Tílias também conhecida como “O Tirol
Brasileiro” sempre foi
considerada desde os
seus Primórdios, um
enclave étnico e cultural, tanto no seu país de
orígem como pelo país hospedeiro.Com pouco mais de cinco mil habitantes, Treze Tílias é
um dos mais belos e prósperos municípios do
meio-oeste catarinense, na região conhecida
como “Vale do Contestado”.
Luiz J.Gintner
Caixa Postal 56068
22292-970-Rio de Janeiro-RJ
Telefax (21)2295-6495
E-mail:luigintner@bol.com.br
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Instituto Batista Ebenézer - 27 anos
pr.jefferson@bol.com.br

Os Dez Mandamentos
do Namoro
Namoro é uma fase muito bonita. É definida como o ato
de, cortejar, procurar inspirar amor a alguém. O namoro cristão, tenha a idade que tiver, deve ser uma convivência afetiva
preliminar que amadurece e prepara o casal para o compromisso mais profundo. O contrário disso, longe dos princípios
de Deus, pode resultar em uma experiência dolorosa e traumática. Observe alguns princípios que ajudam a manter o
seu namoro dentro do ponto de vista de Deus.
1. Não namore por lazer (1Co 10.31): namoro não é passatempo e o jovem cristão consciente deve encarar o namoro como uma etapa importante e básica para um relacionamento duradouro e feliz. Casamentos sólidos decorrem de
namoros bem ajustados.
2. Não se prenda em um jugo desigual (2Co 6:14-18):
iniciar um namoro com alguém que não tem temor a Deus e
não é uma nova criatura resultará em um casamento fora
dos padrões de Deus. E atenção: mesmo pessoas que freqüentam igrejas evangélicas podem não ser verdadeiros convertidos ou não levarem o relacionamento com Deus a sério.
3. Determine limites no relacionamento (1Ts 4.1-8): o
namoro moderno, segundo o ponto de vista dos incrédulos,
está deformado e nele intimidade sexual ou práticas que levam a uma intimidade cada vez maior são normais, mas o
namoro do cristão não deve ser assim, o que nos leva ao
próximo mandamento.
4. Diga não ao sexo (Gn 2.24): Deus criou o sexo para
ser praticado entre duas pessoas que se amam e têm entre
si um compromisso permanente. É uma bênção para ser desfrutada plenamente dentro do casamento; fora dele é impureza.
5. Promova o diálogo e a comunicação: conversar é
essencial, estabeleça uma comunicação constante, franca e
direta e não evite conversar sobre qualquer assunto.
6. Cultive o cavalheirismo : a convivência a dois deve
ser marcada por gentileza, cordialidade e romantismo. Isso
não é cafona, nem é coisa do passado e traz brilho ao relacionamento.
7. Mantenha a dignidade e o respeito: o namoro equilibrado tem um tratamento recíproco de dignidade, respeito e
valorização. O respeito é imprescindível para um compromisso respeitoso e duradouro. Desrespeito é falta de amor.
8. Pratique a fidelidade: infidelidade no namoro leva à
infidelidade no casamento. Fidelidade é elemento imprescindível em qualquer tipo de relacionamento coerente à vontade
de Deus, que abomina a leviandade.
9. Assuma publicamente seu relacionamento: uma
pessoa madura e coerente com a vontade de Deus não precisa e nem deve lutar contra seus sentimentos ou escondêlos.
10. Forme um triângulo amoroso: namoro realmente
cristão só é bom a três: o casal e Deus. Ele deve ser o centro e o objetivo do namoro.

No dia 28 de fevereiro de
2004, o INSTITUTO BATISTA
EBENÉZER, ligado à Igreja
Batista Independente de Ribeirão Preto-SP completará 27
anos de organização.Fundado
pelo missionário, Pr. James W
Rose, que também foi o fundador das Igrejas Batistas Independentes em Batatais,
Altinópolis e Ribeirão Preto,
todas na região nordeste do
Estado de São Paulo, O IBE
teve a sua primeira Diretoria
formada pelos pastores James
W. Rose, Dan Douglas
Johnson, John Leonard Benson
e Donald Merchant.Atualmente
a Diretoria está composta da
seguinte forma: Pr. Terrill
Nathan Rose (Presidente), Pr.
Milton José Nunes (Vice-Presidente), Ricardo Camargo
(Deão).
Nestes 27 anos letivos, o
IBE já formou 116 alunos, dos
quais, 27 são pastores, 21 são
missionários ou missionárias e
40 são obreiros, servindo em
suas igrejas locais. A escola
não tem informações sobre os

outros 28 ex-alunos.A primeira
turma formou-se tendo estudado de 1977 a 1979,e teve 5 alunos: Vera Luna Alves,Rosana
de Fátima S.Venâncio,Geraldo
Majela Pupin,Hermínio Dias de
Lima e Eurípedes Paiva de
Moraes.
O ano letivo de 2003 terminou com 19 alunos, sendo que
deles, 9 se formaram.Para
2004, as matrículas já estão
abertas e espera-se a chegada
de diversos novos alunos para
o início das aulas .

O Instituto Batista Ebenézer
continua com o seu propósito de
preparar os alunos com aulas
teóricas e práticas visando a
formação de líderes capazes de
desenvolver ministérios como
evangelistas, pastores, missionários e professores.A defesa
da
posição
Batista
Fundamentalista sempre tem
sido e continua sendo a postura da escola.
A localização geográfica do
Ebenézer é privilegiada, pois a
cidade de Ribeirão Preto, na

região nordeste do Estado de
São Paulo, além de ser um centro regional que concentra muito progresso, é também um núcleo regional com dezenas de
igrejas
Batistas
Fundamentalistas, possibilitando que os alunos estudem à
noite sem precisar mudar de
cidade.
Para maiores informações
entre em contato: Caixa Postal
936,CEP-14001-970-Ribeirão
Preto-SP, ou pelos telefones
(16) 3979-7944 e 9109-2007.

Pr. Dan Johnson

Pr. Jaime Rose

Pr. John Benson

Pr. D. Merchant

Maria, mãe de Deus, ou do Filho de Deus?
O catolicismo romano sempre foi camaleônico e e
oportunista.Estratégicamente,
o clero apresenta-se sempre dividido entre moderados (neutros), conservadores (defensores da ordem vigente) e progressistas (revolucionários
vanguardistas). Mas, na hora
das grandes decisões que colocam em risco a (unidade” em
torno do “papa”, juntam-se para
as decisões conciliares que visam perpetuar o domínio político-religioso –ideologico e econômico da religião romana.
Vemos uma demonstração
dessa tatica em nossos dias
através da estratégia de
marketing montada pelo
Vaticano para preservar o rebanho (escasso de fiéis) do catolicismo tupiniquim através de
jovens padres que lideram a
RenovaçãoCarismática Católica .É uma espécie e moderna
Contra-Reforma para estancar
a comporta que, tendo começado como um pequeno vazamento rumo aos grupos evangélicos pentecostais,. acabou
virando um estouro nas comportas para as denominações
neopentecostais nos últimos 25
anos.
Showmissas dirigidas por
clérigos pop-stars formados em
educação física para suportar
o balanço tornaram-se plágios
perfeitos das atividades “religi-

osas” neopentecostais.O resultado é que milhares de “católicos renovados” batizados pelo
que eles chamam de “espírito”
detonaram as liturgias
milenares praticadas dentro
dos templos e ao som de bandas e palmas explodiram em
uma nova liturgia que, aos poucos vai ganhando até os quadris mais endurecidos dos praticantes
do
tradicional
catecumenato.Falam línguas
estranhas
como
os
pentecostais.
O Vaticano sempre espera.
Esperou o lançamento das músicas plagiadas, das mega-reuniões públicas, das críticas e
elogios da imprensa e agora,
em 2004, fará uma avaliação final em Roma.Mas até os mais
ferrenhos defensores da liturgia
resultante do Concílio Vaticano
II que anulou a excomunhão de
Martinho Lutero e começou a
chamar os protestantes de “irmãos separados” , acreditam
que a “ordem dos carismáticos”
vai receber aprovação.João
Paulo II não daria para tal prática, mas como a R.C.C. é o mais
mariano dos movimentos católicos da atualidade e, ele, Karol
Wojtyla, já está em fim de mandato, tudo vai ficar bem.Ele sairá de cena e mariolatria continuará como ele sempre quis.
Mais uma vez o clero se divide, estrategicamente, entre os

que apóiam e os que condenam
tais práticas.Documento condenando certas práticas da RCC
foi apresentado aos cardeais
por representantes da Congregação Vaticana para a Doutrina da Fé (conservadores), mas
a reação ao projeto foi veemente
por parte dos progressistas e
tudo está sendo revisto.
Para amenizar o clima e

Papa estimula a mariolatria
como a R.C.C.

acalmar a animosidade, nada
melhor do que o lançamento do
filme mariano,”Maria, mãe do
Filho de Deus”.Notou a leve
mudança na forma:”Mãe do Filho e não mais de Deus”.Será
que a teologia será alterada
depois do filme, ou foi apenas
um descuido? Provavelmente
uma cartada estratégica, pois
para a Maria do catolicismo voltar a ser apenas o que ela é na
Bíblia, o “papa” teria que anular
alguns dogmas e documentos
conciliares.Mas tudo é possível
para que o ecumenismo possa
vingar.Certamente os padres

cantores e agora, atores, vão
conseguir unir, no clero, conservadores e progressistas, com
o sagrado apoio dos moderados.
Mesmo que o título do filme
seja ortodoxo, usando a expressão “Mãe do Filho de
Deus” e não “ Mãe de Deus”,
sabemos que, na prática nada
mudou.Há, não apenas uma
trindade no romanismo, mas
uma “quaternidade” que coloca
Maria como “deusa” ao nível da
divindade. O intuito é puramente ecumênico, pois já há
neopentecostais se reunindo
com católicos para “falar em línguas estranhas”. Bem dizia o
missionário James Rose que
me levou a Cristo em 1967:”O
falar em línguas, será a cola do
movimento ecumênico que vai
unir católicos, pentecostais, e
todas as outras religiões que
falam em línguas como
budismo,hinduismo,
mormonismo e as religiões
afros”.
Num mundo tão virtual
como o nosso e que busca
a paz a qualquer preço, tudo
é possível, até mesmo a volta das perseguições àqueles
que continuam dizendo que
a única autoridade é a Palavra de Deus conforme revelada nas Escrituras do Antig o e N o v o Te s t a m e n t o s .
Prepara-se!

Deixe Deus dirigir seu namoro. Viva integralmente as bênçãos que Deus tem para você através do namoro. E seja
feliz

Conferências
Missionárias

Divulgação de
Projetos Missionários

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

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

A escravidão
realmente acabou?
Não estou me referindo
aos tipos de escravidão social, que ainda existem em algumas fazendas e lugares
do interior do Brasil, com
pessoas trabalhando somente em troca de comida e um
teto miserável, mas a uma
escravidão ainda pior, do
mesmo tipo que existiu em
nossa terra até o século passado
Refiro-me ao Sudão,
onde seres humanos ainda

são caçados em suas aldeias
no sul do país e levados para
o norte, como escravos. No
Sudão, o maior país africano,
ainda é permitido manter escravos, assim como na
Mauritânia e em alguns países. O Sudão é palco de uma
das mais cruéis guerras da atualidade. Há cerca de 20 anos
o norte muçulmano tenta impor
a lei islâmica aos cristãos e
animistas no sul do pais. Esta
guerra já provocou um êxodo

semelhante aos do Kosovo.
Num só lugar, Parayang, morreram de fome em poucos dias
cerca de 60 mil pessoas.Uma
das razões destes problemas
é o traçado mal feito durante o
período colonial das fronteiras
dos países.
Como exemplo, podemos
citar justamente o Sudão, que
é habitado ao norte por árabes
sudaneses e ao sul por um
grande número de africanos,
que falam muitos idiomas e

dialetos diferentes. Recentemente o envio de crianças do
Benin para outros países
como escravos, vendidos
pelos próprios pais, ocupou
as manchetes dos jornais.
Não se sabe exatamente o
que aconteceu com estas crianças, mas a prática da escravatura ainda é comum em
diversos países africanos.
Oremos pelos missionários e
pelos cristãos que atuam
nestas regiões.
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O IBM agora é o SEIBIM
Em 1986 o missionário norte-americação da escola com a máxima urgência
no Robert Lee Smith, apoiado pelo missipara reservar sua vaga.Para efetuar a
onário Daniel Moore e o Pr. Carlos Alberto
matrícula precisa comprovar que já curMoraes, fundou o IBM-Instituto Batista
sou os três anos de Instituto Bíblico em
Macedônia ligado à Igreja Batista Indequalquer escola, juntamente com as dependente de Franca-SP.Nesses 18 anos,
mais exigências normais para todos os
o IBM cumpriu o seu papel de preparar
alunos.
obreiros para servirem na seára do
No dia 13 de fevereiro, data oficial
Senhor.Com o apoio de diversos outros
para efetivação da matrícula, haverá um
pastores da região que tem lecionado, o
culto especial na Igreja Batista IndepenIBM formou 17 alunos, dos quais, 8 são
dente de Franca e o convite está aberto
pastores:Paulo
Catelan,Armando
para todos os pastores da região para
Castelan Júnior, Leonilson Pereira
que levem caravanas, tanto daqueles
Leite,Wanderley Borges de Faria,Cacildo
que estão se matriculando como de aluda Silva Matias, Paulo Ricardo Gonçalnos em perspectiva. Não há limite de idaves, Odair Alves de Souza e Éverton A .
de e os cursos são oferecidos para amFirmino; três mulheres estão casadas com
bos os sexos.
pastores:Sueli A . S. Castelan, Regiane
da Silva Gonçalves e Milena Torres
DESCONTOS ESPECIAIS
Martins; dois estão servindo em suas igreCasais que estudarem juntos, terão
jas locais: Davi Macedo e Danilo Elvis
desconto de 50%.
Costa; um faleceu: Jesus F. de Souza e
Irmãos de sangue que estudarem junPr. Paulo Castelan
outros três estão fora dos batistas
tos, terão desconto de 25%.
Presidente
fundamentalistas: Leonice de Oliveira,
Pais (pai/mãe) que estudarem , terão
Donizeti A . M. Júnior e João Flauzino.
descontos de 10% para cada filho que
Depois de preparar-se academicativer.
mente e cercar-se do apoio de diversos
Pastores ou missionários já ordenaoutros pastores, o Pr. Paulo Castelan, atudos, que se matricularem para o quarto
al presidente do IBM, transformou o Instiano terão descontos de 20%.
tuto Bíblico em Seminário e passa a ser
O SEIBIM terá suas aulas ministradas
denominado SEIBIM- Seminário e Instituto
no sistema de módulos e os cursos são
Batista Independente Macedônia, manseqüenciais no aproveitamento. O Curtendo o curso médio em teologia de três
so Básico, de um ano, é composto das
anos e dando início ao curso de Bacharel
matérias do primeiro ano dos outros dois
em Teologia, de quatro anos. Além disso,
cursos.
foi criado o Curso Básico de apenas um
O segundo e o terceiro ano são junano.
tos. O quarto ano tem classe especial.
Para o Curso Básico de um ano, não
Para alunos que queiram residir em
há nenhum pré-requisito acadêmico para
Franca durante os estudos, estaremos
os alunos. Para o Curso Médio exige-se
estudando a possibilidade de alojameno primeiro grau e para o Bacharelado, o
to. Faça-nos uma consulta antecipada
segundo grau.Poderão matricular-se alupara avaliarmos a sua vinda.
nos de todo o Brasil para início do ano
A Diretoria do SEIBIM é a seguinte:
letivo de 2004 nos três cursos.O início das
Presidente, Pr. Paulo Castelan; Vice-Preaulas está marcado para o dia primeiro de
sidente, Pr. Robert Lee Smith; Diretor
março de 2004 e a efetivação da matrícuAcadêmico, Pr.Mauro Régis da Silva; DiPr. Mauro Régis
la para o dia 13 de fevereiro de 2004 às
retora Administrativa, Sueli A . S.
Diretor Acadêmico
20 horas. A mensalidade e a matrícula
Castelan; Divulgação, Pr. Carlos A .
terá o custo de meio salário mínimo,R$120,00 no salário Moraes.
atual.
Escreva ou telefone dando seu nome e endereço para
receber o folheto explicativo e a ficha de pré-matrícula. O
OPORTUNIDADE PARA O QUARTO ANO
seu pedido de informações e de pré-matrícula, não acarDado ao fato de haver grande interesse de irmãos da reta nenhum compromisso.
região com relação à complementação para o BacharelaSEMINÁRIO E INSTITUTO BATISTA
do, neste primeiro ano o SEIBIM está formando uma turINDEPENDENTE MACEDÔNIA
ma para o quarto ano e as datas e custos serão os mesCaixa Postal 344
mos para este quarto ano.
14400-970-Franca-SP
Os interessados deverão entrar em contato com a direTelefones (0xx16)3702-2194 e 3721-3307.

Seminário Batista
Bíblico Emaús
Já estão abertas as matrículas para o período letivo de 2004
no Seminário Batista Bíblico Emaús. Chegou a hora de você solicitar as informações sobre como poderá fazer a sua matrícula,
tanto para o curso de Lecenciatura (3 anos) como para o Bacharelado (4 anos). Início das aulas dia 1º de março.
O SBBE está localizado em uma cidade privilegiada para os
que precisam trabalhar para manter os seus estudos, pois
Guarulhos, com mais de um milhão de habitantes tem melhores
oportunidades de trabalho. O seminário oferece alojamentos para
alunos vindo de qualquer parte do Brasil. Reserve logo a sua vaga
para 2004.
“Se você tem um propósito sério com Deus, nós temos uma
proposta seria para você “ Este tem sido o lema do EMAUS desde a sua fundação em Orlândia em 1991. Se você é vocacionado
por Deus precisa ler:
OS 10 MANDAMENTOS DO VOCACIONADO
01 – Deixe os cuidados do mundo (Lc 9:59-62).
02 – Seja simples, humilde e prudente (Mt 10:16).
03 – Não seja pesado para ninguém (II Co 11:8).
04 – Sua autoridade é sua vida (III Jo, 5-6).
05 – Trabalhe em harmonia com seus colegas (Gl 2:9).
06 – Identifique-se com o povo que você evangeliza (II Co. 11:29).
07 – Manifeste compaixão para com os aflitos.
08 – Nunca se exalte (Mt 23:12).
09 – Não se meta com assuntos políticos.
10 – Procure ter a filosofia de vida de Paulo.
Entre em contato pelos endereços: Rua Tabajara, 53
Vila São Jorge – CEP 07111-120 – Guarulhos-SP,
E-mail: sbbemaus@aol.com
ou pelos telefones (0xx11)6461-0076 e 209 – 8822.

Legalize seu
Bacharelado em
Teologia
A FAS – Faculdade de
Selvíria está aceitando inscrições para a prova de
proficiência para pastores
e missionários que não tem
o curso credenciado em teologia.
O custo é de R$ 300,00
(trezentos reais), mais cinco vezes de R$ 100,00
(cem reais). Ao terminar o
credenciamento, o aluno
poderá se matricular em um
dos cursos de pós-graduação ou fazer o Mestrado em
Linguística Histórica ou
MBA em Administração ou
em Comunicação Social.
Os cursos das Faculdades de Selvíria são: Bacharelado em Administração,
Bacharelado em Comunicação Social, Bacharelado
em Teologia, Bacharelado
em Psicanálise, Bacharelado em Terapia Corporal,
Bacharelado em Ciências

da Religião e Licenciatura
em Educação Religiosa.
Os cursos de pós-graduação (Latu-sensu) são
nas seguintes áreas: Psicopedagogia Educacional e
Empresarial, História e Geografia, Psicanálise, Educação infantil e Especial,
MBA em Administração,
Comunicação Social, Lingüística Histórica, Direito
Educacional e Saúde Integral.
A FAS –Faculdade de
Selvíria está sob gestão da
AUNIP- Associação Universitária das Faculdades
de Psicanálise do Brasil.
Maiores informações
pelo telefone
(0xx67)579-1747 ou no
site:www.aunipfas.kit.net
ou pelo correio com o
Pr. Valdinei Leonardo
Rua Goiás, 900
CEP 79.590-000

walacejuliare@aol.com

Na última edição deste periódico não foi possível a publicação desta seção que tem abordado sobre “A batalha
pela fé” baseada na epístola de Judas. Infelizmente, esta
edição ainda não retornará ao assunto, mas a intenção é
de continuar a exposição em Judas na próxima edição.

“O mundo precisa
do Deus EU SOU!”
Quando falamos sobre “batalhar pela fé” a ênfase não
está nos hereges, mas na verdade inegociável de que Jesus é Deus e não existe nenhum outro pelo qual devamos
ser salvos. Vamos ler uma história sobre a Batalha pela Fé
que realça o lugar de Cristo para o salvo e não salvo.
Certa vez um ateu perguntou a um cristão: - “Que tipo de
Deus o mundo precisa? O deus Alá dos muçulmanos; ou o
dos hindus; ou o dos budistas; ou os vários santos católicos; ou os orixás do candomblé? Afinal de contas, que tipo
de deus o mundo precisa?” O cristão lhe respondeu: “O
mundo precisa do Deus EU SOU!” O ateu confuso por
nunca ter ouvido o nome desse deus, perguntou: “Quem é o
Deus Eu Sou?” E a resposta foi: “ O Deus “Eu Sou” é o
verdadeiro Deus. No passado Ele apareceu a Moisés; No
passado Ele veio para libertar os oprimidos. Ele já operou
grandes maravilhas diante da humanidade. Depois de ouvir
isso, o ateu perguntou novamente: - “E esse Deus ainda
existe?” – ao passo que o cristão lhe convidou a ler algumas
passagens no Evangelho de João.
A expressão “EU SOU” ocorre 372 vezes em toda a Bíblia. 283 no AT e 89 no NT. É interessante notar que somente no Evangelho de João ela aparece 20 vezes, o que significa 44,5% das ocorrências em todo o NT. Jesus ao afirmar
quem era nos dá a convicção de que a Batalha pela Fé é
ganha quando realizada pela teologia correta. Ele vai dizer:
1. “EU SOU” DEUS ETERNO – (4.26) Então Jesus declarou: “Eu sou o Messias! Eu, que estou falando com você”.
Sem rodeios Jesus se apresenta como o Deus verdadeiro.
(8.58) Respondeu Jesus: “Eu lhes afirmo que antes de
Abraão nascer, Eu Sou!” (10.30) – Ele afirma Eu e o Pai somos um”.
2. “EU SOU” O PÃO DA VIDA – (6.35) Então Jesus
declarou: “Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome; aquele que crê em mim nunca terá sede. (6.41)
“Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque
dissera: “Eu sou o pão que desceu do céu”. (6.51) “Eu sou o
pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão,
viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei
pela vida do mundo”.
3. “EU SOU” A LUZ DO MUNDO – (8.12) “Falando
novamente ao povo, Jesus disse: “Eu sou a luz do mundo.
Quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da
vida”.
4. “EU SOU” A PORTA – (10.7-8) “Então Jesus afirmou
de novo: “Digo-lhes a verdade: Eu sou a porta das ovelhas.
Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram”. (10.9) “Eu sou a porta; quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem.”
5. “EU SOU” O BOM PASTOR – (10.11-13) “Eu sou o
bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
(10.14) “Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas,
e elas me conhecem”.
6. “EU SOU” A RESSURREIÇÃO E A VIDA – (11.2526) Disse-lhe Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e
crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso?”
7. “EU SOU” O CAMINHO A VERDADE E A VIDA –
(14.6) Respondeu Jesus: “Eu sou o caminho, a verdade e a
vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.”
8. “EU SOU” A VIDEIRA VERDADEIRA – (15.1) “Eu
sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor”. (15.5)
“Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto; pois sem
mim vocês não podem fazer coisa alguma”.
9. “EU SOU” O TODO PODEROSO – (Ap 1.8) “Eu sou
o Alfa e o Ômega”, diz o Senhor Deus, “o que é, o que era e
o que há de vir, o Todo-poderoso.”Alguém Semelhante a um
Filho de Homem”.
10. “EU SOU” O PRIMEIRO E O ÚLTIMO – (Ap 1.17)
“Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: “Não tenha medo.
Eu sou o Primeiro e o Último.
Lembram-se do ateu? Ele ainda estava incrédulo, porém seu interesse o levou a mais uma pergunta: “ E esse
Deus “EU SOU” que é Jesus, ainda existe? O cristão o convidou para ler mais um texto do apóstolo João. Ap. 22. 13
“Eu sou o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último, o Princípio
e o Fim”.
Minha pergunta final é: O que um herege pode oferecer
que seja melhor e mais verdadeiro do que a mensagem de que
JESUS É DEUS E NÃO EXISTE NENHUM OUTRO ALÉM
DELE. Reflita sobre isto, e não se afaste desta doutrina.

