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Notícia divulgada pela revista estadunidense
BusinessWeek no dia dez de maio de 2004 revela que
nos Estados Unidos surgiram formas populares de re-
duzir o pagamento de impostos por um período de tem-
po fazendo doações de caridade.

Segundo dados do Serviço de Renda Interna dos
EUA, cerca de quarenta milhões de pessoas decidi-
ram contribuir em 2001, para deduzir dos
impostos.Segundo um artigo da Agência Nacional de
Pesquisa Econômica, assinado pelo economista
Jonathan Gruber, do Instituto de Massachusetts de
Tecnologia, as igrejas foram grandemente beneficiadas
por essa política de imposto mais liberal, pois aumen-
taram as doações às mesmas.

Jonathananalisouaspesquisasgovernamentaisa res-
peito de doações e atitudes religiosas por mais de trinta
anoseosdadosmostramque, para cadaaumento de1%
em doações, estimuladas por subsídios dos impostos, a
frequência aos cultos diminui 1,1%, implicandouma �forte
substituição� da freqüência pela contribuição. Diante dos
dados, épossível queboapartedosestadunidensesacre-
ditamqueas doações substituemasorações.

Consultados, os líderes religiososafirmamqueosmai-
ores doadores são os freqüentadores regulares das igre-
jas. Por sua vez, o pesquisador Jonathan afirma que a
mudançanos impostosafeta, principalmente, aquelesque
não têmohábito de freqüentar regulamenteas igrejas.

Tendo em vista a publicação da Lei 10.825 de 22/
12/03, que alterou o novo Código Civil, liberando as
igrejas sobre a qualificação de associação, enquadran-
do-as comoOrganização, a Direção do Jornal de Apoio
decidiu ajudar as Igrejas Batistas Fundamentalistas na
elaboração do seu Estatuto.

No momento, não há mais prazos para alteração
do Estatuto, mas todos reconhecemos que precisa-
mos adequá-los à nova realidade legal, corrigindo o que
for necessário, especialmente quanto à qualificação que
passa de Associação para Organização Civil de Natu-
reza Religiosa.

As igrejas que chegaram a registrar emCartório os
seus estatutos, em face do novo Código Civil, devem
aguardar o novo texto para fazer as novas adequa-
ções, mudando, especialmente, a qualificação. Quan-
to àquelas igrejas que ainda não haviam registrado al-
terações, aguardem, da mesma forma. Pretendemos
colocar à disposição omelhor modelo de Estatuto para
uma Igreja Batista Fundamentalista.

O Jornal de Apoio não vai publicar em suas pági-
nas omodelo do Estatuto, mas disponibilizá-lo para ser
enviado pela Internet ou pelo correio aos interessados.

Segundo informações, os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo,
têm pelo menos uma Igreja Batista em cada cidade e distrito, mas os 12
estados com a maior porcentagem de evangélicos, pela ordem são:
Rondônia (29,6%); Roraima (28,7%); Espírito Santo (28,0%); Amazonas
(26,5%); Rio de Janeiro (26,0%); Acre (25,5%); Distrito Federal (23,9%);
Goiás (23,7%); Amapá (21,9%); Mato Grosso do Sul (21,5%);Pará
(20,8%); São Paulo (20,6%).

Os cinco estados menos alcançados, pela ordem ,são:Piauí (7,5%);
Sergipe (8,8%); Ceará (10,3%); Rio Grande do Norte (11,4%);
Paraíba(11,6%), todos estados da Região Nordeste do Brasil.

Os outros dez estados, pela ordem, têm a seguinte porcentagem:
Alagoas (12,1%); Bahia (13,4%); Maranhão (13,8%); Rio Grande do Sul
(15,1%); Santa Catarina (16,2%); Minas gerais (16,3%); Pernambuco
(16,6%); Paraná (18,7%); Mato Grosso (18,9%) ;Tocantins (19,9%).

No total, de acordo com a pesquisa realizada pelo IBGE, o Brasil tem
18,2%de evangélicos para uma população de 178.336.831 habitantes (da-
dos de 2003). O crescimento dos evangélicos tem sido bem acima da taxa
de crescimento anual da população do Brasil nas três últimas décadas.Se
levarmos em conta apenas a população acima de 16 anos, que é o que a
maioria das igrejas evangélicas considera para membresia, teremos uma
porcentagem bemmaior da população ativa nas igrejas evangélicas.

Estes dados, mais que uma constatação estatística, devem servir
como desafio para implantação de novas igrejas em nosso país. Para
exemplificar, quero citar Londrina-PR, que está entre as 6 cidades com
maior percentual de evangélicos no Brasil (21%), segundo dados de 2000
do IBGE. Atualmente, a Prefeitura expede 3 alvarás por mês para o funci-
onamento de novas igrejas. Mesmo assim, ainda há 171 setores da cida-
de sem templos !

Temos ainda a questão dos povos indígenas do Brasil com 225 tribos
conhecidas, 32 isoladas, 51 a pesquisar e 48 duvidosas, totalizando 356
tribos. Destas, 103 tribos ainda não foram alcançadas por missionários
evangélicos. Apenas 4 possuem a tradução da Bíblia completa em sua
língua e 30 têm o N.T. completo.

Só nos resta relembrar as palavras de Jesus que, vendo as multidões,
�...compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas
que não têmpastor. E então se dirigiu a seus discípulos: Aseára na verdade
égrande,masos trabalhadores sãopoucos.Rogai, pois , aoSenhor da seára
para quemande trabalhadores para a sua seára� (Mt 9:36-38).

Em outros sécu-
los, o Cristianismo so-
breviveu à arena dos
leões e recentemente,
às garras da censura.
NoRioGrande doSul,
o casal de escritores
evangélicos Gilson e
Eliane Deferrari foram
vítimas de persegui-
ção religiosa por par-
te de um grupo de
pessoas pertencen-

O Conselho do apóstolo Paulo a Timóteo continua sendo um
desafio para todos os pregadores em todos os tempos:�...prega a
palavra...� (II Tm. 4:2). No mesmo versículo, o apóstolo enfatiza
que essa pregação da palavra deve ser com insistência, a tempo e
fora de tempo, admoestando, repreendendo e exortando. E, nos
versículos três e quatro, alerta para o seguinte:�Porque virá tem-
po em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira
nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas pró-
prias cobiças; e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltan-
do às fábulas.�

Ao ler este texto bíblico percebemos que ele se refere aos nos-
sos dias, pois vemos a dificuldade que as pessoas tem em dar
ouvidos à pregação da Palavra, aomesmo tempo emque se abrem
para aceitar todo tipo de heresias (fábulas) que os movimentos
religiosos propagam.

Portanto, é oportuno que estejamos habilitados a pregar a Pa-
lavra do melhor modo possível sob a direção e poder do Espírito
Santo. O preparo para expor a Palavra é a nossa parte; conven-
cer do pecado, do juízo e da justiça, é obra do Espírito Santo.

Para ajudar-nos a cumprir a nossa parte, a AETBB � progra-
mou o seu Terceiro Simpósio sob o tema: �Aperfeiçoamento
Homilético�, um curso para professores, pregadores, pastores,
missionários e seminaristas nos dias 20 a 24 de setembro de 2004.

O evento acontecerá no Hotel Três Poderes em São Sebasti-
ão, litoral norte de São Paulo, aberto à participação para todo o
Brasil. Seria proveitoso que os pastores levassem os seus prega-
dores e professores, mesmo aqueles que já tiveram uma forma-
ção teológica, pois será um tempo proveitoso para estímulo à pre-
gação e reciclagem nesta área tão importante dos ministérios das
igrejas, a pregação da Palavra. O mesmo desafio serve para pro-
fessores e diretores dos institutos bíblicos e seminários, desafi-
ando os alunos a participarem, até mesmo para somarem créditos
ao currículo da escola.

Leia mais na na página 05

A Realidade Não
Pode Ser Censurada

Livro Proibido por Mais de 5 Anos é Liberado Pela Justiça

tes à seita que propaga as filosofias do gnosticismo.
Passo Fundo �RS é a terra das Jornadas Literárias. O evento, de

âmbito nacional, criado e coordenado pela Profa.Dra.Tânia M.K. Rosing,
reúne cerca de 4.500 pessoas por edição para homenagear os escrito-
res e promover a leitura. A cidade que exibe uma vocação para concen-
trar escritores e foi escolhida pela Organização das Nações Unidas (ONU)
como cidade refúgio de escritores e intelectuais perseguidos, na América
Latina, foi palco de uma perseguição a escritores locais.

Ex-adeptos do gnosticismo, Gilson e sua esposa Eliane Deferrari, foram
resgatados por Jesus Cristo depois de um envolvimento de três anos com a
seita.Apósalgum tempo, resolveramdar seu testemunhoatravésdeum livro.

GilsonM.Deferrari é funcionário público e empresário, autor de diversos
livros e publicações em jornais e revistas domeio evangélico e secular. Nas-
ceu emQuarai-RS, no ano de 1959. Embora fosse cristão desde suamoci-
dade abandonou os caminhos do Cristianismo e envolveu-se com seitas
heréticas por, aproximadamente, quatro anos. Retornou aoCristianismo no
ano de 1991, e atualmente, reside na cidade dePasso Fundo-RS .

Eliane K. Deferrari, nasceu em 1969, na cidade de Santa Rosa- RS.
Bacharelada e Pós-Graduada em Química, atua como professora e em-
presária, idealizadora de diversos produtos na área de saúde, onde con-
quistou diversos prêmios. Escritora e autora de escritos nomeio secular e
evangélico. Envolveu-se com o Gnosticismo em sua adolescência, con-
vertendo-se ao Cristianiso em 1991. Desenvolve atividades na área de
ensino e social.

Leia mais na página 04

Os lugaresmais e osmenos
evangelizados do Brasil

Terceiro Simpósio da AETBB

A Missão Rocha Eterna vai reunir 100
pastores Batistas Fundamentalistas no
Hotel Vancouver em Ribeirão Preto-SP

Veja Maiores Informações na página 07

ESTADOS UNIDOS

Doação Substitui Oração

Novo Estatuto
Para Igrejas

COMUSA IICOMUSA IICOMUSA IICOMUSA IICOMUSA II
Concurso de Música Sacra

Leia todo o regulamento e increva-se !
Página 03

Leia matéria na página 04
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�Não conhecemos a
milionésima parte de
um por cento de nada�

(Thomas Edson).
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�Gaza: Uma das Cidades
mais Antigas doMundo�

De todos os escritos do
apóstolo Paulo, a carta aos
Filipenses é o espaço em que
ele mais abre o seu coração,
deixando transparecer o gran-
de afeto que nutria pelo reba-
nho de Deus. Apesar de es-
crever da prisão, o apóstolo
demonstra serenidade confi-
ança e gozo no Senhor. Ele já
estivera preso também em
Filipos e eles certamente sa-
biam que não havia hipocrisia
de sua parte ao expressar
contentamento apesar das
adversidades.Mas o quemais
nos instrui acerca da verda-
deira alegria do crente é a ex-
pressão utilizada no versículo
onze do capítulo quatro: �...
aprendi a contentar-me
comoque tenho�. Aqui Pau-
lo emprega o termo grego
�autarquéia�, que significa
�auto-suficiência�. Era uma
palavra muito usada pelos fi-
lósofos estóicos, pois a base
do estoicismo é a auto sufici-
ência. Paulo era natural de
Tarso, um dos grandes cen-
tros da filosofia estóica e po-
dia entender muito bem que o
�contentamento� a que eles
se referiam era um estado em
que as emoções provocadas
pelas circunstâncias externas
não tinham permissão para
perturbar a tranqüilidade ínti-
ma do indivíduo.Isto era
�autarquéia� no sentido de
�bastar-se a si mesmo�,
uma espécie de autocracia
que concedia ao indivíduo po-
deres ilimitados e absolutos
sobre suas necessidades e
emoções. Os estóicos resol-
viam os problemas da vida re-
nunciando a todos os desejos
ou vontades. A sua força re-
sidia dentro deles mesmos,
pois estavam contentes con-
sigo mesmos. Eram indepen-
dentes do que vinha de fora.

Sêneca, filósofo estóico
contemporâneo do apóstolo
Paulo, dizia que �feliz é o ho-
memque, emquaisquer cir-
cunstâncias em que se en-
contre, sente-se conten-
te�(1). A citação do apóstolo
em Filipenses 4:11 é seme-
lhante para contextualizar a
linguagem da filosofia domi-
nante, mas com significado
bem diferente para os cris-
tãos. Os estóicos se viam li-
vres das circunstâncias atra-
vés de indiferença, pois a for-

ça resultava de esforço próprio.
O poder estava neles. O con-
tentamento (autarquéia)a que
Paulo se refere não estava nele,
nem resultava de esforço pró-
prio, mas fluía para ele, vindo
de Cristo.Por essa razão, em
Filipenses 4:13 ele afirma,
dogmaticamente: �Posso to-
das as coisas em Cristo que
me fortalece�. Cristo era a fon-
te da sua força e, por isso, po-
dia levantar-se acima do abati-
mento, da abundância, da far-
tura, da fome, da necessidade.
Mas não era um ato do indi-
ferentismoestóico, pois ele tam-
bém agradece aos crentes de
Filipos por terem tomado parte
na sua aflição enviando-lhe
sustento. (Fp.10:10-18).

O mundo pós-moderno de
hoje reproduz o ambiente favo-
rável para um reavivamento do
estoicismo, pois as pessoas
perdem a capacidade de relaci-
onar-se, estimuladas pela
competitividade e pelo individu-
alismo que facilita a prática da
indiferença. Vemos uma gera-
ção que nasceu adquirindo co-
nhecimento pelo vídeo e se de-
senvolve conectada à Internet,
optandopelo relacionamento vir-
tual. Para a mídia onipresente,
não passamos de consumido-
res, diferenciados pelo que te-
mos e não pelo que somos. É o
moderno paganismo que, apro-
veitando-se da filosofia
hedonista, cria a religião do pra-
zer e da satisfação dos desejos
pessoais. Na filosofia da Nova
Era onde o único absoluto é o
relativismo, as pessoas se tor-
nam �deuses� capazes de de-
cidir por si mesmas em todas as
questões.Mamonestá no trono.

A �auto-suficiência�
(autarquéia) volta a cegar o in-
divíduo que agora desloca sua
objetividade para tudo que sa-
cia os seus desejos pessoais,
enquanto as reais necessida-
des do ser humano são esque-
cidas. Daí o nascimento do
evangelho da prosperidade e
das orações declaratórias que
criaram um �deus� que tem
que obedecer aos �fiéis�, pois
há direitos irrestritos para
aqueles que, ao invés de fé em
Deus têm fé na fé.

O �contentamento� a que
Paulo se refere no contexto da
sua epístola aos Filipenses re-
sulta do fato de que a �nossa
capacidade (suficiência) vem

de Deus� (II Co.3:5).Durante
sua vida e ministério ele havia
aprendido a viver contente em
toda e qualquer situação.Era a
jóia da vida de Paulo que ha-
via sido lapidada didaticamen-
te através dos anos de expe-
riência. Quando ele usa o ver-
bo (aprendi), a forma no grego
é o aoristo utilizado onde nor-
malmente seria empregado o
perfeito. O que Paulo está en-
sinando é que ele já havia
aprendido a viver contente, de
uma vez por todas, através da
própria experiência. Por isso
ele menciona, no contexto, si-
tuações tanto confortáveis,
como desconfortáveis, tais
como, �fartura� e �fome�.
Em outras palavras, tanto a
abundância, como a necessi-
dade, podem se tornar canais
condutores de apostasia para
aqueles que não alcançaram
maturidade suficiente para
conviver com uma ou com a
outra.

É relevante compararmos
as palavras de Jesus em
Lucas 12:15: �... a vida de
qualquer não consiste na
abundância do que possui�,
e as dePaulo em I Timóteo 6:8:
�Tendo, porém, sustento, e
com o que nos cobrirmos,
estejamos com isso conten-
tes�. Aceitando a Bíblia como
autoridade inerrante, não pos-
so concordar com a pregação
do �evangelho da prosperi-
dade�, mas creio que aqueles
que aceitam o Evangelho da
graça de Deus passam a co-
nhecer a verdadeira prosperi-
dade, que consiste em não
permitir que nemopouco, nem
o muito nos afaste da crença
de que �Deus é poderoso
para fazer abundar em nós
toda a graça, a fim de que
tendo sempre, em tudo, toda
a suficiência, abundeis em
toda a boa obra� (II Co. 9:8).
A vida do crente é uma benção
constante, pois Deus �sem-
pre nos faz triunfar em Cris-
to, e por meio de nós mani-
festa em todo lugar a fra-
grância do seu conhecimen-
to� (II Co. 2:14). Não podemos
perder esta pérola que o após-
tolo Paulo descobriu para tri-
unfar sobre os problemas em
nossas vidas.

Notas (1): De Vita Beata,
6, a Gálio, citado por R.N.
Champlin, PhD.

�O mundo pós-moderno de hoje
reproduz o ambiente favorável para um
reavivamento do estoicismo, pois as
pessoas perdem a capacidade de
relacionar-se, estimuladas pela

competitividade e pelo individualismo...�

�Se, afinal, os homens nem sempre podem
fazer que a história tenha sentido, sempre
podem agir de forma que a vida deles tenha�
(Albert Camus)

�Coragem não é sim-
plesmente uma das vir-
tudes, mas o modelo de
toda virtude na ocasião
em que é testada�
(C.S.Lewis).

�O egoísmo e a desonestidade andam jun-
tos, da mesma forma que a empatia e a sin-
ceridade� (Janice Shaw Crouse).

�Mesmoquevocêestejanocaminhocerto, vai ser
atropeladose ficarapenassentado� (WillRogers).

�Onde as mulheres são consideradas, os
homens são livres e virtuosos� (J.Canabis).

�A beleza é a virtude do corpo, assim comoa vir-
tude é a beleza da alma� (Ralph Waldo Emer-
son).

�Deus sussurra para nós em nossos mo-
mentos de prazer: fala à nossa consci-
ência; mas grita em nosso sofrimento.
O nosso sofrimento é o seu megafone
pa r a de spe r t a r um mundo su r do �

(C.S.Lewis).

�Quando um pecado
está na moda, os cris-
tãos devem andar fora
de moda� (John
Blanchard).

�Na criação Deus mostrou sua mão; na sal-
vação, seu coração� (Anônimo).

�Que meu nome seja esquecido, que eu seja
pisoteado por todos os homens, se dessa
forma Jesus puder ser glorificado� (George
Whitefield).

�Os que conhecem a Deus serão hu-
mi ldes : os que conhecem a si própr i -
os não podem ser orgu lhosos� (John
Flavel).

Atualmente fala-se muito em Gaza. Nesta
cidade fica uma das capitais provisórias da
Palestina, administrada por Yasser Arafat.
Gaza é uma das cidades mais antigas do
mundo, constando a primeira vez na Bíblia,
em Gênesis 10:19. Gaza quer dizer �forte�,
foi uma das cinco cidades fortes do povo
Filisteu. Localizada na antiga estrada entre a
Mesopotâmia e o Egito, onde fazia junção com
outra, que vinha do sul, proveniente da Arábia.
Diz a Bíblia que esta região, viviam os gigan-
tes enaquins. O mais famoso desses gigan-
tes foi Golias, derrotado por David. Na primei-
ra partilha da terra aos Hebreus, Gaza per-
tenceu a Judá, tendo sido conquistada pos-
teriormente pelos Filisteus. Uma das grandes
figuras locais foi Sansão, um dos juízes de
Israel, que arrancou as portas da cidade, mas
que terminou cego e preso, condenado a vi-

rar a mó de um moinho. Numa apresentação
para divertir os Filisteus, Sansão clamou ao
Senhor e teve a devolução de sua grande for-
ça, conseguindo deslocar as colunas do tem-
plo de uma divindade pagã, levando à morte
cerca de 3 mil Filisteus. Gaza já foi domina-
da por egípcios, sírios, romanos e por cruza-
dos cristãos. Israel ocupou a região em 1957,
entregando-a à autoridade palestina em 1994.
Um grande número de moradores de Gaza
trabalha em Israel, tendo que atravessar dia-
riamente a fronteira. Nos últimos tempos isso
tornou-se quase impossível e milhares de
famílias ficam sem os seus salários, prove-
nientes dos empregos em Israel. Gaza tor-
nou-se um dos lugares mais conturbados do
mundo. Na região vive uma considerável co-
munidade cristã. Em Gaza fala-se o �Árabe-
palestino�.

O Seminário Batista Bíblico Emaús encer-
rou o primeiro semestre de 2004 e abriu a tem-
porada de matrícula para o segundo semestre.

Atualmente são 12 alunos efetivos e outros
que estão cursando os módulos de grego. No
segundo semestre serão ministrados os se-

Emaús � Nova Turma para 2004

guintes módulos: Grego I,
Lar Cristão, Angelologia,
Daniel e Apocalipse, Livros
Poéticos, Teologia da Edu-
cação Cristã, Igreja local e
Missões.

A formatura em 2004
acontecerá no dia 4 de de-
zembro na Igreja Batista Bí-
blica em Vila São Jorge,
Guarulhos-SP. No segundo
semestre as aulas terão iní-
cio no dia dois de agosto.

O S.B.B. Emaús man-
tém os cursos de Licencia-
tura em Teologia (3anos) e
Bacharel em Teologia
(4anos), ambos com possi-

bilidade de alunos residentes nos alojamentos.
Contatos: Rua Tabajara, 53- Vila S.Jorge-

CEP 07.111-120, Guarulhos-SP - E-mail:
sbbemaus@aol.com.br, telefone (11) 6461-
0076 e 209-8822.

A foto mostra alunos do módulo �História do Fundamentalismo�
ministrada pelo Pr. Carlos A. Moraes. Na foto, o professor,

(1) Pr. Carlos e o Diretor Acadêmico, (2) Pr. Walace

calmo@netsite.com.br

A Didática do
Contentamento

1

2
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APOIANDO IGREJAS

Caixa Postal 94
09.720-971 - S.B. do Campo - SP

Fone/Fax (11) 4123-0002
e-mail: missaoami@bol.com.br

www.missaoami.com.br

Conf. Missionárias: Pr. Carlos (16) 3761-0749

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

Recentemente tem crescido o número de escolas cha-
madas �teológicas� que na verdade não oferecem o mínimo
de estrutura acadêmica, espiritual e ministerial para a forma-
ção de futuros obreiros para a seára do Senhor.

Há alguns cursos que oferecem nível de Bacharel que
não têm horas suficientes nem para ser considerado um cur-
so básico. Para os irmãos terem idéia, existe em uma gran-
de denominação histórica no Brasil um Programa de Teolo-
gia em que o aluno estuda somente aos Sábados das 14:00hs
às 18:00hs e em um período de não mais do que quatro anos
e recebe o título de Bacharel.

Recebi nas últimas semanas um telefonema de alguém
que oferecia um curso de Bacharelado em Missiologia por
correspondência. Este programa tinha apenas 10 matérias e
ainda assim o diploma �dado� era em nível de Bacharelado,
sem que fosse citado, por exemplo, a necessidade do aluno
ter a formação do 2º grau.

Amados, esses simples exemplos servem para nos
alertar sobre a deficiência com que as igrejas brasileiras têm
tratado da formação de seus obreiros. Reconhecidamente,
entendo que nós Batistas Fundamentalistas ainda precisa-
mos avançar muito no preparo espiritual, acadêmico e minis-
terial de nossos obreiros. A realidade é que muitos têm saído
de nossas escolas teológicas sem a formação adequada em
algumas dessas áreas; às vezes por insuficiência própria,
às vezes por deficiência da instituição.

No entanto, se após três ou quatro anos com aulas diári-
as ainda entendemos que faltam alguns elementos na vida e
conhecimento de um obreiro para seu ministério, quanto mais
em um ou dois anos com poucas horas de treinamento.

Não é meu interesse rebaixar, desprezar ou banalizar
essas escolas que têm de alguma maneira treinado líderes.
Mas meu papel é chamar sua atenção para o tipo de oferta
que tem sido feita. O problema não está no treinamento, mas
sim na espécie de graduação. Pois, creio que todo líder, in-
dependente do ministério a ser exercido, deve ser treinado,
tanto em relação ao seu caráter, quanto no conhecimento
bíblico e na área em que atuará.

Meu entendimento, é que qualquer instituição de ensino
bíblico, teológico ou ministerial deve primeiro, ter competên-
cia comprovada para exercer tal ministério. Depois disso,
ser honesta no tipo de promessa a ser feita, senão um aluno
sairá com uma graduação que não receberá crédito em ou-
tras escolas teológicas ou até mesmo igrejas que são sérias
no assunto.

2 Timóteo 2.15 diz: �Procura apresentar-te a Deus apro-
vado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e
que maneja bem a Palavra da Verdade�. Este obreiro deve
ter um caráter digno do nome Daquele a quem representará,
Jesus Cristo; deve ainda ter um preparo suficiente para en-
sinar a sã doutrina de modo que o nome de Deus seja glorifi-
cado; e por fim deve saber como conduzir a obra do Senhor
de modo digno de Sua santidade.

Pense nisso!!!

Cuidado Para Não
Comprar Gato por Lebre

REGULAMENTO
I - OBJETIVOS
O COMUSA II � Concurso de Música Sacra II tem como objetivo:
1- Louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo.
2- Propiciar o surgimento de novos talentos na área da música sacra.
3- Promover a obra missionária.

II - INSCRIÇÕES
Poderá se inscrever no Comusa II, pessoas de ambos os sexos
membros das igrejas batistas de posição fundamentalista que es-
tejam em comunhão com sua igreja local.
1- Solicitando a Ficha de Inscrição à Comissão Organizadora.
2- Devolvendo a Ficha de Inscrição devidamente preenchida.
3- Enviando 9 cópias (xerox) da letra de cada música inscrita dan-
do os nomes dos autores.Pode haver todo tipo de parceria (Cada
música deve estar em folha separada).
4- Enviando gravação em CD ou fita K-7 com as músicas inscritas.A
gravação não precisa, necessariamente estar com todos os arran-
jos e instrumentos. Será apenas para avaliação da melodia. (Pode-
se gravar tudo em apenas um CD ou fita).
5- Cada participante poderá inscrever no máximo 7 músicas.
6- O número de participantes do grupo (grupos) não precisa ne-
cessariamente ser definido na Ficha de Inscrição.Poderá ser modi-
ficado até o dia da apresentação.

III -TRIAGEM
As músicas inscritas passarão por uma triagem prévia que selecio-
nará aquelas que poderão concorrer.Após a triagem os concorren-
tes serão notificados.
1 - Não será permitido o uso de instrumentos de percussão ou
distorcedores.
2-Será permitido a participação de solos, duetos, trios, quartetos,
quintetos e conjuntos com qualquer número de participantes.
3 - Não haverá classificação separada por categoria.Todos os ins-
critos aprovados concorrerão entre si, independente da forma de
apresentação:solo,dueto,trio, quarteto,quinteto e conjuntos.
4 - As letras das músicas deverão obedecer ao tema �Missões�.

IV- PRAZOS, CUSTOS E LOCAIS
1- O prazo final para inscrições será até o dia 8 de novembro de 2004.
2- A data da apresentação (concurso) será o dia 27 de novembro
de 2004.
3- Para cada música inscrita (aprovada ou não na triagem) haverá
uma taxa de inscrição no valor de R$15,00 (quinze reais). O valor
arrecadado nas inscrições será destinado aos troféus de premiação.
4- O valor referente à inscrição deverá ser depositado na conta
BRADESCO Ag.0535-5- C.C. 022116-3, enviando o comprovante
de depósito junto com a Ficha de Inscrição, as letras e gravações

para o seguinte endereço:
JORNAL DE APOIO- Comusa II
Caixa Postal 125
14.300-000 - Batatais-SP

5- O local do concurso será na Igreja Batista Independente, Avenida
Santa Cruz, Franca-SP, com capacidade para 500 pessoas.

V- O CONCURSO, O JÚRI OS CRITÉRIOS E A PREMIAÇÃO
1- A apresentação das músicas classificadas será no dia 27 de novem-
bro na IBI de Franca-SP no horário das 15 às 22 horas. A sequência
das apresentações será por sorteio meia hora antes do início.
2- O Júri será composto por um mínimo de sete pessoas, podendo
ter um número maior de participantes.
3- Os critérios para classificação serão os seguintes: Música, Le-
tra, Arranjos, e Interpretação (apresentação).
4- Serão dadas notas de 0 a 10 para cada item em separado por
todos os participantes do júri e a somatória dará a classificação.
Em caso de empate, os critérios de desempate serão, pela ordem:
Letra, música, interpretação e arranjos.
5- Pode haver todo tipo de parcerias com relação a letra, música,
canto e instrumentos.
6- Os participantes deverão apresentar-se com vestimentas soci-
ais. Para as mulheres, vestidos (saia) longas e blusas sem deco-
tes. Para os homens, camisa social e gravata. Contará pontos na
parte de interpretação (apresentação).
7- A premiação será com troféus para os cinco primeiros classifica-
dos e uma lembrança para cada grupo participante.

VI - COMPROMISSOS
1- O COMUSA II, a exemplo do primeiro, realizado em 1992, é pro-
movido pelo Jornal de Apoio.
2- Os participantes, no ato da inscrição, deverão autorizar a possível
gravação dasmúsicas em umCDpromocional para a obramissionária
realizada pela AMI-Associação Missionária Independente. No caso de
haver gravação e comercialização das músicas, tiradas as despesas
operacionais, todos os valores serão doados para o FUE � Fundo de
Emergência, para utilização dos missionários da AMI.
3- A possível gravação do CD dependerá da qualidade técnica, pois
a gravação será ao vivo no dia do concurso.A participação do con-
curso não garante que a música seja incluída no CD. Poderá haver
uma seleção.

Maiores Informações:
Jornal de Apoio - COMUSA II

Caixa Postal 125
14300-000- Batatais - SP

E-mail:jornaldeapoio@ hotmail.com
Telefone : (16) 3761-0749 � com Pr. Carlos.

COMUSA II
CONCURSO DE MÚSICA SACRA - UMAOPORTUNIDADE PARA NOSSOS COMPOSITORES

COMUSA II - CONCURSO DE MÚSICA SACRA
FICHA DE INSCRIÇÃO

Responsável:
Endereço para correspondência
CEP Bairro: Cidade:
Estado Telefone: ( ) E-mail
Igreja:
Pastor:

MÚSICAS INSCRITAS
Nº Nome da Música Autoria Valor
01 R$ 15,00
02 R$ 15,00
03 R$ 15,00
04 R$ 15,00
05 R$ 15,00
06 R$ 15,00
07 R$ 15,00

Total

Depositar o valor total na conta BRADESCO agência 0535-5 C.C. 022116-3 (Carlos Alberto Moraes) e enviar comprovante
de depósito (xerox) juntamente com esta Ficha de Inscrição.
Observação: Poderá ser enviado o valor em cheque nominal para Carlos Alberto Moraes. Este cheque poderá ser pré-
datado para, no máximo, dia 8 de novembro de 2004.
Assinalar: Anexo 7 cópias de cada letra Anexo gravação de todas as músicas inscritas.
(Sem enviar as letras e as gravações não há como efetivar a inscrição)
Compromisso:Declaro que tomei conhecimento de todo oRegulamento doComusa II e concordo plenamente com os seus termos,
inclusive autorizo a possível gravação das músicas como doação para os fins designados pelos organizadores do concurso.

Nome: Assinatura:
RG: CPF:
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O autor de Provérbios pergunta:  homem fidedigno quem o
achará? mulher virtuosa, quem a achará?   Os produtos de qua-
lidade, genuínos, à toda prova são caros e difíceis de serem
adquiridos.  E a pessoa  exemplar, de confiança,  responsável  e
recomendável  ainda existe?

Estamos tão acostumados com o relativismo, com a ausência
de padrões morais  e éticos que achamos “tudo normal”.

Diariamente aprendemos a ser desonestos. No livro de Dyonélio
Machado, Os Ratos, o autor compara o ser humano a esse bichinho.
Uma mentirinha aqui, algo escondido ali, uma  busca do “pedacinho
de queijo” à la Maquiavel, uma pequena fraude para ganhar mais
dinheiro, uma promessa não cumprida e assim vamos passando o
dia nessa miserável vida de camundongo, nos escombros de um
mundo que jaz no maligno repleto das iscas do engano.

O que significa INTEGRIDADE? Biblicamente, a palavra tem
o sentido de algo completo, intacto. O Dicionário Aurélio acres-
centa  “retidão e imparcialidade.” Em outras palavras,  é  uma
pessoa de peso, honesta,  assume o que fala e o que faz. Em um
Encontro de Pastores e Líderes , o preletor  Paulo Solonca afir-
mou: integridade não é qualidade isolada, é um desejo profundo
de obedecer a Deus, não por medo, mas por amor.

A falta de integridade compromete uma igreja, estraga a sua
reputação.   A igreja não pode prosperar quando há mentira na
vida dos seus membros, quando o fingimento vira naturalidade. Se
aqueles que deveriam ser modelos para a sociedade não tratam
seus relacionamentos, seus negócios  e seus interesses na base
do façam aos outros o que vocês querem que os outros lhes façam,
então esse pseudo cristianismo vai ser pisado pelos homens. Se o
nosso discurso é: Venham! Encontramos a cura!   Ouviremos a so-
nora resposta: Médico! Cura-te a ti mesmo!   A fachada não susten-
ta a falsidade,  nem o rótulo camufla  o ridículo.

A situação é tão dramática, tão repetitiva na gênese humana
que precisamos clamar como Davi: Socorro, Senhor! Porque já não
há homens piedosos; desaparecem os fiéis entre os filhos dos ho-
mens.  Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios
bajuladores e coração fingido...       Por todos os lugares andam os
perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada.
Sl 12.1, 2 ,8.  A força da baixaria tornou-se tão expressiva, como se
os justos tivessem desaparecido da face da terra.

O que está em alta? Exalta-se a baixaria: o adultério, as ná-
degas, os seios, a cerveja, a loteria, o palavrão,  o lucro rápido e
a desonestidade.

Apesar de tudo Deus transforma corações: Havia um homem
na terra de Uz, cujo nome era Jó; homem íntegro e reto, temente
a Deus, e que se desviava do mal – Jó 1.1

O mundo precisa de cristãos com esta biografia. Não apenas
uma vida moral exemplar aos olhos dos outros, mas alguém de
caráter. Aliás, de acordo com Solonca, caráter é o que você é no
escuro, quando ninguém está vendo. Deus nos chamou para ser-
mos e não para estarmos íntegros numa circunstância favorável.

Tanto João Batista quanto o próprio Jesus foram enfáticos:
arrependam-se!!!  Uma palavra que significa transformação total
da mente, evidenciada também no comportamento. Mais adian-
te, no sermão do Monte Jesus continua dizendo:  Não vos
assemelheis pois, a eles   - Mt 8.6.

Seus discípulos foram chamados para  uma nova comunidade,
uma  nova identidade, a fim de viverem como filhos do Pai da Ver-
dade. Venham a mim para serem diferentes. E de fato, se a  pessoa
natural não foi transformada, sua existência é igual ao seu meio. Já
o homem espiritual, possúi uma nova percepção, o poder sobrena-
tural, distinguindo-o  de  uma geração perversa e corrupta.

A integridade dos retos os guia – Pv 11.3
Apesar disso, mesmo depois de nascidos de novo, facilmen-

te reprimimos a voz da consciência, a sensibilidade do Espírito,
para fazer o que não devíamos, assim comprometemos e  man-
chamos nossa integridade.

O adorador é alguém incomodado pelo  seu Senhor para fa-
zer continuamente uma auto-análise,  um auto-exame nas
profundezas do  ser: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu cora-
ção; prova-me e conhece o meu coração; prova-me, e conhece
as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofen-
de, e dirige-me pelo caminho eterno – Sl 139.23-24.

Integridade é fazer o que você disse que faria. É nas ques-
tões tão pequenas que se revela, na palavra dada, nas respon-
sabilidades assumidas.  Pense por um momento nas situações
abaixo, seja honesto,  há algo manchando seu testemunho?

-Você prometeu que seria fiel ao seu cônjuge.
-Você prometeu ao seu filho que brincaria com ele no próxi-

mo sábado.
-Você prometeu ao seu vizinho que devolveria a ferramenta

que tomou emprestada.
-Você prometeu que devolveria o livro o mais breve possível
-Você copia trabalho de autores nos livros, na internet e diz

que é seu.
-Aquele CD está em sua casa há tanto tempo que o dono

nem sabe onde se encontra.
-Você garantiu que estaria naquela hora, no lugar combinado.
-Você não contribui regularmente na obra de Deus, disse que

obedeceria, mas não é como a Bíblia ensina.
-Você se lembra da sua parte prometida naquela divisão das

despesas, do passeio, do restaurante?
-As pessoas já sabem que a sua palavra e nada são a mes-

ma coisa.
-Assinou o livro de ponto corretamente ou deu um jeitinho?
-Você usa o telefone da empresa para interurbanos particula-

res?
É necessário pedir perdão a Deus, se for o caso, fazer restitui-

ção a alguém e permitir  que o sangue de Cristo nos purifique.  O
bem estar e o alívio   experimentado é infinitamente  incompará-
vel. Não estamos acima da censura, e  nada justifica  a falta de
empenho para a Luz  brilhar mais intensamente em nossas vidas.

Onde estão o homem e a mulher de caráter?   É claro que
eles existem!  Mostre com a sua vida que integridade não é uto-
pia, não é ficção... É viver a vida de Jesus!

Integridade
Procura-se tal raridade!

Fundada no dia 6 de junho de 1976 pelos missionáriosWatson
e Wendell a Igreja Batista em D.Pedro, Manaus-AM comemorou
seu vigésimo oitavo aniversário realizando uma semana inteira
de programação nos dias 5 a 13 de junho de 2004.

No sábado, dia 5, aconteceu a jornada de 24 horas de
oração.No domingo, dia 6, no sábado dia 12 e domingo, dia 13,
aconteceram cultos públicos tendo como pregador o Pr. Carlos
Alberto Moraes, Diretor de Missões da AMI Nos dias 7 e 8, se-
gunda e terça, um Seminário sobre Missões, na quarta, dia 9 ,
culto de ações de graças pelos 28 anos da igreja,quinta-feira dia
10, a noite da Koinonia,com uma recepção para toda a igreja e no
dia 11,sexta-feira a consagração de dois diáconos da igreja, os
irmãos Adriano Ferreira Passos e Aldener Mendes dos Santos.

A IgrejaBatistaemD.Pedro, lideradapeloPr JoãoAzevedoSarai-
va Jr, está com cerca de 200 membros arrolados e uma freqüência
média nos cultos principais de 250 pessoas.A liderança da igreja tra-
balhacomoministériocolegiado,tendomaisdoispastoresauxiliares,Pr.
José Castro na área demissões e Pr. Paulo Arruda, com os jovens.

OS DOIS NOVOS DIÁCONOS
A consagração dos diáconos, Adriano Ferreira Passos e

Aldener Mendes dos Santos foi ummomento ímpar para a Igreja
Batista em D.Pedro, pois nos seus 28 anos de existência, foi a

A Proibição do Livro
O livroARealidadeGnóstica

foi lançado em 29 de março de
1998. O Movimento Gnóstico
Cristão Universal do Brasil na
Nova Ordem e outras pessoas
ligadas ao referido movimento,
propuseramumaAçãoCautelar
Inominada, em 14 de maio de
1998, pedindo, em suma, que
em procedimento liminar, deter-
minasse que os autores se abs-
tivessemde editar novos exem-
plares da obra e recolhessem,
em cinco dias, todos aqueles
que se encontravam nas livrari-
as do Brasil, sob pena de uma
multa diária deR$ 1.000,00 (um
mil reais). E umaAçãoCriminal,
sob a alegação de que a obra
teriadolosamenteatingidoahon-
ra do Movimento Gnóstico e de
algumas pessoas, cujos nomes
não foram alvo de qualquer co-
mentário no livro.

O propósito desse procedi-
mento judicialeraasuspensãoda
publicaçãodaobraqueatingiaal-
guns dogmas do conhecimento

gnóstico, os quais, até então, es-
tavamsendodisseminadoscomo
verdade indiscutível..

O juiz da Vara Cível de Pas-
so Fundo que analisou a Ação
Cautelar, acolheu o pedido
liminar, diminuindo para R$
100,00 (cem reais) o valor da
multa pelo descumprimento. Por
outro lado, o Juiz entendeu que
osRequerentes não eram legíti-
mos para postular aAçãoPenal,
pois os respectivos nomes, em
momentoalgum,estariamsendo
alvo de qualquer comentário no
livro, e, quanto ao Movimento
Gnóstico, também não via qual-
quer atentado à honra, determi-
nandooarquivamentodopedido
sem a abertura da Ação Penal
requerida. O Movimento
Gnóstico ainda tentou um recur-
so para o Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, o
qualmanteve a decisão deVara
Criminal de Passo Fundo.

O advogado, Dr. Waldir de
OliveiraMoreira, aderiu à causa
dosautores comose tivesseaju-

dado a escrever a obra. Ele se
envolveuprofundamentenosen-
tido de demonstrar que o inte-
resse dos autores nunca foi o de
ofender a ninguém, ao contrá-
rio, faziam uma discussão no
campo das idéias, visando ape-
nas e tão somente, identificar o
joio do trigo.

A partir de então, o proces-
so passou a tomar outro rumo.
Através de um Recurso inter-
posto no Tribunal de Justiça, foi
retirada a obrigação de recolhi-
mento da multa que buscavam
os Requerentes. Por fim, de-
pois de inúmeros pedidos para
que efetivamente houvesse o
julgamento do mérito da Ação
Cautelar, em 13 de junho de
2002, (passados mais de qua-
tro anos), foi julgada improce-
dente a Ação Cautelar, bem
como aAção Principal que bus-
cava uma indenização pelos
supostos Danos Morais, que o
Movimento Gnóstico e outras
pessoas julgavam ter havido.

Inconformados com a deci-
são da justiça, o Movimento
Gnóstico, apresentou um Re-
curso de Apelação que teve
efeito suspensivo da decisão
de liberação do livro. Ou seja,
a edição e circulação da obra
continuavam proibidas pela
suspensão da decisão. Então,
os autores, tiveram que aguar-
dar o pronunciamento do Tribu-
nal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul que, em sessão
realizada no dia 11 de setem-
bro de 2003,manteve a decisão
da 2ª Vara Cível da Comarca
de Passo Fundo, para liberar a
edição e circulação da obra A
REALIDADE GNÓSTICA.

No período em que o livro fi-
cou proibido de circular, o casal
Deferrari recebeu apoio
motivador de todaacomunidade
para que não fossem calados e
lutassem na justiça pelo seu Di-
reitodeLiberdade. Lídereseper-
sonalidades da literatura e da
imprensa, não apenas no meio
Evangélico, deram amplo apoio
e espaço aos escritores. Dentre
estes, Profª. Drª. Tânia Rosing,
idealizadoraecoordenadoradas
Jornadas Literárias de Passo
Fundo que, além de apresentar
o livro para ser debatido a sua
cassação na Jornada Nacional
de Literatura e conceder entre-
vista na imprensa defendendo a
liberação do mesmo. Após libe-
ração do livro, escreveu a apre-
sentação da obra.

Segundo a sentença judici-
al, o livro A Realidade Gnóstica
�tem seu caráter filosófico e re-
ligioso, apresentando nuances
que tendem à polêmica, porém
atuando somente no campodas
idéias, estando perfeitamente
contextualizados, consideran-
do o tema, somado à posição
ideológica dos autores.�

Passados exatos cinco
anos, cinco meses e dezesseis
dias do lançamento da obra, foi
possível voltar às bancas, não
apenas a obra, mas, sobretudo,
amensagemdealertar parapro-
cedimentos enganosos. Se-
gundo os autores, �na medida
em que nossa mensagem seja
recebida, mesmo que a opinião
do leitor seja contrária à nossa,
ainda assim nos sentiremos re-
alizados, pois estimulamos, de
alguma forma, a reflexão no
campo das idéia�.

ARealidadeNãoPodeSerCensurada

Igreja Batista emManaus Comemora 28 Anos
primeira vez que elegeram diáconos.

Irmão Adriano (61) foi salvo aos 27 anos de idade em 1970 e
congrega na IBDP desde sua fundação em 1976.Serviu como te-
soureiro durante 15 anos, foi Presidente do Conselho Administra-
tivo durante 4 anos e dirigente do coral da igreja.

Irmão Aldener Mendes dos Santos (76) converteu-se em 1947
e membrou-se com a Igreja Batista em D.Pedro no ano 2000,de-
pois de freqüentar por vários anos.

Da esquerda para a direita os pastores:
João Saraiva, Carlos Moraes, Paulo Arruda e José Castro

Os Diáconos Adriano e Aldener

Vista do templo e do edifício de
Educação Cristã da Igreja Batista D. Pedro - Manaus-AM
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Você gosta de assistir uma boa corrida? Eu realmente
não sei porque, mas eu gosto. Nunca pude correr. Eu não
gosto de competir, mas gosto de assistir corridas. Quase
sempre assisto a corrida de São Silvestre.Eu gosto de ver a
disciplina e persistência dos atletas. Se você assistiu a últi-
ma, talvez tenha visto na corrida das mulheres uma senho-
ra, bem fofofinha , correndo. Que bom para ela! Gostaria de
parabenizá-la. Ela nem chegou perto de ganhar a corrida
mas correu firme até o fim. Começou, não parou, outras pas-
saram por ela, mas não a fez disistir. Terminou a corrida. A
Bíbl ia fala muito sobre corr idas que não eram de
competição.Elias correu na frente de Acabe. João e Pedro
correram até ao sepulcro de Jesus. A Bíblia não disse, mas
eu acredito que a menina Míriam correu para dizer à sua
mãe que a Princesa do Egito havia encontrado Moisés (Veja
Êxodo 2). Porque correram? Tinham pressa ou urgência.

Alguns textos falam sobre correr no sent ido
figurado.Devemos, por exemplo, correr do Diabo. Mas uma
corrida de competição tem certas exigências.Quais são?
Certamente o treinamento e disciplina. No primeiro filme �
Rocky, o lutador� , ele levantou às 4 horas da madrugada
tomou um copo cheio de ovos crus (que horror!) e depois
correu pelas ruas de Filadélfia para disciplinar o seu corpo
para a luta.O corpo tem que ser forte para entrar na compe-
tição, luta ou corrida.Em I Cor. 9:24-27, o Apóstolo Paulo
disse: �Não sabeis vós que os que correm no estádio, to-
dos, na verdade, correm, mas um só leva a o prêmio? Correi
de tal maneira que o alcanceis.E todo aquele que luta de
tudo se abstém; eles o fazem para alcançar uma coroa cor-
ruptível; nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim cor-
ro, não como a coisa incerta; assim combato, não como ba-
tendo no ar. Antes subjugo o meu corpo, e o reduzo à servi-
dão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha
de alguma maneira a ficar reprovado�. Ele falou em Gálatas
2:2: �... para que de maneira alguma não corresse ou não
tivesse corrido em vão�. Se vai correr, não corra em vão,
mas corra para ganhar a corrida.As palavras mais mencio-
nadas são sujeição, disciplina, paciência e firmeza.

Se quisermos ficar na corrida da vida cristã precisamos
lembrar de nos disciplinar nas coisas que vão nos fortale-
cer, mas também ter mais sabedoria é melhor do que força.
Temos que saber correr. Temos tantos lugares hoje em dia
onde uma pessoa pode �malhar� e fazer exercícios físicos.
Todo mundo faz! Isaias 40:31 fala que aquelas que esperam
no Senhor vão correr sem se cansar. Devemos �esperar�
diante do trono dEle, �esperar� e nos preparar para a corri-
da, lendo a Bíblia, que é o �Manual� do crente.

Na corrida de São Silvestre podemos saber quando os
atletas estão chegando ao final porque é sempre anunciado
e tem as placas que dizem quantos quilômetros, depois
metros que ainda faltam. Os atletas não perdem tempo olhan-
do para traz. Seus olhos estão fixos na faixa de chegada.
Corra no seu estilo e passo. Todos são diferentes mas corra
com firmeza até o fim. Veja II Pedro 3:17. Eles não correm
para lá e para cá para ver se a corrida é mais gostosa em
um lugar do que outro.

O entusiasmo para a corrida também é importante.
Como está sua corrida Cristã? Está fazendo com amor,

disciplina, lendo as instruções e conversando com o TREI-
NADOR?

Uma Boa Corrida

A região metropolitana de São Paulo acaba de ganhar mais
uma opção para a formação de obreiros para os ministérios
pastoral , missionário e de ensino. Trata-se do Seminário Ba-
tista Fundamentalista que iniciará seu período letivo no dia três
de agosto de 2004 nas dependências da Igreja Batista em
Jordanópolis, São Bernardo do Campo � SP.

As aulas serão ministradas no sistema de módulos para os
dois cursos: Licenciatura em Teologia (3 anos) e Bacharel em
Teologia (4 anos). O diretor da nova escola, Pr. Antonio Majela

Novo Seminário
Pupim, planeja ter os melhores professores para cada matéria
ministrada, mesmo que tenha que trazê-los de longe.

As matrículas já estão abertas e os contatos podem ser fei-
tos pelos seguintes endereços: Seminário Bat ista
Fundamentalista � Rua Noel Nutels, 304 � Bairro Jordanópolis
� CEP 09.891-090 � São Bernardo do Campo; E-mail;
ampupin@hotmail.com; telefone (11) 4123-8901.

As vagas são limitadas e as mensalidades baixíssima. Sem
dúvida, um investimento que vale a pena.

Terceiro Simpósio da AETBB

Ficha de Inscrição
Nome:

Endereço:

CEP:
Cidade: Est.
Tel. ( )
E-mail:
Valor depositado R$

(Enviar xerox do comprovante)
Parcelamento em 3 ( ) 2 ( ) 1 ( )

Enviar para o seguinte endereço: AETBB
ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS TEOLÓGICAS

a/c Pr. Almir Rogério Ribeiro
R. Espírito Santo, 1059 - Sala 806 - Centro - 30.160-922 - Belo Horizonte - MG

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Primeira Parte
Revendo as Bases da Pregação Bíblica
1- O que significa a Bíblia na pregação; 2- A importância

da pureza na Mensagem Bíblica; 3- A Diferença entre Prega-
ção Bíblica e Pregação Quase Bíblica.

Segunda Parte
Firmando as Formas da Pregação Bíblica
1- A �Pregação Expositiva� Um meio eficaz para a prega-

ção bíblica; 2- Elementos da �Pregação Expositiva�; 3- As Di-
visões da �Pregação Expositiva�; 4- As dificuldades da �Pre-
gação Expositiva�.

Terceira Parte
Trabalhando com o Pregador Bíblico
1- Caráter; 2- Tempo de Trabalho; 3- Vida de Estudo; 4-

Projeto Pessoal.

INVESTIMENTO
Inscrição �R$20,00
Hospedagem e Alimentação � R$ 108,00 (4 diárias com-

pletas).
Custos da AETBB � R$ 30,00
Material (Apostila) � R$ 10,00
Total � R$ 168,00

FORMA DE PAGAMENTO
Em 3 vezes de R$ 56,00 � Julho, Agosto, Setembro
Em 2 vezes de R$ 84,00 � Agosto e Setembro

Em 1 vez de R$ 168,00 � Até 10 de
Setembro.

Depósitos:
BRADESCO Ag. 3432-0
c.c. 010550-3-AETBB

Observação: Junto com a Ficha de
Inscrição, enviar xerox do depósito da
inscrição, R$ 20,00 e do parcelamento,
se houver. Guarde os comprovantes ori-
ginais de depósito para a chegada ao
evento evitando transtornos para identi-
ficação.

MAIORES INFORMAÇÕES
Pr. Almir Rogério Ribeiro da Silva pelo

telefone: (31) 3387-5038 e 9201-7570

PRELETOR
PR. WALACE S. JULIARE
Casado com Sheila, e pai de dois fi-

lhos: Isaac (4) e Isabelle (1,5).
Pastor da IBB Vila São Jorge �

Guarulhos � SP. Diretor Acadêmico do
SBBE (Emaús).

Bacharel em Teologia eMinistério Pas-
toral pelo SBPV. Mestrando em Teologia
e exposição Bíblica pelo SBPV. Profes-
sor de Homilética, Hermenêutica, Grego,
Exegese do N. T, e Teologia Sistemática.

HorárioSegunda Terça Quarta Quinta Sexta
8:00 - 9:00 Café Café Café Café
9:00 - 10:30 Aula Aula Aula Aula
10:30 - 11:00 Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo
11:00 - 12:30 Aula Aula Aula Aula
12:30 - 14:00 Almoço Almoço Almoço Almoço
14:00 - 15:00 Grupos Grupos Grupos Saida
15:00 - 18:00 Chegada Livre Livre Livre
18:15 - 19:30 Jantar Jantar Jantar Jantar
19:30 - 21:00 Aula Aula Aula Aula
21:00 - 21:15 Café Café Café Café
21:15 - 22:00 Aula Aula Aula Aula

PROGRAMAÇÃO

Pr. Walace S. Juliare
Preletor

ENVIE PARA: CAIXA POSTAL 16051 - Ag. Canaã - CEP 74423-970 - Goiânia-GO
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Boa LeituraBoa LeituraBoa LeituraBoa LeituraBoa Leitura

SÃO PAULO-SP
O Templo Batista em V.S.José localizado à Rua Acácio

Fontoura,800 emSão Paulo,capital, estará realizando no dia
21 de agosto de 2004, a examinação e ordenação do irmão
Ricardo Marques Brito para o pastorado da igreja. Ele for-
mou-se pelo I.B.M. em 2002 e em 2003 fez o curso de Mis-
sões Judaica na M.B.M. Trabalha dedicando tempo integral
como auxiliar do Pr. Esteliano de Moraes Sousa, que está
deixando o pastorado da mesma igreja para atuar como mis-
sionário no Estado do Pará. O pedido de ordenação do irmão
Ricardo foi registrado em ata pelo TBVSJ no dia 12 de feve-
reiro de 2004. O futuro pastor é casado com Daniela e tem
um filho, Ricardo Filho.

ATIBAIA-SP
O missionário OANSE,Juca Cerpe está comunicando seu

novo telefone e endereço eletrônico: E-mail:jucaviagem
@terra.com.br, (11)4413-2735.Comunica, ainda o ingresso de
dois novos casais de missionários �OANSE: Diogo e Patrí-
cia para São Paulo,capital,Regiões Sul, Leste e Litoral de SP;
Samuel e Cris, para Araçatuba e interior de São Paulo e norte
do Paraná. Maiores informações com o escritório central da
Associação Juvenil Oanse do Brasil, E-mail: oanse@terra.
com.br, telefone (17)227-7830.

SÃO PAULO-SP
Em março último, o Templo Batista em Vila das Mercês,

São Paulo-SP, sob a liderança do Pr. Domiciano Gonçalves
da Silva completou 29 anos de organização realizando série
de conferências com os pastores: Fernando César Martins,
Paulo Sérgio Lopes, Natal Losnach e José Cristóvão da Sil-
va. A igreja mantém duas congregações, uma em Moreira
César, Vale do Paraíba e outra em Guaianazes-SP.

MOSSORÓ-RN
De 1 a 16 de julho estarão abertas as matrículas do SETEM

� Seminário Teológico MacClanahan para o segundo semestre
de 2004. As vagas são limitadas e portanto, dependendo do
número de inscritos, haverá um exame seletivo.Maiores infor-
mações (84) 314-0466; 314-0670;312-6489 ou pela Internet, E-
mail:ibrfe@uol.com.br

SÃO PAULO-SP
A UJUBRE- União das Juventudes Batistas Regulares

de São Paulo, realiza nas dependências da Igreja Batista Es-
perança nos dias 9 e 10 de julho, o I Congresso Jovem da
UJUBRE.Os preletores e respectivos temas serão: Dr.Paulo
Ol ive i ra (Or ientação Prof iss ional ) . Pr.Rober to Br i to
(Mordonia), Pr.Fernando Ferreira (Mídia) e Pr.Edgar Donato
(Namoro e Vida Conjugal). Contatos com o Bruno Vieira
Lopes, e-mail:lopesbruno@hotmail.com, telefone(11) 9783-
1150. Visite o site da UJUBRE: www.geocities.yahoo.com.br/
ujubre

SANTA MARIA DA VITÓRIA-BA
Caravanas de diversos estados brasileiros estarão se diri-

gindo para Santa Maria da Vitória para participarem do XVII
Congresso Batista Bíblico promovido pela Comunhão Batista
Bíblica Nacional realizado nos dias 13 a 17 de julho de 2004.
Informações com Pr. Osmar V.Freitas (19)3266-8335 ou
Pr.Marcelo (19)3228-3576, E-mai l : templobbgarcia @
ibest.com.br

ORLÂNDIA-SP
No dia 10 de julho de 2004 acontece a Reunião de Pas-

tores e Obreiros da Região Nordeste do Estado de São
Paulo na Igreja Batista Independente em Orlândia,sob a li-
derança do Pr. Lorival Pedroso da Silva.Contatos pelo tele-
fone (16) 3821-1460. Na mesma semana, nos dias 7 a 11 a
IBIO realiza uma série de conferências em comemoração
ao seu trigésimo quarto aniversário de fundação. O confe-
rencista será o Pr. Robson Marcelo da Silva, do T.B.E de
Goiânia-GO. Ele será um dos pregadores da reunião de
pastores.

LAURO DE FREITAS-BA
Nos dias 9 a 11 de julho a Igreja Batista em Arembepe,

região metropolitana de Salvador-BA, sob a liderança do Pr.
Frank Brim realiza suas conferências missionárias para re-
novação da Promessa de Fé para Missões. O pregador é o
Pr. Paulo Ismael, missionário da AMI que está em fase de le-
vantamento de sustento para implantação de uma igreja em
Miguelópolis-SP.

SÃO PAULO-SP
A Igreja Batista da Bíblia (www.ibb.adm.br) comemorá dez

anos de existência nos dias 18 a 21 e 27 de novembro de
2004. A Igreja Batista da Bíblia, liderada pelo Pr. Rinaldo B. Jr,
é uma igreja para surdos e seus familiares. Este ano o tema
das conferências de aniviversário será � O FUTURO VISTO
ATRAVÉS DA BÍBLIA�.

RIBEIRÃO PRETO-SP
A Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto-

SP, liderada pelo Pr. Wagner Barros realiza suas Conferênci-
as Anual da Família nos dias 2 a 4 de julho, tendo como preletor
o Pr. Daniel Douglas Johnson, de Limeira-SP.

A Igreja Batista Nova Vida em Caraguatatuba-SP teve início
em 17 de novembro de 1987, com a presença de sete (07) mem-
bros, entre os quais os missionários Pr. ClaudeWinstonWheeler,
sua esposa Gery CraneWheler, Pr. Jay Kevin Ross, sua esposa
Peggy Lynn Ross com a colaboração de Rodgers Baptist Church,
em Garland, Texas E.U.A

Com o retorno aos EUAdo missionário Pr. Winston no dia 15
de janeiro de 1989;foi eleito como Pastor da Igreja o Pr. Jay Kevin
Ross. Em junho de 1996, o Pr. Jay retornou aos EUA. No dia 20
de Julho de 1997, foi eleito o atual Pastor da Igreja Pr. Epitácio
Barros. A igreja já contava com 32 membros.

Os trabalhos da Igreja B.N.V tem sido grandemente abençoa-
do por Deus. No ano de 2000, o irmão Walmir Quaresma ingres-
sou no seminário Emaús para ajudar nos trabalhos futuros. Foi
fundada uma congregação no bairro do Morro do Algodão, com
sede própria, uma congregação no bairro do PerequeMirim e atu-
almente no Bairro do Olaria. Temos contado atualmente com a
ajuda domissionário Pr. AlexHensley e sua esposa Bárbara Alaine
Hensley que vieram dos Estados Unidos.

A Igreja, através demuitas orações adquiriu um ônibus e duas
Kombs que têm ajudado no transporte, principalmente das crian-
ças para a E.B.D, que hoje chega a ter cerca de cem crianças.
Os cultos regulares são bem freqüentados e participativos.

Atualmente temos 80 membros e cerca de 20 congregados já
convertidos. No último batismo, nove novos irmãos foram arrola-
dos. Com a ajuda do missionário está sendo realizado um dinâmi-
co trabalho de evangelização.A cada dia Deus tem operado e reali-
zado em nossomeio bênçãosmaravilhosas. A Deus toda glória.
Contatos: Igreja Batista Nova Vida, Pr. Epitácio Barros
Av. Brasília, 215 CEP 11.674-210 Caraguatatuba-SP

ESPIRITUALIDADE
AUTÊNTICA

Leandro Tarrataca
É preciso discernir entre o
autêntico e o falso na questão
da espiritualidade através de
cuidadoso estudo bíblico.

VERDADE BÍBLICA
Caixa Postal 255
08.710-971- Mogi das Cru-
zes- SP
Tel. (11) 4721-4144
www.verdadebíblica.net

O DEUS QUE OUVE
W.Bingham Hunter

O verdadeiro propósito da ora-
ção é a intimidade com Deus.
Passamos a orar efetivamente
quando Ele se torna o desejo do
nosso coração.

Editora Evangélica Esperança
Rua Aviador Vicente Volski,
353
82.510-420- Curitiba-PR
E-mail: eee@esperança.
editora.com.br
www.esperança.editora.com.br

CaraguatatubaCaraguatatubaCaraguatatubaCaraguatatubaCaraguatatuba

OS BRADOS A CRUZ
Erwin Lutzer

Uma jornada àmais empolgan-
te das viagens: ao interior do
coração de Jesus. Essa jor-
nada percorre sete momentos
singulares na vida de Cristo:
suas últimas palavras na cruz.

Editora Vida
Rua Júlio de Castilhos, 280-
Belenzinho
03.059-000- São Paulo-SP
Telefax (11) 6618-7000
www.editoravida.com.br

ISRAEL, Prova da
Fidelidade de Deus
Diversos Autores

Israel como nação é a maior
prova de que Deus é fiel em
cumprir as Suas promessas.
O início desta história remon-
ta a Abraão.

Actual Edições
Caixa Postal 1688
90.001-970-Porto Alegre-RS
Fone (51)3241-5050
Fax (51)3249-7381

A REALIDADE GNÓSTICA
Gilson e Eliane Deferrari
Cassado por mais de 5 anos
e liberado pela justiça em 11
de setembro de 2003, este li-
vro revela uma verdade intri-
gante sobre o mundo religioso
contemporâneo.

Editora Kurios
Caixa Postal 426
99.001.970-Passo Fundo-RS
E -ma i l : k u r i o s . e d i t o r a
@terra.com.br

O SOL AÍNDA
PODE BRILHAR
Calvino Rocha

Este livro sobre Ester, enfatiza
a dimensão devocional e prá-
tica da mulher.O autor insiste
em uma coisa: �Deus quer nos
usar�!

Editora Candeia
Rua Domingas Galleteri
Blotta,148
Jardim Santa Cruz
04.455.360- São Paulo-SP
editoracandeia@candeia.com.br

ESTER
Elizabeth George

Um livro de reflexões. Inves-
tindo 15 minutos diários, você
se tornará uma mulher segun-
do o coração de Deus.

United Press
Editora Hagnos
Rua Belarmino Cardoso de
Andrade,108
04.809.270-São Paulo-SP
Telefx (11)5668-5668
E-mail: hagnos@hagnos.
com.br
www.hagnos.com.br

PODER E MISSÃO
Diversos Autores

Este livro debate teologica-
mente as questões relaciona-
das à batalha espiritual.

ABU-Editora S/C
Caixa Postal 2216
01.060-970-São Paulo-SP
E-mail:editora@abud.org.br
www.abud.org.br/editora.

Foi um tempo
de bençãos de
Deus e boa co-
munhão entre os
pastores e de-
mais participan-
tes da Conferên-
cia Anual do Se-
minário Batista
Regular de São
Paulo realizado
na Igreja Batista
Esperança nos
dias 21 a 24 de
junho de 2004.

Pastor Segundo oPastor Segundo oPastor Segundo oPastor Segundo oPastor Segundo o
Coração de DeusCoração de DeusCoração de DeusCoração de DeusCoração de Deus

O evento contou com o apoio e parceria da Ordem dos Pasto-
res Batistas Regulares do Estado de São Paulo, da Associação
Batista para a Evangelização Mundial, o Ministério OANSE, a
Editora Batista Regular e o Jornal de Apoio.

Esses encontros tiveram início em 2003 e têm como objetivo,
desafiar os pastores e líderes cristãos a buscarem uma visão de
Deus para suas vidas eministérios, causar impacto na vida pesso-
al dos pastores e líderes cristão, com conteúdo bíblico e prático,
que gere transformação tanto para si mesmo como para oministrar
na vida dos seus liderados, que leve a igreja a cumprir suamissão.

O preletor do evento, Dr. David Barker, canadense de Londres,
província deOntário, noCanadá, ficou encantado comoBrasil e cer-
tamente levará boas recordações para seupaís, igreja eministério.

Para o próximo ano, espera-se, novamente, a realização das
conferências , visando alcançar, a cada ano, mais líderes no meio
Batista Fundamentalista.

Na foto, à esquerda, o tradutor,
Pr. Gerson Berthold e à direita o

Dr. David Baker em uma das plenárias
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O Pr. Joaquim Teixeira (37) baiano de Livramento de
N.Senhora, converteu-se a Cristo no dia 17 de julho de 1983.
É memro da Igreja Batista Bíblica Ebenézer em Vitória da
Conquista-BA desde sua conversão, exceto o período que
viveu em Londres, Inglaterra (1996 a 2000),sob os cuidados
da Bethesda Baptist Church. Foi lá que, teve sua formação
teológica e foi ordenado ao ministério pastoral.

Seu envolvimento com o ministério começou em 1992
quando foi professor de Escola Bíblica Dominical, líder da
equipe de evangelismo e vice-moderador da Igreja Batista
Bíblica Ebenézer sob a liderança do Pr. Edson Nogueira da
Silva. O chamado missionário para Israel ocorreu durante o
tempo em que estudava na faculdade teológica em Londres e
depois confirmado aqui no Brasil através da sua igreja local.

Os alvos do seu projeto em Israel envolvem diversas
fases que deverão resultar na implantação de uma igreja.
Atualmente, na fase de estudo da língua hebraica, Pr. Jo-
aquim e sua família auxiliam um outro missionário que está
em Jerusalém desde 1993 em uma congregação forma-
da, principalmente, por pessoas de língua russa e algu-
mas que falam inglês e hebraico.A pregação é em inglês
com tradução simultânea para russo e, às vezes, para o
hebraico e outras línguas, dependendo da audiência.

Os cultos são realizados todas as quartas e sábados à
noite e nas sextas-feiras um culto para os jovens, também
com traduções simultâneas. Às terças e quintas a igreja
está envolvida numa série de atividades evangelísticas tais
como: distribuição de panfletos, convites oferecendo um
vídeo sobre o trabalho e obra de Yeshua, distribuição de
Bíblias em várias línguas e outras literaturas.

Congregação em Kiriat Gat
Kiriat Gat, dista 68 Km de Jerusalém. É a mesma Gate

mencionada na Bíblia. Nesta cidade há outra congrega-
ção com a qual o pastor Joaquim tem total envolvimento
em reuniões todas as terças à noite .

Recentemente Pr. Joaquim conheceu alguns brasilei-
ros que moram e trabalham em Jerusalém e está tentando
reuní-los aos domingos para um estudo bíblico na casa
que acabou de alugar. Os estudos serão feitos em portu-
guês apesar da possibilidade de alguns conhecidos que
falam espanhol também participarem do estudo.

Os próximos passos do projeto são: continuar os estu-
dos do hebraico até chegar a um conhecimento razoável

Havia em Filipos uma tendência religiosa perigosa, a da
fragmentação da Igreja em partidos. Paulo reúne todos os
elementos que contribuem para união de vida e de amor en-
tre os irmãos, e ainda acrescenta o exemplo supremo de hu-
mildade, o da descida de Cristo do trono até a cruz, num
esforço de combater o espírito partidário. E afirma que o que
vai completar a sua alegria é que os filipenses sejam de fato
unidos de alma. Verdadeiramente, nada há que complete a
nossa alegria mais do que isso, contemplar a união da igreja
local, união essa que resulta de amor e de humildade, a fim
de que �cada um considere os outros superiores a si mes-
mo� (v.3). Pode haver maior alegria?!

2.17. - A alegria de sofrer por Cristo. Paulo está face
a face com a morte; considera o seu martírio como
probalidade. Neste versículo Paulo se transporta em seu
pensamento para o templo em Jerusalém na hora do sacrifí-
cio. A vítima está imolada e posto no altar: o fogo está aces-
so. Chegou o momento cruciante, o auge da cerimônia toda:
o sacerdote derrama sobre a vítima a libação. É o que aper-
feiçoa o sacrifício. Paulo se considera essa libação , o que
completa o serviço e sacrifício da fé dos filipenses. O seu
martírio seria justamente isso, a libação sobre o sacrifício.
Por isso, os filipenses deveriam se alegrar, e alegrar-se jun-
tamente com ele. Alegria no sofrimento, mesmo que este seja
o sacrifício supremo.

2.28-29.- A alegria de receber e de honrar um ama-
do servo de Deus. � Epafrodito viera a Roma, enviado pe-
los irmãos filipenses, para servir a Paulo. Isso ele tinha feito
com todo empenho. Adoecera, e tinha estado às portas da
morte. Deus, porém, o poupou para alegria sua, alegria de
Paulo e alegria dos irmãos filipenses. O processo contra
Paulo estava na véspera de ser resolvido, e, por isso, Paulo
espera em breve dispensar com os serviços de Epafrodito,
e mandá-lo de volta para Filipos. Paulo pensa na alegria com
que esse fiel servo de Cristo será recebido pela Igreja, e de
como será honrado pelos irmãos.

3.1; 4.1,4. - A alegria daquele que está em Cristo. �
Quando o Divino Mestre estava se despedindo dos seus dis-
cípulos logo antes do seu suplício, Ele lhes falava muito em
alegria. Disse-lhes: �Assim também vós agora, na verdade,
tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração
se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar� (João
16.22). Paulo era exemplo vivo desta verdade, pois quando
tudo lhe era contrário então era que o seu coração transbor-
dava de alegria!

4.1. - A alegria de quem ganha almas para Cristo. �
Nenhuma igreja local que Paulo conseguiu fundar dava-lhe
maior alegria do que a dos filipenses. Foi as primícias de
Cristo na Europa, e foi fundada emmuita tribulação. Era igreja
leal ao seu fundador, uma lealdade provada através dos tem-
pos, mas que nunca falhava. Não é de admirar que Paulo se
alegra na igreja: �...meus amados e mui saudosos irmãos,
minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, ama-
dos�! Ah! meus irmãos, que alegria quando encontramos os
nossos filhos na fé �...andando na verdade, assim como re-
cebemos o mandamento do Pai�!(II João v.4).

4.10. - A alegria de receber donativos. � Paulo
relembra com gratidão as inúmeras vezes que os irmãos de
Filipos o tinham ajudado financeiramente. Tantas vezes nas
suas viagens missionárias ele recebia auxílio dos irmãos
amados, e agora, estando preso, mandam-lhe um mensagei-
ro, Epafrodito, para servir a Paulo na prisão., mas não o
mandam de mãos vazias! Ele leva consigo uma oferta,
donativo de amor da parte dos irmãos filipenses. Paulo tem
esta oferta �como cheiro suave, como sacrifício agradável e
aprazível a Deus� (v.18). Notemos de passagem que os
dízimos, as ofertas, as coletas especiais � tudo isso na igre-
ja local, não é transação comercial, muito menos um impos-
to, mas faz parte do ministério sacerdotal de todo crente: é
sacrifício aceitável que se oferece a Deus, é oferta da se-
menteira, é o aroma suave que agrada a Deus. E traz tanta
alegria a tanta gente, como foi no caso de Paulo. Eu lhe per-
gunto: sua igreja local tem plano missionário, investimento
para suprir as necessidades dos missionários. Quantos be-
nefícios espirituais recebem aqueles que ofertam com ale-
gria na obra missionária! Muitos são ofertantes anônimos,
mas que ofertam fielmente sabendo de antemão, que, �no
Senhor, o vosso trabalho não é vão� (I Cor.15.58).

Finalizando, queremos sinalizar que a alegria não de-
pende de circunstâncias, mas de estar em Cristo. E a ale-
gria é fruto do Espírito.

A foto mostra o casal, Demetrius de Araújo Rodrigues
E Ana Rita Moura Rodrigues com os dois filhos,

Cristiano(8) e Luanne (1), membros da Igreja Batista Bíblica
em Jockey Clube, São Vicente-SP. Demétrius trabalha no
Corpo de Bombeiros, é formado em teologia pelo Instituto
Batista Bíblico em São Vicente e está se preparando para a
ordenação pastoral para entrar no ministério. Seu pastor,
Damião Ferreira do Nascimento pede as orações de todas
as igrejas por esta família que se dispõe a servir ao Senhor
da seára.

Foto Notícia

Este segundo congresso realizado peloMinis-
tério Rocha Eterna aqui no Brasil tem o propósito
de mobilizar o povo de Deus, envolvendo as igre-
jas locais para juntos,alcançar os prisioneiros para
Cristo.Neste ano a Missão Rocha Eterna estará
franqueando o custo total do evento para os pri-
meiros cem pastores que fizerem sua inscrição.
Mas a oferta só é válida para o pastor titular da
igreja, que no caso não terá nenhum custo. A hos-
pedagemserá noHotel Vancouver incluindo o café
damanhã e onde deverá ser servido o almoço e o
jantar. Todos os demais membros das igrejas são
bem vindos mas terão que custear suas despe-
sas. Adiária noHotel Vancouver custará R$50,00,
fora almoço e jantar.

Se você é pastor titular de uma Igreja Batista
Fundamentalista e não recebeu o folder e a Ficha
de Inscrição, entre em contato com aMissão Ro-
cha Eterna pelos endereços: E-mail:
rochaeternabr @ hotmail.com, Fone/Fax (16)
3979-7867 ou por carta, Ministério Rocha Eterna,
Rua Hermínio Morandini 149 - Jd. Mosteiro CEP
14.085-220-Ribeirão Preto-SP.

Oito preletores estarão trazendo as mensa-
gens neste ano, entre eles, o Dr. Ron Gearis, Pre-
sidente da Missão. Os outros serão, Dr. Rick
Dunsford- Vice-Presidente; Dr Bobby Sizemore-
Representante Internacional; Evangelista Michael
Adams; Evangelista Kurk Labouve e três pasto-
res de igrejas aqui do Brasil, Robson Marcelo da
Silva, do Templo Batista Ebenézer deGoiânia-GO,
Terrill Nathan Rose, pastor da Igreja Batista Inde-
pendente em Ribeirão Preto-SP, onde acontece-
rão os cultos do congresso, e José Ênio Darini,
da Igreja Batista Independente emAltinópolis-SP.

As vagas são limitadas e o prazo para inscri-
ção encerra-se no dia 30 de julho.

Apresentando o Messias em Israel
da língua e levantar o com-
plemento de sustento.Para
completar o sustento, Pr.
Joaquim pretende vir ao
Brasil neste mês de julho
de 2004 e, para tanto, está
agendando igrejas através
do Pr. Alexandre B. Dutra
pelo telefone (11) 5058-
6669, da AIMI -Associação
Internacional de Missões
aos Israelitas, conveniada
com a AMI -Associação
Missionária Independente.

II CONGRESSO MINISTÉRIO ROCHA ETERNA

Pr. Joaquim Teixeira
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Pastor RômuloWeden Ribeiro
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Quando o explorador Amundsen descobriu o Pólo Sul,
na ponta do mundo, ele tirou um pombo correio da gaiola e o
deixou ir embora. Imagine a alegria da esposa de Amundsen
quando viu o pombo sobrevoando a sua casa na Noruega!
Ela exclamou: �Ele está vivo! O meu marido ainda está vivo!�
Assim também, o Espírito Santo foi enviado sobre a Igreja
para nos lembrar que Jesus Cristo está vivo e voltará um
dia.

O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Assim
como o Pai e o Filho, Ele possui um papel definido que não
pode ser alterado sob o risco de causar confusão no meio da
Igreja. Jesus delineou cautelosamente as funções de Seu
substituto no Evangelho de João, capítulo 16. Dentre muitos
atributos, Ele seria o Consolador, suprindo a falta da presen-
ça física de Cristo, até o nosso reencontro nos ares. Há
muitas teorias a respeito do Espírito Santo sendo ventiladas
dentro das igrejas que precisam ser retificadas à luz das
Escrituras Sagradas. Antes de atribuir ao Espírito Santo tudo
o que acontece dentro e fora da igreja, o povo de Deus preci-
sa conhecer primeiro qual é o papel verdadeiro da Terceira
Pessoa da Santíssima Trindade.

Primeiramente, o Espírito Santo trabalha na salvação do
ser humano. Jesus disse: �E quando ele [Espírito Santo]
vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo�
(vs. 8). Considerando que o reino de Jesus não é deste
mundo (João 18:36), podemos afirmar que o Espírito Santo
não está interessado na economia do país ou nas próximas
eleições: �O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas
justiça, paz e alegria no Espírito Santo� (Romanos 14:17).
O Espírito Santo trabalha para convencer o homem do pe-
cado pelo qual Jesus Cristo sofreu e morreu. Não obstante,
o cristianismo contemporâneo está pregando uma teologia
secular, visando bens, dinheiro e saúde física, com os olhos
fitos na terra e não no céu. A visão mundana do reino de
Deus começou a ser propagada no início dos anos 80, atra-
vés do Frei Leonardo Boff, pai da Teologia da Libertação,
que ensina o evangelho com ênfase no social, ao invés do
espiritual. Desde então, igrejas deixaram de ensinar sobre
o céu e o inferno e passaram a falar dos bens temporais
desta vida. Porém, se existe pecado, então existe um juízo
contra o pecado. É papel do Espírito Santo convencer o ser
humano da necessidade de arrependimento. Hebreus 9:27
diz: �E, como aos homens está ordenado morrerem uma
vez, vindo depois disso o juízo�. Do que adianta todo di-
nheiro e saúde do mundo se o homem não está preparado
para o que vem após a morte?

Uma vez que a pessoa se arrepende de seus pecados
e se entrega a Jesus através da fé, o Espírito Santo traba-
lha para que ela seja santificada deste mundo. O próprio
nome já diz: Espírito que santifica. Esta santificação ou
�separação do mundo� só é possível mediante o conheci-
mento da verdade. A verdade é a Palavra de Deus (Bíblia
Sagrada) e não a palavra do homem (religião, igreja e etc).
Veja o papel do Espírito Santo de acordo com Jesus: �Mas,
quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em
toda a verdade...� (João 16:13). Agora, veja qual é a verda-
de que o Espírito Santo usa para guiar a vida daquele que
crê: �Santifica-os na tua verdade; a tua palavra é a verda-
de� (João 17:17). Em outras palavras, não existe cristianis-
mo verdadeiro fora dos parâmetros da Bíblia Sagrada. Os
homens podem passar por cima de doutrinas para falar de
Deus, mas nunca poderão passar por cima do Espírito Santo
para chegar a Deus.

Além da salvação e da santificação do verdadeiro salvo,
o Espírito de Deus está interessado na glória do Senhor Je-
sus Cristo. Jesus disse: �Ele me glorificará, porque há de
receber do que é meu, e vo-lo há de anunciar� (João 16:15).
A função do Espírito é glorificar Jesus e a função de Jesus é
ser glorificado, tanto pelo Espírito como pelos homens. Um
exemplo disso é João Batista quando disse a respeito de
Jesus: �Importa que ele cresça e que eu diminua� (João 3:30).
Infelizmente, o Espírito Santo tem sido mais louvado e mais
propagado que o próprio Senhor Jesus Cristo, em virtude da
ênfase equivocada sobre o poder de Deus na vida do salvo.
Fala-se Dele como uma energia que se emana do trono de
Deus, impessoal, mas que galvaniza homens e mulheres com
dons especiais, que também acabam recebendo mais aten-
ção e honra que o próprio Salvador da Igreja. No entanto, o
Espírito Santo não fala de si mesmo, não se exalta e não
guia os homens a exaltá-Lo. Muito pelo contrário, Jesus dis-
se: �... não falará de si mesmo...�. Portanto, cuidado com a
liturgia que enfatiza o poder do Espírito Santo em detrimento
do sofrimento, da morte e da ressurreição de Cristo, que, ao
invés da manifestação do legítimo Espírito, pode ser estar
manifestando o espírito humano e egocêntrico daqueles que
ainda não conhecem a verdade.

A Verdade Sobre
o Espírito Santo

Com o propósito específico
de iniciar uma igreja que pudes-
se impactar a cidade de São
Paulo, o casal de missionários
Marvin eDianeFray formouuma
equipe composta de outros três
casais:Gary &Caroline Fray, Bill
& Cindy Grinner e David & Geri
Smith, buscando a Deus em
oração sobre o local onde deve-
riam iniciar o projeto.

No dia 17 de maio de 1989,
apoiado financeiramente pela
CTF (Christian Training
Foundation), na pessoa do seu
fundador, Sr. Wilbur Peters, a
equipe comprou umaproprieda-

Primogênito de quatro filhos do ca-
sal Durval e Cícera Pardini, omais novo
pastor Batista Bíblico, Valdir Pardini,
nasceu em Glória de Dourados � MS.
Com cinco anos de idade a família mu-
dou-se para Santo André- SP, onde fin-
caria raízes e descobriria os planos de
Deus para sua vida.

Aos onze anos de idade começou
a freqüentar os cultos da, então, Con-
gregação Batista Bíblica em Jardim
Santo André, ligada ao ministério da
Igreja Batista Bíblica de RudgeRamos,
liderada pelo Pr. José Cristóvão da Sil-
va, hoje, Igreja Batista Bíblica em
Valparaíso, liderada pelo Pr. Paulo
César Lopes. Dois colegas de escola,
Valter e Wagner Rodrigues, o convida-
ram para os cultos e influenciaram o
inicio de sua vida cristã.

Em 1981 entregou sua vida a Je-
sus Cristo em um culto na sede da
Congregação que funcionava na resi-
dência da família da irmã Nilce, hoje
missionária da CBBN na Bahia. O pas-
tor que proferiu a mensagem no dia da
conversão do irmão Valdir foi Odair
Bianchi, primeiro líder daquele trabalho.
No dia 23 de maio de 1987, foi batiza-
do e um ano depois sua mãe se con-
verteu a Cristo.

No ano de 1992, na já organizada
Igreja Batista Bíblica Maranata, lidera-
da pelo então pastor, Marcelo França,
viu seu pai converter-se a Cristo e nos
anos seguintes suas irmãs.

Em toda essa trajetória, o irmão
Valdir envolveu-se em diversos minis-
térios na igreja: liderou os jovens, leci-
onou na EBD e participou do louvor.

Outra etapa decisiva na sua vida

Novo Pastor
ocorreu em 1994, já no ministério do Pr.
Ebenézer S. Rodrigues: Valdir ingressou no
Instituto BatistaMissionário emSãoPaulo � SP,
formando-se em 1996. Em 1997, casou-se com
Tânia Tavares comquem temuma filha, Rebeca
de, 5 anos.

Em vista de seu envolvimento na obra do
Senhor e de um projeto audacioso de implanta-
ção de uma nova Igreja Batista Bíblica no Jar-
dim Alzira Franco, bairro de Santo André, Val-
dir foi convidado pelo Pr. Ebenézer a orar so-
bre o assunto juntamente com sua esposa,
Tânia. Em junho de 1999, a congregação rece-
bia-o como obreiro. Lá permaneceu até março
de 2004, quando recebeu o convite para assu-
mir o pastorado da Igreja Batista Bíblica
Maranata, pois o Pr. Ebenézer estaria assumin-
do o pastorado na Primeira Igreja Batista Bíbli-
ca em Cidade Ademar, São Paulo - Capital.
(Assim que acontecer a posse do pastor
Enenézer, daremos maiores detalhes).

Assim, no dia 5 de junho de 2004 aconte-
ceu o seu concílio examinatório com a presen-
ça dos pastores Walace S. Juliare, Benedito
Juliare, Josué P. Félix, Odair Bianchi, Valdir
Ramos, Nilson Aurora de Souza, Marcos A.
Silva, Paulo César Lopes, Luiz Malta e
Ebenézer S. Rodrigues. A ordenação foi reali-
zada no dia 19 de junho com imposição de
mãos pelos pastores, Paulo César Lopes, Má-
rio José da Silva, Odair Bianchi, Marcos A. da
Silva e o Pr. Ebenézer S. Rodrigues que tam-
bém foi o preletor.

A história da Igreja Batista Maranata, orga-
nizada dia 31 de dezembro de 1993, teve seu
início em setembro de 1980 e continuará a ser
escrita, sob a liderança do Pr. Valdir Pardini que
certamente atuará com as bênçãos do Senhor.
Atualmente a igreja tem 120membros e na sua
galeria de pastores constam: Odair Bianchi,
Marcelo França e Ebenézer S. Rodrigues.

Pr. Valdir Pardini - Assumindo

Pr. Ebenézer S. Rodrigues - Saindo

Igreja Batista Esperança � 15 Anos.
Esperança comemorou seus 15
anos de ministério.O pregador
convidado foi o Pr. Rômulo
WedenRibeiro, deLondrina-PR.

Durante estes 15 anos a
igreja tem cumprido o propósi-
to que foi estabelecido emuitas
bênçãos do Senhor confirmam
esseministério.No ano 2000 foi
iniciada aprimeira igreja filha, no
bairro de Tatuapé-SP, e atual-
mente a liderança da IBE está
alicerçando uma nova congre-
gação no bairro de Vila Guilher-
me.

Outra grande benção foi o
projeto doSeminário Batista Es-
perança iniciado no ano 2000 e
que terá aprimeira formatura em
setembro de 2004. As aulas
ministradas de manhã e à noi-
te, tem atualmente cerca de
cem alunos, somando os dois
períodos.

Para contatos com a igreja
e o seminário: Rua Loefgreen,
1279- CEP 04.040-031- Metrô
Santa Cruz- Vila Mariana- São
Paulo- SP- E-mail:seminário@
ibe.org.br-www.ibe.org.br/
seminário.htm, telefone(11)
5571-9721.

de no bairro de Vila Clementino
onde teve início os trabalhos
que resultariam na organização
da Igreja Batista Esperança.

Diversas pessoas têm co-
laborado para que a Igreja Ba-
tista Esperança se tornasse
realidade entre elas, o casal
Sérgio e Célia Moura.Em 1994
o pastor Sérgio foi incluído na
equipe e hoje ele é o pastor titu-
lar e conta com o apoio do fun-
dador , Pr.Marvin Fray.

Nodia19de junhoúltimo,em
umagrandecelebraçãoquecon-
tou com a presença de mais de
1.100 pessoas, a Igreja Batista

Fachada do Templo

Pr. Marvin e D. Diane (1989)

Wilbur e esposa

Pr. Sérgio e D. Célia


