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Divórcio Consumado!
Convenção Batista do Sul dos E.U.A separa-se da Aliança Batista Mundial

Em 1905, com apoio decisivo da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, foi criada em Londres, Inglaterra, a Aliança Batista
Mundial. Em 2005 a entidade vai comemorar o
seu centenário, sem a presença da Convenção
Batista do Sul dos E.U.A no seu ról de membros, pois em sua assembléia anual realizada
em Indianápolis, a Southern Baptist Convention
decidiu afastar-se da Aliança Batista Mundial.A
decisão foi tomada no dia 15 de junho de 2004.
Em fevereiro deste mesmo ano, a Comissão
Executiva da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos já havia aprovado por 62 votos a 10, a
saída da Aliança Batista Mundial.A assembléia
de 15 de julho apenas sancionou a decisão.
Entre as principais razões do rompimento
estão o liberalismo da Aliança Batista Mundial, a ordenação feminina e a posição com relação ao homossexualismo.O gatilho da cisão
foi acionado quando a A.B.M. aceitou como

membro, em 2003,a Baptist Fellowship, uma
nova organização Batista formada nos E.U.A
por milhares de igrejas dissidentes da Convenção do Sul.
Segundo informações que chegam aqui em
nosso país, a raiz do rompimento está ligada à
influência dos fundamentalistas dentro da Convenção do Sul dos E.U. que desde 1979 estaria
influenciando as decisões na convenção e assumido o controle total em 1989.Segundo documentos que circularam nos meios acadêmicos
aqui no Brasil na década de 1990, os não
fundamentalista continuavam perdendo espaço.
Esse rompimento da Convenção Batista do
Sul dos E. U.A com a Aliança Batista Mundial certamente enfraquecerá os liberais e carismáticos
dentro da Convenção Batista Brasileira, pois há
fortes laços entre as duas entidades.
Ao que parece, a C.B.B, através da sua liderança, vai continuar do lado da A . B. M, pois

O Jornal Batista, órgão oficial da entidade publicou na edição 27-Ano CIV, de 4 de julho de
2004, a defesa a ABM, traduzindo um comunicado de Denton Lotz, secretário geral da entidade, sem publicar o outro lado, ou seja, o
documento de acusação da Convenção Batista do Sul dos EUA. O secretário limita-se apenas a dizer que seu comunicado está sendo
feito, “Em virtude das solicitações provenientes de todo o mundo, em face das informações
falsas e mal entendidas publicadas pela imprensa”.
Aqueles que lerem o texto em sua íntegra
perceberão que o clima em Indianápolis, Indiana, no dia 15 de junho de 2004 foi de fortes
acusações e, por isso, seria interessante, para
o bom esclarecimento dos membros da CBB,
que o documento apresentado pela Convenção Batista do Sul dos EUA também fosse traduzido e publicado na sua íntegra no mesmo

Um Ministério de 22 Anos

Em 1675, a Ilha de Santa Catarina começou a ser povoada.Antes, toda a região era habitada pelos índios tupisguaranis.Em 2003, o IBGE registrou
369.781 habitantes em Florianópolis, incluindo a ilha e o continente. Segundo
estimativas do mesmo ano, a Grande
Florianópolis, envolvendo os municípios
agregados, a população chega a meio
milhão, população que chega a triplicar
na ilha, durante o verão.
Atualmente a capital de Santa Catarina
é uma forte atração para os turistas com
suas belas praias, lagoas, ilhas, passeios,
tudo com excelente estrutura hoteleira e
de restaurantes.
Em todo o estado, os evangélicos chegam à casa dos 16,2% da população, pelos dados do IBGE que envolvem todas as
denominações tidas como evangélicas.

Congresso Reuniu
400 Pessoas
Todos os 400 congressistas que participaram do XVII Congresso Batista Bíblico na
cidade de Santa Maria da Vitória-BA, voltaram estimulados e desafiados. O Pr. Domício
Gramacho, sua esposa Aparecida e toda a
igreja superaram as melhores espectativas
na organização do evento.
Os preletores foram, Pr. Túlio Vasconcelos
Filho (Olinda-PE), Pr. Antonio Francisco dos
Santos (Nova Holanda-PI), Joel Barbosa (São
Paulo-SP), Pr. Edivaldo Cano(Pouso AlegreMG) Pr. Francisco Ferreira de Assis (Porto Velho-RO), Pr.Daniel da Silva(São Paulo-SP), Pr.
Humberto Vieira de Sousa (Salvador-BA),
Pr.José Infante Júnior (Vitória da Conquista-BA),
Pr.Thomaz Dean (Jacareí-SP), Pr.Edson Nogueira (Vitória da Conquista-BA), Nancy Félix
Fragoso (Santo André-SP),Gildete Malves
(Nova Odessa-SP) e Pr.Delcir do Couto
(Caçapava-SP).
A nova Diretoria da CBBN ficou assim
constituída:Presidente, Pr.Osmar Vandete de
Freitas; Vice-Pres. Pr.Paulo César Lopes; Tesoureiro, Pr. Marcelo Silva; Segundo Tesoureiro, Pr.Estevão S.Barros; Secretário, Pr. Renato
Sá Barreto; Segundo Secretário, Joel Barbosa;
Diretor de Missões Pr.Domiciano Gonçalves.
Entre as decisões tomadas na assembléia
geral, está a aprovação da implantação do seminário interno no Acampamento Arco-Iris em
Pouso Alegre-MG.A direção da Comissão que
está organizando o seminário, para possível
início em 2005, está com o Pr. Delcir do Couto.

COMUSA II
Concurso de Música Sacra
Increva-se Já! Página 05

A bela Florianópolis, ilha e continente, alcançada pelo Evangelho
Para os batistas fundamentalistas o estado
ainda é um grande desafio, pois são
pouquíssimas as igrejas ali implantadas.Em
Joinville, o Pr. Edgar Sandri pastoreia a Igreja Batista Bíblica e mantém uma nova congregação, além do missionário Tiago Allen
que chegou recentemente e está no processo de implantação da Igreja Batista da Vitória. Em Blumenau está o missionário Duane
Kay Waterland e em Jaraguá do Sul o missionário Joseph McCartney, Batista Regular.
Além destes, há o trabalho de implantação
de igrejas iniciado em 1982 pelo missionário da BEMA-Baptist Evangelistic Missionary
Association, que estamos destacando nesta
edição em matéria na página 07.

37 ANOS
O Pr. Bobby Joe Powell, missionário norte-americano enviado ao Brasil pela South
American Worls Missions chegou ao Brasil
em 1963 e foi para Orlândia-SP em 1967,
ocasião em que deu início à implantação da
Igreja Batista Independente naquela cidade.
Nesses 37 anos de existência centenas de
pessoas foram levadas a Jesus através da pregação da palavra de Deus. Os pastores foram:
Bobby Joe Powell (1967 a 1969); Manoel Domingos Prado (1970); Bobby Joe Powell (1971);
João Filipe Antonio (1972); Phillip R.Allen (1973
a 1974); .Daniel D. Johnson (1975); Phillip
R.Allen (1976); Álvaro A Pavan (1977 a 1992);
.Carlos A Moraes (1993 a 2003). Atualmente,
está na liderança da igreja desde agosto de
2003, o Pr.Lorival Pedroso da Silva.
Nos dias 07 a 11 de julho próximo passado, a igreja realizou uma série de Conferências, tendo como pregador o Pr. Robson Marcelo da Silva, missionário em Goiás-GO, fruto do trabalho em Orlândia-SP.

Simpósio

Da esquerda para a direita: Dona Rute,
Pr. Moisés, Priscila e Lucas

Dias 20 a 24 de setembro de 2004 acontecerá em São Sebastião-SP, no Hotel Três Poderes, o Terceiro Simpósio da AETBB sob o
tema “Aperfeiçoamento Homilético”.As inscrições estão abertas e as informações podem
ser obtidas com o Pr .Almir Rogério Ribeiro
pelo telefone (31) 3387-5038 e 9201-7570.
O preletor será o Pr. Walace S.Juliare, que
é Bacharel em Teologia e Mestrando em Exposição Bíblica pelo SBPV.É professor de
Homilética, Hermenêutica, Grego, Exegese do
NT e Teologia Sistemática.

Congresso Reúne 350 Jovens
Organizada em outubro de 2003, a UJUBREUnião das Juventudes Batistas Regulares de
São Paulo tem no seu rol de participação, 17
igrejas da capital paulista e adjacências. Com
o propósito de organizar encontros,
evangelismo, acampamentos e treinamento de
liderança,a UJUBRE teve nesse seu primeiro
grande evento, o Congresso Jovem, uma resposta bastante positiva e que serviu para despertar maior interesse entre os participantes das
15 igrejas que estiveram representadas nos dias
9 e 10 de julho nas dependências da Igreja
Batista Esperança em São Paulo.
O Congresso reuniu 350 jovens no dia 9 e
300 no dia 10.As mensagens, segundo os
participantes, foram desafiadoras e levou muitos e tomarem decisões sérias. Para os
organizadores, a participação dos jovens e os
resultados práticos superaram as expectativas.
Os dois dias de atividades foram iniciados
com devocionais dos pastores Wagner Amaral,
da I.B.R em Jardim Tremembé e João Batista
da IBR em Pirajussara, respectivamente. O Dr.
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Jornal oficial.Afinal, o que existe para esconder, uma vez que os batistas brasileiros da convenção sempre estiveram ligados aos Batistas
da Convenção do Sul dos EUA?
Ao que parece, as acusações feitas à ABM
pelos americanos cairiam como uma luva para a
grande maioria dos que dominam a CBB, inclusive nas questões relacionadas aos movimentos pentecostal e carismático já defendidos abertamente pelos principais líderes aqui no Brasil.
Os batistas nasceram fundamentalistas,
mas as organizações surgiram para diminuir a
influência dos pastores e das igrejas locais.Por
isso, como fundamentalistas, continuamos defendendo a autonomia das igrejas locais e
dando um basta às organizações que se sobrepõem a elas..Com a palavra, os pastores!
“Não erreis: Deus não se deixa escarnecer;
porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará” (Gálatas 6:7).

Paulo Oliveira, da I.B. Esperança falou sobre
“A Vida Profissional do Jovem”, o Pr Fernando
Ferreira, da IBR Adonai alertou os participantes sobre “ Os Perigos da Mídia” e o Pr. Roberto
Brito, da I.B Castelo Forte trouxe um estudo
sobre “Mordomia do Tempo e das Finanças”
A programação contou com a participação
especial do instrumentista André Paganelli que
além de abençoar o evento na parte musical
com o seu sax, testemunhou da obra de Deus
em sua vida.
Para o mês de novembro, uma nova programação já está definida.Nos dias 12 a 15
acontecerá o acampamento para jovens e adolescentes no Acampamento Palavra da Vida
em Atibaia-SP. Os organizadores sugerem que
os interessados antecipem suas inscrições,
pois há apenas 280 vagas. O investimento será
de R$110,00 por pessoa podendo ser parcelado, desde que antecipadamente.Para obter
maiores informações entre em contato pelo Email:ujubre@hotmail.com.ou pelo telefone do
Bruno Vieira Lopes (11) 9783-1150.

A LIDERANÇA DA UJUBRE
Bruno (Igreja Batista Esperança), Cássia no
(I.B.R. em Tucuruvi), Denis (I.B.R. em Jardim
Tremembé), Fernando (I.B.R em Diadema),
Regiane (I.B.R em Jardim Ângela), Sandro
(I.B.R. em Dom José); Para contatos, visite o
site da UJUBRE: www.geocities.yahoo.com.br/
ujubre ou por E-mail:ujubre@hotmail.com

Da esquerda para a direita, três dos
preletores do congresso de jovens: Pr.
Fernando, Pr. Roberto Brito e Pr. Edgar Donato

m
y

c

m
y

c

y

02

calmo@netsite.com.br

“Somos todos homens perigosos sem o
controle das mãos divinas”(W.W.Ayer).

Fico Com a Bíblia
Com o crescimento da
influência das duas bestas,
presenciamos uma verdadeira
“bestificação” da sociedade e
um crescente afastamento das
Escrituras Sagradas

Fundado em Abril de 1984

EXPEDIENTE

As perseguições sobre
os cristãos na Igreja Primitiva resultavam do fato
de serem eles, verdadeiros “foras-da-lei”. Praticavam o crime da desobediência civil. Não quero incitar ninguém à desobediência, mas apenas destacar o que os crentes faziam quando tinham que escolher entre obedecer às
leis do Império ou a Deus.
Leia esses textos bíblicos: Atos 5:29; Atos 4:29;
Efésios 6:9.Estes entre
outros, mostram a opção
que os cristãos faziam diante das ameaças das
autoridades, das religiões
e do povo “antes importa
obedecer a Deus do que
aos homens”.
Vivemos dias em que
a chamada Democracia,
vai dominando os povos e
criando uma verdadeira
masmona de leis que, em
nome das liberdades individuais acaba com a liberdade para a qual Cristo
nos libertou. Já temos pastores sendo processados
por pregarem contra o pecado do homossexualismo, contra os falsos
cultos, contra as leis injustas que ferem a liberdade de expressão e tantas outras.
O povo Batista sempre
deixou marcas na história
de diversos países pelo
zelo em preservar a liberdade e, principalmente, a
separação entre a Igreja e
o Estado. Mas os dias são
maus e nós caminhamos
para
o
fim
desta
dispensação quando a
Igreja será arrebatada e o
Anticristo dominará política, econômica e religiosamente. Quem estuda as
profecias bíblicas já pode
perceber, nas sombras, as
formas da primeira Besta
do Apocalipse (o poder civil) e da segunda Besta (o
poder religioso). Esta se-

gunda dará sustentação à
primeira e já desponta com
furor através do ecumenismo. O Anticristo, que
será a encarnação de Satanás terá o apoio destas
duas bestas.
A proposta dessa trindade satânica é o que está registrado em Apocalípse
13:4: “E adoraram o dragão
que deu à besta o seu poder; e adoraram a besta,
dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá
batalhar contra ela?”
Quando estudamos o
papel das duas bestas,
descobrimos como elas se
apóiam mutuamente.O poder que a primeira besta
(poder civil) exerce não é
um fim em si mesmo, mas
um meio para obter adoração. Sua meta é conquistar a lealdade das pessoas
e desviá-las de Deus. A
segunda besta (poder religioso ecumênico) está a
serviço da primeira e seu
objetivo é obter lealdade
religiosa para favorecer o
poder civil.
A gloriosa Igreja de Jesus Cristo, composta pelos
que foram lavados no sangue do Cordeiro, não estará mais neste mundo quando se consumar o poder da
trindade diabólica, mas é
bem provável que o arrebatamento aconteça em meio
às fortes pressões tanto do
poder civil (primeira besta),
como do poder religioso
ecumênico (segunda besta). Um dos assuntos que
neste momento está em debate nas organizações civis não governamentais e
governamentais é a questão da disciplina dos filhos.
O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente já
criou certos embaraços,
mas a coisa tende a piorar.
A psicóloga Maria Amélia
Azevedo, fundadora do
LACRI- Laboratório de Estudos da Criança – da USP,

está trabalhando contra a
disciplina dos nossos filhos. Ela afirmou o seguinte: “Não existe palmada ligth. De qualquer forma, bater é um desrespeito à criança. Se batemos
em adulto, é agressão,
em cachorro, crueldade.
Em criança é educação?”
Pode parecer muito
convincente o seu argumento para casos de
agressão aos filhos
como, infelizmente tem
acontecido, e nós concordamos que seja ato
criminoso. Mas não com
relação ao que a Bíblia
ensina em Provérbios
13:24; 19:18 e dezenas
de outras referências.
Nos seus estudos
acadêmicos a psicóloga
cita como exemplo, países onde a vara na disciplina já foi suprimida
por lei: Noruega, Suécia,
Alemanha, Finlândia e
Dinamarca. O que ela
omite ou ignora é que
nesses mesmos países
do chamado primeiro
mundo, a fé cristã já foi
banida quase por completo e, por isso, registram os maiores índices
de suicídio, estupros,
assassinatos, dependentes químicos e tantos
outros males resultantes
dos desajustes sociais
pela desintegração dos
princípios bíblicos na família.
Com o crescimento
da influência das duas
bestas, presenciamos
uma
verdadeira
“bestificação” da sociedade e um crescente
afastamento das Escrituras Sagradas.Está
chegando a hora em que
os cristãos verão, de
fato, sua fé sendo provada e terão que decidir
se ficam ou não com a
Bíblia. Maranata, vem
Senhor Jesus!
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“Tradição é a fé viva dos mortos.
Tradicionalismo é a fé morta dos vivos”
(João Alexandre).
“O medo é o ladrão
que, fazendo-nos temer o amanhã,acaba
nos roubando o hoje”
(Adil da Silva Costa).

“Jamais se deve mostrar ao povo como
se fazem salsicha e política” (Otto Von
Bismarch).
“Ser esperto demais é tolice”(Odgen
Nashi).

“Nas cartas do
Apocalípse, a nenhuma das igrejas o
(Sócrates).
Senhor promete
prosperidade, vida
fácil e prestígio.Ele sequer promete livrá“A vida moderna transforma os homens las do sofrimento” (Anônimo).
em sombras ansiosas e desprovidas de
amor” (Erich Fromm).
“Dentre todos os atributos de Deus, o que
mais Satanás ambiciona é a onipotên“Senhor, perdoa-nos por olharmos para o
cia “(Ziel Machado).
mundo com os olhos secos” (Frank C.
Laubach).
“Nada neste mundo vil e em ruínas os“Não há modo mais forte e suave de ensi- tenta a suave marca do Filho de Deus
nar do que o exemplo: persuade sem retó- tanto quanto o perdão “(A . Clay).
rica, reduz sem porfia,convence sem debate, desata todas as dúvidas e corta “Satanás usa de muitas astúcias, mas o
caladamente todas as desculpas” (Manoel seu ardil favorito é “espere um pouco”
(Jonathan Swift).
Bernardes).

“Só é útil o conhecimento
que nos torna melhores”

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

Chipre – Uma
Ilha Dividida
Esta famosa ilha do
Mar Mediterrâneo é dividida entre dois povos.A
parte de origem grega foi
admitida recentemente na
União Européia e a parte
de origem turca permanece separada, reconhecida
unicamente pela Turquia.
Chipre foi visitada por
Estevão, Barnabé e Marcos e pelo Apóstolo Paulo duas vezes e por outros membros da igreja
primitiva. As comunidades
sempre foram divididas
entre grego-ortodoxos,
cristãos,
judeus
e
islâmicos. Colonizada pe-

los micênicos no Século
XIV a. C. foi dominada por
assírios, egípcios, persas e
fenícios. Posteriormente
fez parte do Império Romano e do Império Bizantino.
Ao se tornar independente
da Inglaterra em 1959,
Chipre passou a ter graves
problemas entre as duas
partes.
Inclusive a capital Nicósia ficou dividida pela linha
verde, um traçado de cessar-fogo. Na parte grega
existem duas enormes bases militares britânicas.
Chipre sempre foi rica em
cobre, mas atualmente

grande parte de sua receita provém do turismo e de
sua grande frota de marinha mercante.Um dos
mais belos lugares do sul
de Chipre é a histórica cidade de Paphos que é também um dos mais procurados balneários e sítios
arqueológicos.Outras cidades importantes de Chipre
são Limassol e Larnaca no
sul e Famagusta e Kyrenia
no norte. Na parte grega
há mais liberdade religiosa do que na parte turca e
a Bíblia em grego em diversas edições e em inglês é bem aceita.

Assíria Nascimento
Há músicas que são inesquecíveis. Entre elas,
estão algumas que foram gravadas por Assíria Nascimento no seu primeiro CD, intitulado “O Amor Verdadeiro”. Podemos destacar: Jesus é Melhor, Sonda-me, Oh Deus, Tu és Fiel e Descansando no poder
de Deus.
Depois do primeiro trabalho vieram outros dois
CDs, com músicas contemporâneas. Recomendamos
este primeiro para todos que apreciam a boa música
tradicional. Foi um projeto que envolveu muitas pessoas especiais e talentosas.
Para adquirir este CD, você deve procurar as livrarias evangélicas e lojas especializadas.
Contatos:
(11) 3675-6272 e 3871-9648
www.assiria.com.br
assíria@assiria.com.br
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Há Perigo de um Evangelho Transgênico?

“Púlpito Satisfeito”
Em medidas diferentes, todo pregador do Evangelho
busca contentamento através do púlpito. Essa satisfação
pode ocorrer pelo fato de haver mudanças substanciais
na vida dos ouvintes que semanalmente procuram aprender da Palavra de Deus. No entanto, essa glória pode ser
negativa, quando o pregador assume a responsabilidade
de pessoalmente mudar vidas.
Estas situações levam à reflexão sobre o que procuramos no púlpito! Que tipo de pregação temos buscado ouvir a respeito de Deus e sua grandeza? Que modelo de
pregadores temos solicitado aos púlpitos de nossas igrejas? Homens de Deus, que como João Batista, tinham a
missão de revelar a Cristo? Ou homens, como Simão o
mágico, que queria o poder dos apóstolos para simplesmente ser famoso?
Bryan Chappel disse que “no final das contas, a pregação cumpre seus objetivos espirituais não por causa
das habilidades do pregador, mas por causa do poder da
Escritura proclamada”. Pregação que é fiel à Palavra converte, convence e amolda o espírito de homens e mulheres, pois ela apresenta o instrumento da compulsão divina, e não que pregadores tenham em si mesmos qualquer poder transformador.
Púlpitos que satisfaçam devem apresentar o Evangelho Puro de Jesus Cristo que transforma vidas à Sua semelhança. Isto nos faz compreender que a força do evangelho transcende o poder do pregador. Há muitos pregadores satisfeitos com seu púlpito enquanto que tal alegria
não é partilhada pelos seus ouvintes. Provavelmente a
grande razão para esta divergência é que o povo precisa
ver e ouvir a Cristo a cada semana e tem visto e ouvido
um homem, que mesmo bem intencionado, ainda não captou a essência da pregação que é apresentar a Deus em
Sua majestade!
No livro, “A Supremacia de Deus na Pregação”, John
Piper apresenta o que entende ser um escopo de uma
pregação bíblica que satisfaça a Deus e alcance os ouvintes da Palavra:
a) O alvo da pregação: A glória de Deus
b) A base da pregação: A cruz de Cristo
c) O dom da pregação: O poder do Espírito Santo
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são o começo, o meio e o fim no ministério da pregação. O pregador escocês James Stewart disse que a tarefa do pregador
“é despertar a consciência através da santidade de Deus,
alimentar a mente com a verdade de Deus, purificar a imaginação através da beleza de Deus, abrir o coração para o
amor de Deus, devotar a vontade ao propósito de Deus”.
Seja qual for seu esforço, sendo você pregador ou
ouvinte, é necessário satisfazer-se com Deus e ninguém
mais quando um sermão é pregado. No final de uma mensagem, sua vida precisa estar vibrando com Deus e Sua
Santidade e nada mais. Pois, uma exposição bíblica liga
o pregador e as pessoas à única fonte de transformação
espiritual verdadeira.
A pregação poderosa que satisfaz é como um cirurgia.
Sob a unção do Espírito Santo, ela localiza, perfura e remove a infecção do pecado e conduz o ouvinte á presença de um Deus Santo.

TRANSGÊNICOS
Há algum tempo atrás recebi um folheto do Greenpeace, ONG
conhecida pela luta ecológica em todo mundo. Essa organização sempre me chamou atenção. Mais ainda quando soube que foi fundada
pelo filho de um pastor que não encontrou na igreja clima para desenvolver sua paixão pela defesa do meio ambiente e foi fazê-lo fora da
igreja. Interessante, não?
Voltando ao folheto, ele diz que quando nós estamos sendo cobaias das experiências biogenéticas de empresas que estão procurando
aumentar a produtividade da soja misturando-a com bactérias; do milho, misturando-a com escorpião; peixe com morango, etc; enfim, “...
estranhas misturas que se tornaram realidade pelas técnicas de engenharia genética que permitem cruzamentos que antes não existiam na
natureza...”. Quanto mais se pesquisa mais surge a possibilidade de
que essas misturas podem trazer problemas.
A biogenética também aumentou a possibilidade de fecundação de
casais estéreis. Há algum tempo ouvi um amigo, falando-me da realidade que cerca esse aumento da “produtividade” humana. É comum
“plantar” no útero da mulher mais que um óvulo fecundado artificialmente. As razões para isso, em geral, são financeiras: fica mais barato
plantar vários óvulos ao mesmo tempo.É comum também que mais de
um óvulo “vingue”, torne-se um embrião, um feto. Nesse momento, os
médicos e os pais, têm que decidir o que fazer. Permitir o desenvolvimento de todos ou escolher, sob orientação médica, qual receberá o
“direito” de sobreviver. Esse meu amigo viu vídeos de uma Universidade em São Paulo, onde um dos embriões escolhidos para não sobreviver luta ferozmente contra a agulha que injetará o veneno e interromperá essa gestação. Terrível, não? Por outro lado ouvi daquela mulher
americana, cristã batista, que decidiu, sob risco de vida, levar adiante
todos os oitos embriões que estavam se desenvolvendo no seu útero.
Nasceram os oito, ela sobreviveu, e a sua igreja fez uma operação de
guerra para ajudar essa família a cuidar dosoctogêmeos. Sem dúvida a história poderia ter tido um final triste com a morte dela e/ou dos
bebês.
Esse mundo está complicado!
PRODUTIVIDADE
Coisas como essas acontecem por causa de um outro valor muito
forte em nossa cultura ocidental dominada pelo capitalismo. Esse valor
é a produtividade.
Essa palavra resume uma obsessão moderna não só nas empresas, mas também no Estado, na Igreja e na Família. Conforme é entendida em nossos dias a PRODUTIVIDADE tem a ver com FAZER. Tem
a ver com a competência, com qualidade total, com ISO 9002, com a
relação custo benefício onde um determinado esforço busca produzir
o máximo resultado. O termo vem desde o início da Revolução Industrial e sugere a padronização dos procedimentos de trabalho visando
a maior eficiência dos resultados. Isso é eficiência.
No contexto da Igreja, nas últimas décadas mostraram, principalmente na Igreja Evangélica Norte-Americana, essa tendência de transformar a igreja num grande empreendimento missionário. A missão
virou a maior de todas as multinacionais norte-americanas e a sua
marca é a produtividade, os resultados. É nesse contexto que Donald
MacGravan criou a Teoria Missiológia da evangelização de grupos
homogênos e dos solos responsivos, teoria essa que está “no sangue” da eclesiologia brasileira. O negócio é investir onde dá mais resultado e aumentar a produtividade do povo de Deus.
A bênção disso foi que o evangelho chegou em muitos lugares
onde ele ainda não havia chegado. A maldição é que junto com o
evangelho veio o tecnismo, o método, a confiança na tecnologia“eclesiástica”, coisas que desumanizam a obra de Deus.
Robert Coleman escreveu há quase 30 anos um livro clássico
sobre evangelismo chamadoO Plano Mestre de Evangelismo. Esse
autor, investigando os evangelhos e o livro de Atos, “descobre” que
Jesus tinha apenas um método, apenas uma estratégia, apenas um
plano para alcançar o mundo – OS DOZE DISCÍPULOS. Ele “gastou”
todas as fichas nesse plano. Um se perdeu, todos eles eram difíceis,
poderiam ter decepcionado ou desistido, mas Jesus não tinha um
plano B. Seu plano era os doze, e só.
A abordagem de Coleman, e de outros que seguiram, inspirou o
chamado MOVIMENTO DO DISCIPULADO. Pessoas que “fazem”
outras pessoas para o reino de Deus. Surgiram até cálculos interessantes. Por exemplo: se eu discipular uma pessoa por ano, capacitando cada um desses discípulos a também discipularem uma pessoa por
ano, e assim sucessivamente, teríamos, em 33 anos, alcançado
9.000.000.000 de pessoas! Ou seja, alcançaríamos o mundo inteiro e
mais um terço! Tremendo não? Que resultado!
Hoje eu percebo que o MOVIMENTO DO DISCIPULADO também
foi infectado pelo vírus da PRODUTIVIDADE. O raciocínio era:vamos
por aqui por que dá mais resultados! Quem já andou por esse caminho
sabe que, muitas vezes, não é tão difícil conseguir um convertido por
ano. Mas levá-lo a ser discípulo... é outra história!
De qualquer forma, ficando naquilo que há de positivo nessa abordagem do MOVIMENTO DE DISCIPULADO, eu gostaria de questionar
o seguinte: será que nós acreditamos mesmo no discipulado bíblico
que implica em dar a vida pelo nosso discípulo? Ou será que nós
acreditamos que o evangelho vai prosperar por causa dos programas
de televisão evangélicos? Por causa dos eventos que são realizados? Por causa dos livros que podemos publicar? Por causa dos
artista e esportistas que agora dão testemunho de Jesus? Por causa
dos políticos que vão defender as “causas evangélicas” ? Por causa
dos métodos fantásticos que temos para a evangelização? Eu não sou
contra essas coisas, meu ponto é somente o seguinte: onde está o
nosso coração? Em que acreditamos prá valer?
Hoje, como pastor, eu vivo debaixo de uma pressão imensa,
mercadológica, para adotar em minha igreja algum desses sistemas
“fantásticos” que podem levá-la a ser eficiente, eficaz e produtiva:
Igreja com propósito, Rede Ministerial, Igreja em Células, Igreja Dinâmica, Células de Discipulado, etc; todas elas com a proposta de aumentar a PRODUTIVIDADE da igreja.
O interessante é que algumas dessas propostas são boas. Mas
todas elas, declarada ou veladamente, trazem a crença na técnica, no
método, na ferramenta. É tecnologia eclesiástica!
Irmãos, tenho me decepcionado muito com a distância entre o
discurso e a prática de vida de tantos que falam hoje sobre igreja. Fico
com a sensação de um evangelho transgênico que, de fato, aumenta a
produtividade, mas que traz e trará conseqüência para a igreja por não
respeitar o código genético do Corpo de Cristo.
A igreja também está complicada!
FECUNDIDADE
Sinto saudade da simplicidade cristã. Está tudo complicado. Acho
que as crianças ainda são a pista para o reino. O filósofo, Miguel de
Unamuno, ao morrer, deixou sobre a sua escrivaninha o seguinte

poema:
Alarga a porta, Pai,
Porque não posso passar
Fizeste-a para crianças
E eu cresci, a meu pensar.
Se não me alargas a porta,
Diminue-me por piedade.
Volta-me àquela idade
Em que viver era sonhar!
Há alguns meses venho meditando sobre esse
tema Produtividade X
Fecundidade. Salta-me
aos olhos como os
transgênicos são a tentativa de casar, na natureza,
esses dois conceitos. Fico
Pr. Jefferson Pires
também com a sensação
de que toda essa
tecnologia eclesiástica cujo gênese, para mim, remonta ao movimento
de crescimento de Donald MacGravan, também é a tentativa de aumentar a produtividade da vida que já está na igreja. E aí a técnica
tende a impor-se.
Tenho pensado muito em João 15. Parece-me que ainda vou
continuar um tempo “jornadeando” nesse capítulo tão rico. O conhecido verso 5 diz o seguinte: “Eu sou a videira, vós os ramos. Quem
permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto; porque sem mim
nada podeis fazer”.
Sem nenhuma grande exegese lembro do sentido da palavra permanecer. Tem a ver com habitar junto. Comunica a relação, vivência,
intimidade. Lembra o casamento. Eu e minha esposa permanecemos
juntos. Nós conversamos. Nós choramos e rimos. Nós namoramos.
Nós (pasmem!) brigamos. Nós (ufa!) nos reconciliamos. Nós permanecemos um com o outro. Foi no contexto de permanecer que nós
geramos dois filhos amados Felipe e Henrique. Houve fruto desse
permanecer. É nesse contexto que temos gerado risos, sonhos, planos, cura, conhecimento, consolo, etc, etc,etc. Enfim, o nosso relacionamento crescente é a matriz de uma série de coisas boas pelas
quais somos imensamente gratos a Deus.
Penso nisso em relação a Jesus Cristo. A matriz desse “muito
fruto” em minha vida é o meu com Ele. É tão óbvio quanto distante.
Alguém disse que a melhor maneira de humilhar um pastor é questionálo quanto à sua vida devocional. A maioria de nós ora pouco e ora mal.
Até a oração ficou transgênica, virou uma lista de pedidos pela “obra
do Senhor”. Existem hoje dezenas de livros que visam ajudar-nos a
aumentar a produtividade da nossa oração. Deixou de ser um relacionamento amoroso e fecundo com uma pessoa amada: Deus.
Confesso que para mim é muito mais fácil sair por aí falando,
organizando, mobilizando na “obra do Senhor” do que separar tempo
na agenda para simplesmente permanecer com Jesus. E, percebo,
não estou sozinho. Cada vez mais pastores e líderes (sem falar dos
membros das igrejas) estão mais ocupados, mais estressados e mais
ocos espiritualmente. Sem tempo para os amigos, sem tempo para a
família, sem tempo para Deus. Sem tempo para permanecer. O consolo, que é falso, surge na forma do novo e fantástico movimento que vai
mudar sua vida e sua igreja!
É interessante como nós fazemos planos, damos cursos, projetamos a evangelização, como se todos estivéssemos bem, como se
todos estivéssemos cheios de amor uns pelos outros, como se nossa
vida espiritual fosse rica e fecunda. Como se a base de nossa
espiritualidade estivesse em condições mínimas de dar frutos. Parece
uma fuga! Fuga daquilo que mais dizemos querer, precisar; mas do
que mais afastamos – o relacionamento intimo e fecundo com Deus!
Quero também qualificar esse permanecer.
Quantas vezes, mesmo permanecendo com minha mulher, ela
vira pra mim e diz : Jefferson, você está longe! Embora fisicamente
com ela, minha mente e meu coração viajam, impedindo-me de estar
realmente com ela. Na verdade nossa dificuldade com o relacionamento íntimo com Deus não é simplesmente uma questão de agenda e
de lugar. É um problema mais profundo. Não somos capazes de nos
aquietarmos o suficiente para estarmos disponíveis à voz do outro.
Seja nossa mulher, filhos e, até mesmo à voz de Deus. Tenho descoberto que antes de permanecer com Jesus falando-lhe na oração,
necessito permanecer em silêncio! Silêncio que abre as portas aos
clamores do meu próprio coração e aos clamores das pessoas que
me circundam. Só então vejo-me em condições de dizer:Fala Senhor,
que o teu servo ouve! É um silêncio fecundo porque me preparapara
permanecer nEle e as palavras dEle permanecerem em mim, dandome discernimento nos pedidos. (João 15.7). Nos termos de um poeta
anônimo, “... O silêncio é palavra encarnada, é oração sem palavras”.
Há uns dois anos eu perguntei a um amigo, a quem sou muito
afeiçoado, a respeito de sua opinião sobre uma dessas “tecnologias”
eclesiásticas: Você já foi lá? Foi ao Congresso? Já adotou em sua
igreja? Pois é, esse amigo disse-me algo muito legal:Jefferson, eu fiz
uma opção pela ineficiência! Aprofundando nossa conversa falamos o
quanto o relacionamento amoroso é “ineficiente”, “não produtivo”. Você
conhece algo menos produtivo do que um sorriso de um filho, do que
um abraço da esposa, do que “ficar à toa” com os amigos. Na verdade,
será que existe algo menos “produtivo” do que a cruz? É de matar! Foi
a morte dAquele que uma vez disse “... o grão... se não morrer, fica
só...”. Essa é a fecundidade que veio da não-produtividade da
morte de Jesus.
Percebo um esforço feroz de muitos escritores e líderes de transformarem Jesus no modelo de líder para o executivo eclesiástico moderno. Há algum tempo atrás estava refletindo o quanto nem mesmo a
palavra “líder” é usada por Jesus. Ele fala de discípulos, de servos, de
pastores e de amigos, mas não fala líderes. Talvez porque Jesus
discípulou, serviu, pastoreou e, no final, chamou seus discípulos de
amigos.
Saudades! De poder fazer coisas simples que se tornam “grandes” pelo simples fato de serem feitas por amor. De resgatar o sentido
de “amador” (faz por amor) e não de profissionais da fé, agora sindicalizados. De quebrar o vaso de alabastro aos pés do Mestre num ato
inequívoco de paixão e afeto, ainda que o mais “produtivo” seja dá-lo
aos pobres.
Isso pra mim é fecundidade! E há de dar “muitos frutos”. Sim, gerar
frutos é parte de nossa caminhada. Provavelmente não os frutos
transgênicos que produz a Igreja S/A Corporation. Mas os frutos que
são resultado depermanecer em Jesus e Jesus em nós permanecer.
O chamado é para comunhão
Quem tem ouvidos para ouvir ouça!
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Lixo no Lar

“Pai, desenha comigo!”
Freqüentemente, ao chegar em casa, meu caçula de dois
anos grita de alegria e me saúda com grande entusiasmo.
Em seguida, pede colo e fala: - pai, desenha comigo! É
irresistível não atendê-lo, mesmo quando ocupado. Mantenho na cristaleira da sala uma pilha de papel-rascunho,
pego algumas folhas, sou acompanhado pelos olhos atentos e o sorriso aberto do Henrique.
Ao sentar-me à mesa, ele corre em minha direção e
acomoda-se no meu colo. Sinto a mãozinha minúscula sendo conduzida pelas minhas enquanto vamos desenhando.
As vezes, ele tenta sozinho, surgem os rabiscos confusos,
obscuros, incompreensíveis. Mas, quando a minha experiência o conduz, os garranchos ganham contornos nítidos e
se transformam em casinhas, pessoas, lagos, cavalos, carros, bicicletas, patos, cães e outros bichos.
O interesse do meu pequeno traz reflexões sobre o meu
relacionamento com o Pai celestial. Eu também não sei desenhar sozinho. Ao lidar com a criação, quantas vezes minhas “marcas” fazem borrões, linhas confusas, indecifráveis,
embaraçando o enredo do meu caminho. Faço grotescos
estragos nas páginas da existência, contudo, ao buscar a
companhia do criador, peço que sua bondosa mão dirija as
minhas, frágeis e trêmulas ao lidar com pessoas de verdade, meio ambiente e... os diversos “brinquedos” de gente
grande.
Quando Deus está no controle, os relacionamentos ganham consistência, a vida ganha sabores, cores... surreais?
Não, sobrenaturais do Pai das luzes. A sabedoria que vem
do alto endireita nossos caminhos, traz marcas indeléveis
em nós e nas pessoas. Tocamos nelas como se fôssemos
lápis ou esferográficas conduzidas pelas mãos do habilidoso Escritor.
Ao terminar a arte leiga com meu filho, colocamos as
gravuras na porta da geladeira... Do mesmo modo, à medida que deixarmos o Pai direcionar nossas mãos, o resultado
terá mais qualidade, iremos melhorar a paisagem desse
mundo tão pixado. O que Deus produz por nosso intermédio
enfeita a dura realidade da humana geleira... Como educador, percebo ecos daquela voz nos olhos dos alunos: - Professor, desenha comigo!
Humm... não posso parar de cultivar esse meu lado infantil. Como uma criança nos braços do pai... Quero buscálo cada dia:
- Pai, desenha comigo!
- Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você
deve seguir; eu o aconselharei e cuidarei de você – Salmo
32.8

Limpeza significa ausência
de sujeira. Toda “mulher sábia
edifica a sua casa”, escreveu
o sábio. A limpeza é parte da
mulher sábia.Gosta de ver a
casa arrumada.Não parte para
o extremo.Limpar o pó a cada
cinco minutos, varrer a cada
hora e ficar de “marcação” com
o marido e os filhos para “olharem onde pisam” certamente
não é equilíbrio. Deixar a casa
às traças,suja e com teia de
aranha pelos tetos, certamente não é coisa ligada à mulher
sábia. Crente não gosta de
sujeira.Quer luz. Organização.
O lixo vai para o lixo. Maridos
sábios também não querem
nada com a sujeira.Gostam de
limpeza.
Asseio . Ajudam a esposa
na manutenção de uma casa
limpa. Casa de crente é casa
limpa.
É aqui que chamo à
reflexão.E o “Templo do Espírito Santo”, como vai? Está limpo? A pior sujeira é aquela que
vai se aglomerando no
âmago.É o “lixo do mundo”
que, a sorrelfa, vai se acumulando na alma para obstacular
o brilho da “beleza de Cristo”
na vida do salvo.A casa (habitação) pode estar limpa, mas
o lar pode estar sofrendo uma
ação danosa do lixo mundano”. Aos poucos a vida espiritual vai sendo sufocada pela
sujeira. Não é da noite para o
dia.É astutamente aos poucos,
lentamente, sem que aconteça um brado.Boa parte de pais
e filhos acham que, dentro de
casa, “não tem nada a ver”.
Este pensamento gerado
no inferno tem facilitado, e
muito, a entrada e acúmulo do
“lixo mundano” nos lares. A
televisão, é claro, tem se cons-

tituído no maior veículo de
imundícies à família. Analise
se é fato ou não.
A Sujeira da Televisão.
Podemos limpar o televisor.A
televisão é impossível. É possível, todavia, evitar que o lixo
dela seja despejado dentro de
nossos lares.O salmo 101 é o
salmo da TV.Está escrito na
Palavra.”Não porei cousa injusta diante dos meus olhos;
aborreço o proceder dos que
se desviam; nada disto se me
pegará. Longe de mim o coração perverso; não quero conhecer o mal”(Sl 101:3,4).
Não é pecado ver TV. Pecado é a TV ter o crente.
Segurá-lo diante da imoralidade, indecência, violência,
“Gugus”, Faustãos” e “Leões”
para ter lixo derramado dentro da sala ou dos quartos.
Como o diabo gosta! Um destaque especial da sujeira é a
novela.Um servo ou serva de
Deus assiste novela? Pode ter
Jesus ao lado assistindo indecência,
incentivo
ao
homossexualismo,
lesbianismo, trapaças, traições, adultérios e crimes dentro de sua casa?
O pastor Luciano Estevam
Gomes, num excelente artigo
publicado pelo O JORNAL BATISTA, sobre o pensamento liberal nas novelas ,escreveu:
“...As novelas estão longe de
entender o que se passa no diaa-dia das pessoas, simplesmente pelo fato de que a realidade
do mundo artístico de longe se
parece com a do povão.
A começar pela riqueza
retratada que o povo não tem.
Eles têm um mundo à parte
cheio de fantasias, adultérios
e misticismo.Comecei a pensar sobre os artistas e autores

das novelas...Eles falam sobre
o que é muito comum entre
eles.É muito difícil ver uma família estruturada no meio artístico. Traições e divórcios
são numerosos entre artistas
que tentam transmitir uma felicidade que não possuem.
Acostumaram-se ao relacionamento descartável. Experiências de ficar com um e depois com outros e, mais ainda,
um terceiro ou, quando não,
com vários ao mesmo tempo...
Os autores não sabem
como colocar algo educativo,
que valorize a luta pela família porque eles mesmos não
vivem esta realidade. Não
acreditam no casamento, pois
acham impossível que um casal possa passar por dificuldades e lutar pela sobrevivência da família. Não acreditam
na possibilidade da guarda da
virgindade até o casamento,
pois acham impossível que os
jovens se mantenham puros
sexualmente para sua esposa ou vice-versa. Não conseguem imaginar o que é fidelidade, pois é algo que nunca
experimentaram...”
O pensamento inquietante, diante do exposto, é se há
lares “degustando” tal lixo
crentes “roendo” unhas pela
trama da novela e mais ainda
perdendo os momentos preciosos do culto de oração na
igreja por causa da sujeira
despejada em casa!!!É difícil
entender que um salvo seja
“noveleiro”. O Senhor Deus
adverte: “Não meterás, pois,
cousa abominável em tua
casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela: de
todo a detestarás, e de todo a
abominarás, pois é amaldiçoada” (Dt. 7:26).

Um televisor despejando
lixo da televisão dento de
uma casa é, sem sombra de
dúvida, um “satanás quadrado” (como alguém bem definiu) minando os valores espirituais da família.Um agente do inferno ensinando
como destruir famílias e criar
uma geração “experimenta”
e “é certo que não morrerás”
(Gn 3:4).
Saiba usar o televisor. Não
permita lixo dentro de casa,
gaste tempo com a família.
Enriqueça a sua vida cristã
“tirando toda escória da prata”. O “lixo mundano” é extirpado quando aplicamos as
palavras de Jesus (a Fonte de
Água Viva) ao viver nosso de
cada dia: “São os olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos
forem bons. Todo o teu corpo
será luminoso: se, porém, os
teus olhos forem maus, todo
teu
corpo
estará
em
trevas!Portanto, caso a luz
que em ti há sejam trevas, que
grande trevas serão! Ninguém
pode servir a dois senhores;
porque ou há de aborrecer-se
de um, e amar ao outro; ou se
devotará a um e desprezará
ao outro..”(Mt 6:22 a 24). Ao
lixo o que é lixo.Desprezo
total.Ao Senhor Jesus Cristo,
“Esperança Nossa”, corpos
limpos “em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus”, não
nos conformando com este
século, “porque o santuário de
Deus, que somos nós, é sagrado” (Rm. 12:1,2 e I Co
3:17b).
Que o Senhor nos dê
discernimento e abençoe nossos lares em dias de “tempos
difíceis”.
Pr. José infante Jr.

Espiando a Terra
Em Números 13, Deus manda que Moisés envie alguns
espias para um reconhecimento da terra que Ele haveria de
dar a seu povo. As instruções eram abrangentes e envolviam
um relatório minucioso a respeito da terra, seus produtos, os
povos e as cidades. O texto diz que doze líderes foram enviados para espiar durante quarenta dias. O versículo 26 fala do
retorno e inicia o relatório desta viagem, que no primeiro momento era surpreendente pela, fartura e fertilidade da terra.O
problema é que haviam, também, muitas dificuldades que acabaram levando dez dos doze espias a perderem a coragem.
Diante dos gigantes estavam dispostos a abandonar o projeto
de Deus.
No entanto, Josué e Calebe não se intimidaram e disseram
que era possível continuar o que fora planejado por Deus. O
que veio a seguir foi desastroso para o povo de Deus que,
contagiado pelo negativismo e falta de fé da maioria, entrou em
pânico e murmurou contra Moisés e contra o Senhor. Resultado: punição histórica dos 40 anos de deserto!
Este relato nos mostra, mais uma vez, que os homens não
podem frustrar os planos de Deus. Os que tentam, perdem a
oportunidade, e os que ousam obedecer alcançam vitória.
O Pr. Josué Amaral e sua família, Eunice, Elisa, Beatriz e
Josué Filho estiveram em PRESIDENTE PRUDENTE na primeira semana de julho de 2004, “espiando a terra” para onde
o Senhor os está enviando!Visitaram vários lugares, avaliando, pesquisando e conversando. Para a família toda, não há
mais nenhuma dúvida de que o Senhor os fará “possuir” aquela cidade. Nenhum dos cinco membros da família foi tomado de
qualquer tipo de “medo” e, por isso, antes do período letivo de
2005 deverão entrar na cidade.
Certamente levará ainda algum tempo até que uma igreja
seja implantada em Presidente Prudente, pois a família ainda
está no processo de levantar o sustento. Para que se concretize este projeto, faça contanto com o Pr. Josué marcando uma
visita em sua igreja. Envolva-se com esta família. Faça parceria

de sustento e oração para implantação desta nova Igreja Batista Fundamentalista.
DADOS SOBRE
PRESIDENTE PRUDENTE
População 210 mil habitantes
(IBGE 2000)
Distância da capital: 565 km
Distância do Estado de Mato
Grosso do Sul: 86 km
Distância do Estado do
Paraná:75 km
Localização: Sudeste do Estado
de São Paulo.
A cidade foi fundada no dia 14
de setembro de 1917 e hoje posPr. Josué, Eunice e
sui uma infra-estrutura fantástica,
os filhos Elisa, Beatriz
em condições de abrigar investie Josué Filho
mentos de qualquer porte, além
da vocação para
o turismo de negócios e para a
agropecuária.A
cidade é o berço
do cavalo quarto
de milha e a capital do gado
nelore mocho.
Segundo dados
publicados na reVista parcial de Presidente Prudente
vista Você SA e
Exame, a cidade
está na vigésima nona colocação entre as cidades brasileiras
para se fazer carreira profissional..
Nos transportes, a localização de Presidente Prudente é
privilegiada pela sua localização ,um entroncamento para tres
outros estados: Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná.
Além das excelentes rodovias, conta com a hidrovia TietêParaná que facilita o escoamento de produtos para o Mercosul,
e a ferrovia que liga portos de grande importância, como
Paranaguá, Santos e São Francisco do Sul. O aeroporto Dr.
Adhemar de Barros é o segundo maior em movimento no interior do Estado.
Orem pelo Pr. Josué – Amaral e façam contato para que ele
apresente o seu projeto em sua igreja: Rua Monsenhor Luiz
Gonzaga de Almeida, 82- Campo Limpo-CEP 05.785.190-São
Paulo-SP.E-mail:pastorja@ig.com.br, telefone(11)9226-5956.
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A omissão que
virou submissão
“Quando os gatos não estão os ratos sobem na
mesa”, diz um ditado popular. Este ditado me veio à
mente por conta de uma reportagem da revista Veja,
que tinha como título: “Filhos tiranos, pais perdidos”.
A reportagem mostra como os pais se tornaram omissos em assumir sua autoridade dentro de casa. No
passado as regras eram colocadas pelos pais e cabia aos filhos obedecerem. Mas hoje “…os pais se
sentem desorientados, e os filhos, na ausência de
quem estabeleça limites à sua conduta, assumiram
o papel de tiranos.” A revista não está exagerando,
pois tem sido comum filhos exigirem coisas dos pais,
chegando mesmo a ameaçarem, e em poucos casos a assassinarem seus pais.
Esta omissão teve várias razões. As teorias educacionais que dizem que o aprendizado se dá melhor num ambiente de respeito à individualidade e
ênfase na liberdade foi uma delas. Outra foi a valorização do aspecto financeiro em detrimento de outros valores. A “religião” consumista que assumimos
leva os pais a trabalharem muito para dar mais conforto aos seus filhos, e assim não têm tempo para se
prepararem para serem pais, nem acompanhar o
crescimento de seus filhos.
Diante disto sentem-se culpados em negar algo
aos filhos, e tentam apagar este sentimento de culpa concedendo que os filhos façam o que desejam.
Como esta omissão tem se demonstrado ? Na
permissividade, nada proibindo aos filhos. Há um
medo de deixar a criança com traumas por lhe negar algum desejo. Esta omissão também é vista na
ausência de disciplina. Nenhuma bronca, nenhum
castigo, nada de chamar a atenção, ou impor ordens. Há uma negligência na fiscalização, o comportamento errado é considerado como algo que
não merece atenção, já que quando crescer, aprende, ou como algum distúrbio que pode ser tratado
pelo médico ou psicólogo, ou ainda culpa de colegas, nunca da criança. Não há cobrança de responsabilidade, tudo é dado às crianças, e nada é exigido delas. Alguns pais gastam muito em educação,
sem exigir que a criança se dedique aos estudos,
concedem quartos e móveis para as crianças sem
cobrar que elas os mantenham limpos e arrumados,
etc. Há uma transferência de responsabilidade para
a escola ou mesmo à igreja, os pais esperam que
estas instituições forneçam aos filhos a disciplina
que deve ser dada por eles. Estas instituições devem ser parceiras na formação da criança, mas a
responsabilidade maior é da família.
As conseqüências desta omissão têm sido desastrosas: perda do respeito para com outras autoridades. Os que mais sofrem com isto são os professores e as escolas, que não conseguem manter a
disciplina, nem tão pouco ensinar. O irônico é que a
mudança do modo de criar os filhos, da autoridade
para a permissividade, foi motivada por teorias pedagógicas. Outros problemas: gravidez e vícios:
pesquisas mostram que mais de 20% das meninas
entre 13 e 19 anos enfrentam problemas com gravidez precoce, que um em cada quatro estudantes já
experimentou drogas, que o primeiro contato com
cigarros e bebidas alcoólicas caiu dos 14 para os 11
anos.
A omissão dos pais também vai se refletir quando estas crianças chegarem na vida adulta: insegurança em tomar decisões, inabilidade para reconhecer limites, dificuldades de convivência com pessoas que pensam diferente, impotência para emancipar-se. Aqui se dá outra ironia, foi dada tanta liberdade quando criança, e quando adulto ela não consegue viver sem a ajuda dos pais. Há conseqüências para toda a sociedade, já que a criança não aprende a comportar-se como cidadã.
É dito que uma mudança está sendo pregada,
que os pais deixem de tentar ser amigos de seus
filhos para assumirem o papel de pais. Que eles não
tenham medo de impor limites, de dar ordens a seus
filhos, pois assim estarão moldando os cidadãos de
amanhã. Infelizmente, esta proposta está chegando
tarde para alguns que já perderam seus filhos para
a permissividade. Mas não foi por falta de aviso, já
que a Bíblia, há quase três mil anos disse que “a
criança entregue a si mesma vai envergonhar seus
pais” (Pv 29.15).
A Bíblia afirma que os pais que querem o
bem do filho irão discipliná-lo (Pv 3.12), desde cedo
(Pv 13.24), e assim impedirão a criança de ser tola (
Pv 2.15), livrarão de castigos piores (Pv 23.12,13), e
terão alegria com esta criança ( Pv 29.17). A Bíblia
reconhece que a obediência aos pais é um dos pilares de uma sociedade estável ( Ex. 10.11). Os pais
que querem ser aprovados por Deus assumem a
responsabilidade que Deus lhes deu, de agir como
pais. A omissão irá criar um vazio de liderança no
lar, que será ocupado pelos filhos. E assim a omissão dos pais se tornará em submissão dos pais.
Pr. Almir Tavares
E-mail: almirtavares@bol.com.br

Comusa II
Na edição 140 do Jornal de Apoio foi publicado o Regulamento do Comusa II – Concurso de Música Sacra, que será realizado
na cidade de Franca-SP no dia 27 de novembro de 2004.
O prazo para inscrição vai até o dia 8 de
novembro. Poderão participar pessoas de
ambos os sexos e sem limite de idade, desde que sejam membros de uma Igreja Batista Fundamentalista.
O tema das músicas é missões e os
autores deverão ceder o direito de gravação e reprodução para um CD que deverá ser gravado ao vivo no dia da apre-

sentação. Este CD terá todo seu lucro revertido para a obra missionária através
da AMI.
O Comusa II, a exemplo do primeiro, realizado em 1992, é promovido pelo Jornal de
Apoio, desta feita em comemoração aos vinte anos de circulação.
Os interessados deverão solicitar a Ficha
de Inscrição e cópia do Regulamento para o
seguinte endereço: Jornal de Apoio – Caixa
Postal 125-CEP 14.300-000-Batatais-SP, por
E-mail: jornaldeapoio@hotmail.com, ou pelo
telefone (16)3761-0749 com o Pastor Carlos
A. Moraes.

Norte do Brasil
Pr. Irineu Tomas Mota
Está a 21 anos servindo ao Senhor entre
o povo Sateré Mawé. Casado com a irmã
Germana, filha de um Tuxaua muito educado
e respeitado, o que abriu as portas para
evangelizar aquele povo.Até hoje o casal já
visitou 86 aldeias através de três rios:Andirá,
Burité e Marau. Cerca de oito mil indígenas
já ouviram o Evangelho através deste
ministério.Entre os alcançados há pastores
e diáconos que hoje servem a Deus entre o
seu próprio povo.
Contatos: Rua Gualmir Almeida, 1478Bairro Donga Michelis-CEP 69.190-000Maués-AM.
Neste mesmo endereço pode ser
contatado a missionário, Carolina Ferraz de
Oliveira que trabalha em Maués-AM.Telefone
(92)542-1571.

Pr. Timel Batista Mikilis
Juntamente com sua esposa, Antonia, o
Pr. Timel trabalha a sete anos evangelizando
o povo Sateré Mawé. Alcançaram 130 pessoas para Cristo em três aldeias que ficam
entre cinco e oito horas de viagem de caminhada na mata ou de barco de remo. Pr. Timel
começou a evangelizar na beira do fogo,
onde todas as manhãs, conforme o costume

do povo , os homens se reúnem para se
aquecerem e tomar guaraná, que eles chamam de sapó. Foi assim que começaram a
evangelizar e obtiveram frutos.
Contatos: Caixa Postal 14- CEP 69.151320-Parintins-AM
Israel Américo Rodrigues Cordeiro
Da tribo Baré ,Israel é casado com Janira
Anhes Mariano Cordeiro com quem teve 3
filhos:Isabela (6), Isaías (4) e Neemias
(1).Nasceu em lar cristão e se converteu no
dia 3 de julho de 1978. Em 1999 iniciou seus
estudos teológicos no Instituto Batista Bíblico Inyenga Opakaua,, em São Gabriel da Cachoeira-AM. Formou-se no dia 28 de junho
de 2003.Logo começou um trabalho no lugar denominado Loteamento Tiago
Montalvo.Hoje tem freqüência de 30 a 50
pessoas entre adultos e crianças.A próxima
etapa é comprar um terreno para construir o
templo para esta nova igreja que está nascendo.
Raúl Feliciano Miguel Brasão
Morador do Rio Içana, da tribo Baníwa,
Raúl é missionário da Missão Batista Independente do Amazonas, trabalhando no extremo noroeste do Amazonas, próximo à fronteira do Brasil com a Colômbia. Raúl está
viajando para levantar sustento nos estados
de Rondônia, Mato Grosso, São Paulo, Rio
Grande do Sul e depois Bahia e Pará para
retornar ao Amazonas. Casado há sete anos
com Mariela, têm três filhos, Ana Cleide(5),
Gleyson (3) e Juscilane (1).Formado em
1996 pelo IBBA, começou o trabalho missionário em 1997 na comunidade denominada Tucumã Rupitá onde já há um pequeno
templo construído e uma freqüência de 30 a
50 pessoas. Há outros três pontos de pregação: Jandu Cachoeira, Bela Vista e Mauá
Cachoeira. Os planos são de começar um
novo trabalho numa comunidade chamada
Arapaço, onde o Evangelho ainda não foi
anunciado e viajando para evangelizar os
Curipacos.

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

Conhecendo
Nomes
‘

Você tem problema ou dificuldade
de lembrar os nomes das pessoas?
Muitas pessoas tem este problema e
outros tem métodos que usam para
ajudar lembrar nomes. Se eu falasse o
nome de Abraão Lincoln, o primeiro
presidente a ser assassinado nos Estados Unidos, com certeza você ia saber quem ele é. Ele foi o presidente
dos EUA que tentou acabar com a escravidão. Talvez você iria se lembrar
que Dr. Salk descobriu a vacina contra
poliomielite, Tomas Edison descobriu
a eletricidade entre mil e uma outras
coisas. Foi George Washington Carver
que descobriu o valor do amendoim.
Com certeza você podia me contar
logo quem é o Silvio Santos, Edison
Arantes do Nascimento e o nome que
está na língua de todo mundo hoje em
dia: do metalúrgico que lutou para se
tornar o Excelentíssimo Presidente do
Brasil, Lula. Quase todo mundo conhece o nome do Presidente Cowboy
Americano, George W. Bush.
Mas vou te dar uma prova boa. Se
eu falar o nome Sim Ching ? Ele mudou
o mundo duma forma tão drástica que
ainda estamos sentindo os resultados.
Os astronautas falam que é possível ver
o trabalho dele aqui na terra lá do espaço!. O que foi que este homem fez? Foi
ele o responsável pela construção da
grande muralha da China que é o maior
projeto de construção feito pelo homem.
Com as pedras do muro é possível fazer
um muro de 4 metros de altura ao redor
do mundo na altura do Equador. Já pensou! E quantas lutas, guerras e esforços
foram feitos para derrubar esse muro e
todos os seus significados para a humanidade.
Talvez quando você deixar este
mundo para a eternidade, a próxima
geração não vai lembrar seu nome.
Talvez você não vai deixar uma lista
de coisas que inventou mas tem uma
coisas que todos nós podemos e devemos fazer.: falar o nome de Jesus e
o poder de salvar que Ele tem. Isto é
mais importante e terá mais valor na
eternidade do que qualquer coisa que
os homens mencionados anteriormente neste artigo tem feito. A Bíblia diz
que “o que ganha almas é sábio”. Provérbios 11:30.
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Boa Leitura
SERRANA-SP
Com pregações do Pr. Mauro Régis da
Silva, da Igreja Batista Independente de
Batatais-SP, a Igreja Batista Independente de
Serrana, liderada pelo Pr. Alexandre, realizou uma série de conferências nos dias 30 e
31 de julho e primeiro de agosto. Motivo: comemorar mais um aniversário de Organização.
GUAÍRA-SP
O Pr. Ebenézer S. Rodrigues, que acaba
de assumir o pastorado na Igreja Batista Bíblica em Cidade Ademar, São Paulo-SP, ao
lado do Pr. Josué P. Félix, pregou nas conferências para jovens realizadas nos dias 5 a 9
de julho na Igreja Batista Independente Filadélfia, em Guaíra-SP.
SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP
A Igreja Batista Independente em
S.J.Barra que está enviando o seu pastor titular, Fernando César Martins, para o campo
missionário em São Carlos-SP, realizou dois
casamentos em julho: dia 10, o casal Érica e
William e dia 31 Rachel e Isaias.
ORLÂNDIA-SP
A renovação do plano de promessa de fé
para missões da Igreja Batista Boa Vista em
Orlândia-SP liderada pelo Pr. Sidnei dos
S.Lima, acontece no dia 15 de agosto de
2004. A cada ano ampliam o quadro de missionários.
SÃO PAULO-SP
A ordenação de um novo pastor é sempre
um momento precioso para uma igreja local.
O Templo Batista em V.S.José, São Paulo-SP
estará vivendo momento assim no dia 21 de
agosto com o exame e ordenação do irmão
Ricardo Marques Brito.Espera-se a presença de cerca de 20 pastores que foram convidados para o Concílio.
GOIÂNIA-GO
Uma das igrejas de posição Batista
fundamentalista com ampla visão missionária
no Brasil é o Templo Batista Maranata em
Goiânia, liderada pelos pastores Luizmar e
Silval.No período de 26 a 29 de agosto estarão realizando conferências missionárias para
renovação da Promessa de Fé para missões .
MOSSORÓ-RN
“Fome, não de pão, e sede, não de água;”
Este é o tema do mês de agosto na Igreja
Batista Regular da Fé em Mossoró-RN, liderada pelo Pr. Rinaldo B. da Silva. De 31 de
julho a 29 de agosto, todos os fins de semana haverá pregadores especiais. Serão 30
dias com ênfase no tema.
FÁTIMA DO SUL- MS
O trabalho missionário do Pr. Geraldo M.
Pupin em Fátima do Sul - MS já está dando
bons resultados.Em maio último foi comemorado o segundo aniversário da nova igreja e
teve como pregador o irmão Israel de Oliveira, Presidente do IAME em Dourados-MS.
CATALÃO-GO
O missionário norte-americano Bill Kiefer, que
estava divulgando seu trabalho nos EUA acaba
de regressar ao Brasil e já está em Catalão-GO.
Ele chegou no dia 30 de junho e já reassumiu a
liderança da Igreja Batista Fundamental. Seus
novos telefones (64) 471-8169 e 9627-1955.
CAMPINAS-SP
O IX Encontro de Senhoras de Campinas
e adjacências aconteceu no Templo Batista
Bíblico de Campinas sob a liderança do Pr.
Marcelo Silva. O Encontro aconteceu dia 15
de maio e contou com a presença de cerca e
200 senhoras de 15 igrejas.A preletora foi a
irmã Márcia Rodrigues, esposa do Pr.
Ebenézer S. Rodrigues e o tema foi “Resgatando o Valor da Mulher na Família”.
SÃO PAULO-SP
Setembro de 2004 será um tempo de festa para a Igreja Batista Bíblica em Vila Natal,
liderada pelo Pr. Mário José da Silva.É que a
igreja estará comemorando o seu décimo
primeiro aniversário de fundação. Dois pregadores foram convidados para as conferências: Pr. Antonio M. Pupin de S.B.Campo e
Pr.Josué P. Félix, de São Paulo, capital.

CURITIBA-PR
Trinta anos! Esta foi a marca alcançada
pela Primeira Igreja Batista Bíblica em
Curitiba-PR liderada pelo Pr. Marcos Freire.A
comemoração aconteceu nos dias 29 e 30
de maio de 2004 e o preletor foi o Pr. Manoel
F.Cano de Indaiatuba-SP.
S.J. DO RIO B PRETO-SP
O ministério OANSE, neste mês de agosto tem três eventos importantes: Dia 14, Concurso Bíblico Regional Oeste e Norte de S.P;
Dia 21, Concurso Bíblico Regional em Campinas- Igreja Batista O Bom Pastor; Dia 28,
Conferência de Apoio Oanse, Nível I, em
Manaus-AM. Contatos: www.oanse.org.br
GRAMADO- RS
Nos dias 29 a 31 de outubro de 2004 as
mulheres
das
igrejas
batistas
fundamentalistas do sul têm encontro marcado em mais um Retiro em Gramado no Janz
Tean. O tema deste ano será “Como as Mulheres de Hoje Podem Agradar e Servir a
Deus” (I Cor.13:17). Informações com Ivete
Boff pelos Telefones (51) 3330-3203 e 91672455.
FLORIANÓPOLIS – SC
A Igreja Batista Bíblica em FlorianópolisSC liderado pelo Pr. Sebastião Moisés
Damázio implantou o plano da Promessa de
Fé para Missões em Conferências realizadas nos dias 21 a 25 de julho último. O
preletor foi o Pr. Carlos A. Moraes, Diretor de
Missões da AMI.
BOA VISTA-RR
O Pr. Bill Smith que está implantando a
Igreja Batista Bíblica Fundamentalista em Boa
Vista -RR já iniciou duas novas congregações e está para iniciar a terceira em breve.
Cada uma tem cerca de 30 congregados em
cada culto. Para contatos: Caixa Postal 463CEP 69.301-971-Boa Vista-RR.
FORTALEZA-CE
“Operação Felipe-André” (Jo.14:2122).Sob este tema estarão reunidos os Batistas Bíblicos de diversos estados nos dias 13
a 15 de novembro de 2004 em Fortaleza-CE.
Na ocasião acontecerá a XVII Assembléia da
Junta Batista Bíblica de Pernambuco com eleição para o biênio 2005-2006 e a formação
de uma ordem nacional.Contatos pelos telefones (85)238-0887 (Pr.Elísio); (81)33612908 (Pr. Alderi); (87) 3762-3276 (Pr.Tenório).
CAMPO GRANDES- MS
A Igreja Batista Universitária Independente, está orando e buscando um pastor. Fundada em 25 de março de 1979 pelo Pr.Izauro
Pires de Souza, com sede na Rua João
Manoelino, 64- Bairro Universitário, Campo
Grande-MS. Para contatos: (67) 387-1297
com irmã Filomena. (Enviado pelo Presidente da igreja, Mário Muller Pereira).
SÃO BERNARDO DO CAMPO -SP
O Pr. Estevão S. Barros comunica seu
novo endereço para contatos: E-mail:estevão.
barros@estadao.com.br, Rua Ômega,17 jardim Monte Sião – CEP 09.855.510 – São
Bernardo do Campo-SP, Fax/Fone (11)43584415 e 9832-8932.
CAMPINAS-SP
A Compassion está admitindo no seu quadro de funcionários, um gerente de programas e um gerente de operações.Exigências
básicas: falar inglês com fluência e, se possível, espanhol. Ser crente atuante. Para o primeiro cargo, formação na área de humanas
ou teológica, ter conhecimento na área de
educação e informática. Para o segundo cargo, formação na área de finanças/administração e informática. Enviar currículo para:
estefanini@compassibn.org.br ou ligar para
Cristina no telefone (19) 3236-0037.

Heróis da Vida Cristã
Wesley Duewel
A inspiradora trajetória de
grandes
nomes
do
cristianismo: Oswald
Chambers,
Jonathan
Goforth,
John
Hyde,Adoniram Judson e
Dwight Lyman Moody;
além de outros nome.

A Comunidade do Rei
Howard Snyder
O que é a Igreja? Negócio? Espetáculo?
Clube de convivência Social? Pronto-socorro Espiritual? Para o autor, a igreja é a comunidade do Rei
Jesus.

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

ABU.Editora S/C
Caixa Postal 2216
01060-970-São Paulo-SP
E-mail:editora @ abub.org.br
www.abub.org/editora

Conflito Cósmico
Diversos Autores
A origem, atuação e
destino de Satanás que,
nos bastidores do
mundo visível, influencia
os
acontecimentos.
Conheça neste livro a
estratégia de Satanás e
suas
diversas
máscaras.

Igreja – Um Divino
Projeto
Leandro Tarrataca
É possível ser cristão e não participar
da igreja? Existe
lógica na afirmação?
“Cristo sim, igreja
não”? Hoje existem
tantas
igrejas,
como saber qual é
verdadeira?

Actual Edições
Caixa Postal 1688
90.001-970-Porto Alegre-RS
Fpne(51)3241-5050
Fax (51)3249-7381
Pedidos @ chamada.com.br
www.chamada.com.br

Verdade Bíblica
Caixa Postal 255
08.710-971-Mogi das Cruzes- SP
Tel(11) 4721-4144
www.verdadebiblica.net

• Natália F.da Silva
Travessa I, 1381-Jd .Boa Vista
14.620-000-Orlândia-SP
• Ulisses Fernandes Alves
Rua Minas Gerais, 1371-V.Aparecida
14.401-229-Franca-SP
• Ednara Sanches/Eunice Sanches
Rua Itápolis, 180
13.300-000- Penápolis-SP
• Álvaro G. de Oliveria
Rua Uruguai, 139
14.620-000-Morro Agudo-SP
• Léia Cristina Pereira Barbosa
Rua Laranjeiras do Sul, 101
Bairro Costa e Silva
89.220-190-Joinville-SC
• Stênio Vilarinho Leodório
Rua da Amizade, 202-M. do Sol
86.825-000-Marilândia do Sul-PR

• Priscila Leal Sanches
Largo da Estação Ferroviária, Casa 6- Centro
16.300-000-Penápolis-SP
• Lidiane Vieira Silva
Rua Santa Luzia, 36- Cruzeiro
45.040.240-Vitória da Conquista-BA
• Giselda Machado Ferrari
Rua 26, n.1320-Jd. C.Alta
14.620-000-Orlândia-SP
• Dileire B.J Ribeiro
Rua São Judas Tadeu, 19
São Cristóvão-Aeroporto
41.500-510-Salvador-BA
• Sabrina Rocha Ramos
Avenida 27,n.0330-V.S.José
14.780-000-Barretos-SP
• Patrícia Gomes Pereira
Rua Padre João Epifânio,81-Centro
63.630-000-Pedra Branca-CE

Enviar Cartas ou E-mail para esta coluna: Caixa Postal 125
CEP. 14300-000 - Batatais - SP E-mail: jornaldeapoio@hotmail.com
Contatos:
Caixa Postal 102 - CEP 11.520-970 Cubatão-SP - E-mail: snare@attglobal.net
Informações:
Reny (11) 5928-3277
Assinatura: Maria dos Anjos: (11) 5821-5646
Distribuição: Rita (11) 5872-1853

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

Assinando Missão Mulher
você estará colaborando
com a obra missionária

Rénny e Rosiris

PUBLICAÇÃO QUADRIMESTRAL DA SAIBRES
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“Lembrai-vos dos Presos”

Pecado: Fora de Moda?...
Hoje, em muitos círculos tidos como ‘evangélicos’, pouco ou
quase nada se fala em pecado... Dizem que está fora de moda!
Afirma-se que diante das luzes que a ciência e a tecnologia têm
feito jorrar sobre a vida e muitos dos seus aspectos, é antiquado,
é prova de ignorância e demonstração de mediocridade mental
aceitar a idéia de pecado. Tais assertivas denotam duas causas:
1. O falso conceito que certas formas de ‘teologia’ têm elaborado a
respeito do pecado e 2. A sensação de auto-suficiência que as
conquistas da ciência e da tecnologia introduziram na mente e no
coração dos homens.
A despeito de Deus haver criado o universo com perfeição, o
homem não soube valer-se do poder espiritual que lhe foi concedido, nem exercitou bem a sua liberdade de escolha entre o bem e o
mal, praticando antes o mal do que o bem, desobedecendo ao seu
Criador e caindo assim no pecado. Envenenada a fonte da vida, em
Adão, ela se transmitiu pecaminosa a toda a sua descendência, e,
assim, quem fora criado com a faculdade da comunhão direta com
Deus Criador, Deus Providência, Deus Amor e Deus Pai, interpôs
ela próprio entre este seu grande amigo e a sua vida particular a
cortina do pecado, isolando-se da comunhão direta com Deus. Pior
do que isso, se não forem removidas as barreiras do pecado, se
não for apagado o seu efeito, o homem ficará eternamente afastado
dessa comunhão, dessa relação, desse gozo com o Pai Celestial.
Mas, o que vem a ser o pecado? O pecado pode ser definido
como a falta de conformidade com a santidade e a vontade soberana do Criador. Por outro lado, interrompe o fluxo de poder divino,
que a comunhão com Deus assegura à alma. A hediondez do pecado está em que vai tornando obtusas as nossas faculdades espirituais, vai-nos inibindo espiritualmente, vai gradativamente embotando o nosso espírito, materializando-o, tornando-o insensível ao
bem e totalmente propenso ao mal. Diante disso podemos afirmar
que o pecado é a grande desgraça do mundo em todos os sentidos.
No AT, a palavra hebraicahat’ (lê-se ratah), a qual é traduzida
para o português, em muitos textos bíblicos, pela palavra pecar,
significa errar, errar o alvo, desviar-se da rota. É abandonar o
caminho de Deus e enveredar pelos descaminhos das injustiças.
Mencionando as palavras ímpio, pecador e escarnecedor, o Salmo 1 nos dá a gradação progressiva do pecado que vai dominando
o homem: ímpio - sendo o oposto de pio (= pius, piedoso), é o
termo mais genérico do AT, para designar o homem que não tem
preocupação religiosa, que não tem temor a Deus; pecador é aquele
em quem a experiência do pecado é mais profunda, e, por isso, é
levado a ofender habitualmente a Deus; escarnecedor – é o homem que atingiu o estado mais avançado de degeneração espiritual e moral e, tendo prazer no pecado, tornou-se cínico e zombador
das cousas santas.
Em o NT, a palavra grega hamartano (= pecar) tem sentido
mais ou menos idêntico ao termo hebraico acima mencionado. Significa tomar caminho errado, ter opinião falsa.. Em Romanos,
Paulo no capítulo 1.29-31, usa a expressão pasê adikía (=toda
injustiça), querendo significar com esta frase a espécie de imoralidade e, portanto, toda forma de pecado. Desviando-se do Senhor,
vivendo alienado de Deus, o homem aproveita as oportunidade
para revelar a sua poneria (=malícia, disposição para o mal), a sua
pleonexia (= avareza, cobiça), a suakakia (= avareza, pusilanimidade). Na segunda parte dos vv. 29 e 30, Paulo menciona algumas
formas concretas de pecado: phthónos (= inveja, maus feitos),
phonos (=assassínios, homicídios), éris (=discórdia, desavença,
fraude), kakoétheia (= malignidade). Quando Paulo declara que
todos pecaram (Rm 3.23), está afirmando quetodos se desviaram de Deus, quetodos lhe voltaram as costa, buscando outros
caminhos, outros objetivos, outros alvos. Mesmo nas assim-chamadas boas obras que o homem faz,antes de ser redimido por
Jesus Cristo, o seu coração não opta, não escolhe entre o bem e
o mal, mas na verdade, entre um mal maior e um mal menor.
Vivendo nos descaminhos da injustiça, o homem por si mesmo é
incapaz de fazer alguma obra que o habilite para a Salvação!
Os homens querem entender entre si, querem estabelecer condições de justiça sobre a terra, querem proclamar a paz, mas sem
reconhecer o governo de um deus justo e soberano, a quem devam
obediência, a quem se submetam, mas é impossível. A paz social
virá somente como conseqüência da paz com Deus. Sem respeito
a Deus, não poder haver respeito aos homens. Não há condições,
pois, para se estabelecer relação de fraternidade entre os homens,
se estes mesmos homens não se reconhecem como irmãos.
Hoje, fala-se muito em Ciências Sociais. Para muita gente, nestas ciências, na sua aplicação às necessidades do homem, está a
salvação do mundo. O valor destas ciências está no fato de elas
nos ajudarem a ver os problemas e a descobrir o modo mais inteligente de resolvê-los. Quando, porém, se trata da solução de fato,
de pôr em prática as medidas que os técnicos sugerem ou prescrevem, surgem as objeções ditadas pelo egoísmo, e a obra não se
realiza, pois o egoísmo é a causa do pecado humano.
A experiência humana confirma a doutrina do pecado. Aos que
negam a existência do pecado e a sua influência sobre os homens,
perguntamos: como se explica que em pleno século vinte e um, no
apogeu da tecnologia, o homem não tenha ainda resolvido os seus
problemas básicos? Dêem o nome que quiserem dar a este quid
(= o que) que perturba o homem: a Bíblia, a Palavra de Deus mui
apropriadamente o chama de pecado!

“Lembrai-vos dos presos, como se
estivésseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo-o vós mesmos também
no corpo”(Hb.13:3).
Um estudo encomendado pelo governo federal, sobre as condições dos presídios e a população carcerária revelou que
o número de presos no Brasil dobrou entre
os anos de 1995 e 2003.
O relatório foi elaborado pela ex-diretora do Sistema Penitenciário e ouvidora
de Policia do Estado do Rio de
Janeiro,Julita Lemgruber, e mostrou que
em 1995 existiam 148.760 detentos no
País.Atualmente o número chega a 308.304
presos.
O Brasil tem a segunda maior população carcerária da América, com 187,7 presos para cada cem mil habitantes. O país

só perde para os Estados Unidos que atinge 740 presos para cada cem mil
habitantes.(Fonte:Tlach)
É neste contexto que a Missão Rocha
Eterna está atuando no Brasil,
credenciando missionários para alcançar
os presos. A missão atua nas áreas de
evangelização e discipulado com acompanhamento através de cursos bíblicos.
Neste início de agosto, nos dias 9 a
12, a missão realiza o seu Segundo Congresso, na Igreja Batista Independente de
Ribeirão Preto- SP sob a liderança do Pr.
Terrill Nathan Rose. Para contatos com a
Missão Rocha Eterna: Rua Hermínio
Morandini,
149
–
Jd.MosteiroCEP14.085.220-Ribeirão Preto-SP, Email:rochaeternabr@hotmail.com, Fone/
Fax (16) 3979-7867.

Um Ministério de 22 Anos
Gaúcho de Porto Alegre,
nascido no dia 7 de abril de
1950, o Pr. Sebastião Moisés
Damázio, converteu-se a
Cristo em 1971 aos 19 anos
de idade através do ministério do missionário Gordon
Wilkey na Igreja Batista Bíblica de Cristal em Porto Alegre-RS. Em 1975 formou-se
em teologia pelo Instituto Teológico Batista Bíblico, casando-se em 28 de maio de
1976 com dona Rute Passos
,catarinense de Criciúma.
Sua vida ministerial começou com a ordenação pastoral no dia 11 de setembro de
1977 através da Igreja Batista
Bíblica de Alto Petrópolis-RS,
liderada na época pelo seu pai
na fé, Pr. Gordon Wilkey. Atualmente esta igreja não está
mais no movimento batista
fundamentalista.
Em 1981, Pr. Moisés foi para
os Estados Unidos e ingressou
na BEMA- Baptist Evangelistic
Missionary Association ,levan-

Pr. Carlos Fernando e Icelda
pastor de São José

tando sustento para retornar ao
Brasil como missionário em
Santa Catarina.
Chegou a Florianópolis
em 1982 e começou o trabalho de implantação de igrejas. Logo em 1983 organizou a primeira igreja em
Florianópolis. Esta é hoje a
igreja-mãe de diversas outras congregações que estão
sendo implantadas. Em 1988
começou a Igreja Batista Bíblica em São José-SC, bairro Forquilhinhas, em 1989 a
I.B.B. em Biguaçu no bairro

Igreja Central - Florianópolis-SC

Igreja em São José-SC

Igreja em Biguaçu-SC

Serraria e em 1992 a
I.B.B. em Jardim
Zanelato. Em 2000,
procurado pelo irmão
Carlos Alberto Vasconcelos da cidade de
Penha-SC, 110 Km da
capital, nasceu a I.B.B.
daquela cidade no dia
23 de fevereiro de
2000.Carlos Alberto
era o renascente de
um trabalho iniciado
pelo missionário Valdir Silveria, hoje residindo nos E.U.A . Penha é uma cidade de
referência no estado,
pois é lá que está o
parque temático Beto
Carrero World. Em janeiro de 2004 foi a vez

de Camboriú ter sua
c o n g r e g a ç ã o ,
totalizando cinco igrejas.
Em 1989 teve início o
Centro Sul – Instituto Teológico Batista Bíblico
que já formou dezenas de
obreiros dos quais quatro
já foram ordenados ao
pastorado: Jair Rodrigues
de Lima (Itariri-SP),
Wagner Borges (CuiabáMT), Charles Denazar
Pr.
Silveira (Biguaçu-SC) e
Carlos Fernando Pereira (S.
José-SC).
Há outros dois obreiros
que logo serão ordenados:

Pr. Charles e Marilise
pastor de Biguaçu

Mário Natividade e Teresinha
pastor em São José-SC

de 2004 o Presidente da República
inaugurou
a
internacionalização do aeroporto, abrindo as portas da
região para o Mercosul.
Pr. Moisés e dona Rute
têm três filhos: Lucas (25) e
Priscila (19) que nasceram
em Porto Alegre-RS e
LeeAnn (22) que nasceu em
Paducah, EUA e vai se casar
em dezembro deste ano.
Pessoas interessadas em
obter maiores informações
sobre as possibilidades para
implantação de novas igrejas
no estado de Santa Catarina
poderão entrar em contato
com o pastor Moisés pela
Caixa Postal 863-CEP
88.010-970-FlorianópolisSC
pelo
E-mail:
the.damazios@zipmail.com.br,
ou pelo telefone (48) 2406033.

Carlos Alberto Vasconcelos e
José de Jesus. Atualmente o
instituto tem 15 alunos freqüentando as aulas.Há também, em Penha, o Centro de
Recuperação
“Caminho
Novo” liderado pelo irmão Gilberto Cardoso.
O estado de Santa
Catarina é um desafio
para a obra missionária.
Há cidades abertas para
o Evangelho como
Criciúma, Itajaí, Tubarão,
Araranguá
e
Navegantes. Nesta última, no dia 22 de julho
Carlos Alberto e Ana Claudia
Líder em Penha-SC

Igreja em Penha-SC

Igreja em Camboriú-SC
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Ministério: Quem é Competente?
O termo competência está na ordem do dia do debate ministerial, apesar de o conceito não ser novo. Sempre que falamos
o que o outro deve aprender e o que fazer com o que aprende,
estamos nos referindo a competência.Há muito tempo, pastores perseguem a contribuição da competência nos ministérios
porque é um dos objetivos na prática de quem trabalha com
vidas no ato de propiciar mudanças que caracterizam desenvolvimento, seja ele cognitivo, afetivo social ou espiritual.
Competência ministerial: é a capacidade de mobilizar conhecimentos, valores e decisões para agir de modo pertinente
numa determinada situação. Portanto, para constatá-la, há que
considerar também os conhecimentos e valores que estão nas
pessoas a quem ministramos e que nem sempre podem ser
observados.
Competência e habilidade pertencem à mesma família. A
diferença entre elas é determinada pelo contexto.Uma habilidade num determinado contexto ministerial pode ser uma competência, por envolver outras sub-habilidades mais específicas. Por exemplo: a competência para resolução de problemas
envolve diferentes habilidades entre elas e de buscar e processar informações. Porém a habilidade de processar informações,
em si, envolve habilidades mais específicas como a leitura de
situações, contextos e comportamentos, etc. Logo, dependendo do contexto, a competência pode estar faltando aos nossos
ministros “hábeis e/ou competentes”, que não solucionam os
problemas ministeriais.
Para ser competentes, precisamos dominar conhecimentos, contudo também precisamos saber mobilizá-los e aplicálos de modo pertinente a situações cotidianas. Tal decisão significa vontade, escolha, e, portanto,valores. E essa é a dimensão ética da competência que também se aprende. A capacidade de tomar decisões e a experiência ministerial estão estreitamente relacionadas na ação competente. Tomar uma decisão,
muitas vezes implica certo grau de improvisações orientadas

pela experiência. Não é por outro motivo que um piloto treina
centenas de horas de vôo, antes de ser considerado apto para
comandar uma aeronave. É uma experiência que dá ao piloto
condições de tomar uma decisão premente, que falta aos nossos líderes e pastores para de modo profícuo trabalhar vidas.
Finalmente a competência ministerial só pode ser construída
na prática quando o pastor junta o conhecimento, convicção e
experiência na prática ministerial. Não é só o saber, mas o
saber fazer.Aprende-se a ministrar, ministrando numa situação
que requeira esse fazer determinado.Se quisermos desenvolver um ministério competente, teremos de ir além do ensino de
conceitos abstratos e fora de contexto. É preciso aprender para
que servem o conhecimento bíblico, teologia, e saber como
aplicá-lo de modo diferente porque as situações e as pessoas
são diferentes. Isto é competência.
A fim de avaliarmos nossos ministérios é mister que sigamos algumas técnicas de avaliações, como por exemplo: Modo
objetivo. Modo dissertativo. Seminários. Trabalho em equipe.
Debates. Relatório individual. Auto-avaliação. Observação (leitura da vida) Conselho de Grupo, etc.
Creio na nobreza do ministério e no poder de Deus através
do revestimento do Espírito Santo para torná-lo profícuo. E defendo também algumas marcas imprescindíveis para trabalhar
vida, apascentar o rebanho, tais como: eficiência, competência e excelência. Quero parafrasear uma frase usada pelo Pastor Ricardo Gondim: “O ministério tem que ser simples sem ser
simplista; profundo sem ser confuso e acessível sem ser superficial”. Fico indignado com a mediocridade e a superficialidade
com que se apascenta o rebanho de Deus.
Amados como é fácil trivializar, banalizar e nivelar por baixo
o ministério que o Senhor tem nos dado.Vamos mudar, vamos
ser sérios, vamos fazer jus ao chamado de Deus para o episcopado.
Pr. Rinaldo Bezerra da Silva

Igreja Batista da Vitória
Em dezembro de 2000, a família Cream mudou-se para
a cidade de Osvaldo Cruz. Não havendo trabalho batista
fundamentalista ali, o irmão Benedito Augusto Crem entrou em contato com o pastor Jaime Rose em Ribeirão
Preto que informou sobre as Igrejas Bíblicas em Araçatuba,
cidade mais próxima de Osvaldo Cruz. Por vários cultos,
a família Crem visitou a igreja em Araçatuba, mas a distância era grande para permanecer.
Dado a esta dificuldade, o irmão Benedito decidiu
começar um trabalho em sua própria residência. Logo
o espaço ficou pequeno e tiveram que alugar um local
mais espaçoso. Havia na cidade um prédio pertencente à Igreja Presbiteriana que estava vazio. Foi ali que,
no dia 20 de abril de 2002 nasceu a Igreja Batista da
Vitória.
Por falta de maiores recursos financeiros o irmão
Benedito começou a buscar ajuda e acabou trazendo o
missionário, norte-americano Chris Vergiel e sua
família.Assim, assumiram o trabalho e no de 2003 foi
adquirido um terreno com 1.800 metros quadrados onde
já está sendo construídao a sede da igreja.
O irmão Benedito (Benê) começou a trabalhar no
movimento batista fundamentalista em 1989 na construção da Igreja Batista a Vitória em Cotia-SP, sempre
ajudando missionários. Em 1995 foi ajudar em Barueri-

O templo da Igreja Presbiteriana que foi alugado
para início da Igreja Batista da Vitória.

SP na Igreja Batista Nova Vida e também ajudou na Igreja Batista
Boas Novas em Jandira-SP, onde conheceu a família Vergiel.

Os missionários Chris e Darcy
com os filhos Amanda (13),
Warren (12), Charity (11),
Stephen (09) e Corrina (06).
Missionários da
Baptist Mid-Missions

Benedito (Benê) Augusto Crem
com a esposa Liane
Miriam Hein Crem e os filhos,
David e Alessandro.

A construção do novo templo em
Oswaldo Cruz para a Igreja Batista de Vitória
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Mensagem
Bíblica
Pastor Rômulo Weden Ribeiro
Templo Batista Maranata de Londrina
rwr@brturbo.com

Como Ser
Abençoado Por Deus?
Água do Rio Jordão, Campanha de Daniel, 318 Valentes
de Gideão, O Cajado do Monte Sinai e assim os fiéis estão à
busca das bênçãos de Deus. Todavia, as campanhas são
um verdadeiro teatro. A Palavra de Deus claramente diz: “...
Tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua
presença [grifo meu]” (Salmo 16:2). O dízimo das dívidas ou
as doações de bens não pode sobrepujar a dívida que temos para com Deus. A Igreja Evangélica Tradicional sempre
combateu o pagamento de indulgências e o ritualismo religioso como formas de expiação da culpa. Só pela graça e
misericórdia de Deus, o homem pode ser salvo de seus pecados e abençoado durante a sua vida.
Em II Reis 18:1-12, o Rei Ezequias recebeu todas as
bênçãos que as pessoas estão buscando hoje em dia nas
igrejas e religiões: prosperidade financeira, cura física e libertação de todos os inimigos. Neste texto, encontramos o
que é necessário para sermos abençoados por Deus. Digase de passagem, Deus está mais interessado no que somos
e acreditamos do que no que fazemos.
Em primeiro lugar, precisamos de Deus! Quando assumiu o reino, Ezequias mandou tirar os altos e quebrou todas
as estátuas (verso 4). Ao invés de olhar para Deus, o povo
de Judá estava olhando para as estátuas dos moabitas feitas de madeira, ouro, prata e bronze. A própria serpente de
metal, que Moisés fizera no deserto, havia sido transformada na deusa Neustã. Quando o homem tem medo de um
encontro pessoal com Deus, ele cria subterfúgios como campanhas, benzeduras e estátuas. O Rei Ezequias acabou com
todos os escapes do povo e demonstrou que Deus, sozinho,
era suficiente para abençoar a nação inteira de Israel. Chega de subterfúgios! A conhecida história de Davi e Golias
nos ensina que o gigante, com pouco mais de três metros de
altura, confiou em seu capacete, couraça e lança. Davi confiou apenas no nome do Senhor porque Deus é suficiente.
Além de suficiente, Deus é maior. Quando Ele não responde
as nossas orações é porque não era a hora ou não era a Sua
vontade. No entanto, isto não nos dá o direito de buscar
outras formas de bênçãos.
Em segundo lugar, precisamos de convicção! Opiniões
mudam para o lado que o vento assopra, mas convicções,
enraizadas na Palavra de Deus, não alteram o seu curso,
custe o que custar, doa a quem doer. Ezequias, apesar das
ameaças constantes do rei da Assíria, tinha uma convicção
imutável: ele iria servir somente a Deus. Na vida cristã, funciona assim também: você não sente vontade de ir à igreja,
mas vai; você não deseja orar, mas ora; você não tem interesse no estudo da Palavra de Deus, mas a estuda. Em outras palavras, a sua convicção deve ser mais forte que a sua
emoção. Convicção é o mesmo que pirraça, mas não contra
Deus e, sim, contra Satanás e a nossa própria carne. A igreja
está cheia de emoções que flutuam de acordo com o nível
de bênçãos na vida dos crentes, mas a igreja precisa é de
convicção que nunca flutua independente do que as pessoas estão sentindo. Ezequias sentiu medo do rei da Assíria.
Ezequias sentiu vontade de desistir; porém, sua convicção
não permitiu nem a covardia e nem a desistência. Deus irá
abençoar um crente, como o Rei Ezequias, que confia somente Nele e tem convicções inalteráveis sobre a Sua Pessoa.
Em terceiro lugar, para sermos abençoados, precisamos de uma vida de oração espiritual! Adeptos de seitas
passam muito mais tempo em oração que os crentes da igreja de Cristo. Portanto, a oração, por si só, não abençoa. A
oração, antes de tudo, precisa ser espiritual. Não é de campanhas que precisamos, mas de cultos de oração. Se chamarmos as pessoas para uma campanha, o templo enche.
Se chamarmos as pessoas para um culto de oração, o templo fica vazio. É o pecado! Quando estamos bem com Deus,
sentimos prazer na oração. Quando o pecado domina a nossa vida, fugimos da oração dentro de casa e na igreja. O Rei
Ezequias se humilhou a Deus através da oração: “E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, e se cobriu de saco, e entrou na casa do SENHOR” (II
Reis 19:1). Ezequias rasgou a sua roupa e se vestiu de
saco, demonstrando a sua pequenez diante de Deus e dos
homens. Através da oração, precisamos rasgar a roupa da
hipocrisia e vestir o manto da humildade. Muitas orações
não são ouvidas porque foram proferidas em arrogância,
presunção e preciosismo. Os apóstolos do Século XXI estão
tratando Deus como servo ou um gênio que recebe ordens e
age de acordo com a determinação humana. O Rei Ezequias
rasgou as suas roupas reais e vestiu-se de trapos para mostrar que ele era o servo e Deus o SENHOR de sua vida.
Deus deseja abençoar todo crente que deposita Nele a
sua esperança, que tem convicção bíblica ao invés de ser
levado por suas emoções ou opiniões de outros e oferece
orações verdadeiramente espirituais. “Antes, ele dá maior
graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá
graça aos humildes” (Tiago 4:6).
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