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Em Janeiro de 2005 o Retiro dos Pastores, obreiros e esposas
realizado pela Junta Batista Bíblica do Estado de São Paulo acontece-
rá nos dias 24 a 28 na Fazenda Vale dos Cedros.Agrande novidade,
além do novo local, é que será concedido umdesconto de 30%para os
pastores que estiverem acompanhados da esposa ou (e) filhos. O
custo, por pessoa, é de R$140,00 e poderá ser dividido em parcelas
até a data do evento, bastando os interessados efetuarem o depósito
em uma das contas de JUBBESP, comunicando o depósito ao tesou-
reiro, Eliel Lins Lima pelos seguintes endereços: E-mail:Lins_ lima@
uol.com.br; telefone(11) 5631-1234; Fax (11) 5631-1234 ou 5562-2834
(Ramal 24) ou por carta, enviando cópia do documento de depósito

Retiro dos Pastores 2005

paraRuaSaturnino Barbosa daSilva, 85 �CEP04.679-070-SãoPaulo-
SP. Conta bancária da JUBBESP: Bradesco Agência 0895-8, conta
corrente, 0062655-4.

Para obter a Ficha de Inscrição emaiores informações, entrem em
contato com o Pr. Marcos Antonio da Silva pelo e-mail:marcosigreja@
uol.com.br, ou telefones: (11) 5062-7735; 9614-0854; 6168-5059.Cor-
respondência: Rua Eugênio Falk, 396 � Jardim Previdência- CEP-
04.292-110-SãoPaulo-SP.

A fazenda Vale dos Cedros tem uma estrutura ideal para retiros e
congressos. Localizada no município de Paraibuna, local privilegiado
pela bela natureza e clima demontanha, a fazenda proporciona grande

opotunidade para o lazer.São dois lagos para pesca, campo de futebol,
quadra poliesportiva coberta, sauna a vapor, quadra society de areia,
trilha ecológica, rapel, duas piscinas, sendo uma com toboágua, pisci-
na natural, tirolesa, mini-hípica, salão de jogos com bilhar, pebolim,
ping-pong de tabuleiro, sala de estar, restaurante para 280 pessoas,
82 apartamento quádruplos, 20 chalés com TV e frigobar e infra estru-
tura para convenções e reuniões.

Localização: Rodovia Professor Alfredo R.Moura (SP-88), ligação
Salesópolis-Mogi, em frente aoKm126.Acesso pelo Km55 daRodovia
dos Tamoios. Contatos: www.valedos cedros.com.br; e-mail:
valedoscedros@uol.com.br, Telefone(12)3921-9966.

Emabril de 1995 oPr. Ricardo deOliveira Leite e
sua família tomaram a decisão de entrar para a obra
missionária de implantação e igrejas.Amissão adota-
da foi aAMI-AssociaçãoMissionária Independente.Na
ocasião,Pr.Ricardoeramembroda IgrejaBatistaCen-
tral deDourados-MS, trabalho fundadopeloPr.Antonio

Fundada para abrigar e tratar os de-
pendentes de álcool e outras drogas, a
Associação Terapêutica Sítio Caminho
Novo de Piçarras-SC, já atendeumais de
400 pessoas nos seus poucos anos de
existência.

A associação, que funciona com o
apoio das Igrejas Batistas Bíblicas de
Santa Catarina, tem à sua frente o irmão
Gilberto JoséCardozo, jornalista que pas-
sou vários anos de sua vida como de-
pendente do álcool. Convertido a Cristo,
foi liberto e passou a dedicar-se ao traba-
lho de resgatar outros que estão nas
mesmas prisões que ele esteve.Leiamais
na página 4. �Na Última Hora�.

Todo movimento cristão espera ser fiel ao Se-
nhor, servir ao Senhor. Todo movimento de igrejas
anseia emassistir o crescimento destas, não somen-
te assistir, mas participar. Creio que todos, sem ex-
ceção, pensamos assim. Não creio que exista entre
os batistas regulares algum pastor, líder oumembro
de igreja que não faça destas as suas palavras.

É claro que está implícita a fidelidade aDeus, por
intermédio de Sua Palavra; a sabedoria nas deci-
sões; a maturidade no equilíbrio; o serviço e a re-
núncia total em prol da vontade de Deus para nos-
sas igrejas, para nossa vida. Mas, para a fidelidade,
o serviço, e o conseqüente crescimento acontecer
definitivamente é imprescindível a unidade no Se-
nhor - o estabelecimento de alvos e propósitos em
comum, e a disposição em abdicar do �eu�, abra-
çando o �nosso pelo e para o Senhor�.

E quando falamos de unidade não dispensamos
as diferenças. Algo que tem despertado nossa aten-
ção noministério é a realidade de como somos dife-
rentes, e de como estas são determinantes para o
desenvolvimento de cada pessoa em sua vida cris-
tã. Sim, as diferenças são determinantes!

É interessante a reação natural de todo homem
em fazer prevalecer sua vontade, ou sua diferença.
Isso porque acreditamos piamente ser omelhor para
todos: a melhor visão, a melhor saída, a melhor
postura, a melhor resposta, a melhor ...

Mas, quando olhamos para as Escrituras, e con-
templamos a história, avaliando nossa própria expe-
riência, vemos um direcionamento único para todas
as diferenças: honestidade para reconhecer a ver-
dade; humildade e coragem para tomar decisão,
mesmo quando esta vai de encontro ao que pensa-
mos e queremos; e disposição de amar, de conviver.

Pois bem, a reação às diferenças é determinante
para a convivência, e para a edificação de todo gru-
po. As semelhanças não exigem de nós esforço de
reflexão, mas as diferenças sim. Estas nos dão a
oportunidade maravilhosa de praticar a sabedoria
divina que é primeiramente pura, pacífica, indulgen-
te, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos,
imparcial, sem fingimento (Tiago 3.17).

São as diferenças, em grande parte, que nos im-
pulsionam ao crescimento espiritual, intelectual, mo-
ral ematerial. Assim, louvamosaDeuspelas diferen-
ças emnossoministério, louvamos aDeus pelas dife-
renças emnossaAssociação, pois temos da parte do
Senhor a oportunidade de, como família, aprender a
lidar comnossas diferenças, corrigindo os erros, seja
pela escolha única, pelo debater edificante, ou pela
convivência cristã. Mas, certamente estas nos tor-
narãomais sábios, mais maduros e fortes.

É tempo de um novo tempo entre os batistas
regulares, é tempo de crescimento. Crescimento

�Ajudem-nos aCompletar aObra�
habitantes.

Neste trabalho, algumas vitórias já foram
alcançadasparaaglória deDeus: dois terrenos foram
comprados e construído um pequeno templo
provisório.NosplanosdoPr.Ricardo, há necessidade
de formar uma igreja forte em Ponta Porã, abrindo

Caminho Novo

A foto mostra parte dos internos da Associação Terapêu-
tica Sítio Caminho Novo, em julho de 2004. Na foto, (1) Pr.
Moisés Damázio e (2) Pr. Carlos Alberto Vasconcelos.

M. Pupin quando mis-
sionário da AMI. Pr.
Ricardo, que se con-
verteu em Limeira-SP,
soboministério domis-
sionário Garry L. Tyler,
estudouno InstitutoBa-
tista Ebenézer , for-
mando-se em 1988.
Durante os estudos,
conheceu sua esposa,
Ruth, comquemse ca-
sou em 1989. Sua es-
posa era membro da
I.B.I. emOrlândia-SP e
esse fato abriu as por-
tas para que o jovem
recém formado e recém casado iniciasse o seu mi-
nistério prático na congregação da igreja deOrlândia
emMorro Agudo. Em conseqüência desse trabalho,
foi ordenado aoministério pastoral.

NaAMI,depoisde trabalharalgumtempoemDou-
rados-MS, enquanto levantava sustento, Pr. Ricardo
ajudouno IAME-InstitutoAgrícola doMenor, numaes-
pécie de capelania atendendo os menores
internos.Pouco tempodepois foi paraPontaPorã-MS,
cidade fronteira comoParaguai onde, somando-se o
lado brasileiro e o paraguaio, atinge cerca de 130mil

portasparaalcançaroutras
cidades no Paraguai, pois
ali seria uma excelente
base estratégica.

Nestemomentoopas-
tor Ricardo entra na fase
final do projeto que visa
preparar a igreja para re-
ceber o seupastor. Agran-
dedificuldadeentretanto, é
a parte financeira. O Pr.
Ricardo tem apenas pou-
co mais de 50% do sus-
tento necessário e precisa
melhorarsuasituaçãopara
dar seqüência ao trabalho.
Por essa razão ele tem

apelado às igrejasmantenedoras e àquelas que, po-
tencialmente, podem ajudar: �Ajudem-nos a com-
pletar a obra�.

Nestemês de outubro o Pr. Ricardo estará sain-
do para visitar igrejas que estejamdispostas a apoiá-
lo neste projeto missionário participando financeira-
mente do seu sustento. Contatos urgentes para
agendar visitas:e-mail: pr.ricardoleite@terra.com.br,
telefone(67) 433-1012,Rua Zeferino Dávila
Monteiro,643-JardimMarambaia- CEP79.900-000-
Ponta Porã-MS.

Pr. Ricardo, Ruth, Natan (13) e Natalie (9)

alicerçado nos princípios de Deus, revelado em sua
inerrante Palavra. Crescimento cujo objetivo é uni-
camente o de honrar e glorificar o Senhor, através
da edificação de nossas igrejas, de nossas lideran-
ças, e através da multiplicação dos esforços missi-
onários, tanto no Brasil quanto no mundo. Nossos
olhos estão além fronteiras! Estão em Deus. Es-
tão nos povos não alcançados.

Na 47ª Assembléia a ser realizada em 18 a 22
de abril de 2005, em Caraguatatuba, SP, o assunto
será o de missões.

LEVANTAI OSVOSSOSOLHOS
Um retorno à visão missionária.
Nosso seminário tratará da cooperação
denominacional na obramissionária.
1. Definição ou redefinição do trabalho missionário.
2. Modelos de parcerias no mundo (painel).
3. Modelos de parceria no Brasil (painel).
4. Envolvendo a igreja na obra missionária.

Confiamos na operação do Soberano, no objeti-
vo de que nesta assembléia selaremos o cresci-
mento já iniciado e contemplado pelas igrejas asso-
ciadas, e por aquelas que estão se associando,
buscando a unidade no Senhor.

Estamos em Crescimento

Pr.Wagner Lima Amaral (37),
Natural do Rio de Janeiro, casado com Agda Yuny
Shirayanagui S. Amaral, com quem teve três filhos:
Walter (11), Weber (9) e Ana (7).
É Bacharel em Teologia pelo Seminário Batista
Regular do Cariri, Juazeiro do Norte � CE eMestre
E, Teologia pelo STBSB no Rio de Janeiro � RJ.
Atualmente pastoreia a Igreja Batista
Regular em Jardim Tremembé, São Paulo � SP
(desde 1998), leciona teologia noSEBARSPe presi-
de a AIBRECES �Associação das Igrejas Batistas
Regulares do Centro-Sul do Brasil. Sua esposa
ÉBacharel emMúsicaSacrapeloSeminárioTeológico
Presbiteriano JMC, São Paulo � SP.

APOIANDO AS IGREJAS BATISTAS INDEPENDENTES, BÍBLICAS E REGULARES ENTRE OUTRAS FUNDAMENTALISTASOut
2004
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Não tanto em crescimento quantitativo, mas sim qualitativo.

Quer crescer sadiamente? Junte-se a nós!
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�A esperança é o melhor
remédio que conheço�

(Alexandre Dumas).

São Tomé e Príncipe

Quando o batista inglês
William Carey deixou o seu
país e foi para a índia, em
1793, foi dado início a uma
era revolucionária nas mis-
sões mundiais. Já se pas-
saram 211 anos desde
aquele momento e o mun-
do continua precisando de
mais missionários.Carey
pagou um preço muito alto,
mas valeu a pena, pois a
obra missionária, até então
adormecida, agora tem
vida.

Para nós bat istas
fundamentalistas brasilei-
ros, parece ter chegado
um momento importante.
Nossas igrejas estão sen-
do despertadas para a
obra missionária. Tem
surgido algumas agências
missionárias no meio ba-
tista fundamentalista que
estão contribuindo para a
ampliação dessa visão de
alcançar nosso Brasil e
outros povos.

Congressos missioná-
rios têm sido realizados
visando envolver as igre-
jas no sustento daqueles
que se propõem a traba-
lhar na implantação de
novas igrejas. No próximo
ano diversos eventos es-
tarão incentivando a obra
missionária entre os ba-
tistas independentes, re-
gulares e bíblicos. Atual-
mente somos cerca de
novecentas igrejas de po-
sição batistas fundame-
ntalista no Brasil que po-
dem trabalhar juntas apoi-
ando-se mutuamente na
implantação de novas
igrejas no país, amplian-
do assim a possibilidade
de enviar maior número
de missionários para ou-
tros países.

As igrejas que têm
conseguido fazer mais por
missões em nosso meio,
são aquelas que estão le-
vando a sério o plano da
Promessa de Fé para Mis-
sões. Algumas destas
igrejas chegam a dar para
missões o equivalente ao
que conseguem conta-
bi l izar nos dízimos e
ofertas regulares a cada

mês. A partir desta edição
do Jornal de Apoio estare-
mos destacando algumas
das muitas igrejas que es-
tão experimentando um mo-
mento vitor ioso na obra
missionária e que servem
de referencial seguro e es-
tímulo para outros.
Estamos abrindo espa-

ço para os pastores nos en-
viarem a história de suas
igrejas para publicarmos
nas próximas edições. Nes-
ta edição começamos com
o Templo Batista Maranata
de Goiânia-GO, onde tive a
oportunidade de pregar em
três das suas conferências
missionárias. Entrem em
contato conosco e nos aju-
dem a estimular outros pas-
tores e igrejas com o tes-
temunho do seu plano de
Promessa de Fé para mis-
sões.
O grande desafio que te-

mos que superar envolve a
quebra das barreiras que ain-
da existem entre os batistas
de posição fundamentalista
para cooperação na obra de
implantação de novas igre-
jas. Temos permitido que
muitas barreiras que foram
trazidas pelos missionários
estrangeiros sejam perpetu-
adas entre nós e o prejuízo
é grande. Não podemos par-
ticipar de um trabalho mis-
sionário ecumênico commis-
sões evangélicas que envol-
vem todo tipo de igrejas, mas
podemos juntar esforços en-
tre aqueles que têm uma de-
claração de fé e prática bem
próximas, como os batistas
fundamentalistas indepen-
dentes, regulares e bíblicos.
A nova geopolítica des-

se início do terceiro milê-
nio favorece países como
o Brasil que não têm pro-
blemas mais sérios com o
resto do mundo. Essa sé-
rie de atentados terroristas
dos últimos anos assinalam
para sérias dificuldades à
frente, mas ao mesmo tem-
po abrem as portas para
novas parcerias entre igre-
jas do Brasil com os Esta-
dos Unidos e Europa.
O que precisamos, no

momento, é intensificar e

melhorar tanto o treina-
mento teológico como
missiológico daqueles que
são chamados para o tra-
balho na seára do Senhor.
Professores, qualificados
academicamente e com-
prometidos de coração
com o Senhor, somados a
alunos realmente vocaci-
onados e dispostos a pa-
garem o preço.
A seára continua sen-

do grande e poucos os cei-
feiros. A edição mais re-
cente do livro Intercessão
Mundial registra que, das
7.148 línguas faladas em
todo o mundo, duas mil
ainda não têm sequer a
tradução completa do
Novo Testamento. Nosso
país tem centenas de ci-
dades que precisam de
novas igrejas, além dos
grandes centros em que
novas barreiras sociais se
levantam, dificultando a
evangelização.
Fazer missões não

deve ser apenas uma onda
como qualquer outra das
que surgem nas igrejas.
Fazer missões não pode
ser um modismo. Tem que
ser o padrão para todos
nós seguirmos. Nenhuma
igreja local está viva se
não prior iza a obra
missionária.
Vamos incentivar nos-

sas ovelhas a lerem biogra-
fias dos missionários. Va-
mos pregar sobre a respon-
sabilidade missionária da
igreja. Vamos implantar um
plano sério de Promessa
de Fé para Missões na
igreja e incentivar todos os
membros a ofertarem men-
salmente. Vamos fazer vi-
gílias de oração pela obra
missionária. Vamos abrir
espaço em cada culto que
prestamos a Deus para fa-
lar em missões. Vamos
deixar as nossas igrejas
conhecerem os missioná-
rios que trabalham tanto
em nosso país como no
exterior.Vamos organizar
eventos onde estaremos
incentivando a obra mis-
sionária.
Vamos fazer missões !

Vamos Fazer
Missões

Fazer missões não pode ser um
modismo. Tem que ser o padrão
para todos nós seguirmos...

Estas duas ilhas commenos de 1.000 Km2
e com cerca de 140 mil habitantes ficam no
Golfo da Guiné na África. De clima fértil e com
muitas cachoeiras o país é essencialmente
agrícola.Cacau e café são seus principais pro-
dutos de exportação. Nas florestas da ilha do
Príncipe vive ainda a perigosa mosca �tse-
tsé�, causadora da doença do sono. O idio-
ma oficial das ilhas é o português, mas as
principais línguas de comunicação são os di-
aletos �são �tomense�e �lungue iye� ou �
principense�, mistura de português com pa-
lavras de diversos povos africanos.Nos tem-
pos da inquisição em Portugal e em Castela,
um grande número de crianças judias foi ar-
rancada dos braços de seus pais e levadas á

�Aquele que conseguir introduzir nos ne-
gócios públicos os princípios do cristianismo
bíblico revolucionará o mundo� (Benjamin
Franklin).

�A felicidade não é
uma recompensa, é uma
conseqüência� (Robert
Green Ingersoll).

�Julga-se o valor de
um homem ou uma
idéia, tanto por seus aliados, como por seus
opositores� (Joseph Conrad).

�Procure ser uma pessoa de valor, em vez
de ser alguém de sucesso� (Albert Einstein).

�A injustiça que se faz a um é uma amea-
ça que se faz a todos� (Montesquieu).

�Você não pode ter tudo. Afinal, onde iria
guardar?� (Stephen Wright).

�A estupidez é infinitamente mais fascinan-
te que a inteligência; a inteligência tem seus
limites, a estupidez não� (Claude Chabrol).

�É preciso viver, não apenas existir�
(Plutarco).

�Os maldizentes, como os mentirosos,
acabam por não merecerem crédito ainda
mesmo dizendo verdades� (Marquês de
Maricá).

�As grandes coisas não se conseguem
sem grandes riscos �(Heródoto).

�Viva cada dia da
sua vida como se fos-
se o último, pois um dia
desses vai ser mesmo�
(Alfred E. Newman).

�Os homens de mé-
rito não precisam cuidar de sua fama; a inve-
ja dos tolos e dos petulantes se encarrega de
propagá-la�. (Cândido Nocegal).

�Muitas pessoas são educadas o bastan-
te para não falar de boca cheia, porém não
se preocupam de fazê-lo com a cabeça oca�
(Orson Wells).

�Acariciar e tolerar maus pensamentos é
chocar ovos de serpentes que futuramente
lançarão veneno em sua mente� (Wilson
Franklin)

�O que fazemos não é tão importante quan-
to o que pensamos, pois se fazemos é por-
que antes pensamos� (Paulo H. Tavares).

força para as ilhas para ali serem
cristianizadas em orfanatos e depois povoa-
rem as ilhas. Até 1876 as ilhas serviram de
entreposto para a remessa de escravos para
o Brasil. A história recente deste país africa-
no é bastante tumultuada, com vários golpes
e contra-golpes, o que acabou afastando os
investidores e os turistas. As missões evan-
gélicas encontraram muitas dificuldades nas
ilhas, mas isso não impediu que surgissem
várias denominações o que levou 20% da
população a freqüentar assiduamente as
suas igrejas.

Luiz Gintner é autor do importante livro:
�Em Busca de Liliput�. Entre em contato e
peça maiores informações.

Fortaleza, capital doCeará, a terra de sol, hos-
pedará nos dias 13 a 15 de novembro de 2004, a
XXIII Assembléia Geral da Junta Batista Bíblica
de Pernambuco sob o tema �Operação Felipe e
André�, tendo como divisa João 14:21-22.

O evento se reveste de grande importân-
cia, devido ao fato de estar sendo organizada,
na mesma ocasião, uma nova ordem Batista
Bíblica Nacional reunindo integrantes de vári-
os estados do Brasil.

Dois hotéis em Fortaleza estarão hospe-
dando os congressistas, Hotel Vilamares e

O Menor País Independente do Mundo Que Fala Português

�Operação Felipe e André�
Colonial Praia Hotel. Para as reuniões será
utilizado a sala de convenções do Colonial,
mas a hospedagem se dividirá nos dois hotéis
que são próximos. As refeições serão na ABB.

O evento, que terá a palavra de diversos
pastores e missionários, terá como preletor
convidado o Pr. Carlos Alberto Moraes, mem-
bro da I.B.I. de Orlândia-SP.

Para maiores informações entre em conta-
to através dos telefones: Pr. Alderi (81) 3361-
2908; Misael (81) 3462-2851 e Pr. Tenório (87)
3762-3276.

Assinando Missão Mulher você estaráAssinando Missão Mulher você estaráAssinando Missão Mulher você estaráAssinando Missão Mulher você estaráAssinando Missão Mulher você estará

colaborando com a obra missionáriacolaborando com a obra missionáriacolaborando com a obra missionáriacolaborando com a obra missionáriacolaborando com a obra missionária

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

Rénny e Rosiris

PUBLICAÇÃO QUADRIMESTRAL DA SAIBRES

Nosso Propósito:
• Promover Comunhão
• Edificar o Corpo de Cristo
•Cooperação ativa na obra missionária
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Os revisionistas da histó-
ria sempre foram vistos com
reservas pelos detentores do
poder.Sabemos que a histó-
ria é arte e não ciência, mas
o pragmatismo canônico dos
dominadores dos povos
sempre tramaram para
transformá-la em ciência e
manter-se no poder contro-
lando-a em benefício próprio.

Entendemos que as in-
vestigações para se compor
uma história devem ser cien-
tíficas, mas as conclusões e
as narrativas sempre sofre-
rão influências e interpreta-
ções dos que dominam. É
como dizia Balzac, �Há duas
histórias, a oficial, mentirosa,
Ad Usum Delphini, e a secre-
ta, em que estão as verda-
deiras causas dos aconteci-
mentos, História Vergonho-
sa�.

O cearense Gustavo Bar-
roso (1888-1959) foi um dos
brasileiros que mais contri-
buiu para revisar a história do
nosso país e, por isso, seus
escritos são marginalizados.
Outro historiador, nosso con-
temporâneo que deu sua
parcela de contribuição, foi
Júlio José Chiavenatto, na-
tural de Pitangueiras-SP, e
que passou toda sua vida em
Ribeirão Preto-SP. O seu li-
vro �Genocídio Americano: A
Guerra do Paraguai�, mudou
a história oficial do Brasil.
Certamente há muitos nomes
que poderiam ser menciona-
dos, desde José Francisco da
Rocha Pombo (1857-1933),
até hoje.

A Folha de São Paulo (5/
9/2004) no caderno Cotidia-
no (C-6), publicou interes-
sante matéria sobre uma
nova história dos bandeiran-
tes. A historiadora da USP,
Anita Novinsky, afirma que �a
inquisição pode explicar a
fúria das bandeiras de São
Paulo contra os jesuítas�.As
pesquisas de Novinsky, que
reuniu documentos encontra-
dos em Portugal, atestam a
origem judaica de Antonio
Raposo Tavares, Fernão
Dias Paes e Brás Leme, en-
tre outros. Raposo Tavares
teve razões religiosas para
queimar igrejas em forma de
represália contra os sofri-
mentos causados pela
inquisição católica sobre sua
madrasta, Maria da Costa ,
em Portugal.

Autora de oito livros so-
bre a inquisição, a pesquisa-
dora da USP defende a tese
de que � a história do perío-
do colonial precisa ser rees-
crita�, pois os novos docu-
mentos mudam a história das
bandeiras e do Brasil. Há
questões religiosas que fo-
ram omitidas na história ofi-

REESCREVENDO
A HISTÓRIA

�O mundo é governado por personagens muito
diferentes dos que imaginam os indivíduos cujo

olhar não penetra nos bastidores�
(Benjamim d�Israeli).

cial devido ao domínio da
religião católica em Portugal
e no Brasil.

Atualmente, articuladores
católicos tentam amenizar as
atrocidades da Inquisição em
favor do movimento ecu-
mênico e nós devemos estar
atentos aos movimentos do
Vaticano, pois o catolicismo
é responsável pela morte de
mais de 50 milhões de cris-
tãos durante os 1.200 anos
da Idade Média, uma média
de 4 milhões por século. A
história do cristianismo bíbli-
co vivida pelos Paulicianos,
Arnoldistas, Henric ianos,
Petrobrussianos, Albingen-
ses, Waldenses e Anaba-
tistas, formam um rasto de
sangue na história dos cris-
tãos que jamais poderá ser
apagado pelos escribas da
religião do papa. Por mais
que tivessem tentado enco-
brir o sangue desses fiéis, a
Reforma Protestante do sé-
culo XVI abriu uma brecha
para que a verdade viesse à
tona.

Mesmo não dependendo
do tempo (kronós), Deus se
utiliza dos fatos históricos
para localizar suas ações
(kairós). Na Bíblia, o Senhor
de toda a história humana
tem feito referência aos fatos
ocorr idos para identi f icar
momentos em que o Kairós
(tempo oportuno de Deus)
estava se desenrolando.Um
exemplo é a referência de
Lucas 2:1-7 que relaciona o
nascimento do Messias aos
fatos históricos dentro dos
domínios do Império Roma-
no mencionando César
Augusto, Quirino da Síria e o
alistamento de pessoas.

Mas, na verdade, o mais
importante não são os fatos
históricos (kronós) que es-
tão se desenrolando e que
poderão ser narrados de
modo diferente dependen-
do da perspectiva do histo-
riador. O mais importante é
que cumpria-se, na história
humana a profecia de Isaias
7:14 e escrevia-se o que
está em Gálatas 4:4, �Mas,
vindo a plenitude dos tem-
pos, Deus enviou seu Filho,
nascido de mulher, nascido
sob a lei�.

Portanto, mesmo que,
apesar da nossa vigilância e
esforços, a história seja ma-
nipulada, o nosso Deus con-
tinuará escrevendo a histó-
ria profética que não pode
sofrer alterações. Como cida-
dãos, somos parte da histó-
ria do Brasil, mas como cris-
tãos, somos personagens da
histór ia da redenção.
Maranata!

(Da Redação)

Estamos assistindo um
acentuado crescimento das
igrejas praticantes do �evan-
gelho� dos filhos dos crentes,
evangelho �filtrado� pelas ati-
tudes coniventes dos líderes
em prol das conveniências
dos igrejados, dos que �nas-
ceram crentes�, dos muitos
batizados na adolescência
por modismo, empolgação ou
pela necessidade que o pas-
tor tinha de apresentar núme-
ros. Cresce nas igrejas o nú-
mero dos muitos sem um ge-
nuíno referencial de conver-
são, daqueles que não perce-
beram a sua hediondez e por-
tanto nunca, ao pé da cruz,
arrependidos choraram as
suas misérias e por isso são
indiferentes ao comando de
resistirem até a morte comba-
tendo contra o pecado. Estes
na verdade ocupam os ban-
cos da igreja mas não saíram
do mundo porque nunca se
enxergaram no mundo, ou
como mundo. Para esses, se-
paração não faz sentido. Mui-
tos desses tais �filhos da igre-
ja� são hoje líderes, mentores
de uma nova postura eclesi-
ástica, sem todavia terem nas-
cido de novo. A igreja se adap-
tou para retê-los, fez conces-
sões, perdeu a sua identida-
de e por fim conseguiu o �mi-
lagre� da inclusão social dos
mortos entre os vivos. Toda-
via tem agora que suportar o

Entremaio de1976eoutubro de1978, a IgrejaBatista Independente
em Araés, Cuiabá-MT, teve suas atividades na garagem e na sala de
jantar dosmissionários fundadores,Pr. JohnC.Raehl e suaesposaJoyce.
Este início foi no bairro Concil.Em 1977 deu-se a compra do terreno, e
entre junho e novembro de 1978 a construção da primeira etapa do
templo. No dia quatro de novembro de 1978 foi realizado o culto de
inauguração.De junhoanovembro de1982, foi possível terminar a cons-
trução do templo. O registro viria acontecer no dia 9 de abril e 1989.

O Comitê de Missões da
Igreja Batista em D. Pedro I -
Manaus-AM, liderado pelo Pr.
José Castro, vem desenvol-
vendo um excelente trabalho
na Penitenciária de Manaus.
As atividades acontecem de
segunda e sexta-feiras, quan-
do as detentas participam de
cultos e palestras e, em segui-
da, de um lanche.

Enquanto a irmã Nazaré
visita os familiares das
detentas, faz contato por tele-
fone com parentes em outras
cidades e estados e patrocina
os lanches, o Pr. Castro corre
atrás de engariar objetos de
higiene pessoal para as
detentas, como creme dental,
xampu, sabonete, desodoran-
te (tipo roll-on), escova dental,
papel higiênico e absorvente.

Já foi feita uma distribuição
de Bíblias e CDs evangélicos
às detentas da duas unidades
prisionais, mas ainda há ne-
cessidade de mais material
para que cada uma delas te-
nha sua Bíblia.

O trabalho com as detentas
tem sido feito de uma forma tão
salutar que já chegou ao conhe-
cimento das autoridades. O Dr.
Sérgio Lauría, Chefe do Gabine-
te do Secretário de Justiça, pe-
diu que fosse feito umprojeto e o
trabalho fosse ampliado, abran-
gendo também o Presídio Mas-

A Igreja dos Filhos dos Crentes
mau cheiro do caráter dos fi-
lhos (músicos, tesoureiros, se-
cretários, superintendentes,
diáconos, seminaristas, pasto-
res) defuntos. Será esse o ca-
minho? Estamos ganhando os
nossos filhos para Cristo ou
eles estão nos ganhando para
o mundo? No passado tínha-
mos jovens que saiam da igre-
ja por não querer tomar sobre
si o jugo de Cristo, porém es-
ses tinham consciência do
que era a igreja e do que era
o mundo, havia clara definição
dos rumos. E então, depois de
terem se enlameado, se arre-
bentado no mundo, quando se
arrependiam tinham para
onde voltar, tinham a igreja
que mantinha sua identidade,
sua fidelidade à Palavra, sua
postura de separação. Toda-
via isso tem se tornado cada
vez mais difícil de ocorrer nos
nossos dias, pois o jovem não
precisa mais sair da igreja
para satisfazer os seus capri-
chos, a igreja tem se tornado
ambivalente. � Segura o meu
filho na igreja pastor, faça al-
guma coisa diferente para atra-
ir os jovens, seja versátil, se
vira homem. E então, ele acei-
ta a responsabilidade de sal-
vador da pátria, e travestido de
Gugu Liberato ou Faustão, se
esmera para reunir bodes e
ovelhas. Não é de se estranhar
que apesar da igreja estar cres-
cendo no Brasil, não se consi-

ga perceber proporcional mu-
dança no caráter da nossa so-
ciedade. Talvez isso tenha al-
guma relação com o fato de
que o segmento quemais cres-
ce no Brasil é os dos sem reli-
gião, ou seja, daqueles que
vendo tanta incoerência, hipo-
crisia, infidelidade, conveniên-
cia e conivência optaram por
ficar fora da farsa. E infelizmen-
te muitos estão dizendo: co-
nheci o cristianismo e os cren-
tes e não faz sentido.

Preocupada em incluir os
que se excluem, a igreja tem
se descaracterizado, tornan-
do-se semelhante a socieda-
de corrompida e assim que-
rendo ajudar tem atrapalhado,
esquecendo-se que a vida cris-
tã não é um fenômeno de in-
clusão social. Ninguém pode
de fato carregar a bandeira do
cristianismo vivendo em bus-
ca da satisfação dos próprios
interesses, vivendo conforme
seu próprio ponto de vista.
Cristianismo exige negação e
não adaptação, precisamos
lembrar que ser cristão é ter
chegado à conclusão de es-
tar falido no senso de direção
e deixar de querer traçar o pró-
prio rumo, rendendo-se com-
pletamente a Cristo. Nossos
filhos precisam de conversão e
nós discernimento e humilda-
de para vê-los como pecado-
res perdidos, como nosso cam-
po missionário, nossa Jerusa-
lém. Estamos nós crendo no
poder do evangelho, pregando,
orando e esperando que o Es-

pírito convença o homem do
pecado ou armando um circo e
fazendo no picadeiro das tripas
o coração para distrair os bo-
des? �Conjuro-te, pois, diante
de Deus e do Senhor Jesus
Cristo, que há de julgar os vi-
vos e os mortos, na sua vinda e
no seu Reino, que pregues a
palavra, instes a tempo e fora
de tempo, redarguas, repreen-
das, exortes, com toda a
longanimidade e doutrina. Por-
que virá tempo em que não so-
frerão a sã doutrina; mas, tendo
comichão nos ouvidos, amon-
toarão para si doutores confor-
me as suas próprias concupis-
cências; e desviarão os ouvidos
da verdade, voltando às fábu-
las. Mas tu sê sóbrio em tudo,
sofre as aflições, faze a obra de
um evangelista, cumpre o teu
ministério.� II Tm.4:1-5

OEvangelhonosPresídios
culino em Puraquequara. Assim
sendo, o Pr. Castro, em parceria
com a Dra. Marússia, Assistente
Social do Hospital Universitário
Getúlio Vargas, elaborou umpré-
projeto que já foi apresentado à
Igreja.Oprojeto finalestáemfase
de acabamento e oferecerá
apoio às detentas,
ressocialização das ex-detentas
com apoio médico, psicológico
etc.Oprojetoserá implantadopor
partes, à medida que Deus su-
prir os recursos necessários.

Atualmente a equipe que
atua nos presídios é compos-
ta pelo Pr. Castro, irmã Nazaré,
irmão Alain, irmã Salvina (que
trabalha com os filhos das
detentas) irmã Lene (da Con-
gregação Redenção) e a
missionária Alair, que foi con-
vidada para ajudar com as
detentas que falam espanhol.

O trabalho de capelania e
assistência social está dando
seus primeiros passos. Sabe-
mos que muito ainda precisa
ser feito, mas chegaremos lá.

A idéia é criar o CENAVID
(Centro de Apoio e Valoriza-
ção à Vida) que atuará em par-
ceria com igrejas e órgãos pú-
blicos. O projeto final está sen-
do centrado nesta idéia.

Pedimos as orações de
todo o povo de Deus por este
trabalho que é difícil e espinho-
so, mas frutífero.

Igreja Busca
Novo Pastor

Emabril de 1986 aconteceu um fato inusitado.Amaioria dosmem-
bros da igreja mudaram-se para o bairro Morada da Serra, onde um
grande núcleo de casas foi construído em diversas etapas. Quase
uma nova cidade.Foi necessário o início de um novo trabalho que
resultou na implantação da Igreja Batista Fundamental naquele bairro.

Atuaram na liderança da Igreja Batista Independente em Araés,
além domissionário fundador, os obreiros Pr. Leonilson Pereira Leite,
Odair Alves de Souza, Saffyk Vicunã Souza, Pr. Paulo Rodrigues de
Arruda, Pr. Amílcar Bragança de Vasconcelos e atualmente coopera o
irmãoManoel José Nunes.

No ano 2000, durante oministério do Pr. Paulo Rodrigues Arruda, o
templo sofreu uma reformaganhandoumanova fachada. Emnovembro
de 2004 a Igreja completará 26 anos de existência e está em busca de
um novo pastor para assumir a liderança do trabalho. A igreja é Batista
Independente de posição fundamentalista e almeja umpastor comeste
perfil.Contatos como irmãoManoel pelo telefone (65) 322-2551.

Pr. José Filho Soares
IBR Marilândia do Sul-PR
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� Amo a Igreja porque ela veio a existir por intermédio
de Jesus e foi comprada pelo precioso sangue do Filho
de Deus.

� Amo a Igreja porque é feita de pessoas (não de alve-
naria) como eu, carentes, perdoadas e niveladas da mes-
ma maneira: pecadores em transformação,
independemente da sua placa denominacional.

� Amo a Igreja porque ela existe há mais de dois mil
anos e é a única instituição que tem a mensagem de es-
perança para o planeta.

� Amo a Igreja porque em qualquer lugar do mundo ela
fala a mesma língua: a linguagem do amor.

� Amo a Igreja porque ela tem um compromisso de
ensinar verdades que transformam, libertam e trazem dig-
nidade ao ser humano.

� Amo a Igreja porque ela me aceita como sou, ampa-
ra-me, abraça-me, encoraja-me e repreende-me na bus-
ca do meu aperfeiçoamento.

� Amo a Igreja porque é uma comunidade de pessoas
aprendendo a compartilhar dons, recursos e fazendo de
tudo para a Promoção Humana.

� Amo a Igreja porque preciso de limites, de cobran-
ças, de carinho e outras demonstrações de afeto sincero.

� Amo a Igreja porque apesar de pseudos-líderes da
sua História, sobreviveu e continua transformando peca-
dores rebeldes em adoradores do Deus verdadeiro.

� Amo a Igreja porque ela tem uma missão santa de
salgar e brilhar na sociedade, contribuindo para a sua
preservação.

� Amo a Igreja porque ela valoriza a família, a lealdade
conjugal, o respeito ao idoso, a honra aos pais, o trabalho
honesto e é contra todo o abuso de autoridade.

� Amo a minha igreja local porque ela faz parte da
Igreja maior, povo de Deus, formada de pessoas que nas-
ceram de novo e tiveram seus nomes inscritos no Livro da
Vida.

� Amo a Igreja porque Jesus me amou, morreu por mim
e inseriu-me na geração eleita, sacerdócio real, nação
santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grande-
zas daquele que (nos) chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz � I Pe 2.9.

� Amo a Igreja porque é a única que tem o título, a
honra, a posição de ser a Noiva de Cristo e aguarda o
mais digno Noivo para reinar com Ele para sempre!

Eu amo a Igreja!

Quem já ouviu o Pr.Gerson
Rocha pregando ou testemu-
nhando, certamente já ouviu
esta frase por ele pronuncia-
da constantemente: �Não sou
perfeito, mas pertenço ao per-
feito�. Alagoano de Barra do
Camaragibe, nascido no dia
27 de setembro de 1925, Ger-
son Rocha completou 79 anos
no mês passado e foi home-
nageado pelos irmãos da Igre-
ja Batista Independente de
Batatais, onde congrega des-
de setembro de 2002, depois
de ter congregado alguns me-
ses na Igreja Batista Indepen-
dente de Ribeirão Preto-SP.

Na sua juventude Gerson
Rocha debochava dos crentes
e odiava os pastores. Conver-
tido a Cristo aos 17 anos, em
setembro de 1942, diz ele que
o Senhor �se vingou�, fazen-
do dele um pastor. Pregador
por 60 anos, desde 1944, Ger-
son foi batizado pelo saudoso
pastor Antonio Neves de Mes-
quita, que também foi seu pro-
fessor de Antigo Testamento
no seminário.

Seu principal ministério foi
no pastorado da Primeira Igre-
ja Batista Bíblica em Vitória da
Conquista-BA, onde chegou
em 1961 e permaneceu por 43
anos, até novembro de 2001.
Na sua chegada a Conquista,

Porque há tantos livros de �Como Ser Um
Sucesso...�, �Alcance o Sucesso...�, �Fique
Rico....�, �Sucesso Financeiro...�, e tantos ou-
tros títulos que podem ser vistos? Qual é a
finalidade dos autores escreverem nesta área,
onde tentam ajudarem a outros?

A razão é porque o homem necessita de
preencher seu interior com a plena satisfa-
ção que somente Deus pode dar. Aliás, nos-
so criador, fez o homem com esta necessida-
de, de alcançar um propósito em sua vida
pelo qual Ele o �desenhou�.

Ser um Sucesso ou Ter Sucesso não está
baseado na sua capacidade mental, ou na sua
criatividade, ou naquilo que possui ou poderá
obter, e nem muito menos nas suas destrezas
e habilidades. No mundo, há muitas pessoas

Meu irmão, quando você
avistar alguém à rua, na pior
condição humana possível,
sem destino e sem vontade de
enxergar um palmo à frente de
seu nariz você pode ter uma
certeza: esta pessoa jamais
pediu a Deus para um dia che-
gar a esta situação.

As drogas, inclusive o ál-
cool, que é uma das piores, le-
vam qualquer ser humano a
cometer as maiores atrocida-
des, consigo mesmo e com
todos aqueles ao seu redor.
Assim, um dia estava eu em
minha casa, completamente
debilitado. Ingeria quatro litros
de cachaça por dia, e para não
dizer que estava completa-
mente sozinho, tinha apenas
a minha esposa ao meu lado.

Então chegaram os primei-
ros crentes para falar-me de
Jesus. Eles vinham dia após
dia e a sua insistência foi ga-
nhando espaço no meu cora-
ção. Fui as primeiras vezes à
Igreja ainda alcoolizado, com
o cigarro no bolso, e cheiran-
do mal. Os irmãos não se im-

�NãoSouPerfeito,MasPertenço aoPerfeito�
a igreja contava 58 anos de
existência e somava 150
membros. Na sua saída, 43
anos mais tarde, a igreja es-
tava com quase mil membros.
Foram anos produtivos para a
glória de Deus e a igreja pro-
duziu um pastor para cada
ano e seu ministério, além de
ter construído o templo que
tem capacidade para cerca de
duas mil pessoas.

A PIBB em Vitória da Con-
quista- BA, hoje liderada pelo
Pr. José Infante Júnior conti-
nua sendo uma igreja viva e
com grande visão missio-
nária. Missões foi uma das
marcas deixadas pelo Pr. Ger-
son que também tinha traba-
lhado na obra missionária.
Muitos povos foram alcança-
dos através desta igreja, tanto
entre as tribos indígenas do
Brasil, como em diversos ou-
tros países. Seria necessário
um relato extenso para des-
crever o alcance missionário
da Primeira Igreja Batista Bí-
blica em Vitória da Conquista.

Segundo o Pr. Gerson, a
frase característica da PIBB
em Conquista é �Pela fé e con-
tra a esperança�, pois foi as-
sim que o seu ministério se
desenvolveu, tanto no plano
espiritual quanto na obra de
construção. Dois dos seus li-

vros publicados
são, de certa for-
ma, auto-biográfi-
cos, e retratam
tanto a sua histó-
ria, como a histó-
ria da construção
do templo: �Ro-
mance de Uma
Construção� e
�Deus, Meu Pai�.

De uma cultu-
ra apurada, Ger-
son Rocha tam-
bém se dedicou a
escrever e publi-

residindo em Brodósqui-SP,
14 quilômetros de Batatais,
onde congrega e goza de ex-
celente amizade com o pastor
Mauro Régis da Silva e toda a
igreja.Com ele vivem, além da
esposa, a filha Nilce e a irmã
Rosalice que trabalha com a
família há trinta anos.

Todas as manhãs Pr. Ger-
son trabalha pessoalmente
digitando seus sermões pre-
parados ao longo dos 60
anos de pregação e tem um
livro para ser publicado; �Ter-
ror na Terra e Gemidos no
Céu�.

Para contatos Rua Nicola
Colombari, 151 � São Judas
Tadeu � CEP 14.340-000-
Brodósqui-SP, ou pelo telefo-
ne (16) 3664-3501.

Livros de Auto-Ajuda Ajudam?
de coisas.

A busca insensante de ter um carro, uma casa,
emprego valorizado, bens materiais e outros, não
traz a satisfação interior. Esta idéia é egoista e
humanista. A felicidade não esta em coisas mate-
riais. A Bíblia declara que tudo o que foi criado, um
dia perecerá. 2 Pedro 3:10

2.Os homens tentam mostrar que são capazes
por meio de suas habilidades.

Procuram mostrar seu valor diante de outros
através de sua habilidades e destrezas adquiradas
no decorrer de um tempo. Passam horas treinando
e buscando aperfeiçoamento para mostrarem que
são capazes. A Bíblia declara que somos vencedo-
res por meio daquele que nos amou.Romanos 8:37

3. Os homens tentam atingir um alvo específi-
co como o ideal em suas vidas.

Na Última Hora

do este propósito de ajudar tanta
gente. Nosso obrigado aos ir-
mãos da Igreja Batista Bíblica de
Piçarras que lá tem desenvolvi-
do o trabalho de evangelização,
carinho e amizade.

Para finalizar, como disse
antes, quando você avistar al-

portavam e continuavam me
levando em seus bons carros
junto com seus familiares.

Tem um relato que acabou
tornado-se até engraçado,
porque eu aceitava a Jesus a
cada oportunidade que os pas-
tores faziam o apelo. Um dia
minha esposa segurou-me
pela camisa, olhou para mim
e perguntou: �Você tem certe-
za� e mesmo ainda tonto, eu
disse: �Eu tenho!�- Eu sabia
que só havia um caminho e eu
precisava segui-lo.

Hoje eu tenho a graça de
estar bem e ajudar outras tan-
tas pessoas que chegam à
nossa casa de recuperação
pedindo ajuda. Hoje eu tenho
a oportunidade de colaborar
no tratamento de cada um e
depois ensinar a palavra de
Deus. Sabemos que é impor-
tante salvar vidas. Mas o fun-
damental é salvar suas almas.

Por isso agradeço a Deus,
em nome das mais de 400 pes-
soas que já passaram pela As-
sociação Terapêutica Sítio Cami-
nho Novo, por Ele ter me confia-

que estão no auge de sua carreira, onde podem serem reco-
nhecidos pela mídia com alguém bem sucedido, ou seja, ele
é um sucesso. Mas, a pergunta é: Será que esta pessoa pos-
sui a plena satisfação dada por Deus?

Qual é o Alvo que eles desejam, e erram sempre e nunca
alcançam o que procuram?

1. Os homens tentam alcançar a felicidade por meio

O êxito de determinar um alvo ou projeto em sua vida e
alcançá-lo, não traz aquilo que tanto almejam. Logo, se vêem
frustados por não obterem o que tanto sonhavam: uma plena
satisfação interior. A Bíblia declara que somente em Deus
ele encontra o que procura. João 16:24; Salmo 37:3-8

A Plena Satistação está em encontrar o Seu
Propósito de Vida para o qual Deus o desenhou.

cou, entre livros e livretos, mais
de 70 títulos sobre os mais va-
riados temas de cunho teoló-
gico e escatológico.

Casado desde abril de
1953 com Eunice Lopes Ro-
cha, com quem teve seis filhos,
Helcias, Eliana, Luci, Reina-
ldo, Denilda e Nilce, agora
chega a dez netos e logo vi-
rão os bisnetos, pois duas das
netas estão próximas do ca-
samento.

Atualmente, no auge dos
79 anos, Pr. Gerson goza de
boa saúde física, continua
com suas corridas para man-
ter a forma, e viaja diversas
vezes por ano pregando nas
igrejas batistas fundamen-
talistas entre os Bíblicos, Re-
gulares e Independentes. Está

Pr. Mauro Regis e Pr. Gerson Rocha

guém à rua, com problemas,
pode falar de Jesus. Ele quer
e precisa ouvir.
Gilberto José Cardozo
Associação Terapêutica
Sítio Caminho Novo
Caixa Postal 95

88.380-000-Piçarras-SC

Pr. Gilberto Cardozo e sua esposa Sidnéia

Pr. Rinaldo B. Jr.
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Quando eu tenho oportunidade de falar com minha
irmã, Lee, nós sempre trocamos histórias das artes feitas
por nossos netinhos.Ela tem meia dúzia e eu uma dúzia!
A última história dela foi sobre a sua netinha caçula, cujo
nome é Sidney. Ela é a filha do meu sobrinho, Terry e sua
esposa Joan... minha xará! Terry e Joan moram perto da
capital dos EUA, Washington D.C. onde ele é executivo
de uma companhia de petróleo chamada Exxon. Eles são
crentes dedicados que amam muito ao Senhor.Dou gra-
ças a Deus por isso.

Voltando para a história, Joan, a mãe e Sidney e sua
irmã mais velha, Madison iam fazer um passeio. A mãe
explicou para as meninas �logo nós vamos para uma
exposição onde veremos a Barbie em pessoa e muitas
outras bonecas.� Finalmente o dia chegou. As três foram
ver as bonecas e o modelo de Barbie e se divertiram
bastante.Ao chegarem de volta em casa, Sidney pergun-
tou: �Mãezinha, onde estava a pessoa?� Joan não enten-
deu, e retrucou: �querida, a mamãe não entendeu o que
você perguntou.� Sidney repetiu a pergunta: �Onde está
a pessoa? Eu vi a Barbie mas não vi a pessoa.A senhora
falou que iríamos ver a Barbie em pessoa, mas eu não vi
pessoa alguma lá! Onde estava a pessoa?� A pequena
Sidney tem três anos, olhos azuis enormes e cabelos lou-
ros iguais às minhas netinhas Jéssica e Emilie quando
tinha a idade dela. Você pode imaginar a frustração no
pequeno rosto dela? �Onde está a pessoa, mamãe?� Ela
não podia entender o que a mãe queria dizer com �a Barbie
em pessoa�. Ou seja, a boneca Barbie original do tama-
nho de uma pessoa humana.

Muitas vezes quando estou conversando com alguém
sobre Cristo, tentando evangelizar e dando o meu teste-
munho, explico como é tão importante conhecer a Jesus
Cristo pessoalmente.Muitas pessoas conhecem a Deus
de modo geral, como o Criador do mundo, por exemplo. É
como eu e o Presidente Lula do Brasil ou o Presidente
Bush dos EUA. Eu sei muito bem a importância deles e
quem eles são.Já vi retratos deles.Já ouvi as palestras
deles no rádio e na T.V. e já li muitas coisas que eles
escreveram em jornais e revistas. Mas mesmo assim, eu
não os conheço pessoalmente. Ninguém nunca me apre-
sentou! É assim com muitas pessoas e Jesus.Talvez nin-
guém nunca lhe apresentou a esta Pessoa Maravilhosa
que é Jesus Cristo! Talvez você saiba que Ele morreu
numa cruz mas você não sabe o que isto significa para
você pessoalmente.Eu o conheci pessoalmente e Ele me
conhece melhor do que ninguém. Eu sabia sobre Jesus
de modo geral desde que era uma criancinha, como
Sidney e meus netinhos.É tão bonitinho quando as crian-
ças cantam, �Jesus me ama, Jesus me ama, a Bíblia disse
assim� .É muito bonito quando uma das primeiras pala-
vras que um neném fala é, Jesus.

Quando eu tinha 10 anos de idade percebi que era
pecadora e havia muitas coisas erradas no meu coração
que não agradava Deus e precisava um Salvador que
era Jesus. Mais tarde com uma explicação sobre como
ser salva, conforme diz a Palavra de Deus, eu convidei
Jesus para entrar no meu coração. Pedi a Ele o perdão
dos meus pecados e dei a Ele o meu coração e a minha
vida. Foi assim que Ele tornou-se o meu Salvador
Pessoal.Agora posso dizer com certeza e entendimento:
�O Senhor é o meu Salvador�. Ele não é somente o Deus
que criou os céus e a terra e que mora longe, lá nos céus.
Ele é meu... pessoalmente!

Alguém perguntou para um menino de seis anos como
era que ele sabia que Deus era real, vivo e uma pessoa.
O menino respondeu sem nenhuma hesitação: �Eu sei
que ele existe e está vivo porque acabei de falar com Ele
hoje de manhã!� Fé como um pequenino é fundamental
para a salvação.

Como a pequena Sidney queria saber, � Onde estava
a pessoa�, muitos homens, mulheres, jovens, idosos e
crianças ainda não conhecem a Pessoa de Jesus Cristo.
Ele vive! Ele existe! Ele te ama mais do que qualquer
outra pessoa. Ele deixou seu lar na glória e veio a este
mundo, tomou sobre si um corpo humano que sentia frio,
calor,fome,sede,cansaço,tristeza e alegria. Ele nunca
pecou, mas foi até a cruz e lá morreu em Pessoa o Único
Filho de Deus, em meu lugar e em seu lugar para ser um
Salvador pessoal. Não merecemos, pois é graça.

Será que você, como Sidney, quer ver e conhecer a
Pessoa? Ele está à sua espera com os braços abertos
para te salvar e perdoar. Muitos membros de nossas igre-
jas pensam que são salvos por que vovó era crente,
mamãe ou papai, mas nunca recebeu o perdão de Jesus,
pessoalmente.

Se você já conhece Jesus mas não está sentindo a
presença Dele na sua vida, corre depressa para os bra-
ços ternos desta Pessoa verdadeira.Não foi Ele que afas-
tou-se ou mudou.Ele não muda... é o mesmo hoje ontem
e para sempre.Não tem outro Amigo melhor do que nosso
Senhor e Salvador Pessoal Jesus Cristo!

Em Pessoa

Com uma tiragem de doze
milhões de exemplares em
2003, o Brasil alcançou a lide-
rança mundial na produção
de bíblias. As editoras evan-
gélicas dominam a distribui-
ção, com 70% do total distri-
buído. Segundo os especialis-
tas do mercado editorial, dois
fatores contribuem para esse
recorde: o crescimento dos
evangélicos e a diversificação
dos tipos de bíblias, que al-
cançam adolescentes, jovens.
homens e mulheres, além das
bíblias com anotações espe-
ciais , como a Apologética e
as de estudos como a Anota-
da por Ryrie. A média anual
de bíblias produzidas no Bra-
sil é de sete milhões.

A Sociedade Bíblica
Trinitariana, que está no Bra-
sil desde 1969, foi a primeira
entidade estrangeira a editar
a Bíblia em português
(Trinitarian Bible Society), e

A Associação de Escolas
Teológicas Batistas Bíblicas,
com sede em Belo Horizon-
te-MG, realizou nos dias 20
a 24 de setembro último, o
Terceiro Simpósio Nacional
abordando o tema �Prega-
ção Para Pregadores-Aper-
feiçoamento Homilético�O
preletor foi o Pr. Walace
S.Juliare, Diretor Acadêmico
do Seminário Batista Bíblico
Emaús em Guarulhos-SP.

O evento aconteceu no
Hotel Fazenda Três Poderes,
em São Sebastião-SP e con-
tou com a presença de 57
participantes dos estados de
São Paulo, Minas Gerais,
Bahia e Mato Grosso do Sul.
Entre os participantes, 15
eram pastores, 13 mulheres
e 29 obreiros, alguns que já
completaram o curso teoló-
gico e outros seminaristas.O
curso contou créditos para a
complementação do Bacha-
relado para aqueles que
cumpriram as 35 horas /aula,
35 horas/ estudo (leitura) e
10 horas /estudos(trabalho
escrito). A matéria conta três
créditos.

A AETBB, que foi funda-

Aparecida Ferreira da Silva nas-
ceu na religião católica.Em 1977
entrou para um convento: queria ser
freira.Não encontrou sentido algum
para sua vida na rotina do convento
servindo à idolatria sob as ordens
de freiras italianas e de outros paí-
ses. Dentro do convento a jovem
Aparecida descobriu os bastidores
de uma religião cruel e decep-
cionante que ensina o amor ao pró-
ximo e a fraternidade, mas vive do
ódio, da inveja, da perseguição e da
competição individualista.

A leitura da Bíblia às escondidas,
naquele lugar sombrio levou aque-
la jovem a sair do convento em 1984.
mas permaneceu católica até 1997

mantém-se fiel aos textos ori-
ginais, Massorético (A.T) e
Receptus (N.T.), o mesmo ado-
tado pelos reformadores a
partir do século XVI. Em meio
a uma verdadeira avalanche
de novas versões, a
Trinitariana inova apenas a
apresentação das encaderna-
ções sem mexer no texto.

No mês de setembro, a
grande imprensa do Brasil
publicou diversas matérias
destacando o mercado edito-
rial de Bíblias e produtos reli-
giosos e nos dias 15 a 19 acon-
teceu a terceira edição da Fei-
ra Internacional do Consumi-
dor Cristão (FICOC) no
Expomart, em São Paulo.

Num país onde 65% da
população embora tenha sido
alfabetizada, não está apta a
ler com entendimento e muito
menos redigir mais que uma
frase, pode-se dizer que o
mercado cresceu bastante no

meio evangélico. Segundo
pesquisas realizadas, apenas
25% dos brasileiros são capa-
zes de ler e compreender to-
talmente o que está escrito...

A revista Mercado Gospel
(Ogma Editora) divulgou os
resultados de uma pesquisa
do setor editorial brasileiro re-
latando que em 2003 foram
publicados 6,9 milhões de li-
vros evangélicos no país, sem
incluir Bíblias e livros que fi-
guram em outras categorias
mensuradas separadamente
pelo estudo como é o caso dos
livros teológicos.

Diversas editoras evangé-
licas estão rompendo a fron-
teira das livrarias específicas
e entrando nas vitrines dos
megastores nos shopings, nos
saguões dos aeroportos e nas
livrarias virtuais da Internet. É
um momento de profissio-
nalização para enfrentar o
mercado. Diversas estratégi-

as são elaboradas e a
evangelização do Brasil pode
ganhar muito com tudo isto.

Na matéria publicada pela
Folha de São Paulo (05/09/
04), �Brasil Lidera Produção
de Bíblias no Mundo�, Fabíola
Salani da equipe de redação
daquele jornal publicou a se-
guinte informação: �Mas nem
tudo é completo no mercado
bíblico brasileiro.Não há, infor-
ma a S.B.B. (Sociedade Bíbli-
ca Brasileira)), uma versão
completa da Bíblia gravada
em áudio em português�.

Queremos fazer aqui a se-
guinte reparação: A Socieda-
de Bíblica Trinitariana do Bra-
sil acaba de gravar e em bre-
ve acontecerá o lançamento
da primeira Bíblia em Áudio na
versão Almeida Corrigida Fiel
(ACF), na voz do Pr. Paulo
Castelan. Se era uma falha no
mercado de Bíblias, ela já está
suprida. (Da Redação)

Brasil, CampeãoMundial na Produção de Bíblias

Pregação para Pregadores
da no dia 24 de fevereiro de
2000, já realizou três simpó-
sios. O primeiro, em Pouso
Alegre-MG, teve dois assun-
tos abordados: �O Fundame-
ntalismo Autêntico�, com o
Dr. Leland Ray Kennedy e
�Análise de Efésios� com o
Pr.Kevin Kennedy. Contou
com 70 participantes.O se-
gundo, em Matozinhos-MG,
foi realizado em 2002 e teve
como tema, �Pré-Milenismo,
Pós-Milenismo ou Amile-
nismo?� e teve como preletor
o Dr. Kenneth Gillming e con-
tou com 50 participantes. Ao
todo, já participaram 177
pessoas.

Não é decisão oficial ain-
da, mas a Diretor ia da
AETBB está considerando a
possibilidade de realizar o
quarto simpósio em Salva-
dor-BA, devido à grande par-
ticipação dos baianos no ter-
ceiro simpósio.

A a tua l d i re to r ia da
AETBB está assim constitu-
ída : Pres iden te , Pr.
Lawrence A lber t Rohr ;
Vice -Pres iden te , Pr.
Walace S. Juliare; Secretá-
rio, Pr. Humberto Vieira de

Participantes do Terceiro Simpósio da AETBB

Em agosto de 2004, o Pr. Daniel Bortoluzzi completou um
ano no pastorado da Igreja Batista Fundamental em São Sepé-
RS. Mesmo sendo um período de muitas lutas e provações, as
bênçãos superaram tudo.Quarenta pessoas receberam Jesus
como Salvador, vários deles já foram batizados e Deus provi-
denciou, para a Igreja, um terreno de oitocentos metros qua-
drados para a construção do templo.Agora o Senhor vai suprir
os recursos para a edificação. No mês de julho, o pastor
Bortoluzzi implantou na Igreja o programa de ajuda missionária,
através da Promessa de Fé e deu ínicio a um novo ponto de
pregação no bairro Vila Zenari que fica a uma distância de
cinco quilômetros da igreja. Logo no primeiro culto, oito das
dezessete pessoas convidadas se converteram a Cristo.

O pastor Bortoluzzi está interessado em manter contato
com outros pastores e igrejas e, para tanto, disponibiliza os
seus endereços: E-mail:danielbortoluzzi@ bol.com.br, telefone
(55) 233-2620 e correspondência para Rua Otávio Brites da
Motta, 163-CEP-97.340-000-São Sepé-RS.

Parte da diretoria da AETBB - Da esquerda para a direita,
os pastores Renato, Almir, Walace e Humberto

Souza; Vice-Secretário, Pr.
Renato Sá Barreto Neto;
Tesoureiro, Pr. Almir Rogé-
rio Ribeiro; Vice-Tesourei-
ro, Pr. David Rohr.

Para contatos com o escri-
tório daAETBB, (31) 3214-0078
ou Rua Espírito Santo, 1059-
sala 806 Centro- CEP 30.160-
922- Belo Horizonte-MG.

Aldeia Tunui �PovoBaniwa

quando entregou sua vida a Jesus ouvindo o Evangelho no
Templo Batista Maranata em Goiânia-GO.

Entre 1998 e 2000 cursou teologia no Instituto Bíblico
Maranata e, posteriormente participou de uma equipe que tra-
balhou na implantação do Templo Batista Ebenézer, também
em Goiânia. Em 2002 fez o treinamento transcultural no Institu-
to Missionário Shekinah, em Nova Alvorada-MS e em 2003
completou o curso lingüístico em Vianópolis-GO.

No mês de setembro último, teve lugar o acontecimento
marcante na vida da jovem Aparecida Ferreira da Silva, quan-
do sua igreja, o TBE de Goiânia realizou o culto de envio (05/
09) e a viagem para o campo missionário no dia 12 rumo à
Aldeia Tunuí, região de São Gabriel da Cachoeira, Norte do
Amazonas, para trabalhar com o povo Baníwa.

Para maiores informações sobre o ministério da missionária
Aparecida Ferreira da Silva, entre em contato com o Pr. Robson
Marcelo da Silva pelo telefone (62) 206-3732.

Contando as Bençãos

Aparecida Ferreira da Silva

A foto mostra, à frente, o Pr. Daniel Bortoluzzi e
os novos irmãos que participaram do último batismo
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Boa LeituraBoa LeituraBoa LeituraBoa LeituraBoa Leitura

Tenho dois filhos ainda pequenos um de 5 anos outro
vai fazer 2 anos, é raro uma semana que não ouça al-
guém dizendo que essa idade é que é boa. Alguns che-
gam a petulância de falar que quando chegar adolescên-
cia eu vou ver o que é bom. Costumo dizer que esse é um
pai que não entendeu o que a bíblia diz sobre os filhos. A
bíblia diz em Gálatas 6.7 que �aquilo que o homem se-
meia ele vai colher�. Alguns pais não cuidaram dos filhos
quando pequenos e quando chega a adolescência acor-
dam para a situação e esquece que não plantou, não fez
o que Provérbios 22.6 � Instruí o menino no caminho em
que deve andar, e até quando envelhecer não se desvia-
rá dele�. Pensando nisso gostaria de compartilhar algu-
mas sugestões de como educar e deseducar seu filho

Como deseducar um filho
1. Dê dinheiro para ele gastar e não peça prestação

de contas;
2. Permita que ele escolha suas companhias sem res-

trições nem orientações;
3. Entregue-lhe a chave da casa e permita que ele

volte tarde da noite;
4. Não lhe faça nenhuma pergunta sobre onde ou

com quem ele passa seu momentos de lazer;
5. Faça-o entender que os costumes são bons substi-

tutos dos princípios morais;
6. Ensine-o a receber pagamento por qualquer ajuda

que ele preste a outra pessoa;
7. Tome cuidado para que ele nunca ouça a sua voz

em oração, suplicando por sua salvação e crescimento
espiritual;

8. Não insista para que ele freqüente a os cultos, reu-
niões de jovens, adolescentes, E.B.D e etc.

Como educar um filho
1. Faça de seu lar o lugar mais alegre e atraente do

mundo;
2. Torne-o responsável pela execução de um número

limitado de tarefas por diárias;
3. Nunca o discipline quando você estiver com raiva;
4. Em vez de ridicularizar a vaidade (orgulho) de seu

filho, converse francamente com ele sobre assuntos que
lhe despertem interesse;

5. Dê liberdade para que ele convide os amigos para
freqüentarem sua casa e participarem das refeições;

6. Não deixe de incutir na mente dele que ter caráter
é mais importante do que ganhar dinheiro;

7. Viva como cristão o tempo todo para poder falar de
cristo a ele co autoridade;

8. Ore constantemente pela salvação dele e por cres-
cimento espiritual.

Pais a escolha é sua???

Atenção País: O ministério
pastoral alerta: Não

cuidar dos filhos quando
pequenos trará danos

à sua saúde.

HERANÇA EXPLOSIVA
ELWOODMCQUAID

Se a religião constitui um fator com algum grau de
relevância nos atuais controvérsias que afligem o
processo de paz no Oriente Médio, então é impor-
tante entender o que a Bíblia diz sobre o assunto.

Actual Edições
Caixa Postal 1688 - 90.0001-970

Porto Alegre-RS
Fone(51) 3241-5050 - Fax(51) 3249-7385

Pedidos @ chamada.com.br
www.chamada.com.br

DEUS JOGA DADOS?
JOHN HOUGHTON

O grande físico Albert Einstein relutou em aceitar que o acaso esti-
vesse na base do universo. Ele declarou �Deus
não joga dados�. A partir desta declaração, o Dr.
Houghton desenvolveu este livro.Todo crente pre-
cisa ler este trabalho.

Editora Hagnos
Rua Belarmino Cardoso de Andrade,108

04.809-270-São Paulo-SP
Telefax(11)5668-5668

E-mail:hagnos@hagnos.com.br
www.hagnos.com.br

ANTES&DEPOIS DOSIM
PR.SAMUELBARRETOBARBOSA

Numa abordagem franca e objetiva, o pastor Samuel
Barreto faz uma profunda análise dos problemas que
afetam o relacionamento de namoro, noivado e casa-
mento, apresentando orientações simples e funda-
mentadas na Palavra de Deus que, lidas e pratica-
das, poderão resultar em abençoadas uniões no divi-
no ideal de lares felizes.

Edição do Autor
Caixa Postal 76 - 45.600-000-Itabuna-BA

Tel. (73)212-5941 e 211-6457 - E-mail:elsharon@ terra.com.br

ESPERANÇA
J.I.PACKER

CAROLYNNYSTRON
Esperança é o quarto volume da coleção ECO com
estudos bíblicos indutivos para indivíduos ou gru-
pos. Esperança é uma série de 6 estudos que nos
leva a descobrir que podemos usufruir da benção
do Senhor.

Abba Press
Rua doMar, 20 - 04.654.060-São Paulo-SP
(11)5686-5058 / 5686-7046 / 5523-9441

www.abbapress.com.br
E-mail: abbapress@ abbapress.com.br

COMENTÁRIO BÍBLICO DO PROFESSOR
LAWRENCERICHARDS

Ler a Palavra de Deus é um privilégio sem igual.Ela está à disposição de todos os interessados.Contudo, ensinar as
Escrituras é um ministério que requer preparo sério e criterioso.Afinal, trata-se de transmitir eficazmente a única
mensagem capaz de transformar vidas! Este comentário com 1.287 páginas é a concretização do desejo daqueles
que ansiavam por um guia didático e completo que os auxiliasse no ensino do Livro dos livros.Vale a pena ter o
Comentário Bíblico do Professor em sua biblioteca.

EDITORAVIDA
Rua Júlio de Castilhos,280 - Belenzinho

03.059.000-São Paulo-SP - Telefax(11)6618-7.000
www.editoravida.com.br

SÃOPAULO �SP
No dia 4 de setembro último, os jovens participantes da UJUBRE-

União das Juventudes Batistas Regulares, se organizaram em tres
grupos de evangelismo na grande São Paulo. O primeiro grupo, envol-
vendo 40 jovens das igrejas: Esperança, Americanópolis, Bereana e
Boas Novas e fizeram o evangelismo nas imediações da Igreja Batista
Esperança, resultando em 15 conversões. Nos dias 12 a 15 de no-
vembro acontecerá o Primeiro Acampajubre no Acampamento Palavra
da Vida emAtibaia-SP sob o tema �Prosseguindo para o Alvo� O even-
to terá, além dos estudos bíblicos dirigidos pelo Pr. Ricardo Pereira da
I.B.R de Cubatão-SP, gincanas e esportes. As vagas são limitadas e o
preço: R$110,00.Contatos:E-mail:ujubre@ hotmail.com ou telefones
(11) 8161-3696 (Weslei) e (11)5515-3557 (Sandro).

SÃOPAULO-SP
O Templo Batista Independente em V.S.José, liderado pelo Pr.

Ricardo Marques Brito realiza série de conferências missionárias nos
dias 2 e 3 de outubro, tendo como pregador o Pr. Terril N. Rose da I.B.I.
emRibeirão Preto-SP. O objetivo principal das conferências é reforçar
a visão da igreja com o alvo da Promessa de Fé para Missões.

OSASCO-SP
Nos dias 1 a 3 de outubro de 2004 aconteceram uma série de

conferências evangelísticasmarcando a inauguração da Igreja Batista
da Bíblia emOsasco-SP, trabalho realizado pelo missionário Daniel L.
Bennett.Esta nova igreja é fruto da Igreja Batista da Bíblia em São
Paulo e tambémmanterá sua posição fundamentalista, independente,
conservadora e tradicional. O endereço é Rua Maria Carvalho de
Lima,550�HelenaMaria,Osasco-SP.O telefonedoPr.Daniel: (11)3601-
5773.

HORTOLÂNDIA-SP
A Primeira Igreja Batista Bíblica do Jardim Amanda em

Hortolândia-SP está com novo telefone: (19) 3909-9655.O Pr.
Steven Trask continua na liderança da igreja e os trabalhos de
construção do templo avançam pela graça de Deus e nos dias 11
e 12 de setembro aconteceram as conferências missionárias com
renovação da Promessa de Fé para Missões, tendo como prega-
dor o pastor Ebenézer S. Rodrigues da PIBB em Cidade Ademar,
S.Paulo-SP.

INDAIATUBA-SP
No dia 23 de outubro oMinistério Feminino da Igreja Batista Central

em Indaiatuba-SP, liderada pelo Pr. Manoel F. Cano realizará o Primeiro
Encontro de Senhoras, comemorando um, ano de organização. O
tema do evento será: �O Papel da Mulher na Igreja� tendo a irmã
Gildete Malves como preletora.Em setembro, no dia 18, aconteceu no
Restaurante Casa Blanca em Indaiatuba, o Segundo Encontro Regio-
nal de Casais.Dois temas foram abordados: �Os Efeitos do Pensa-
mento Pós-Moderno noCasamento� e � A Postura dos Pais na Criação
dos filhos�. O preletor foi o Pr. Manoel F. Cano.

SALVADOR-BA
OTemplo Batista de Itapuã emSalvador-BA, liderado pelo Pr. Joel

Moura Gouveia está iniciando a implantação de uma nova igreja na
cidade de Camaçari-BA com cerca de 200mil habitantes.A cidade fica
a 48 Km da capital e vive um grande desenvolvimento como pólo
industrial do estado.Há muita oposição das seitas heréticas, mas o
projeto está sendo levado adiante depois de 36 meses de
oração.Contatos: e-mail: Joel_moura@ uol.com.br

COTIA-SP
Dias 9 e 10 de outubro a Igreja Batista Regular da Vitória emCotia-

SP, liderada pelo Pr. Eládio José dos Santos realiza conferências
missionárias tendo como preletor o Pr. Carlos Alberto Moraes, diretor
demissões da AMI. Os temas envolvem o sustento financeiro da obra
missionária.

RIO DE JANEIRO-RJ
O nosso colunista do �Espaço Cultural�,Luis Gintner, oferece

seus serviços de procura de livros raros e esgotados, principal-
mente sobre História do Brasil, Estados Brasileiros, Séries Brasiliana,
e Retratos do Brasil, Coleção Documentos Brasileiros e outros as-
suntos de interesse para bibliófilos. Fornece, também catálogos
sobre vários assuntos.Contatos; E-mail:luizgintner @ bol.com.br,
telefax(21)2507-2205 ou Caixa Postal 56.068-CEP 22.292-970- Rio
e Janeiro-RJ.

FRANCA-SP
Dia 25 de setembro aconteceu a reunião de pastores e obreiros

batistas fundamentalistas na igreja Batista Macedônia em Franca-SP,
liderada pelo Pr. Roberto Lee Smith. Apróxima reunião acontecerá no
dia20de novembrona IgrejaBatista IndependenteFiladélfia, emGuaíra-
SP, liderada pelo Pr. Elísio dos Santos. Os pregadores da reunião de
Franca foram os pastores, Charles Vaughn de S.J. do Rio Preto e
Agenor S.Almeida, de Pitangueiras.

CAMAÇARI-BA
Omissionário Tomé Lopes dos Santos e sua família, trabalhando

na implantação do Templo Batista Jerusalém emCamaçari-BA, conti-
nua colhendo as bênçãos do Senhor. No dia 5 de setembro último
realizou mais seis batismos.O ministério nas escolas está colhendo
frutos tanto entre os alunos, como entre os professores. Há ainda, os
trabalhos na Congregação Batista Peniel que tem crescido
numéricamente e espiritualmente com apoio de diversos
seminaristas.Contatos; E-mail:prtomelopes@yahoo.com.br, ou Caixa
Postal 87 � CEP-42.700-000-Lauro de Freitas-BA.

SANTOANDRÉ-SP
No dia 11 de setembro último aconteceu a reunião de pastores e

obreiros Batistas Bíblicos do Estado de São Paulo na Igreja Batista
Bíblica em Valparaiso, Santo André-SP, sob a liderança do Pr. Paulo
César.Apróxima reunião acontecerá na I.B.B. em Jardim Aeroporto,
Campinas-SP, sob liderança do Pr. Osmar Vandete de Freitas.

SÃOSEBASTIÃO-SP
OHotel Fazenda Três Poderes emSão Sebastião, litoral Norte do

Estado de São Paulo, hospedará o VRetiro SAIBRES nos dias 22 a 24
de outubro. A preletora do evento será a irmã Cecília do Nascimento e
o custo de R$ 125,00. As interessadas deverão entrar em contato com
Maria Alice, das 8 as 12 horas pelo telefone (11) 6204-2451.

RIBEIRÃOPRETO-SP
AIgreja Batista Independente emRibeirão Preto, liderada pelo Pr.

Terril N.Rose estará comemorando mais um ano de organização em
outubro.Para marcar esta data, a igreja realizará uma série de confe-
rências nos dias 23 a 24 com a presença do missionário fundador, Pr.
JaimeW.Rose e o Pr. Bob Leonard,ambos dos EUA.

SÃO JOAQUIM DABARRA-SP
No mês de novembro de 2004 o Pr. Fernando César Martins

estará entregando o pastorado da Igreja Batista Independente emSão
Joaquim da Barra ao futuro pastor, já eleito e aguardando consagra-
ção, JoséMauro Teles. Pr.Fernando, a esposaMilena e a filha Isabela
estarão demudança para Ribeirão Preto onde permanecerão até com-
pletar o sustento para se mudarem para a cidade de São Carlos-SP
onde estarão trabalhando na implantação de uma nova igreja.

GUARULHOS-SP
No dias 25 e 26 de setembro aconteceram as conferências come-

morativas dos 38 anos de organização da I.B.B. em Vila S.Jorge,
Guarulhos-SP, sob a liderança do Pr.Walace S.Juliare.O preletor foi o
Pr.Gary Tomberlin de Curitiba-PR e contou com a presença do sexteto
do Palavra da Vida de Atibaia-SP. Na mesma data, o pastor Walace
comemorou o segundo ano no pastorado da igreja, com 8 anos de
ordenação aoministério.

CURITIBA-PR
OPr. JoséDonizeti R.Rangel, que estava pastoreando emCatalão-

GO, está emnovo endereço:E-Mail:donibras@ ig.com.br, telefone (41)
9117-5514, Rua Irirí, 946- Bairro Alto-CEP 82.840-310-Curitiba-PR.

SÃO PAULO � SP
AIB Bíblica em Jd. Miriam, liderada pelo Pr. João Amador deMelo

comemora 33 anos de existência no dia 16 de outubro. Namesmadata,
o coral da igreja comemora 26 anos e apresentará a cantata Vivo Está,
acompanhadodeorquestra. AB.B. J.Mmantématualmente 4 congrega-
ções, sustentadas e dirigidas por obreiros da própria igreja. Uma
missionária da igreja entre os povos indígenas noMatoGrosso do Sul.
OCoral da igreja é umagrandebênçãoe já teveoprivilégio degravar um
CDe todas asmil cópias foram vendidas. A I.B.B.J.M tem406membros
e o templo já não comporta todas as pessoas. Os cultos principais tem
freqüência média de 400 pessoas. O plano é adquirir propriedades ao
redor para ampliar o templo. Para maiores informações: Av. Pedro de
Avos, 227 � Jd.Miriam, São Paulo � SP �E-mail: amadordemelo@uol.
com.br, www.luzdomundo.com e tel (11) 5621-7287.

Enviem as notícias por e-mail: jornalde
apoio@hotmail.com.br, ou pelo correio:

Caixa Postal, 125 -CEP 14300-000 - Batatais-SP
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O dever de participar de missões começou em Gênesis
12.1-3, quando o Senhor Deus mandou Abraão sair da sua
parentela e da casa de seu pai, sem saber para aonde ia,
para se tornar uma bênção a todos os povos. Ele foi o pri-
meiro missionário. A ordem missionária foi renovada pelo
Senhor Jesus depois da Sua ressurreição: �Portanto ide,
fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome
do Pai, e do Filho , e do Espírito Santo; ensinando-as a
guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado� (João
28.19 20). E o Senhor disse mais: �...ser-me-eis testemu-
nhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria,
e até os confins da terra� (At. 1.8). Esta ordem não foi limita-
da a uns poucos líderes, que fossem os apóstolos. O Se-
nhor definiu quando disse: �Se alguém vier a Mim, e não
aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e
irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser
Meu discípulo� (Lc 14.26). Todo crente é discípulo de Jesus
e deve estar pronto a �sair da tua terra, da tua parentela e da
casa do teu pai, para a terra que Eu te mostrarei�.

Mas sair para fazer o quê? Pregar as Boas Novas, o
Evangelho genuíno de Jesus! O Evangelho �que é o poder
de Deus para salvação de todo aquele que crê�( Rm 1.16).
O pecado e os seus resultados, arrependimento, Jesus, o
Salvador, a Sua morte vicária na cruz, a ressurreição, per-
dão e nova vida. Estas verdades têm o poder de transformar
o mais terrível pecador que possamos imaginar e
transformá-lo em �nova criatura� (II Cor. 5.17). Sem o novo
nascimento, ninguém verá e nem entrará no reino de Deus!
(João 3.3,5). E este milagre é obra exclusiva de Deus, o
qual pela Sua �grande misericórdia� nos gera �de novo para
uma viva esperança�(I Pd. 1.3). Este trabalho deve ser fun-
ção da Igreja local, através de seus membros (discípulos de
Jesus) em obediência a Ele, ao seu IDE.

Muitas vezes nossos púlpitos desvirtuam as prioridades
da mensagem, e passamos a pregar �mensagens� que nada
têm a ver com o �IDE� do Senhor! Nós, fundamentalistas,
devemos ter o desejo sempre crescente em os nossos cora-
ções de alcançarmos todas as pessoas possíveis com a
mensagem do Evangelho, mas temos nos distanciado des-
ta meta, envolvidos com uma série de outras coisas e cui-
dados outros, confundindo aquilo que é nos é fundamental
com usos e costumes, numa �guerra santa� contra isto e
aquilo que é periférico, nos isolando de tudo e de todos que
não pensam como nós pensamos e, enquanto isso, as
vidas estão perecendo e caminhando recreativamente para
o inferno!

Muitas vezes, as preocupações internas de uma igreja
local marginalizam ou eliminam as atividades missionárias.
Mas se uma igreja local sair do seu recinto e evangelizar o
seu bairro, a sua cidade e o seu Estado, deixando os resul-
tados única e exclusivamente com o Senhor � pois a obra é
dEle! � enviando e/ou sustentando obreiros que se dis-
põem a realizar a Obra do Senhor, então terá uma imensa
felicidade em obedecer ao �IDE� do Senhor. Mas também
encontrará novos problemas. Em nosso próprio bairro ou
em nossa cidade, a pregação nas várias formas verbais �
aos visitantes na igreja local, na esquina em culto ao ar
livre, na forma impressa, folhetos e revistas, no rádio, etc.. �
pode ser tudo quanto Deus quer de nós. Mas no momento
em que obedecemos ao �IDE� � indo às favelas do bairro
vizinho, ao interior do nosso estado, cadeias e penitenciári-
as ou aos locais mais longínquos e paupérrimos do nosso
País - tornamo-nos conscientes de um problema que de tal
modo aperta a vida das grandes massas que dificilmente
elas têm paciência para escutarem a nossa mensagem. É
o problema social: saúde, alimentação, educação! Há pes-
soas que quando ouvem a mensagem do Evangelho não
se aproximam porque não têm nem mesmo um par de san-
dálias ou uma roupa digna para vestir... Este é um problema
que complica o trabalho missionário, mesmo que ele seja
realizado na periferia de nossa cidade!

A Bíblia nos mostra que o crente deve se conscientizar
das necessidades dos pobres. Ainda não aprendemos a
repartir o pouco que dispomos. O Senhor Jesus não so-
mente deu ensinos, mas �andou fazendo o bem e curando
a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele�
(At. 10.38).

É fácil portanto aos seguidores dEle ir a uma favela ou a
um lugarejo empobrecido do interior e pregar o Evangelho
sem atentar às necessidades materiais tão prementes que
se evidenciam ao seu redor. Tanto mais, porque a pobreza
angustiante e as desigualdades dos níveis sociais estão se
tornando mais graves, num compasso estonteante, no mun-
do atual, na medida que nos aproximamos dos últimos dias
� sabemos que é parte dos sinais do tempo do fim, mas este
fato não tira a nossa responsabilidade social, a nossa com-
paixão como cristãos que somos! Certa vez uma senhora,
moradora em uma de nossas favelas, aqui em Fortaleza, ao
ser abordada por um evangelista, perguntou: �Meu fio,
pruque os crente só dá papé!!!.... pruque será? É tão bonito
o que voceis tão dizendo, mas eu não cunsigo escutá
nadinha de nada prumode o meu estômago não me deixa
escutá,, pois o danado não pára de mandá recado pro
espinhaço...�. É triste e trágico se não fosse cruel!

A Pregação do
Evangelho & Obra Social - I

Notícias de 4 Estados

A foto mostra
a nova congre-
gação da igreja
Batista Bíblica de
Campo Grande-
MS que teve iní-
cio no dia 7 de
julho último.Uma
casa foi compra-
da no Jardim Má-
rio Covas e trans-
formada em tem-

A fotomostra
o momento da
imposição de
mãos no culto
de ordenação
do irmão
Moisés Alves
Ribeiro, para
pastorear a Igre-
ja Batista
Maranata em
Jardim Leblon,
Cuiabá-MT. A

A foto mostra o pastor Cacildo da Sil-
va Matias, sua esposa Regina Volpato
Matias, com os dois filhos o primogênito
Josias e o caçulinha, Rafael. Cacildo é
pastor da Terceira Igreja Batista
Fundamentalista de Franca-SP que co-
memorou seu terceiro aniversário em
abril do corrente ano. A nova igreja já
conta com freqüência média de 40 pes-
soas e o pastor Cacildo ainda está tra-
balhando paralelamente ao ministério
para seu sustento material e manter sua
família. Seu alvo é conseguir o sustento
para dedicar-se integralmente ao minis-

A foto maior mostra parte das cerca de 130 crianças que
participaram da Sétima Escola Bíblica de Férias da Igreja Ba-
tista Bíblica de Ouro Fino-MG, liderada pelo Pr. Roberto
Kennedy. A foto menor destaca a equipe de jovens da igreja

Corria o mês de novembro
de 1993 quando o missionário
Rômulo Weden Ribeiro, sua
esposa Rachel e a filha
primogênita,Rochelle chega-
ram a Goiânia-GO para iniciar
uma nova igreja Batista
Fundamentalista.Recém for-
mado pela Universidade Bob
Jones nos E.U.A e enviado ao
Brasil através da missão Mon-
te Abarin, o jovem missionário
iniciou os cultos em sua pró-
pria residência e a primeira
decisão oficial daquela que vi-
ria a ser a igreja mais tarde,
registrada como Templo Batis-
ta Maranata, foi adotar dois
missionários para serem apoi-
ados em oração e sustento fi-
nanceiro através do plano da
Promessa de Fé para Missões.

Pastor Rômulo, que desde
o início de sua vida cristã na
Igreja Batista Independente em
Ribeirão Preto-SP, teve conta-
to com missionários e com o
plano de ofertas pela fé para
missões, havia proposto no
seu coração, implantar igrejas
que, desde o primeiro culto, ti-
vessem visão missionária.Por
isso o T.B.M. em Goiânia nas-
ceu missionário.

Hoje, passados dez anos
e onze meses desde o primei-
ro culto do T.B.M, a visão con-
tinua viva e crescendo e a obra
missionária sendo o carro-
chefe da igreja. A cada ano
os desafios crescem e a fé do
povo acompanha.

No final de agosto último
aconteceram as conferências
missionárias de 2004 com a
renovação da promessa de fé
para missões e a igreja alcan-
çou o alvo de R$9.500,00
(nove mil e quinhentos reais)
por mês para sustento dos
seus 55 projetos missionários.
Até às conferências eram 50
projetos, que foram acresci-
dos de mais cinco. Soma-se
um total de R$114.000,00 (cen-

to e quatorze mil reais) por ano
para missões.

O T.B.M tem hoje 230
membros arrolados, somando
adolescentes, jovens e adul-
tos que já foram batizados
discipulados e ligados à igre-
ja. Destes, 182 preencheram
os cartões de promessa de fé
neste ano.Entre eles estão
adolescente e jovens, pois os
pais ensinam seus filhos, des-
de pequenos, a participarem,
além dos dízimos, da promes-
sa e fé para missões. Segun-
do a liderança da igreja, o alvo
é que um dia todos os mem-
bros participem e, para isso,
trabalham incansavelmente
ensinando mordomia.

O mais importante na tra-
jetória do T.B.M é que nestes
quase onze anos de existên-
cia, nunca desviaram um cen-
tavo das ofertas da promessa
de fé para missões para ou-
tros objetivos, tais como, cons-
truções, terrenos, ou congre-
gações. Mas nem por isso dei-
xaram de construir e apoiar
novos trabalhos locais.

No início de 2004 o missi-
onário entregou a igreja para
os dois pastores Luizmar Pei-
xoto, titular e Silval de Souza,
auxiliar, e ambos são susten-
tados integralmente pela igre-
ja através dos dízimos, sem
afetar as ofertas da promessa
de fé para missões.

Entre os missionários apoi-
ados pelo T.B.M., a maioria tra-
balha no Brasil através de di-
versas missões e outros na
Venezuela, Estados Unidos,
Portugal, Micronésia, Peru,
Guiana Francesa e Costa do
Marfim. No Brasil 13 estados
são alcançados; Goiás, São
Paulo, Roraima, Amazonas,
Pará, Bahia, Mato Grosso do
Sul, Acre, Paraná, Minas
G e r a i s , R o n d ô n i a ,
Pernambuco e Mato Grosso.

Segundo o pastor Luizmar,

o segredo para se manter a
chama missionária acesa é
valorizar a Conferência
Missionária Anual, quando se
renova o compromisso de sus-
tento financeiro através do
preenchimento dos cartões da
Promessa de Fé para Mis-
sões, divulgar as necessida-
des dos missionários através
do Boletim da Igreja, manter
as fotos dos missionários no
painel de missões e não dei-
xar passar nem um mês sem
pregar pelo menos uma men-
sagem missionária. Sempre
que possível, missionários
passam pela igreja dando tes-
temunho, desafiando o povo

e pregando.
Para contatos com o T.B.M:

prsilval@tbm.org.br.
Em tempo: No dia 18 de ja-

neiro de 2004, o Pr.Rômulo W.
Ribeiro foi enviado pelo T.B.M.
para Londrina-PR, para iniciar
uma nova igreja.No dia 20 do
mesmo mês o Pr. Rômulo che-
gou a Londrina e no dia 9 de
maio aconteceu a inauguração
do Templo Batista Maranata de
Londrina.Dois missionários já
foram adota-dos pela promes-
sa de fé da família do missioná-
rio fundador e logo será implan-
tado o plano da Promessa de
fé para os primeiros membros
da nova igreja.

Igrejas Missionárias

MATOGROSSO

ordenação , que aconteceu no dia 31 de julho de 2004, contou
com a presença dos pastors, Rosemiro Miguel de Souza,
Miquéias Nunes dos Santos, Harold Drupper, João Cândido e
Paulo Rodrigues de Arruda. A presidência dos trabalhos ficou a
cargo do Pr. João Cândido e a pregação com o Pr. Paulo Arruda.

O Pr. Moisés é casado com Jussaina e tem três filhos: Lucas,
Eli e André ( na foto). A família toda é fruto do trabalho da I.B. em
Araés, Cuiabá, durante o ministério do Pr. Paulo Arruda. Moisés já
está na liderança da igreja desde o início de 2002. Logo no dia
seguinte à ordenação, Pr. Moisés realizou o primeiro batismo do
seu ministério, imergindo 8 novos irmãos em Cristo. Quando ali
chegou, a igreja contava com 15 adultos e 4 crianças e hoje, pela
graça de Deus, passa de 50 adultos e 40 crianças.

MATO GROSSO DO SUL

plo. O imóvel tem outras três salas de aulas e uma edícula. Os
trabalhos são realizados aos domingos (E.B.D) e quartas com
freqüência entre 50 e 60 pessoas. A liderança do trabalho está
sob a responsabilidade do diácono Armando e sua esposa Luzia,
auxiliados pelo filho caçula, Marcos Paulo, na parte musical. Há,
também o apoio de outros 4 irmãos: Rodrigo, Carina, Giselda e
Dona Maria. A I.B.B.G.C. é liderada pelo Pr. Samir Dauaidar e o
diácono Gerson.

SÃO PAULO

tério pastoral. Contatos pelo telefone (16) 3705-2206 e 3704-
1919 ou pelo correio: Av. Nelson Japaulo, 2731 � Jd. Luiza-CE-
14.400.425 �Franca-SP.

MINAS GERAIS

que dirigiu os trabalhos.
Da esquerda para a direi-
ta: Brunok, Jussara, Bruno
M, Cíntia, Isaque, Nice e
Bruno F. O tema da EBF foi
: �Um Amigo de Deus é um
Vencedor� . Diversas crian-
ças receberam Jesus
como Salvador pessoal.

Fachada do T.B.M - Goiânia

Da esquerda para a direita: Pr. Carlos Johnson (pastor de
surdos-mudos), Pr. Luizmar Peixoto (pastor titular) e

Pr. Silval de Souza (pastor auxiliar)

TEMPLO BATISTAMARANATA - GOIÂNIA-GO
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Parte dos Batistas Bíbli-
cos do Nordeste, principal-
mente do Ceará e Perna-
mbuco, juntamente com par-
ticipantes de outros estados
estarão se reunindo na capi-
tal cearense nos dias 13 a 15
de novembro, para organizar
uma nova ordem Batista Bí-
blica.

No último congresso da Comunhão Batista Bíblica Nacional
realizado em Santa Maria da Vitória pela Igreja Batista Herdei-
ros de Deus, decidiu-se pela criação do SEBABI-Seminário
Batista Bíblico que deverá funcionar em regime de internato
nas dependências do Acampamento Batista Bíblico Arco-Iris,
em Pouso Alegre-MG.

Na mesma ocasião foi criada uma comissão para elaborar
as diretrizes e regimento interno do seminário que deverá inici-
ar seu primeiro período letivo no início de 2005. Dentro em
breve serão divulgados os detalhes deste projeto para forma-
ção de pastores e missionários no meio Batista Bíblico.

No estado de São Paulo há outras escolas em funciona-
mento, como o Instituto Batista Missionário na PIBB em Cidade
Ademar- São Paulo-SP com 50 alunos, o S.B.B. Emaús em Vila
São Jorge, Guarulhos-SP com 14 alunos, o IBB de Campinas,
na I.B.B. do Centro com 15 alunos e outros seminários e institu-
tos nos demais estados brasileiros.

A visão do SEBABI é formar obreiros capacitados para atuar

RESERVEMoperíodo de 2 a 5 de agosto de 2005. Vocês
vão receber um convite especial para esta data e, possi-
velmente, um presente! Não assumam nenhum compro-
misso nesta data até lerem as informações que serão
publicadas pela AssociaçãoMissionária Independente em
breve.

Ainda há tempo para você participar do Congresso Inter-
nacional sobre a Palavra Profética que será realizado em
Poços de Caldas-MG nos dias 20 a 23 de outubro de 2004
no Hotel Nacional Inn Vilage. Os preletores são: Dave Hunt,
Thomas Ice e Arno Froese dos EUA, além de Dieter Steiger e
Reinhold Federolf do Brasil.

Informações: 0300-789.5152 e www.chamada.com.br.
Telefones: (051) 3241-5050 e Fax (51) 3249-7385.

�Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra qual-
quer coisa, fazei tudo para glória de Deus� (I Co. 10:31).

O Brasil tem experimentado o período democrático mais
longo de sua história. Nos últimos vinte anos, os brasileiros
voltaram várias vezes às urnas para nomear os seus represen-
tantes. Nesse entretempo, os poderes constituídos caçaram os
mandatos de vários deputados, senadores e até de um presi-
dente da república acusados de corrupção. Infelizmente, al-
guns políticos conseguem voltar à vida pública porque o Brasil
ainda é o país da impunidade. O ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso, acusado de inércia durante os seus oito
anos de governo, deu uma aula de democracia, respeitando os
Três Poderes e seguindo as regras pré-estabelecidas do siste-
ma democrático. O próprio governo FHC não conseguiu fazer
uma reforma ampla da Previdência Social devido à força da lei
à qual ele se sujeitou.

O Brasil é o único país na América Latina a gozar de uma
democracia com regras claras e transparentes. A última elei-
ção, 2002, mostrou que o poder está nas mãos do povo. A
própria imprensa, que sempre interferiu no resultado das elei-
ções, se viu de mãos amarradas, podendo comentar apenas o
plano de governo dos candidatos, mas sem preconceitos ou
favoritismos. Todavia, os meios de comunicação fizeram cam-
panha para que os eleitores votassem com consciência nos
seus futuros representantes. Dentre outros sig-
nificados,consciência significa conhecimen-
to, noção, idéia. Portanto, a consciência cole-
tiva determinou os nossos representantes nas
últimas eleições. Para bem ou para mal, os
candidatos eleitos irão governar o nosso país
nos próximos anos.

Consciência é um atributo universal. Todo
ser humano nasce com algum tipo de consci-
ência, mas nem todo homem tem o mesmo
conhecimento, noção e idéia; por isso, ne-
nhum candidato recebeu cem por cento dos
votos. Conhecimento é uma arma poderosa,
mas limitada. Duas pessoas podem receber o
mesmo tipo de informação, mas interpretá-la
de forma diferente. Assim sendo, só a consci-
ência não basta.

Indiscutivelmente, a maioria do povo bra-
sileiro votou em candidatos que prometeram
melhorar a economia do país. Entretanto, num
mundo globalizado, a economia de um país,
principalmente emergente, não depende apenas de um presi-
dente bem-intencionado ou de uma equipe econômica genial.
Nem os opositores mais acirrados ousaram censurar a compe-
tência da equipe econômica de FHC e do presidente do Banco
Central. Contudo, depois do 11 de Setembro de 2001, o mundo
tornou-se economicamente instável.

Enquanto a maioria dos eleitores escolhe os seus repre-
sentantes pensando na economia do país, de que maneira o
verdadeiro cristão deveria votar? O voto do cristão deve glorifi-
car a Deus (I Co. 10:31). O cristão deve escolher os seus repre-
sentantes de acordo com a sua consciência espiritual. Isso não
significa que devemos votar nos chamados �evangélicos� que
se candidatam a cargos públicos. O candidato deve ser esco-
lhido por sua posição moral e não por sua religião. Muitas ve-
zes a religião de um candidato serve apenas como trampolim
para a sua carreira política.

Primeiramente, o voto é um ato de cidadania e não de ide-
ologia. O cristão que se deixa levar pelas idéias de um partido
ou de um candidato tornar-se-á um idólatra que acredita nos
homens ao invés de Deus. A palavra de Deus claramente diz:
�Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu
braço, e aparta o seu coração do SENHOR!� (Jeremais 17:5).
Não há esperança no governo! O máximo que podemos fazer é
escolher homens e mulheres que melhor representam a nossa
posição moral. O que o nosso candidato pensa sobre o aborto,
a união conjugal entre pessoas do mesmo sexo, a liberdade
religiosa, a separação entre o Estado e a Igreja? Queremos
continuar vivendo em um país de liberdade de expressão reli-
giosa, onde todas as igrejas gozam os mesmos direitos e res-
ponsabilidades. Não queremos ser perseguidos por vereado-
res e prefeitos que dificultam a construção de igrejas com leis
absurdas e desproporcionais. Legisladores que podem tentar
acabar com a isenção tributária que as entidades filantrópicas
gozam. Pensando apenas na honestidade do candidato ou em
um voto de protesto, muitos cristãos estão votando em verda-
deiros inimigos da cruz de Cristo.

O voto é um ato de cidadania e não de economia. O dinhei-
ro tem sido colocado acima dos padrões da família e dos pa-

drões morais que expressam a saúde de uma sociedade. Um
candidato pode ser honesto com respeito ao patrimônio públi-
co, mas o que ela pensa sobre o casamento, a família e a cria-
ção de filhos também deve ser avaliado no contexto da índole.
O que ele fará com a poluição visual que está enchendo a
nossa cidade com cartazes pornográficos? O ex-padre, Dr.
Aníbal Pereira dos Reis, que conhecia muito bem o espírito
revolucionário dos anos sessenta, costumava dizer em época
de eleição: �Eu prefiro votar no ladrão a votar no diabo�. O
diabo não precisa de dinheiro, mas ele fará de tudo para des-
truir a família, tirar a vida dos que ainda não viram a luz do sol
e a liberdade religiosa que pode propagar a mensagem do
Evangelho.. Foi pensando na economia que o povo americano
perdoou os adultérios e as mentiras do ex-presidente Bill Clinton.
A verdade veio à tona e mostrou que a economia não estava
tão bem assim. Quem não é fiel à sua família como será fiel à
sua nação? Se o voto é uma questão de consciência, como o
cristão pode votar em um candidato que, apesar de honesto
segundo os padrões do mundo, irá criar leis que destruam os
valores já minguados da família brasileira?

Para o cristão o voto é apenas um ato de cidadania e não
de proselitismo. A nossa função não é converter os brasileiros
ao candidato de oposição ou de situação. O nosso candidato é
o Senhor Jesus Cristo. Ele nunca fez uma promessa que não
pôde ser cumprida. Ele não depende das circunstâncias eco-

nômicas, internas ou externas, para fazer valer
os seus compromissos de campanha. Mesmo
no Céu, Ele foi o único digno de abrir o livro e
desatar os seus selos. É espantoso como as
igrejas e os fiéis possuem tempo e desenvoltu-
ra para fazer política, mas não têm tempo para
pregar o Evangelho. Paulo disse que nós so-
mos embaixadores de Cristo (II Co. 5:20). Deus
não nos chamou como cabos-eleitorais dos
homens, mas como representantes de Jesus
Cristo. Salmo 118:8-9 diz: �É melhor confiar no
SENHOR do que confiar no homem�.

Nas eleições presidenciais de 2002, o can-
didato que se dizia evangélico, usou o dom da
comunicação para humilhar os seus adversá-
rios e fazer promessas que não se cumpriram,
como, por exemplo, garantindo que estaria no
segundo turno. Foi apenas o uso da expres-
são para induzir os eleitores no dia da vota-
ção. Um outro candidato se dizia pai de famí-
lia, homem honrado e íntegro, mas ao mesmo

tempo demonstrava um espírito iracundo. Ele caiu do cavalo
ao dizer que a sua mulher atual servia apenas para dormir com
ele. Pior ainda, foi o candidato que teve a audácia de se com-
parar a Jesus, dizendo que, como ele, Jesus foi um revolucio-
nário que tentou mudar a situação de seus dias. Isso prova que
tal candidato não conhece nada sobre Jesus Cristo. Como o
salmista, todo eleitor cristão pode exclamar: �Salva-nos, SE-
NHOR, porque faltam os homens bons; porque são poucos os
fiéis entre os filhos dos homens� (Salmo 12:1). Portanto, o nos-
so voto não pode ser um ato de proselitismo.

Como o cristão pode exercer a sua cidadania, então? Pri-
meiramente, orando por todos os seus governantes (I Timóteo
2:1-3). Em segundo lugar, obedecendo as leis do país (Mateus
22:21; Romanos 13:1-6). Cidadania, dentre outras coisas, sig-
nifica cumprir os seus deveres civis. Devemos ser honestos em
todos os nossos negócios. Quantos cristãos e igrejas passari-
am incólumes pelo pente fino da Receita Federal? Terceiro,
devemos buscar a orientação de Deus na hora do voto. Deus
promete sabedoria a todos os que Lhe pedirem (Tiago 1:5).
Quantos cristãos foram às urnas nas últimas eleições sem te-
rem buscado a orientação de Deus!

Antes do colapso da ex-União Soviética era fácil distinguir
os candidatos entre comunistas e capitalistas. Hoje, a maioria
dos candidatos, de esquerda ou direita, é �socialista�. Todos os
partidos estão infiltrados com todos os tipos de idéias. O comu-
nismo faliu e o capitalismo selvagem não fornece oportunida-
de para todos. Agora, o bom político fica em cima do muro. A
diferença entre os candidatos só pode ser detectada nos deta-
lhes. Porém, são esses detalhes que irão dificultar ou facilitar a
vida da igreja no Brasil. O voto é democrático. Nenhuma insti-
tuição pode coagir o eleitor a votar ou deixar de votar em al-
guém. A igreja deve ser apolítica também. Mas o cristão que
conhece os ensinamentos da Palavra de Deus sabe em quem
ele não pode votar. O nosso voto pode servir de munição nas
mãos do diabo. Para o cristão, liberdade religiosa e valores
morais são mais importantes que a economia do país. Votar
com consciência é votar para a honra e a glória de Deus (I Co.
10:31).

A Consciência do Voto Cristão

Pastor Rômulo
Weden Ribeiro

Vamos a Fortaleza

O evento enfocará o tema
�Operação Felipe e André� e
terá diárias de hospedagem ao
custo de R$30,00 por pessoa
e R$5,00 por refeição. Carava-
nas de diversas cidades já se
organizam e espera-se a parti-
cipação de diversos pastores
missionários e obreiros.Leia
mais na página 2.

Atenção Pastores Batistas
Fundamentalistas

O Impacto daProfecia

SEBABI

de forma eficiente na seára do
Senhor, glorificando a Deus
por meio de suas vidas. A mis-
são é treinar os alunos para
que manejem bem a palavra
da verdade(I Tm.2:15), tenham
caráter irrepreensível (I Tm.
3:2) e desenvolvam seu minis-
tério de maneira eficiente (II
Tm.4:2).

Na parte acadêmica, o
SEBABIquerdaraoalunoas fer-
ramentas necessárias para que
possa crescer no conhecimen-
to da palavra, expô-la e aplicá-
la em sua vida e ministério.

Os cursos oferecidos se-
rão: Bacharelado em Teologia
com ênfase em três áreas es-
pecíficas: Pastoral, Missões e
Educação Cristã; Licenciatu-
ra com ênfase nas mesmas
três áreas. A escola terá um
Conselho Consultivo forma-
do por onze pastores. A Diretoria será composta pelo Diretor
Acadêmico, Pr.Delcir Edson do Couto; Diretor Administrativo,
Pr. Edivaldo Cano e Secretária, Regina do Couto.

Para maiores informações: E-mail:delcir.Edson@ itelefonica.
com.br, telefones(35) 3421-3991 e 9984-7784.

Pr. Delcir Edson do Couto


