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No primeiro mês de 2005, as famílias
Sousa e Silva partiram para uma nova
etapa nos seus respectivos ministérios. O
Pr. Josué Amaral da Silva, com a esposa
Eunice e os filhos Elisa, Beatriz e Josué
Filho foram para Presidente Prudente
Sudeste do Estado de São Paulo e o Pr.
Daniel Rodrigo de Sousa com a esposa
Vanessa Cristina, mudaram-se para
Jaboticabal, Região Nordeste Paulista.

As duas famílias ainda estão no pro-
cesso de levantamento do sustento, mas
preferiram residir nos locais onde preten-
dem implantar uma igreja para começa-
rem a conhecer melhor o povo. Essa de-
cisão foi apoiada pelas respectivas igre-
jas enviadoras e pela missão a que per-
tencem. Segundo esses missionários, a
decisão de passar à residir no campo de

Fundada nos Estados
Unidos em 1937, pelo Pr.
Jesse Irvin Overholtzer, a
APEC- Aliança Pró-
Evangelização das Crianças
chegou ao Brasil em 1941 e
tem autonomia total, tanto de
trabalho como de sustento. O
Brasil foi o segundo país a ter
este ministério organizado e
hoje está estabelecido em cer-
ca de 150 países, em todos os
continentes e com mais de
12.400 obreiros. Para obter
maiores informações ente no
site: www.apec.com.br

Janeiro é o mês dos reti-
ros de pastores e obreiros
tanto da JUBBESP � Junta
Batista Bíblica do Estado de
São Paulo, como da Comu-
nhão Rio-Minas. É um tempo
de refrigério para os pasto-
res e seus familiares que são
alimentados através dos es-
tudos e mensagens, além da
boa comunhão.

O Ministério Levando a
Preciosa Semente nasceu na
cidade de Milford, Ohio, nos
Estados Unidos, em 1973 e
chegou ao Brasil em julho de
2004 através do missionário
Terrill Nathan Rose, da Igreja
Batista Independente de Ri-
beirão Preto-SP. O irmão Má-
rio D. Baio é o responsável
pelo projeto aqui no Brasil.
Leia mais sobre esse minis-
tério na matéria especial
publicada nesta edição.

Nos últimos anos temos
visto muitos novos pastores

HISTÓRIA

Desde fevereiro de 2003,
a cidade de Simões Filho-BA,

SimõesFilhoTemExtensãodo IBBB
ORDENAÇÃO PASTORAL

Cristo Rei Tem Novo Pastor

Imposição de mãos pelo concílio de pastores sobre o irmão
Antonio Geraldo Pinto no dia 27 de novembro de 2004.Fachada da Igreja e do I.B.B.B.

sendo consagrados ao minis-
tério em diversas regiões do

país. Ao mesmo tempo, pre-
senciamos o surgimento de
novas escolas bíblicas e no-
vas igrejas de posição Batis-
ta Fundamentalista que es-
tão sendo implantadas. Di-
ante destes fatos, devemos
manifestar gratidão a Deus e
incentivar nossos jovens a se
dedicarem ao ministério de
tempo integral.

Em novembro de 2004
aconteceu a ordenação do ir-
mão Antonio Geraldo Pinto,
o novo pastor da Igreja Ba-
tista Maranata Independente
em Várzea Grande-MT.

Leia mais nesta edição na
página 4.

trabalho também lhes darão maior mobi-
lidade nas viagens em busca das parce-
rias com as igrejas. Pr. Josué pertence à
I.B.R. Horto do Ypê em São Paulo e Pr.
Daniel à I.B.I. em Pitangueiras SP.

Nesta edição estamos publicando
uma matéria sobre o envio do Pr. Josué e
família realizado no dia 9 de janeiro últi-
mo pelas igrejas do Horto do Ypê em São
Paulo, capital, e do Monte das Oliveiras,
em Taboão da Serra- SP.

O trabalho missionário das diversas
missões de posição Batista Fundame-
ntalista no Brasil tem crescido nos últi-
mos três anos, o que abre a perspecti-
va de que, nos próximos anos teremos
mais igrejas implantadas e apoiando
a obra missionária de alcance inter-
nacional.

Dois Novos Missionários
Já Estão No Campo

150 Países
APEC LITERATURA

Preciosa
Semente

RETIRO DOS PASTORES EM SÃO PAULO E MINAS GERAIS

240 Participaram dos Retiros

tem uma extensão do Instituto
Batista Bíblico da Bahia A aula

inaugural aconteceu
no dia 3 de fevereiro de
2003 com a professora
Maria Helena, de
Camaçari-BA. Os ir-
mãos em Simões Filho
tem enorme gratidão
pelos pastores Milton
França, Humberto Vie-
ira e Vicente Paulo, di-
retores do IBBB, que
levaram a extensão
para a Igreja Batista Bí-
blica Monte de Sião,
Nesta edição do Jornal
de Apoio apresenta-
mos um breve histórico
do trabalho Batista
Fundamental ista em
Simões Filho.

Pr. Daniel e Vanessa Pr. Josué e Família

Preletores do Retiro da JUBBESP

Pr. Ben Gardner e Kay
Preletores do Rio-Minas

trocou o Retiro Maravilhoso
de Matozinhos-MG pelo
Acampamento El Shaday, na
Serra da Moeda � MG.

Juntando os dois even-
tos, somou-se 240 participan-
tes entre pastores, missioná-

rios, obreiros, esposas e fi-
lhos. Certamente novas ami-
zades surgiram e boas par-
cerias foram firmadas.

Na página sete desta edi-
ção publicamos matérias re-
ferentes aos dois retiros.

Neste ano, os dois grupos
realizaram seus retiros em
lugares novos. A JUBBESP
trocou Pouso Alegre � MG
pelo Hotel Fazenda Vale dos
Cedros em Paraibuna � SP,
e a Comunhão Rio- Minas

Tsunami � A Onda Que Assustou
De repente a onda gigan-

te aconteceu. O espanto foi
grande e atingiu o mundo
todo. A mídia se encarregou
de mostrar devastações e

mortes, naquela parte da
Ásia, e suas indescritíveis
seqüelas. Algo sem prece-
dentes.

Uma avalanche de per-

guntas aconteceu e os por-
quês inevitáveis afloraram às
mentes e, de muitos olhos,
lágr imas rolaram. Pela
Internet � longo artigo em

que alguém se lembra de
Deus numa pergunta, que
não ajudou a ninguém, sobre
um Deus bom e benevolente
permitir tal coisa. Lembrar-se

de Deus? Sim, alguém se lembrou...
É direito de todos fazerem perguntas.
Mas, quem tem as respostas? A ciên-
cia as tem? Pode explicar o fenôme-
no? Continua na página 03

ATUALIDADE E PROFECIA

Pr. Gérson Rocha



�Só se vê bem com os olhos
do coração. O essencial
é invisível aos olhos�
(Antoine de Saint-Exupéry).
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O editor é Diretor de Missões da AMI, Jornalista, e
Pós-Graduado em Missiologia pelo CEM- Viçosa � MG.

Tópicos

Nossa época é de especialistas, de especializações. Não
há mais espaço para clínicos gerais. O certo é procurar pesso-
as especializadas para tudo. Especialização lembra
individualização que pode levar à solidão. A idéia é sempre a
mesma: oferecer algo especial para pessoas especiais.

Em meio a uma geração que busca especialistas alguns
estrategistas e gestores eclesiásticos criaram as igrejas
especializadas. Lançada a moda, os limites desapareceram e
nós encontramos igrejas que se especializaram em uma diver-
sificação tão grande, que daria para fazer um catálogo fantás-
tico. É Igreja da Comunhão, da Comunidade, da Adoração, da
Fé... São igrejas onde as pessoas precisam aprender a se con-
tentar com apenas uma parte do todo. É como aqueles restau-
rantes brasileiros que aderiram à onda estrangeira de comida
pronta que adotam nomes estranhos à maioria dos clientes
que comem sanduíches pensando que �fast-food�, é uma espé-
cie de tempêro exótico.

Por outro lado, mesmo que não admitam e nem façam propa-
ganda, há igrejas que se especializaram em preservar e até
cultivar as tradições denominacionais, as formas de construção
do templo, a compra e venda de favores para políticos oportunis-
tas, a substituição da doutrina bíblica pelos costumes culturais e
até algumas com propósitos que nem podem ser declarados.

A pergunta que se faz é esta: qual o propósito da Igreja? A
resposta bíblica é simples: glorificar e obedecer a Cristo! Para
tanto, é necessário que a prioridade da Igreja seja Ele e não nós
que fazemos parte dela. Para cumprir o seu propósito, a igreja
precisa ater-se às Escrituras, encharcando-se dos ensinos da
Palavra, para que o seu culto seja vivo e agradável a Deus. Uma
igreja que celebre a Ceia do Senhor vivendo a expectativa da
Sua iminente volta e que saia das quatro paredes edificada e
capacitada para cumprir a grande comissão dada por Jesus.

O propósito da igreja de Jesus Cristo é símples e não preci-
sa de manipuladores para torná-la atrativa. Quando ela vive o
que lhe foi mandado viver e prega o que lhe foi mandado pre-
gar, o espírito Santo lhe acrescenta, dia-a-dia, os que vão sen-
do salvos e o seu propósito na terra se cumpre.

Assim, qualquer igreja que não tenha um propósito plena-
mente bíblico, não pode ser vista como parte daquela que é,
segundo as Escrituras, Corpo de Cristo.

Autenticidade do Cristão
Nos dias 17 a 22 de janeiro último, o Pr.Rinaldo B.Jr reali-

zou o Seminário Alicerces I, Manejando Finanças. Paralelo ao
curso, foram ministradas palestras de grande relevância: Movi-
mento Neo-Evangélico e Movimento Evangélico (Pr. Will
G.Foran); Sociedade Humanista e Mundo Secular (Pr. Dan D.
Johnson); Sociedade Secularista (Dr. Silas E Oliveira) e Movi-
mento Feminista (Pr. Eládio J.Santos).

XXVI Reunião da AIBREB
Na próxima edição estaremos trazendo maiores informa-

ções sobre a XXVI Reunião da Associação das Igrejas Batistas
Regulares do Brasil que acontecerá nos dias 31 de maio a 3 de
junho deste ano no Hotel Iracema Falls em Manaus-AM. O tema
�A Supremacia de Cristo� será abordado pelo Dr. Kevin Bauder,
de Minneapolis,E.U A .

Congresso Missionário
Neste mês de fevereiro de 2005 a Associação Missionária

Independente estará definindo o local do Congresso Missioná-
rio que acontecerá nos dias 2 a 5 de agosto. Reserve estes
dias para ouvir o Pr. James A. Vineyard e outros seis pastores
brasileiros: Luizmar Peixoto e Paulo Castelan (Batistas Inde-
pendentes); Pedro Evaristo e Paulo Bondezan (Batistas Regu-
lares); Marcelo Silva e Ebenézer Rodrigues (Batistas Bíblicos).

O Pastor do Pastor
Agende os dias 20 a 23 de junho para a conferência Anual do

SEBARSPparaPastores e Líderes.O temaserá �Deus:OPastor do
Pastor�, uma reflexão teológica sobre o trino Deus e o ministério
Pastoral. O preletor será o Dr. J. Scott Horrell.

Igreja, com
que propósito ?

Eu estou impressionado
com o volume de queixas,
questionamentos e querelas,
quanto ao ministério, igreja
e vida cristã. O que se tem
escrito em livros, artigos em
jornais, revistas, etc. Além de
palestras e conversas nos
encontros, associações e
acampamentos. Sou conhe-
cedor e tenho analisado todo
o queixume, queimação,
distorções e detração no dia-
a-dia ministerial e eclesiásti-
co. Sou convertido a Cristo
desde 10 de julho de 1964 e
estou no ministério já há 30
anos, sendo 27 de tempo in-
tegral na mesma igreja. Co-
nheço a grande maioria das
igrejas Batistas Regulares
no Brasil, os Seminários, os
acampamentos, sou assinan-
te de revistas, jornais e peri-
ódicos �evangélicos� que cir-
culam no Brasil e recebo re-
vistas evangélicas da Euro-
pa e Estados Unidos de de-
nominações diversas, sem-
pre compro livros sobre igre-
ja, pastores, liderança e mi-
nistér io; tenho acesso à
internet para pesquisas e
aprendi inglês e espanhol
para leituras e traduções e
sei também um pouco do
Grego �Koiné�. Tenho acade-
micidade em teologia e Ba-
charelado em Serviço Soci-
al. Sou aprendiz ativo e de
compreensão rápida, pois
aprendi a aprender.

Aprendi cedo que Minis-
tério é excelente, mas não é
fácil. Paulo usa a expressão
�Lixo domundo e escória de
todos� refer indo-se aos

apóstolos, pregadores, pas-
tores, líderes, etc. Em I Cor.
1: 26, 27 Paulo afirma que
Deus escolheu: as cousas
loucas, fracas, humildes,
desprezadas e as que �não
são� � a nada. O Dr. Les
Ollila, comentando este tex-
to afirma que para os gregos
Nada é menos que Zero. Isto
quer dizer que Deus esco-
lheu usar pessoas que o
mundo comumente conside-
raria loucas, fracas, humil-
des, desprezadas e menos
que zero para comunicar sua
revelação ao mundo para
que a glória fosse de Deus e
não do homem.

Aprendi que ministério
não é profissão é vocação,
chamado de Deus. Portanto
pastorear não é cargo, posi-
ção, emprego, mas função.
Referindo-se à função minis-
terial Paulo fala de desgas-
tes, fadiga, sofrimento, luta
temor, tremor e lágrimas. A
palavra servo parece ter sido
esquecida na relação pasto-
res-igrejas. O profeta Zaca-
rias exclama: �Ai do pastor
inútil que abandona o reba-
nho!�. Tenho Cunhado a fra-
se: �O seu conhecimento de
Deus é do tamanho do seu
conhecimento da Bíblia�.
Ela tem me acompanhado
sempre e tenho feito uso
dela. Por onde prego me é
um referencial de análise em
toda a esfera cristã. Existem
dois versículos em Oséias 4
que são de rasgar coração.
�O meu povo está sendo
destruído porque lhe falta
conhecimento� (4:6).

�Efraim está entregue aos
ídolos� (4:17). Creio que a
mediocridade, a superficiali-
dade, o não conhecimento de
Deus, a falta de intimidade
com Deus e a falta de pro-
fundidade nas Escrituras é a
causa de todo queixume,
questionamentos e querelas
no binômio pastores-igrejas.

A falta do conhecimento
de Deus é o obstáculo macro
ao ministério bem-sucedido.
É impossível amar, servir e
adorar a Deus sem conhecê-
lo, pois só amamos a quem
conhecemos. O ministério
profícuo está intimamente li-
gado ao conhecimento que
temos de Deus. Quanto mais
o conhecemos, mais frutífero
e consistente será nosso mi-
nistério. Por outro lado quan-
do falta o conhecimento de
Deus nosso ministério será
distorcido, fraco e doente.
São os �pastores inúteis�,
amargurados, com pecados
não confessados, domina-
dores do rebanho, gananci-
osos, presunçosos, negli-
gentes orgulhosos, sober-
bos, sem criat iv idade,
ensimesmados criando as-
sim rebanhos deficientes e
realizando ministério pífios
em qualidade e quantidade.

Amados, existem entre
nós, pastores com mentalida-
de deficitária, estragando
igrejas, são os pastores inú-
teis; E temos igrejas com
mentalidade deficitária estra-
gando pastores e ministéri-
os. Philip Yancey disse: �Te-
nho passado a maior parte
da minha vida recuperando-

me do que a igreja me fez�.
Entr isteço-me com o que
ouço sobre as coisas da fé
do ministério, da igreja e do
pastorado. Os argumentos da
achologia, teses fantásticas
gnósticos mentais e outros axi-
omas advindos dementes obs-
curecidas da razão, para fun-
damentar o infundamentável e
defender o indefensável.

Deus não nos prometeu
riquezas, mas bênçãos, sus-
tento, o pão de cada dia, o
comer, o vestir, o não mendi-
gar o pão; suprir todas as
nossas necessidades e até
satisfazer nossos desejos,
desde que façamos a sua
vontade ou agrademo-nos
dEle. Digno é o trabalhador
do seu salário; não amorda-
ces a boca do boi que debu-
lha etc. São princípios bíbli-
cos e funcionam. A Igreja não
pode ser injusta para com os
seus ministros, especialmen-
te os que se afadigam na
Palavra, privando-os do que
lhe é dígno. Por outro lado
também não é honesto, pas-
tores, entrarem no ministério
pensando em ganhar dinhei-
ro, ter vida boa, sem estresse
e sem fadiga. �Os que que-
rem ficar ricos caem em
tentação e cilada...� Minis-
tério não é profissão, empre-
go, é, portanto um privilégio,
um chamado, um dom, uma
vocação, uma função. Por
favor não vamos denegrir
�V.Excelência�, o ministério,
livrando a pele dos pastores
inúteis. �Quem aspira o
episcopado excelente obra
almeja�.

V. Excia., O Ministério Pr. Rinaldo
Bezerra da Silva

O autor é pastor da Igreja Batista Regular da Fé Mossoró - RN

�Inquietação é descontentamento e o descontentamento é
a primeira condição do progresso. Mostrem-me um homem
totalmente satisfeito, e apontar-lhe-ei um fracassado�

(Thomas A. Edison)

�Você gosta da Vida? Então não dissipe o tempo, que é a
essência de que a vida é feita�

(Benjamin Franklin).

�Quem deixa para depois o que
pode fazer logo, perde o que nun-
ca mais encontrará: o tempo�

(Coelho Neto).

�Nós devemos nos ajustar às
mudanças dos nossos tem-
pos, mas sem mudar nossos princípios�

(Jimmy Carter).

�Não faça da tua vida um rascunho, poderás não ter tempo
para passar a limpo�

(Mário Quintana).

�Nunca derrube uma cerca até você saber por que ela foi
colocada�

(Robert Frost).

�A ingratidão é um direito do qual não se deve fazer uso�
(Machado de Assis).

�Não há problema em hesitar se depois você prosseguir�
(Bertold Brecht).

�Copiar o bom é melhor do que inventar o ruim�
(Armando Nogueira).

�Uma corrente não é mais forte do que seu elo mais fraco�
(William James).

�Coerente: um sujeito que nunca teve outra idéia�
(Millôr Fernandes).

�Um grama de ação vale uma tonelada de teo-
ria�

(Friedrich Engels)

�Prefira afrontar o mundo servindo a sua consciência a afron-
tar sua conciência servindo o mundo�

(Humberto de Campos).

�Todas as cores combinam no escuro�
(Francis Bacon).

�A experiência é um bilhete de loteria comprado depois do sorteio�
(Gabriela Mistral).
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Luiz J. Gintner -luizgintner@bol.com.br

“Apascentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado
dele, não por força, mas voluntariamente; nem por torpe ganância, mas
de ânimo pronto; Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus,
mas servindo de exemplo ao rebanho” 1Pe. 5:2-3.

Há uma grande diferença entre apascentar o rebanho de Deus e
tentar dominá-lo. Neste ponto filosófico se dividem dois blocos de pasto-
res: os guardadores do rebanho e os que se sentem seus proprietários.
É comum ouvir-se pastores usarem expressões como a minha igreja,
meu povo, minha diretoria, meus diáconos, meus homens (aparente-
mente carinhosas) com um sentido mais possessivo que referencial.

O Apóstolo Pedro exorta a todos os pastores para que não caiam
neste laço diabólico e diz “tendo cuidado dele” (v. 2), mas “nem como
tendo domínio” (v.3). Em 1Tm. 5:17, Paulo diz que é possível administrar
bem ou mal o rebanho, e que os bons administradores são dígnos de
duplicados honorários (salários em dobro!). Ora, se há bons e maus
pastores na administração, deve também haver diferenciais que revelem
o perfil de um pastor que apascente bem este rebanho.

Administrar, entretanto, é diferente de liderar ou apascentar. John C.
Maxwell, em seu livro “Segredos da Liderança”, diz que “A liderança tem a
ver com influenciar pessoas para que sigam o líder, enquanto a adminis-
tração concentra-se em manter sistemas e processos”.

Restringindo-nos ao texto inicial, três aspectos se destacam como
marcas de um bom pastoreio:

Um bom pastor, primeiramente, é capaz de perceber que há grandes
diferenças dentro do rebanho e aprende a conviver com estas diferen-
ças . (“Não por força” v.2). Deus nos fez diferentes uns dos outros (ainda
bem!), e não somente quanto ao gênero masculino ou feminino. Cada
membro do corpo tem habilidades e dons espirituais diferentes, conce-
didos e decididos pelo Espírito Santo, e estas diferenças precisam se
completar mutuamente, não permitindo que haja no corpo uma guerra de
preferências. Cabe ao pastor desvendar ao seu rebanho este aspecto
divino de constituição do corpo de Cristo e governar esta diversidade
rumo a uma só visão ministerial. Não se pode ter medo de algum irmão
aparentemente mais capaz, mas há que se ter sabedoria para canalizar
tamanha habilidade para a edificação do Corpo de Cristo. Somos dife-
rentes também em pensamentos. Dentro da igreja existem aqueles que
gostam de pensar, e pensar diferente pode ser uma boa baliza para
novos planos ministeriais. Não se pode conceber uma hegemonia de
idéias como se rebanho fosse sinônimo de tábua rasa, que nem pen-
sam e nem opinam. No entanto, requer-se um equilíbrio no pensar dife-
rente, para que não haja um desrespeito às autoridades eclesiásticas
constituídas (Rm. 13:2). Quem é capaz de pensar diferente deve também
ser capaz de concluir a favor do consenso no corpo de Cristo, cedendo ao
que pode trazer bênçãos ao povo e não lutando por meras mudanças.
Como conciliador e pacificador, o pastor consciente compreende estas
diferenças e consegue levar o rebanho para mesma direção (Rm. 12:16).

Segundo, apascentar bem o rebanho exige do pastor uma grande sen-
sibilidade e moderação no trato das coisas do Senhor . (“tendo cuidado
dele” v.2). Um curral sem vacas fica limpinho, mas quando cheio, representa
muita sujeita (Pv. 14:4). E quanta sujeira se consegue produzir mesmo numa
pequena igreja! A maneira como o pastor vai tratar as pessoas será um
valioso termômetro de seu ministério. O pastor não tem o direito de ser rude,
ainda que de posse da verdade. Não temos, como pastores, o direito de
destratar e ofender pessoas porque houve erros de conduta e pecados.
Paulo nos adverte a tratar com mansidão aos pecadores (Gl. 6:1), lembran-
do que podemos ser alvos da mesma flecha diabólica. A indiferença é outro
fator de maus tratos ao rebanho. Aqui está uma boa arma para destruir o
próprio rebanho: passe a ignorar as pessoas, deixando de cumprimentá-
las e de ser-lhes cordial, gentil. O bom pastor é moderado no trato com as
suas ovelhas e sensível aos seus problemas. No momento de confronta-
ção de um problema, o pastor deve evitar esboçar uma reação de surpresa
ou de profunda decepção, ou ainda de desprezo imediato: “eu sabia que
você não prestava mesmo, desde o começo!” Tratar problemas é uma arte e
o pastor precisa dominar isto com destreza, sendo a face do conselheiro
(ancião) uma das mais destacadas do ministério pastoral. Conselhos pes-
soais não são ministrados embutidos nos sermões de domingo ou nas
piadinhas sarcásticas e irônicas dos corredores, mas são tratados reserva-
damente no Gabinete Pastoral ou na casa dos envolvidos, visando o propí-
cio caminho da restauração, da reconciliação, ministério para o qual fomos
empossados por Cristo como embaixadores (2 Co. 5:20).

Em último lugar, mas não como o mais fácil, o bom pastor dá a vida
pelas ovelhas, e isto significa mais que morrer por elas, mas em viver por
elas. Este viver se refere ao exemplo pessoal  que é exigido para a vida
do pastor. (“servindo de exemplo ao rebanho” v. 3). O exemplo do pastor
começa em seu próprio lar, na sua relação familiar junto à sua esposa e
filhos. Quando o pastor falha como exemplo em seu próprio aprisco,
será derrotado fora dele também. Este exemplo espiritual não se dá com
aquele pai ou marido que fica lendo a Bíblia e orando o dia todo, e sim
conseguir viver por mais tempo possível os princípios bíblicos apreendi-
dos, especialmente quanto às responsabilidades no lar. E entre os fiéis
da igreja? Há um certo estígma de que pastor é mais santo que os
demais irmãos, e deveria. Esta santidade se revela muito nos dois pri-
meiros aspectos (valorização das diferenças e trato com mansidão do
povo e de seus problemas). Na condição de pregador santo do púlpito
santo, o pastor precisa demonstrar sua real confiança no Senhor dos
Impossíveis, inclusive crendo na possibilidade de transformação por
Deus de certas “figurinhas” impossíveis que surgem no seio da igreja.
Manter-se à distância do povo é uma boa estratégia para superficializar
esta imagem de pastor santo. De longe, todos nós somos mais
“santinhos”. A convivência próxima ao rebanho revelará como o pastor
fala, sobre o que fala, como age e sobre sua real crença naquilo que
prega em cada final de semana.

Assim, apascentar o rebanho que é de Deus, e não nosso, exige tanto
de um pastor que todos nós, pastores, deveríamos passar por um auto-
exame. Ser aprovado pelo Sumo Pastor é o nosso alvo maior, e esta
deferência se concretizará um dia, lá nos céus, aos que receberem a
incorruptível coroa da glória. Não tente dominar o seu rebanho. “Aos
presbíteros... admoesto eu ...  apascentai o rebanho de Deus”.

Pr. Antonio
Majela Pupin

anpupim@hotmail.com

A morte de mais de 150 mil pessoas e o desaparecimento
de um número incalculável de outras, o Tsunami que se aba-
teu sobre grande parte do Oceano Índico não foi a única des-
graça da região. Para os antropólogos, o desaparecimento de
uma etnia que ocupava as Ilhas Andaman foi um  grande
desastre para a humanidade. Nas ilhas Andaman que junta-
mente com Nicobar formam um território indiano, existia um
povo “negrito” ainda mais antigo e primitivo do que os aboríge-
nes da Austrália. Segundo informações recentes praticamen-
te toda esta população de cerca de mil pessoas foi destruída.
Inclusive uma das ilhas ocupadas por esta raça foi dividida ao
meio pelo cataclisma.

 O idioma falado por este grupo não está relacionado com
nenhum outro da região e parece que ainda não existe nenhu-
ma tradução de parte da Bíblia para o “andamano”.

Outras Tragédias
Provocadas Pelo �Tsunami�

No dia 26 de dezembro de 2004 os membros da IBRFÉ votaram
as metas para 2005 e acreditam que será o ano da multiplicação
com entusiasmo. Em sua palavra de desafio à liderança, o pastor
Rinaldo proferiu estas palavras:

“O ano de 2004 terminou. Foi um ano de muita instrução e
realizações. Observei atentamente cada um dos que ministra-
ram, lideraram e influenciaram. Descobri limitações em vários
líderes e pastores, membros de equipes e grupos-alvo. O ano
de 2004 revelou alguns ranços e mentalidade deficitária (casos
isolados), mas também revelou força, amadurecimento e pro-
vas incontestes de que estamos com o foco certo. Muitas me-
tas foram atingidas, as decisões para Cristo foram mais de 140,
o discipulado ganhou notoriedade, os grupos de crescimento
fizeram jus ao seu nome e muita gente cresceu”.

“Quero reafirmar nosso compromisso em dar frutos que per-
maneçam. Esperamos dos ministérios específicos que façam de
2005 o ano de multiplicação. Cada ministério vai atuar nos cinco
campos de ação: crentes firmes, crentes novos, crentes afasta-

dos, crentes vindos de outras igrejas e descrentes”.
“O desafio é fazermos de 2005 o ano da multiplicação. Espero

de cada um de vocês, enquanto pastores e líderes, convicção,
contundência, esforço e entusiasmo. Cada um de nós deve supe-
rar-se sendo um adorador 24 horas por dia.A Igreja da Fé é a Igreja
que vai longe porque é configurada por ministérios abrangentes e
integrados gerando atividades para todos na adoração Comunhão
evangelização.Trata-se de uma igreja que abre espaço para todos
se expressarem com liberdade. É um lugar de desenvolvimento dos
dons e ministérios de forma dinâmica e prática”

“Nos ministérios são desenvolvidos vínculos de amizade que
são essenciais para a nossa vida. Além de “pequenos grupos”, a
IBRFÉ trabalhará em 2005 com a mentoria em evangelismo e
discipulado. Sessenta irmãos já foram treinados para trabalhar
com: mentor + discípulo + aspirante. Isto quer dizer que todos os
dias temos irmãos mentoriando, discipulando e evangelizando...

Perseguiremos as metas aprovadas e faremos de 2005 o
ano da multiplicação com entusiasmo”.

Ano 30 � Jubileu de Pérola
A Igreja Batista Regular da Fé em Mossoró-RN, chega a 30 anos e comemora Jubileu de Pérolas.
O Pr. Rinaldo Bezerra da Silva, seu titular desafia o povo a fazer de 2005, o ano do entusiasmo.

 Outro grande desastre provocado pelo “Tsunami” foi o
aniquilamento de milhões de árvores, principalmente coquei-
ros, fonte de renda de grande parte da população da região.

Ao sul do Oceano Índico desapareceu também um incalculá-
vel número de pinguins que habitavam pequenas ilhas, assim
como constatou-se a morte de centenas de baleias, que atingiu
inclusive a costa da Austrália. Embora na Bíblia haja muitas refe-
rências a este tipo de acontecimento, a humanidade está perple-
xa e não encontra explicações. Embora pareça que o Brasil
esteja isento a este tipo de desastre não devemos esquecer da
ameaça constante de dois vulcões nas Ilhas Canárias, que, caso
entrem em erupção provocarão gigantescos “tsunamis” que atin-
giriam toda a costa brasileira, principalmente grandes centros
urbanos como Fortaleza, Recife, Maceió e até o Rio de Janeiro.
Que o Senhor tenha misericórdia do Brasil.

Apascentar ou Dominar?

Não vou falar em nome de religiões, mas em nome de Al-
guém que tem tudo para merecer a confiança de todas as pes-
soas do mundo. Esse Alguém, já falou há cerca de dois mil anos.
E, quase sempre, ao terminar os seus ensinos, Ele dizia: “Quem
tem ouvidos para ouvir, ouça.” E, entre outras coisas, Ele falou
sobre os dias de Noé nos quais Deus interveio com um dilúvio,
tentando salvar as gerações futuras. E, falando dos dias quan-
do Ele estivesse perto de voltar a este mundo, disse: “Pois
assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do
Homem...”. Podemos ver o que estava acontecendo no tempo
de Noé: “A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de
violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida...”.  Por
120 anos Noé pregou e, não o ouvindo, não entraram na arca,
então veio o dilúvio e os levou. (Mt. 24:37- 39).

Também, nada percebiam, antes de Deus intervir em Sodoma
e Gomorra e nem deram ouvidos a Ló, que desaprovava aque-
las práticas, que Deus já não podia tolerar. Quando dois anjos,
em forma de homens, entraram em Sodoma para tirar Ló e famí-
lia e salvá-los do justo juízo de Deus, algo chocante aconteceu:
Julgando que aqueles anjos eram homens, todos os moços e
todos os velhos vieram de todos os lados e pediram a Ló que
lhes entregassem os dois “homens” para – disseram – “que
abusemos deles.” Ló lhes entregou as duas filhas virgens, mas
eles as rejeitaram e se arremeteram contra Ló para agredí-lo.
Mulheres já não atraiam aqueles “sodomogomorreanos.” E como
homem com homem não geram, o homossexualismo garante um
genocídio mundial.  Os anjos, então, os feriram de cegueira e,
tirando Ló e família da cidade, Deus a destruiu com uma chuva
de fogo e enxofre (Gênesis.19:1-28). E Jesus, se referindo a
esse acontecimento, disse: “Assim será no dia em que o Filho
do Homem se manifestar” (Lucas 17:30). Assim vimos que a
gota d’água, para a intervenção de Deus sobre Sodoma e
Gomorra, foi o homossexualismo. “Quem tem ouvidos para ou-
vir, ouça.”

O que estamos testemunhando nos dias de hoje? E,  de
novo, Àquele que é Digno de nossa total confiança – se quise-
rem dar-LHE crédito – passo a Palavra. Em Lucas 21:11 Ele fala
que, antes de vir o fim, haveria terremotos, epidemias, e fomes
em vários lugares; coisas espantosas  ( A ênfase é minha)  e
grandes sinais no céu.

Agora ouça o que Lucas registrou aí no cap. 21:25-28 em
que Jesus fala que haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas;
e que, sobre a terra, haverá angustia entre as nações em per-
plexidade POR CAUSA DO BRAMIDO DO  MAR E DAS ON-
DAS  (Permito-me a caixa alta e o itálico). Disse ainda que ho-
mens desmaiariam de terror e (minha a ênfase no e) pela ex-
pectativa das coisas que sobrevirão ao mundo.

 Após o TSUNAMI já se pergunta: “O que virá depois?” Quan-
do Ele fala de “coisas espantosas” e do “bramido do mar e das
ondas”, seria de todo prudente um minuto de meditação. Depois
de falar que os poderes do céu serão abalados, declarou que
Ele será visto vindo numa nuvem com poder e grande glória. Um
proceder deveras sábio seria preparar-se para recebê-LO.

Contudo, algo mais inquietante do que o espantoso TSUNAMI,
o Novo Testamento, nas palavras do apóstolo Paulo declara que
haverá: “Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de
ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus,

Tsunami � A Onda Que Assustou
descerá do céu, e os mortos em
Cristo ressuscitarão primeiro; de-
pois nós os vivos, os que ficar-
mos, SEREMOS ARREBATADOS
(caixa alta, minha) juntamente com
eles, entre nuvens, para o encon-
tro do Senhor nos ares, e, assim,
estaremos para sempre com o Se-
nhor” (I Tessalonicenses 4:16,17.

Já imaginaram? - Milhões de
pessoas, em todo o mundo, desa-
parecerão de repente! Esse arre-
batamento será o maior de todos
os sustos e nem se pode compa-
rar com o TSUNAMI. Seria mais do

Continuação da página 1

que prudente pensar no que fazer antes desse vindouro acon-
tecimento. Eu aconselharia ouvir e obedecer a única ordem que
Maria, a mãe de Jesus, nos deixou: “FAZEI TUDO O QUE ELE
VOS DISSER.” (João 2:1-5). E a primeira coisa que Ele nos
pediu para fazer, aliás, básica para quem quiser ser salvo, foi:
“Arrependei-vos e crede no evangelho” (Marcos 1:14,15), di-
zendo antes: “O reino de Deus está próximo.”

Nunca deveriam os homens ficar desapercebidos quanto
ao que está para vir, como aconteceu à hora do TSUNAMI;
deveriam, antes, lembrar do que Jesus disse: “Por isso, ficai
também vós apercebidos; porque, à hora em que não cuidais, o
Filho do Homem virá” (Mateus 24: 44). Vejam o que acontecerá
aos que O rejeitaram, logo após o arrebatamento: “Logo em
seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua
não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e
os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu
o sinal do Filho do Homem; todos os povos da terra se lamenta-
rão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu,
com poder e muita glória” (Mateus 24: 29,30).

Lamenta-se o não ter sido dado qualquer aviso sobre o
TSUNAMI, mas sobre a 2a  vinda de Cristo, com sua igreja e com
todos os anjos com Ele, já faz pouco mais de 2 mil anos que o
aviso vem sendo dado (Mateus 25:31 e outras passagens).
Tendo voltado, ele estabelece seu reino de mil anos sobre a
Terra. A partir daí, então, haverá paz e segurança no universo
redimido por Deus - o povo comprado pelo seu precioso san-
gue, chamado IGREJA (Atos 20:28).

APELO FINAL
 Una-se ao povo que espera o melhor: Ficar para sempre

como Senhor (I Ts. 4:17,18).
 Não escolha ser deixado e, antes de ser banido para sem-

pre de Deus, enfrentar o Anticristo – a quintessência do enga-
no – em quem todo mundo vai crer, e a decepção mais amarga
que o mundo já teve, arrependa-se e creia no Evangelho (I
Ts.2:1-12). Impõe-se, neste ponto, a leitura de II Ts. 1:7-10).
Faça a melhor escolha: Crer nAquele que é a Pessoa mais
DIGNA deste universo, embora a mais rejeitada (Isaías 53). Ele
morreu por nós e, se O aceitarmos, como suficiente Salvador,
ficaremos purificados de nossos pecados e livres da maldição
eterna ( I João 1:7 e Romanos 8:1).

 Ouça quem puder ouvir.

Pr. Gérson Rocha
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O autor é pastor da Igreja Batista no Horto do Ypê � São
Paulo � SP. Bacharel em Teologia e Licenciado em Letras.

Lembro-me como se fosse hoje, o dia em que fiz uma
declaração de amor para a namorada. Comprei uma rosa
e a deixei escondida no banco de trás do carro. Ofereci-
me para buscar a Sandra no trabalho e levá-la até o metrô
Jabaquara. Ela estudava a noite no Seminário Batista �
centro de São Paulo. Assim que estacionei, disse para a
minha querida: �Não tenho prata, nem ouro, mas o que
tenho te dou: o meu amor!� Incrível, ela aceitou!

Quando amamos alguém, procuramos agradar, a ami-
zade cresce e vira compromisso. Aquela pessoa está sem-
pre em nossa memória, em nossa lembrança e gostamos
de ficar pensando na(o) amada(o). Temos a maior satisfa-
ção em falar de um grande amor para os outros.

Em relação a Jesus, não deveria ser assim também?
Ele é o Noivo da Igreja, Ele é o Amado Salvador, Ele é
Conselheiro, Cavalheiro, Ele é o Filho Amado do Pai...
Ele nos amou tanto a ponto de assumir a culpa em nosso
lugar. Ele morreu para nos dar vida e está vivo, demons-
trando continuamente o seu cuidado por nós.

Deus nos criou com a capacidade de amar: amar o
cônjuge, amar as crianças, amar a natureza, amar a arte,
uma boa música, apreciar um quadro bonito... Se ama-
mos o criador, amamos também a beleza da sua criação.

Já parou para pensar, qual a maior força positiva que
existe no mundo? Todas as pessoas reagem positivamen-
te ao amor. Jesus disse: E eu, quando for levantado da
terra, atrairei todos a mim mesmo� � Jo 12.32. Isso mes-
mo! Somos atraídos de maneira irresistível, pois nada
persuade mais do que o ágape divino.

O cristianismo é uma �revolução do amor� e não há
nada mais importante em todo o mundo!

O sentido da palavra amor tornou-se tão vulgar que
adquiriu um sentido interesseiro e egoísta. Usa-se a pala-
vra referindo-se à sexo, como se amor fosse um simples
ato de prazer erótico. Em outros exemplos, a palavra amor
é ligada a recompensas, receber algo de volta. O amor
que a mídia apresenta não mede esforços para distorcer
e corromper o seu significado.

O amor de Deus é puro, santo, incondicional. Ele deci-
diu nos amar. É uma decisão, algo relacionado a com-
promisso e entrega voluntária.

Certa ocasião, Jesus perguntou a Pedro: Você me
ama? Ele está profundamente interessado em saber se o
amamos de coração ou se �fazemos de conta.�

Como podemos saber se amamos a Jesus? Tal-
vez as seguintes respostas nos ajudariam:

1. Falamos com naturalidade e com freqüência: Eu te
amo Jesus!

2. Não vemos a hora de conversar com Ele, abrir o
coração como se estivéssemos falando com o melhor
amigo.

3. Queremos obedecê-lo por prazer e não por obriga-
ção, agrada-Lo é o nosso maior interesse.

4. Lemos com interesse a �Carta� destinada a nós � a
Bíblia.

5. Antes de tomar uma decisão, queremos ter certeza
de que Ele está de acordo.

6. Nosso desejo é conhecê-lo mais, passar mais tem-
po juntos.

7. Não conseguimos deixar de mencioná-Lo � não de
maneira vã - mas proveitosa em nossas conversas e ações.

Senhor, quero amá-Lo cada vez mais, pois somente
quando o doador é mais importante do que a dádiva, po-
derei amar com muito mais dedicação os meus outros
amores: esposa, filhos, irmãos, amigos, pessoas... O
Senhor é a fonte inesgotável do amor verdadeiro.

O SenhorO SenhorO SenhorO SenhorO Senhor, meu, meu, meu, meu, meu
maior Amor!maior Amor!maior Amor!maior Amor!maior Amor!

Tudo começou quando o irmão Raimundo Santos Sá Barreto
e sua esposa Vanda da Silva Barreto, irmão Renato Sá Barreto
(em memória), irmãs Sofia (em memória) e Clarice chegaram à
cidade de Simões Filho em abril de 1989, para rever os seus
familiares. Aproveitando aquela oportunidade, esses irmãos
falaram de Jesus e foi marcado para o domingo seguinte um
culto que seria realizado ao ar livre em frente a residência da
dona Eunice que hoje é membro da igreja. Naquele culto a
Deus houve várias decisões de crianças, jovens e adultos. Ini-
ciou-se então o ponto de pregação Batista Bíblico em Simões
Filho, que teve seus primeiros cultos realizados na residência
dos irmãos Aloiso Sá Barreto dos Santos e Irene Bonfim do
Sacramento Santos onde cada vez mais aumentava o número
de convertidos a Cristo.

Meses depois foi adquirido um terreno onde foi construído
o Templo da primeira congregação da Igreja Batista Bíblica
Monte Sinai, em Simões Filho � BA, tendo como seu diretor, o
irmão Raimundo Santos Sá Barreto, (hoje o Pastor Raimundo).

A igreja mãe (Batista Bíblica Monte Sinai) deu toda assis-
tência à congregação, enviando pessoas preciosas como: o
irmão Raimundo, que logo veio a ser Pastor e sua esposa, a
irmã Vanda da Silva Barreto, Antônio Sena e Ana Sá, Carlos
Andrade e Lúcia, Ailton Sena, Rosângela Gazineu, Eliane,
Ambrósio (em memória), Valmir dos Santos, Heloisio, Gabriel e
muitos outros queridos irmãos, para que os cultos e atividades
da congregação fossem realizados.

Em Assembléia Extraordinária, realizada no dia 03 de de-
zembro de 1994, sob a direção do Pastor Raimundo Santos Sá
Barreto, tendo como finalidade a organização da mesma em
Igreja, com o apoio da Igreja mãe, foi proposto e apoiado pelos
irmãos Renato Sá Barreto (em memória) e Maria Souza Lima, e
sendo aceito por unanimidade, aquela congregação passou a
chamar-se: Igreja Batista Bíblica Monte de Sião.

Durante esses anos, lideraram a igreja os seguintes irmãos:
� 1989 � 1994 � Pr.Raimundo Santos Sá Barreto (congregação)
� 1995 � 1998 � Pr. Raimundo Santos Sá Barreto (Igreja organizada)
� 1999 a julho de 2000- Irmão Edson Sacramento dos Santos.
� Agosto de 2000 a Outubro de 2001 � Pr Milton França
(interinamente)e o 1º vice moderador Sérgio dos Santos Ro-
cha
� Novembro de 2001 a setembro de 2004 � Missionário Ronaldo
Collins, que juntamente com a igreja Local e com todo o apoio
dos diretores do Instituto B.B. da Bahia (Pr Milton França, Pr.

No dia 27 de novembro de 2004, no templo da Igreja Batista
Maranata Independente Cristo Rei, em Várzea Grande-MT, foi
consagrado ao santo ministério pastoral, o irmão Antonio Geral-
do Pinto. O novo pastor é casado com dona Simária e tem dois
filhos, André (6) e Tiago (3). Além da formação teológica, Anto-
nio Geraldo é graduado em música pela Universidade Federal
do Mato Grosso e tem especialização em Educação Cristã.

Para a ordenação do novo pastor, o Concílio de Pastores,
moderado pelo Pr. Robert Doolittle, teve a participação dos pas-
tores: Amílcar Bragança de Vasconcelos, John C. Raehl, Richard
L. Head, Leonilson P. Leite, Miquéias Nunes dos Santos, Anto-
nio Santo Ribeiro, Anselmo Paulo de Moraes, Antonio J. Duarte
e o diácono Israel de Oliveira. O concílio, convocado pela igreja,
teve como secretário, o Pr. Miquéias Nunes dos Santos.

A Igreja Batista Maranata Independente em Cristo Rei que,
comemora seu trigésimo aniversário, foi fundada pelo missio-
nário Robert Doolittle em 1975 e já teve na sua liderança, além
do fundador, Israel de Oliveira, Pr. Paulo Castelan, Pr. Pedro
Doolittle e Pr. Paulo Ricardo Gonçalves. Desde julho de 2002 o
irmão Antonio Geraldo Pinto, que veio de Santo Antonio do
Leverger- MT, está na liderança da igreja.

Carta de
Esclarecimento
Os pastores de posição fundamentalista de

Cuiabá e Várzea Grande que assinaram esta
carta esclarecem que:

1- Como homens de Deus compromissados
com a Bíblia, vêem com tristeza o fato de que
algumas igrejas têm deixado o caminho do
fundamentalismo, e que a música contemporâ-
nea tem sido o instrumento usado por satanás
para colocar o mundo dentro das igrejas.

2- Que defendem os mesmos pontos expos-
tos pelo Pr. Rômulo em artigo escrito a esse jor-
nal intitulado �PRAGMATISMO VERSUS A PA-
LAVRA DE DEUS�, na edição 142.

3- Que não concordam, portanto com as idéi-
as expostas pelo Pr. Moisés Ribeiro, em seu arti-
go intitulado �Reflexões sobre a adoração�, na edi-
ção 144.

4- E que essas idéias não refletem a posi-
ção desses pastores, que batalham para pre-
servar a boa música dentro de suas igrejas.

Em Cristo,
Pr. Odair Alves de Souza,

Pr. John C. Raehl,
Pr. Antonio J. Duarte,
Pr. Robert Doolittle,
Pr. Peter Doolittle.

Igreja Batista Monte de Sião
�Os que confiam no Senhor, serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre� (Sl.125:1)

Humberto Viera e Pr. Vicente Paulo) trouxeram a extensão do
instituto para a cidade Simões Filho (ao lado da igreja). Louva-
mos ao Senhor por essas vidas. A aula inaugural foi em 03 de
fevereiro de 2003, com a matéria de português _ Profa. Maria
Helena (Camaçari- BA).
� Outubro a novembro de 2004 � irmão Janilson dos Santos
Lima.
� Nos dias 3, 4 e 5 de dezembro último, a Igreja comemorou o
seu décimo quinto ano de existência, realizando uma confe-
rência missionária.

A tualmente a Igreja está sob a liderança dos irmãos Edson
Sacramento dos Santos (Primeiro Vice-Moderador), e Janilson
dos Santos Lima (Segundo Vice-Moderador).

No dia 9 de Janeiro de 2005 a
Igreja Batista Regular do Horto do Ipê
em São Paulo, capital realizou o cul-
to de envio do Pr. Josué Amaral da
Silva para o campo missionário de
Presidente Prudente, onde deverá im-
plantar uma Igreja Batista Fundame-
ntalista. Pr. Josué é casado com
Eunice com quem tem três filhos: Elisa
(13) Beatriz (10) e Josué Filho (5).

A igreja do Horto já havia enviado
o Pr. Josué e sua família em 1995 para
Benjamim Constant, penúltimo muni-
cípio do Alto Solimões- AM, distante
mil e cento e sessenta quilômetros de
Manaus. O seu trabalho ali desenvol-
vido ao longo de sete anos já é co-
nhecido de todos.

De volta a São Paulo, ingressou
na AMI- Associação Missionária Inde-
pendente, aconselhado pelos seus
pastores, Edgar Donato e Gilberto
Bruno e apoiado por sua igreja. Co-
meçou a levantar sustento para defi-
nir o seu novo campo de trabalho.
Enquanto, isso, atuou na formação de
uma congregação em Taboão da Ser-
ra-SP, o Projeto Monte das Oliveiras.

Neste seu primeiro ano residindo
em Presidente Prudente, Pr. Josué

Ordenação Pastoral

Cristo Rei é um bairro de Várzea Grande com mais de oiten-
ta mil habitantes e o trabalho tem grande potencial para cresci-
mento. Vamos orar pelo novo pastor e sua família. Para conta-
tos, telefone(65) 685-0880, Rua Alves de Oliveira, 1495- Cristo
Rei- CEP- 78.118.080- Várzea Grande-MT.

dará continuidade ao levantamento
de sustento financeiro e os interes-
sados em apoiá-lo deverão entrar
em contato com a missão AMI, e-
mail: missãoami@bol.com.br, telefo-
ne/fax (11) 4123-0002, com o Pr.
Josué Amaral pelo e-mail:pastorja
@ig. com.br, ou com o Diretor de Mis-
sões, Pr. Carlos Moraes, (16) 3761-
0749, e-mail: calmo@netsite.com.br.

Na congregação de Taboão da
Serra, assumiu a liderança o irmão
Paulo Rogério Ortis que trabalhou
com o Pr. Josué desde o início fa-
zendo o seu estágio de formação
teológica e pastoral do Seminário
Bíblico Palavra da Vida em Atibaia-
SP, sendo que sua formatura acon-
teceu no final de 2003.

Paulo Rogério é casado com
Vanessa Esteves Bastos Ortis e deve-
rá ser consagrado ao ministério pas-
toral entre março e abril de 2005. Em
seguida deverá acontecer a organi-
zação jurídica da nova igreja que se
reúne em um salão alugado e come-
çar a planejar a compra de um terre-
no. Para contatos com o futuro pastor
Paulo, e-mail: prchorto@hotmail.com,
telefone (11) 5512-6520.

De São Paulo para
Presidente Prudente

Primeiro Vice
Moderador da
Igreja, Edson
Sacramento
dos Santos,
com a esposa
Jesuíta e os
filhos, Hellen
e Hudson
Filipe.

Segundo Vice
Moderador,
Janilson dos

Santos de Lima,
a esposa Antônia
Fernanda e a
filha Noemi.

Pr. Antonio, André, Tiago e Simara
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O autor é Pastor da Igreja Batista Bíblica de Vl.S.Jorge – Guarulhos –
SP,  Diretor Acadêmico do Seminário Batista Bíblico Emaús.

Mestrando em Teologia e Exposição Bíblica pelo SBPV em Atibaia – SP.

(Uma reflexão em 1 Coríntios)
Se a igreja é chamada a viver em santidade, ela tem que entender

que divisão, discórdia, dissensão, facção, etc., não faz parte de sua vida.
Paulo nos convoca para uma batalha contra a divisão na igreja. Baseado
em 1 Coríntios 1.10 .

Primeiro ele nos arregimenta para a luta; em seguida nos alerta so-
bre os inimigos e seus riscos; e por fim apresenta a estratégia que vence
a batalha. Então vamos à luta!

Convocação para a luta (v.10) - A IGREJA UNIDA EM CRISTO COMBA-
TE QUALQUER FORMA DE DIVISÃO NO CORPO.   Esta convocação usa
uma palavra interessante que pode ser traduzida como admoesto, enco-
rajo, chamar ao lado, convocar, apelar. O apóstolo estava apelando para
que os irmãos estivessem ao seu lado combatendo toda forma de divi-
são no Corpo de Cristo. Porque uma igreja dividida tem um povo espiri-
tualmente fraco e sem propósitos em comum impedindo que haja cres-
cimento integral.

Somos convocados para lutar contra qualquer forma de divisão na
igreja. Esta luta às vezes será contra atitudes que já ocupam espaço,
mas também ela tem que ser preventiva! Independente de qual seja a
situação da sua igreja, aliste-se como um soldado que peleja contra a
divisão.

Depois da convocação, vem o alerta:  Alerta sobre quem são os ini-
migos e quais seus riscos (11-17) -  A IGREJA UNIDA RECONHECE
QUAIS SÃO AS FORMAS DE DIVISÃO QUE SE APRESENTAM CONTRA
ELA. Primeiro nos deparamos com o Partidarismo (12). Ninguém sabe
ao certo, qual era o ponto de vista de cada um desses líderes citados.
Talvez não houvesse nenhuma controvérsia entre eles, a não ser pelo
povo que tinha preferências pessoais. O que sabemos ao certo é que
estavam se aliando em torno dos líderes para contender entre si.

   Em seguida vemos o problema das Falácias (13). O falatório estava
produzindo enganos teológicos, pois dividiam com suas ilusões o poder
do sacrifício de Cristo na cruz, dando ênfase exagerada aos líderes que
tinham na igreja.

   Se estas formas não fossem suficientes, ainda havia o Exagero
quanto à ênfase no batismo (14-16)

O rito do batismo podia ser mal interpretado como algo que o seu
ministro pudesse realizar por virtude própria.  O intuito das palavras de
Paulo não é depreciar o batismo, mas dar ênfase ao fato de que a prega-
ção  de Cristo, levada a efeito por ele, Paulo, não podia dar ocasião a
ninguém dizer que, por ela, o apóstolo granjeava convertidos para si.

    Por fim, outra forma de divisão foi Minimizar a importância da prega-
ção do Evangelho (17). A pregação é parte essencial e característica dis-
tintiva do cristianismo. João Crisóstomo que pregou na Catedral de
Antioquia por 12 anos antes de se tornar bispo em Constantinopla em 398
d.C. disse que: “Um único meio e um único modo de cura nos foi dado (...)
e este é o ensino da Palavra. Esse é o melhor dos instrumentos, a melhor
das dietas. A pregação do Evangelho muitas vezes serve no lugar de re-
médios, etc...” Por esta razão, divisões deveriam ser evitadas, pois dimi-
nuir o valor da pregação não é recomendado nem para o pior inimigo.

    A igreja não é uma Federação de Futebol onde é formada por vários
clubes que disputam entre si. Ela é um Corpo que precisa de cada parte
para vencer! Preferência por lideranças é comum. Mas quando diz res-
peito à obra de Deus não pode provocar divisão. Aqui e ali você se iden-
tifica mais com um líder do que com outro, mas isso não pode se tornar
um problema! Nenhum líder, por mais trabalhador, honesto e amoroso
que a igreja venha a ter, pode ficar com a autoridade salvadora e
santificadora de Cristo, pois Ele foi à cruz, Ele ressuscitou, Ele é Deus!

Nós somos líderes na igreja, somos autoridade espiritual sobre os
salvos, mas não temos o direito de assumirmos a posição de Jesus na
igreja, pois Ele é o cabeça!

Depois da convocação para combatermos as formas de divisão; e
o alerta para quais são estas formas, temos ainda a estratégia de
como vencer.

Estratégia contra a divisão (10b) – A IGREJA UNIDA EM CRISTO
DESENVOLVE SEUS PENSAMENTOS E PROPÓSITOS EM PLENA CON-
FORMIDADE. Vencer qualquer forma de divisão no Corpo através de
unir os pensamentos e propósitos numa mesma direção é a solução
apresentada pela Palavra a nós. Jesus orou “...para que todos sejam
um, como nós somos um...”  (Jo 17.22). Paulo ao incentivar os irmãos
de Filipos disse: “...eu fique sabendo que vocês permanecem firmes
num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica” (Fp 1.27) .

Com este desafio é preciso chegar à conclusão que uma igreja não
tem partido de nenhuma forma; que ela  não tem dois ou mais redento-
res, apenas um, que é Cristo; que ela também não tem santos beatifica-
dos, mas líderes redimidos que exercem autoridade com o consenti-
mento de Jesus; e ainda que ela se mantém unida através da pregação
da Palavra e preservação da sã doutrina.

Estas formas de divisão podem não estar incomodando com força
sua igreja no momento, ou então, descrevem exatamente o que sua
igreja tem enfrentado. Como você pode se alistar e entrar nesta batalha
impedindo que sua igreja divida e o Diabo realize festa no inferno?

 Ajude cada irmão da igreja a olhar na mesma direção;  Contribua para
que o amor seja distribuído igualmente a todos; Conduza a igreja para que
todos andem num mesmo ritmo; Lute para que  todos falem a mesma língua.

Queridos, Não há comunhão sem transparência na comunicação Ef
4.25 “Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verda-
de ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo”.

“Uma igreja unida em cristo combate toda forma de divisão no corpo”.

O grupo religioso dos Russelitas, conhecido no Bra-
sil como Testemunhas de Jeová, é um dos que atuam
mais agressivamente na propagação de suas crenças
através da página impressa. Eles possuem a maior grá-
fica do mundo e produzem 42,4 milhões de exemplares
das revistas, Despertai e Sentinela, mensalmente, em
134 diferentes idiomas. O número de adeptos passa de
seis milhões e aqui no Brasil é um movimento revitalizado
nos últimos anos. Sem dúvida, a impressão em larga
escala e distribuição sistemática da sua literatura é res-
ponsável pelo surpreendente crescimento.

O ministério Levando a Preciosa Semente, que nas-
ceu na cidade de Milford, Ohio, nos Estados Unidos, em
1973, chegou ao Brasil em julho de 2004 através do
missionário Terril Nathan Rose, da Igreja Batista Inde-
pendente de Ribeirão Preto-SP.

Nos EUA o ministério tem gráficas, em Milford e outra
em El Paso, Texas. As duas juntas, produzem cerca de
quatro milhões de porções da Palavra de Deus, entre
Bíblias e outros, a cada ano. O alvo deste ministério é
saturar o mundo com a Palavra de Deus com distribui-
ção gratuita, incluindo, além de Bíblias e porções, folhe-
tos evangelísticos e material para discipulado, auxilian-
do as igrejas locais.

A vinda para o Brasil começou em 2002, quando al-
guns representantes do ministério visitaram o Brasil e,
em contato com o Pr. Terrill, em Ribeirão Preto, foi dado
o passo inicial que viabilizou a distribuição de Bíblias,
Novos Testamentos e livretos contendo o Evangelho Se-
gundo João e a carta de Paulo aos Romanos.

APOIO
Nos EUA, cerca de uma centena de igrejas apóiam

financeiramente o ministério. Aqui no Brasil, será necessá-
rio o envolvimento de muitas igrejas para dar suporte finan-
ceiro ao trabalho. Há despesas com os aluguéis dos de-
pósitos para o material, alfândega, embalagem para distri-
buição, correio (ou transportadora). O sustento levantado, a
princípio não será para os obreiros responsáveis, Mário
Donizeti Baio e Daniel Moraes, mas para a logística. O
material é doado para o Brasil, mas há todos estes custos
para viabilização do armazenamento e distribuição.

No mês de julho de 2004 chegou a primeira remes-
sa de material, 80 mil exemplares de João e Romanos.
Metade está armazenado e sendo distribuído a partir de
Ribeirão Preto e a outra metade através do missioná-
rio, John C. Raehl, de Cuiabá-MT.

O irmão Mário D. Baio está visitando as igrejas para
divulgar o ministério e levantar recursos de apoio. No
dia 14 de novembro último foi realizada a primeira visita
oficial na Igreja Batista Independente de Serrana – SP.

ORAÇÃO
Todos os interessados em ver este ministério cres-

cendo, precisam incluí-lo nas suas orações, pois há,
além dos custos financeiros já mencionados, uma ver-
dadeira batalha burocrática com as alfândegas, tanto
aqui no Brasil, para liberação do material, como nos
EUA quando do despacho. Apenas para dar um exem-
plo, uma grande remessa de Bíblias não pode ser re-
metida dos EUA para o Brasil, porque faltava a frase:
“Material para Distribuição. Proíbido a Venda!”

PLANOS
O alvo principal do ministério Levando a Preciosa

Semente, aqui no Brasil, é conseguir montar uma gráfi-
ca para imprimir esses materiais aqui mesmo, o que
diminuiria cinco vezes o custo final.

O OBREIRO
Mário Donizeti Baio, antes da conversão, era líder de

uma banda de rock em Ribeirão Preto. Depois de salvo
pela graça de Deus, (1999), entrou no Instituto Batista
Ebenézer para estudar teologia (2001-2003) e hoje tem
uma empresa de Distribuição de Folhetos. Como tra-
balha apenas três dias por semana, dedica o restante
do seu tempo para os trabalhos do ministério levando a
Preciosa Semente.

COMO PARTICIPAR?
Os pastores das igrejas batistas fundamentalistas que

quiserem receber materiais para distribuição deverão cadas-
trar-se solicitando informações nos seguintes endereços:

Levando a Preciosa Semente
Rua Veiga Miranda, 786 – Campos Elíseos

14085-200 – Ribeirão Preto – SP
E-mail: levandobr@hotmail.com

Telefone (16) 3967-2042
Aqueles que quiserem conhecer o ministério nos

EUA, há uma página na internet: www.bpsmilfor.org,
onde há fotos e dados em inglês.

Com uma população urbana de 28.554 habitantes ,
Igarapava é uma cidade que está sendo alcançada com
o evangelho da graça de Deus através do trabalho mis-
sionário do Pr. Leonilson Pereira Leite e sua família.

Aos 132 anos de idade, Igarapava tem uma pequena
porcentagem de evangélicos e precisa das orações do
povo de Deus espalhado por todo o Brasil. Pr. Leonilson,
juntamente com sua esposa, Célia e os três filhos, Lean-
dro (22), Bruna (17) e Larissa (11) foram enviados pela IBI
de Franca, através da AMI e iniciaram o trabalho de im-
plantação de uma Igreja Batista Fundamentalista em
Igarapava no dia 8 de fevereiro de 2000, apoiados espiri-
tualmente e financeiramente por diversas outras igrejas.

Atualmente congregam cerca de trinta pessoas em
um salão alugado e a igreja está construindo um templo
provisório em terreno próprio adquirido com este apoio
das igrejas. Segundo o Pr. Leonilson, o templo poderá
ser inaugurado agora em fevereiro de 2005, por ocasião
do quinto aniversário do trabalho. No dia 5 de dezembro
de 2004 foi realizado mais um batismo, ocasião em que
cinco novos irmãos foram arrolados.

Estratégicamente, Igarapava tem condições de se tor-
nar  a base para alcançar, pelo menos, quatro pequenos
municípios ao seu redor: Aramina-SP (9 Km), Delta- MG
(10 Km), Buritizal- SP (13 Km) e Conquista- MG (25KM).

O novo endereço da igreja, a partir de fevereiro, será
a Avenida Dr. Pereira Rebolças, 1917, no Bairro Alto Igati,
uma região populosa da cidade e com maiores possibi-

lidades  para alcançar crianças e adolescentes.
Igarapava significa, Porto de Canoas e nós espera-

mos que venha a ser um porto seguro para alcançar
aquelas cidades fronteiriças dos estados de São Paulo
e Minas Gerais.

Contatos pelo telefone (16) 3172-6006.

Uma Igreja Unida Em Cristo Combate
Toda Forma De Divisão No Corpo

Levando a Preciosa Semente

Igarapava Para Cristo

Sede do
Ministério

Da esquerda
para a direita,

atrás:
Rodolfo

Vinicius (16),
Mario Baio,
Regina
Eleuza.

Os dois filhos
menores à
frente,

Victor (3) e
Vitória (2)

Irmãos da Igreja Batista em Igarapava no dia do batismo

Batismo no Rio Grande, fronteira
dos Estados de São Paulo e Minas



Enviem as notícias por e-mail:
jornaldeapoio@yahoo.com.br, ou pelo correio:
Caixa Postal, 125 -CEP 14300-000 - Batatais-SP
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APOIANDO IGREJAS

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

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

www.missaoami.com.br

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

OS 10 HÁBITOS DAS
PESSOASALTAMENTESAUDÁVEIS

Walt Larimore
Traci Mullins
Editora Vida

Rua Júlio de Castilhos, 280 �Belenzinho
03.059-000-SãoPaulo-SP
Telefax (11) 6618-7000
www.editoravida.com.br

O Dr Larimore apresenta princípios práticos
que acumulou ao longo de décadas de exer-
cício profissional e oferece, neste livro, con-
selhos úteis para avaliar como está a saúde
no campo espiritual, emocional e físico.

PROFECIABÍBLICA
Dave Hunt
Norbert Lieth
Roger Liebi

Alexander Seibel
Actual Edições
Caixa Postal 1688

90.001-970- Porto Alegre-RS
Tel (51) 3241-5050- Fax (51) 3249-7385

www.chamada.com.br
Os autores levam você a entender as co-
nexões proféticas na Bíblia.Ela não trans-
mite apenas história, pois falamuito de coi-
sas que irão acontecer no futuro.

TEOLOGIA DA IGREJA
Dewey M. Mulholland
Shedd Publicações

Rua São Nazário,30- Sto Amaro
04.741-150- São Paulo-SP
Fone (11) 5521-1924

E-mail:sheddpublicacoes@uol.com.br
Dificilmente umpastor lerá este livro semque-
rer mudar e alinhar mais estreitamente o seu
pensamento e a sua prática eclesiológica.

Caracaraí- RR
A Igreja Batista Bíblica de Caracaraí é uma igreja indepen-

dente e fundamentalista, organizada em 1985 pelo missioná-
rio Bill Smith. Por ela já trabalharam os pastores Raimundo
Ângelo, Raimundo Alves e Antonio Luiz. No momento a igreja
está sem pastor e em oração para que o Senhor supra essa
necessidade. O trabalho está, temporáriamente sob os cuida-
dos do irmão Gessé Gomes Pinheiro. Contatos: Rua Boa Vista,
440- Bairro São José Operário. CEP- 69.360-000- Caracaraí-
RR, telefone (95) 532-1095.

São Paulo-SP
A Congregação Batista Bíblica em Jardim Lucélia, São Pau-

lo, capital, sob a liderança do Pr. Paulo Arantes entrou 2005 a
todo vapor, trabalhando na construção do templo. Em breve
estarão de mudança e o espaço será maior para congregar
aqueles que estão sendo salvos.

Pouso Alegre-MG
Dia 14 de fevereiro será uma data histórica para os Batistas

Bíblicos, pois terão início as aulas do primeiro ano letivo do
SEBABI � Seminário Batista Bíblico que funcionará nas depen-
dências do Acampamento Arco-Iris em Pouso Alegre-MG no
regime de internato. Seis cursos serão oferecidos nas áreas
pastoral, missões e educação cristã, sendo três a nível de ba-
charelado e três a nível de lecenciatura. Maiores informações
no site daCBBN-www.cbbn.org.br, e-mail: edson@itelefonica.com.br
ou pelo telefone (35) 9984-7784.

Canoas-RS
O Pr. Jeffrey Barker iniciou o trabalho de implantação de uma

nova igreja no bairro Guajoviras em Canoas- RS no mês de
setembro de 2004. Portas estão se abrindo para a evangelização
em escolas e o grupo de participantes cresce a cada mês. O
apoio de outras igrejas da região tem sido fundamental e, prova-
velmente, em breve, uma nova igreja estará nascendo.

Morro Agudo-SP
Com base na Igreja Batista Independente em Morro Agudo-

SP, sob a liderança do Pr. Almir Nunes, novas igrejas estão
sendo implantadas naquela região.Primeiro foi Nuporanga, que
surgiu como congregação da IBI em Orlândia-SP com o apoio
da IBI em Morro Agudo.Agora foi a vez de São José da Bela
Vista que no dia 19 de dezembro recebeu a inauguração do
salão para cultos localizados na praça central. Uma equipe de
trabalho tem levado a sério este ministério e o Senhor tem retri-
buído com grandes bençãos.

Ibiraci � MG
O Pr. Wanderley Borges Faria, missionário da MBIB- Missão

Batista Internacional Brasileira, com sede em Limeira � SP, encer-
rou o trabalho em Divinópolis- MG e agora está dando seqüência
à implantação de uma Igreja Batista Fundamentalista Indepen-
dente em Ibiraci � MG. O trabalho foi iniciado pelo missionário
Robert Lee Smith, que agora está apoiando outro trabalho em
Araraquara � SP. Robert Smith é missionário da Missão Batista
Macedônia, dos EUA. O novo endereço do Pr. Wanderley é: Rua
Cel. Timóteo, 1110, Ipiranga � CEP 35.990-000 � Ibiraci � MG.

Barretos � SP
No dia 5 de março próximo a Reunião de Pastores e Obrei-

ros da Região de Ribeirão Preto � SP acontecerá na Igreja
Batista Ebenézer em Barretos, sob a liderança do irmão Dorian
Anderson. A última reunião aconteceu dia 22 de janeiro último
na Igreja Batista emMorro Agudo, liderada pelo Pr. Almir Nunes.
Foi uma excelente reunião com uma palestra sobre �Implanta-
ção de Igrejas� pelo Pr. Paulo Castelan e um painel com parti-
cipação dos pastores e obreiros.

Pedreira � SP
No dia 8 de janeiro último aconteceu a consagração pasto-

ral do irmão Hevaldo Lima Penido na Primeira Igreja Batista
Bíblica de Pedreira � SP. A igreja em Pedreira foi fundada pelo
missionário Estevão Trask, que já implantando outra igreja em
Hortolândia � SP e no dia 10 de fevereiro viaja para os Estados
Unidos para um período de 140 dias. Em Hortolândia, assume
a liderança, o irmão Cláudio que em breve também será con-
sagrado.

Avelino Lopes � PI
O missionário da CBBN, Pr. José Antonio Marques atua em

Avelino Lopes há mais de 30 anos. Além da igreja ali orga-
nizada, o trabalho conta com a Escola Batista Sinai, com
ensino infantil, fundamental e médio. A escola está com-
pletando 29 anos, fundada e dirigida pelo missionário. Há
muitos pastores, esposas de pastores, profissionais libe-
rais, como médicos, advogados, dentistas e professores,
entre outros que foram alunos da EBS. A Igreja tem hoje
duas congregações, uma em Curimatá, com o Pr. Jacó
Alves Dias e outra em Júlio Borges, com o Pr. Jefferson
Alves Dias e apóia cinco projetos missionários: Buritirama
� BA (Pr. Eurípedes A. dos Santos Filho), Novo Gama � GO
(Pr. Geovan Bezerra), Mansidão � BA (Pr. Diomar Pereira
de Sousa), Luiz Eduardo Magalhães � BA (Pr. Ismael José
de Sousa), Fortaleza � CE (Pr. José Barbosa S. Neto).

AMENSAGEMDE I TIMÓTEO E TITO
John Stott
ABU- Editora

Caixa Postal 2216
01060-970- São Paulo-SP
E-mail: editora@abub.org.br

O mais novo lançamento da série �A Bíblia Fala
Hoje�.Os anteriores, entre outras, do mesmo au-
tor, foram: Amensagem do Sermão do Monte, de
Atos, de Gálatas, de Efésios, de II Timóteo e de
Romanos.Complete a coleção.

AARTE PERDIDADE FAZERDISCÍPULOS
Le Roy Eims
Editora Atos

Caixa Postal 402
30.161-970 � Belo Horizonte � MG

Telefone 0800-315580
www.editoraatos.com.br

Um livro para ser estudado e levado a sério por todos
aquelesque levamasérioofuturodaIgrejadeCristo.Não
se tratadenovidade.Ele já foieditadoem1978e2002.

TREINAMENTONA IGREJA DECRISTO
Antonio Vieira de Carvalho

Editora Hagnos
Rua Belarmino Cardoso de Andrade, 108

04.809-270 � São Paulo � SP
Tel/Fax (11) 5668-5668
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Neste livro, o autor analisa a importância e o alcance
do treinamento, identificando os vários instrumentos
que operacionalizam de capacitação nas igrejas.

SUA IGREJA ESTÁ NOCAMINHOCERTO?
Jease Costa
Rua doMar, 20

04.654-060 � São Paulo � SP
Fone/Fax (11) 5686-5058 � 5686-7046

www.abbapress.com.br
Este livro acrescenta peso à bibliografia sobre a Igre-
ja. Seguro, bíblico e bem orientado, seu autor nos
encaminha por uma trilha que nos faz pensar.

Vejam uma história verídica que aconteceu nos Esta-
dos Unidos da América do Norte. Na Universidade de
Chicago �Divinity School�, em cada ano eles têm o que
chamam de �Dia Batista�. Neste dia cada um deve trazer
um prato de comida e há um pic-nic no gramado

Sempre, no �Dia Batista�, a escola convida uma das
grandes mentes da literatura no meio educacional teoló-
gico para dar uma palestra.

Num ano eles convidaram o Dr. Paul Tillich. Dr. Tillich
falou durante 2 horas e meia provando que a ressurrei-
ção de Jesus era falsa. Ele questionava estudiosos e li-
vros e concluiu que, a partir do momento que não havia
provas históricas da ressurreição, a tradição religiosa da
igreja caía por terra porque era baseada num relaciona-
mento com um Jesus que havia ressurgido, mas, de fato,
Ele nunca havia ressurgido literalmente dos mortos.

Quando concluiu sua teoria, ele perguntou se havia
alguma pergunta. Depois de uns 30 segundos, um se-
nhor negro de cabelos brancos se levantou no fundo do
auditório. �Dr. Tillich, eu tenho uma pergunta�, ele disse.
Enquanto todos os olhos se voltavam para ele, colocou a
mão na sua sacola, pegou uma maçã e começou a co-
mer.

�Dr Tillich,CRUNCH, MUNCH, a pergunta é uma ques-
tão muito simples... CRUNCH, MUNCH... Eu nunca li tan-
tos livros como o senhor leu... CRUNCH, MUNCH... e
também não posso recitar as Escrituras no original gre-
go... CRUNCH, MUNCH... Eu não sei nada sobre Niebuhr
e Heidegger...CRUNCH, MUNCH... E ele acabou de co-
mer a maçã.

�Mas tudo o que eu gostaria de saber é o seguinte:
essa maçã que acabei de comer... estava doce ou aze-
da?�

Dr.Tillich parou por um momento e respondeu com
todo o estilo de um estudioso: �Eu não tenho possibilida-
des de responder essa questão, pois eu não provei a sua
maçã�.

O senhor de cabelos brancos jogou o que restou da
maçã dentro do saco de papel, olhou para o Dr, Tillich e
disse calmamente: �O senhor também nunca provou do
meu Jesus, como pode afirmar o que está dizendo?�

As pessoas não puderam se conter. O auditório se
ergueu em aplausos. Dr.Tillich agradeceu a platéia e ra-
pidamente deixou o palco.

Você já provou Jesus ?

�Prove e veja que o Senhor é bom. Feliz é homem que
Nele se refugia�

(Salmo 34:8).

O Teólogo
e o Crente.
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� Só Ele é a minha rocha e a minha salvação...�
Salmos 62:2

Ele me visitava quase que diariamente. Chamava-se João. (*)
Como Coordenadora da escola era a mim que os profes-

sores enviavam os alunos �problema� Aqueles que não gos-
tam de estudar, não conseguem se manter atentos e além
disso, atrapalham todo o desenvolvimento da aula. Mas João
não ficava só nisso. Se o professor não permitia que ele fizes-
se sua vontade, na maioria das vezes, tornava-se agressivo,
violento e o �vá para a diretoria� tornava-se inevitável. Assim
suas visitas foram ficando cada vez mais frequentes . A princí-
pio eu o repreendia, mostrava-lhe o prejuízo que seu compor-
tamento lhe causava. Depois tentei orar com ele , mostrar
versículos e dizer que ., apesar de seus erros, Deus o amava.

Conversas com os pais não adiantavam. A mãe estava
sempre na escola, mas suas reações a cada ato errado do
filho tornavam-no mais rebelde ainda. Advertências e sus-
pensões não resolviam.

Tornei-o meu ajudante. Transmitia recados, levava docu-
mentos até a sala de aula, incumbia-o de pequenas tarefas.
Mas isso não podia continuar. O objetivo de sua presença na
escola era a construção do conhecimento, era o desenvolvi-
mento de suas habilidades e competências e ele precisava
adquirir isso em sala de aula, junto com seu professor e co-
legas. Percebi que a atenção individual que eu lhe dava o
fazia feliz e ele procurava sempre aprontar algo na classe
para poder ser mandado para a diretoria. Aos poucos acos-
tumei-me com sua presença e deixei de o aconselhar, de
orar com ele , de tentar levá-lo a conhecer verdadeiramente
a Cristo.

Os anos se passaram. Até que um dia, na minha ausên-
cia João tentou agredir um professor e ao ser controlado por
uma funcionária acabou por ferí- la. O Conselho de Profes-
sores optou por sua transferência e eu nunca mais o encon-
trei. Soube que ele havia passado por várias outras escolas
até que desistiu de estudar e o ócio e as más companhias
fizeram dele um jovem � problema�.

Tenho de admitir. Não foi surpresa quando,anos depois,
fui informada que aquele � João � , embora ainda um adoles-
cente tornara-se cúmplice de assassinato.

Hoje meus pensamentos voltam-se para aqueles dias em
que eu o tinha por perto. Como educadora reconheço a im-
portância do conhecimento acadêmico. Sei da necessidade
de se aprimorar, cada vez mais nos estudos para se conseguir
uma profissão lucrativa e a satisfação de um futuro brilhante.
Como filha de Deus e mensageira das boas novas de salva-
ção acredito que minha missão é levar a vida eterna aos cora-
ções através do sangue do Senhor Jesus Cristo.

Não é por acaso que Deus me permitiu viver experiênci-
as assim. É, também para dizer a vocês, queridas irmãs, e a
mim mesma que só aquele que � está em Cristo é nova cria-
tura� e será capaz de lutar contra as adversidades, quebrar
os elos do pecado, tirar força da fraqueza e vencer.

Que o Senhor renove as nossas forças e nos desperte
cada vez mais para a obra missionária.

(* ) O nome é fictício para preservar a identidade do jovem.

Cristo - nossa
rocha de salvação

Corria o mês de maio de
2001, quando a Primeira
Igreja Batista Bíblica em Jar-
dim Míriam, São Paulo, capi-
tal, sob a liderança do Pr.
João Amador de Melo, deu
início à Congregação Batis-
ta Bíblica em São Bernardo
do Campo-SP.

O trabalho foi se desen-
volvendo até que em abril de
2002, a igreja em Jardim
Míriam decidiu enviar o irmão
Fabiano Jaci de Castro como
obreiro para atuar na lideran-
ça da congregação. Os pais
e irmãos de Fabiano freqüen-
tam a congregação e são
membros da igreja.

O retiro foi uma grande
benção e ficará marcado pe-
los maravilhosos momentos
de comunhão e pelas men-
sagens encorajadoras do
orador�. Essas palavras do
Pr. João Batista Nogueira, do
Templo Batista Bíblico no Rio
de Janeiro (RJ), resumem o
que foi o retiro anual de pas-
tores e obreiros da Comu-
nhão Batista Bíblica Rio-Mi-
nas realizado no último mês
de janeiro. O evento é orga-
nizado e promovido pelo mi-
nistério de acampamentos

cipantes também elogiaram
a estrutura física do Acampa-
mento El Shaday. �Não só o
excelente ambiente espiritu-
al proporcionado pelas men-
sagens tocantes do Pr. Ben
Gardner agradou, mas tam-
bém o ambiente físico foi
muito bom e gostoso: os dor-
mitórios, as paisagens e as
opções de lazer�, afirmou o
Pr. José Antônio Marques,
missionário em Avel ino
Lopes (PI). O local escolhido
para o retiro possui amplo re-
feitório, capela destinada à

RetirodePastoreseObreirosdaComunhão
Rio-Minas foi sinônimo de comunhão,
descanso e edificação espiritual

Retiro Maravilhoso, liderado pelo Pr. David Rohr. Em 2005,
foi realizado no Acampamento El Shaday, na Serra da Moe-
da (MG) e contou com cerca de 100 participantes (entre pas-
tores, obreiros e seus familiares) de 6 diferentes estados do
Brasil.

Para o Pr. Domiciano Gonçalves Silva, do Templo Batista
em Vila das Mercês (SP), �não há retiro ruim, há sempre um
melhor que o outro; mas esse foi um dos melhores que já
participei. Atualmente, esse acampamento é um dos maio-
res momentos do meio batista bíblico. Esse ano destaco os
preciosos momentos de comunhão e o nível elevado dos
estudos�. Os responsáveis pelas mensagens e palestras fo-
ram o Pr. Ben Gardner e sua esposa Kay Gardner, da Grace
Baptist Church em Rosenberg, Texas, EUA. Eles trabalha-
ram o tema �Pelos vales, atingindo o topo da montanha e
cruzando a linha de chegada�.

Como ocorre todos os anos, a comunhão sincera e trans-
parente entre os irmãos foi um dos pontos altos do retiro. �Há
uma grande abertura entre os irmãos que participam do acam-
pamento. O espaço é livre para expor problemas e orar uns
pelos outros�, comentou o Pr. Luiz Carlos Tibúrcio, da Igreja
Batista Bíblica de Betânia, Belo Horizonte (MG). Pr. Geovan
Bezerra, missionário em Novo Gama (GO), completou dizen-
do que �sempre temos um ótima recepção e a diretoria e a
equipe do Retiro Maravilhoso são sempre muito prestativos.
Todo trabalho realizado permitiu sentir a presença de Deus
em cada culto�.

Além de comunhão sadia e estudos edificantes, os parti-

realização dos cultos e reuniões e conta ainda com toda
infra-estrutura necessária ao lazer de seus freqüentares: pis-
cina, sauna, quadra coberta, quadra de areia, campo de fu-
tebol gramado, salão de jogos e um lago para pesca.

Durante o evento, foi realizada a assembléia anual da
Comunhão Rio-Minas. Nela, foram eleitos os seguintes ir-
mãos para compor a diretoria da entidade nos próximos 2
anos:

� presidente: Pr. João Batista Nogueira (Templo Batista
Bíblico, Rio de Janeiro, RJ);

� vice-presidente: Pr. Ronaldo Morais (Igreja Batista Bí-
blica em Pacheco, São Gonçalo, RJ);

� 1o secretário: obreiro José Pereira dos Santos (Congre-
gação Batista Bíblica do Calvário, Itaguara, MG);

� 2o secretário: Pr. Almir Rogério Ribeiro Silva (2a Igreja
Batista Bíblica, Vale do Jatobá, Belo Horizonte, MG);

� 1o tesoureiro: Julio César S. Souza (Igreja Batista Bíbli-
ca do Calvário, Belo Horizonte, MG);

� 2o tesoureiro: Pr. David Rohr (Igreja Batista Bíblica do
Calvário, Belo Horizonte, MG).

Depois da eleição da diretoria, foi levantada uma oferta
especial de R$ 3.000,00 (três mil reais) para ajudar o missi-
onário José Carlos Guimarães com as despesas de sua trans-
ferência de Feijó (AC) para Envira (AM).

Em 2006, o retiro de pastores e obreiros da Comunhão
Batista Bíblica Rio-Minas será realizado entre os dias 16 e
20 de janeiro. Não perca essa benção e reserve já o seu
lugar!!!

Uma Nova Igreja Está Nascendo
Almas estão sendo salvas

e edificadas e as bênçãos do
Senhor são crescentes. O
grande desafio agora é a
compra de um terreno para a
construção de templo. Há um
terreno na mesma avenida
da congregação que seria o
ideal para esta nova igreja
que está nascendo.

A congregação conta hoje
com mais de trinta membros
e uma frequência média aci-
ma de 60 pessoas nos prin-
cipais cultos. No próximo
mês de maio de 2005 o tra-
balho comemorará quatro
anos e espera-se que, como
presente a aquisição do ter-

reno já esteja concretizada.
Estejam orando pelo

obreiro, Fabiano Jaci de Cas-
tro que foi salvo através do
ministério da Igreja Batista
Bíblica de Vila Rosa, São
Bernardo do Campo SP, lide-
rada pelo Pr. Pedro Pereira
da Silva e formado em Teo-
logia pelo I.B.M. de São Pau-
lo, onde estudou entre 1998
e 2001.

A congregação está loca-
lizada à Avenida Álvaro Gui-
marães, 958-Planalto, S.B. do
Campo. Para correspondên-
cia : Rua Aneda, 221, casa 1
� Calux- CEP 09.895-280-
São Bernardo do Campo-SP.

Participantes do Retiro de Pastores e Obreiros em Moeda-MG

Fabiano Jaci de Castro

Retiro da JUBBESP
Sob o tema, �Missões e

Atualidades�, a Junta Batista
Bíblica do Estado de São
Paulo, realizou o Retiro de
Pastores e obreiros nos dias
24 a 28 de janeiro último no
Hotel Fazenda Vale dos Ce-
dros, Paraibuna-SP.

O evento que contou com
a participação de 140 pesso-
as entre pastores, missioná-
rios, esposa e filhos, tratou
de temas relevantes para a
obra do senhor. Na parte da
manhã todos os temas esta-
vam voltados para as áreas

de missões e implantação de
novas igrejas e os preletores
foram os pastores, Ebenézer
S. Rodrigues, José Cristóvão,
Walace Juliare (Batistas Bí-
blicos) e Marv Fray (Batista
Regular).

À noite, os temas foram

voltados para assuntos rele-
vantes para o momento em
que vivemos como Igreja do
Senhor Jesus: Divórcio, Cri-
ação x Evolução, Imoralida-
de e Hermenêutica. Os
preletores foram os pastores,
Delcir do Couto, Estevão
Barros (Batistas Bíblicos),
Antonio Pupin (Batista Inde-
pendente) e Pedro Evaristo
(Batista Regular).

Para as senhoras as pales-
tras foram proferidas pela irmã
Gildete Malves, da Primeira
Igreja Batista Bíblica Nova Je-
rusalém, São Paulo-SP. Para
os adolescentes, a incumbên-
cia ficou com o irmão Joel,
obreiro da Primeira Igreja Ba-
tista Bíblica em Cidade
Ademar, São Paulo-SP.

Foi uma semana de boa
comunhão sob a direção do
Pr. Roberto Castilho de Brito,
atual presidente da JUBBESP.Participantes do Retiro em Paraibuna-SP
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Pr. Rômulo Weden Ribeiro
rom@sercontel.com.br

O colunista é missionário, implantador de igrejas,
atualmente em Londrina-PR. É formado pela

Universidade Bob Jones dos E.U.A.

Fogão-a-lenha, ferro-a-
brasa, leite quente na cozinha
direto do retiro, nenhuma
agência bancária, ruas e es-
tradas de terra em uma região
montanhosa e casas simples
e sem nenhuma tranca, tudo
característico de meio século
atrás. Não há emprego e o
salário de uma senhora para
fazer todo o trabalho domésti-

Tenho certeza que a Igreja do Senhor
Jesus empenhar-se-á ao máximo para
cumprir todas as ordens das Escrituras.
Neste artigo gostaria de considerar Ro-
manos 13:1-8.

A Igreja deve dar o exemplo de ser um
�obreiro� aprovado que não tem do que
se envergonhar.

Se a sua Igreja possui CNPJ, ela está
sujeita às seguintes obrigações:

OBRIGAÇÕES ANUAIS:
1) Escrituração da contabilidade em li-

vro diário e razão, com fechamento anual
(ano civil), balanço e demonstração de
receitas e despesas aprovados por conta-
dor credenciado. Fundamentação: Decre-
to Lei 486 de 03/03/1969, Decreto 3.000/
99 (RIR - Artigos 255 e 258), Parecer
Normativo CST nº 127/75 de 27/10/1975.

2) Declaração Anual de Isenção do
Imposto de Renda.

Multa de R$ 500,00 por exercício
quando entregue em atraso; é cobrado
até cinco exercícios anteriores.

3) � Contribuição Sindical Patronal - Valor mínimo de R$
95,42. Prazo: 31/01/2005 � Sindicato das Instituições Filantró-
picas de São Paulo - INBFIR - Fone (11) 3255-5593.

Estará isento se estiver registrada, c/livro diário e obedecer
os itens 8, 12, e 13 da Portaria �TEM� 1.012/2003.

4) � RAIS � Relação Anual de Informações Sociais � referen-
te aos empregados existentes e/ou desligados ou negativa se
não possuir empregados no ano base. Prazo de Entrega: 25/02/
2005. Entregar na Caixa Econômica Federal ou na Delegacia
do Trabalho ou através do programa do site www.mte.gov.br

OBRIGAÇÕES MENSAIS:
1 � INSS sobre serviços prestados por trabalhador sem vín-

culo empregatício (a partir de maio/96) - deve ser recolhido:
20% parte da empresa (+) 11% parte do trabalhador (Instrução
Normativa DP/INSS nº 100 de 18/12/2003).

2 � Imposto de Renda descontado na fonte: Reter sobre
valores pagos a pessoa física, quando o valor for acima de R$
1.164,00; Recolher até quarta-feira da semana seguinte à data
do pagamento através do Formulário �DARF�, código 0588.
Valor mínimo para emissão e recolhimento R$ 10,00.

3 � Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP). Caso
não possua empregados registrados é obrigatório informar pela
Guia Negativa. A não entrega está sujeita a multa.

Cerca de 250 mil almas foram ceifadas em questão
de minutos em vários países da Ásia, através de um
fenômeno conhecido como tsunami. A invasão das
águas deixou um rastro de morte, miséria e doenças
entre milhões de pessoas que sempre viveram do mar
para o seu trabalho e diversão. A impotência do ser
humano diante da força da natureza é evidente des-
de um terremoto até uma estiagem prolongada no
sul do país. Os cientistas culpam os países industri-
alizados e os grandes desmatamentos que ocorrem
em nosso planeta. No entanto, a terra convive com
catástrofes naturais desde a sua origem quando não
havia população suficiente para afetar o ecossistema.
Mas de um fato os cientistas estão certos: o homem
é culpado pela manifestação de furor da mãe natu-
reza. Do mais rico ao mais pobre, do mais douto ao
analfabeto, todos os seres humanos contribuem para
as manifestações de desagravo por parte de Deus. Por
detrás de toda força da natureza, existe a mão de
Deus, controlando o percurso dos ventos e das
águas.
A natureza geme devido ao pecado que entrou no

mundo e porque o homem está cada vez mais longe
de Deus. O Apóstolo Paulo, no livro de Romanos 8:22,
diz que toda a criação geme e está juntamente com
dores de parto. Este versículo foi escrito há dois mil
anos quando já havia ocorrências de maremotos, ter-
remotos, pestes e fome. A única diferença é que nos
últimos tempos, as catástrofes naturais irão aumentar
assim como a iniqüidade entre os habitantes deste
mundo. Durante a Grande Tribulação, por exemplo, a
terça parte dos homens (aproximadamente dois bilhões)
que habita a terra irá morrer em decorrência da fúria
da natureza. A terça parte da terra, como a conhece-
mos (fauna, rios, mares e a flora) será destruída com
a queda de grandes meteoros e criaturas apocalípticas
(Apocalipse 8:8-12; 9:15-18; 12:4). O último tsunami
foi uma expressão clara da capacidade de destruição
da natureza, mas ao mesmo tempo, do poder de Deus.
Além da solidariedade universal demonstrada nes-
te momento difícil, o mundo precisaria também re-
conhecer os seus pecados, se arrepender e se sub-
meter a Deus. Mas isto não irá acontecer por agora:
�E os homens foram abrasados com grandes calo-
res, e blasfemaram o nome de Deus, que tem po-
der sobre estas pragas; e não se arrependeram para
lhe darem glória� (Apocalipse 16:9). Coincidência ou
não, a maioria dos países atingidos pelo tsunami pra-
tica religiões ocultistas, sem lugar para o Deus da Bí-
blia e para o Seu Filho, Jesus Cristo. Na prática, ne-
nhuma nação é verdadeiramente cristã, nem mesmo o
Brasil que apesar de ser um dos maiores países cató-
licos do mundo, é também um dos mais corruptos e
idólatras.
Não há salvação para o mundo! De acordo com a

escatologia bíblica, catástrofes de maiores proporções
ainda irão abalar a terra e os seus moradores. Porém,
há esperança para indivíduos que habitam este mun-
do. Jesus Cristo veio para que homens e mulheres
fossem salvos e perdoados de seus pecados. Ele pro-
mete paz e vitória nesta vida e salvação eterna após a
morte. Pior que morrer no tsunami é morrer sem Jesus
Cristo e ir para o inferno. Keith Lambert, voluntário in-
glês na Tailândia, disse: �Algumas pessoas querem
saber como é o inferno. Bem, acho que se pode
imaginar como ele seja pelo que se vê por aqui�
(VEJA, edição 1887, pg.. 63). Infelizmente, Keith
Lambert está enganado. Não podemos comparar o
tsunami ao inferno. O tsunami durou apenas alguns
segundos. O inferno durará a eternidade! Antes de um
maremoto, terremoto, doença ou um acidente que po-
dem trazer a morte, o ser humano precisa receber Je-
sus Cristo como o seu único e suficiente Salvador.
Jesus Cristo é a única saída para o mundo. Ele é a
única saída para você! Em Marcos 4:41 os discípulos
perguntaram: �Mas quem é este, que até o vento e o
mar lhe obedecem?� Este é Jesus Cristo, o verda-
deiro Filho de Deus.

SE A IGREJA POSSUI
EMPREGADOS REGISTRADOS, AS
OBRIGAÇÕES MENSAIS SÃO AS

SEGUINTES:
1 � Recolhimento do INSS sobre a fo-

lha de pagamento, através da Guia �GPS�.
Valor mínimo de R$29,00.

2 � Imposto de Renda descontado na
fonte: Reter sobre valores pagos a pes-
soa física, quando o valor for acima de
R$ 1.164,00; Recolher até quarta-feira da
semana seguinte à data do pagamento
através do Formulário �DARF�, código
0588. Valor mínimo para emissão e reco-
lhimento R$ 10,00 (outubro/02).

3 � FGTS sobre a folha de pagamen-
to: Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informa-
ções à Previdência Social (GFIP); Atra-
vés do formulário próprio ou programa
cedido pelo site www.caixa.gov.br (0800-
561041/0800-550101)

4 � Contribuição Sindical descontado
dos empregados no mês de março de

cada ano � Recolher através de formulário próprio fornecido
pelo Sindicato da classe ou adquirir em papelaria.

5 � Programa de Integração Social � PIS. Recolher 1% so-
bre a folha de pagamento, através do formulário DARF - código
8301.

6 � Pagamento dos salários dos empregados: pagar no
máximo até o 5º dia útil do mês seguinte. Cuidado com o piso
salarial estabelecido para a categoria, bem como, cumprir as
demais obrigações aprovadas pela convenção do Sindicato da
Categoria.

7 � Remessa da cópia da guia GPS ao Sindicato � A prova da
entrega é o carimbo do Sindicato na via original da empresa.

8 � Cadastro Geral de Empregados e Desempregados �
CAGED: Deve ser emitido e entregue sempre que ocorrer ad-
missão/demissão de empregado. Emitir o formulário próprio. A
entregar pode ser por correio ou através do programa do site:
www.mte.gov.br

Martinho Lopes Névoa
Membro da Igreja Batista da Graça � Jardim Morumbi - SJC
Contador especializado em entidades sem fins lucrativos,

incluindo fundações.
Qualquer dúvida ou questão o autor coloca-se à disposição

através do Email: lopesnevoa@uol.com.br,
ou pelo telefone: (12) 3942-6231

Obrigaçõesda Igreja impostas pelas leis civis

Projeto Vale do Jequitinhonha
co em uma casa rende
R$40,00 mensais. Os homens
ganham o sustento familiar
permanecendo cerca de seis
meses fora em trabalhos na
safra de cana-de-açúcar e
café no estado de São Paulo.

São Sebastião da Boa Vis-
ta, Distrito Chapada do Norte-
MG, situada a 610 km de Belo
Horizonte, vilarejo com apro-

ximadamente quatro mil habi-
tantes no Vale do Jequitinho-
nha. Este é o atual campo de
trabalho missionário do casal,
Juarez Araújo Peixoto e Musa
de Carvalho Terra Peixoto.

Ele é formado em Teologia
pelo Instituto de Treinamento
Cristão Batista Independente
em Sertãozinho-SP e Técnico
em Agropecuária pela Univer-
sidade Federal de Viçosa-MG.
Ela formou-se em Teologia pelo
Instituto Batista Ebenézer de
Ribeirão Preto-SP, Licenciatu-
ra Plena em Ciências e Letras
pela FaculdadeMoura Lacerda,
Ribeirão Preto-SP ePós-gradu-
ada em fonética pela Universi-
dade Estadual de Pernambuco.
Também passou por todos os
treinamentos da Missão Novas
Tribos do Brasil.

A irmã Musa, antes de se
casar, atuou como missionária
pela MNTB entre 1987 e 1995
em Puraquequara-AM e de
1997 a 2003 no Instituto Bíbli-

co e Missionário Macedônia
em Pernambuco.

O casal Peixoto foi para São
Sebastião da Boa Vista para
organizar uma igreja onde já
haviam oito crentes que estão
sendo discipulados. Além dis-
so, é realizado o trabalho de
evangelização e alfabetização
de jovens e adultos usando o
método Alfalit. As crianças são
acessíveis e sensíveis ao tra-
balho evangelístico e há gran-
de possibilidade de muitas de-
las se converterem a Cristo.

Além do sustento finan-
ceiro e do apoio em ora-
ções, o trabalho necessita
de livros, tanto evangélicos
como seculares .Assim, os
que puderem fazer doa-
ções, poderão enviar para
o seguinte endereço: Rua
Sete de Setembro, 86 São
Sebastião da Boa vista �
Distrito Chapada do Norte-
CEP 39.648-000, telefone
(33) 3739-2077.

A Natureza GemeA Natureza GemeA Natureza GemeA Natureza GemeA Natureza Geme!

Musa e Juarez A. Peixoto


