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Visando reunir o maior número possível de
pastores, e missionários do meio bat ista
fundamentalista, a Associação Missionária In-
dependente convidou para vir ao Brasil o  pastor
James A Vinegard, da Windsor Hills Baptist
Church de Orklahoma City nos EUA. A visão
missionária desta igreja é estimulante e desa-
fiadora, participando do sustento de 456 missi-
onários em 72 países, inclusive com 18 deles
aqui no Brasil.

Este não é um congresso da AMI .Trata-se
de um congresso dos batistas fundamentalistas
com participação  aberta para todas as missões
interessadas entre os Batistas Independentes,
Regulares e Bíblicos. Haverá espaço para

O Pr. Armando Castelan Júnior, missionário da
AMI, membro da IBI em Franca SP, ainda no proces-
so de levantamento do sustento para implantação
de uma igreja em Pedregulho SP, acaba de mudar-
se para o seu campo de trabalho. Ele espera que
até o final de 2005 consiga completar o necessário
através de parcerias com as igrejas visitadas e por
visitar. Para agendar uma visita do pastor Armando,
utilize o seu novo endereço: Rua Francisco Ferreira
Ramos, 508 – Bairro Bela Vista – CEP 14.470-000 –
Pedregulho SP, telefone (16) 9989-3756.No período

de 18 a 22 de
abril de 2005 a
AIBRECES es-
tará realizando
sua quadragé-
sima sét ima
assembléia no
Hotel Águas Vi-
vas em Cara-
guatatuba SP,
sob o tema,
“Levantai  os
Vossos Olhos
– Um Retorno à

Os pastores Sitr i  Lobato, Emídio Viana,
Raimundo Nonato e João Marinho, todos do esta-
do do Acre, e ainda o Pr. Aureliano Colaço de
Parnamirim- RN, juntamente com os missionári-
os Narciso e Evilásio e um grupo de irmãos, aten-
dendo ao apelo do irmão João Kashinawa, do povo
Jaminawa, visitaram a Aldeia Kaiapuka às mar-
gens do Rio Purus, no Estado do Amazonas. Leia
matéria na página 5.

Como pas-
tores, passa-
mos por tan-
tas dificulda-
des, correrias,
lutas, sejam
elas internas
ou externas. É
quando o co-
n h e c i m e n t o
da pessoa de
Deus se torna
o único alento
no ministério
pastoral. Nes-
te ano a confe-
rência para
pastores e lí-

No período de 31
de maio a 3 de junho
deste ano, o Hotel Ira-
cema Falls na cidade
de Presidente Figuei-
redo-AM hospedará re-
presentantes de vári-
os estados brasileiros
para a realização da
XXVI Reunião da
AIBREB – Associação
das Igrejas Batistas
Regulares do Brasil.

Neste ano, o
preletor convidado é o
Dr. Kevin Bauder, pre-
sidente do Central
Theological Seminary
de Minneapol is nos

Você precisa fazer o Curso de Auto-
Confrontação  que apresenta princípi-
os bíb l icos essencia is que podem
mudar sua vida. Se você deseja sin-
ceramente superar problemas e de-
senvolver maturidade espiritual, pre-
cisa se dispor a confrontar os seus
fracassos e falhas e efetuar mudan-
ças bíblicas apropriadas. Dessa for-

Congresso Missionário
Batista Fundamentalista

estandes de todas as missões sem nenhum
custo.Os seis preletores brasileiros pertencem
aos três grupos aqui no Brasil.

O Congresso acontecerá nos  dias 2 a 5
de agosto de 2005 no Hotel Majest ic em
Águas de Lindóia-SP. Reserve este período
para se encontrar com lideranças de diver-
sos estados brasileiros. Se você pretende
participar e não receber a ficha de inscrição
até início de abril, entre em contato com o
Diretor de Missões da AMI, Pr. Carlos A Moraes
pelos endereços:

E-mail:calmo@netsite.com.br, telefones
(16) 3761-0749 e 9165-2256 ou pela Caixa
Postal 125 – CEP 14.300-000- Batatais-SP.

De Mudança

Discipulado em Profundidade
ma, você estará apto a crescer no
Senhor Jesus Cristo e em condi-
ções de ajudar outros de modo bí-
blico e efetivo.

Os princípios bíblicos reunidos no
Curso de Auto-Confrontação  consti-
tuem o fundamento para uma mudan-
ça permanente em sua vida. Veja
como participar na página 7.

A Supremacia de Cristo
Estados Unidos e o
tema central será “A
Supremacia de Cristo”.

A coordenação do
evento na parte
logística, está a cargo
da Diretoria da AIBRAM
– Associação das Igre-
jas Batistas Regulares
do Amazonas. Para
maiores informações,
entrem em contato
com os pastores,
Dorivaldo Soares (11)
3766-5211 (e-mai l :
pr_dorivaldo@ig.com.br)
ou Mark Swedberg (17)
281-4375 (e-mai l :
markeme@terra.com.br).

Um Retorno à
Visão Missionária

Deus: O Pastor
do Pastor

Uma reflexão teológica sobre o trino Deus
e o ministério pastoral.

deres promovida pelo Seminário Batista Regu-
lar de São Paulo, tem o objetivo de ajudar-nos a
reordenar nosso ministério, pois não deve ser
a igreja nosso principal foco de atenção e sim o
trino Deus. Queremos que os pastores possam
extrair destas conferências, alimento para suas
vidas aprendendo a colocar-se na posição de
serem pastoreados por Deus, pois, antes de
sermos pastores, somos crentes e para ser-
mos crentes que agradam a Deus, devemos ter
um coração de adorador.

Veja como participar na página 4.

Visão Missionária”.
O preletor principal será o pastor Mark

Swedbwrg de Olímpia SP, e os seminários se-
rão  ministrados pelos pastores, Pedro Evaristo
(Definição ou Redefinição do Trabalho Missio-
nário), Pr. Timóteo Moody (Modelos de Parceri-
as no Mundo), Gilberto Bruno (Modelos de Par-
cer ias no Brasi l ) ,  Pr.  Sérgio Moura
(Envolvimento da Igreja na Obra Missionária.
Leia mais na página 4.

AIBRECES

INDÍGENAS

PASTORES

COLUNISTAS

Batistas Regulares
do Acre Fazem

Viagem Missionária

Jovens de diversos estados brasileiros estão convocados a participarem
no período de 18 a 22 de julho no Hotel Fazenda Vale dos Cedros no municí-
pio de Paraibuna SP para participarem da Terceira Conferência para Jovens
realizada pela Editora Fiel.

Neste ano, os participantes serão incentivados a viverem a diferença, atra-
vés de uma exposição dos padrões bíblicos em oposição aos valores do mun-
do moderno. Os três preletores têm larga experiência no trabalho com jovens.
Leia mais na página 5.

ConvocaçãoGeral
JOVENS

AIBREB

Pr. James A. Vineyard

Pr. Armando, Ana Lúcia e os filhos, Armando
Neto (10), Alana (8) e Arhur (3).

Pr. Mark Swedberg

Participantes da viagem ao Rio Purus

Dr. J. Scott Horrell

Dr. Kevin Bauder A Arte de Delegar

Entregando o Trono
página 7

página 3
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O editor é Diretor de Missões da AMI, Jornalista, e
Pós-Graduado em Missiologia pelo CEM- Viçosa – MG.

Tópicos

Eu havia conversado longamente com um colega de ministério acêrca
de um livro publicado em 2003, de autoria de um professor do Seminário
Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro. Um livro com lingua-
gem agressiva, quse panfletária cujo autor tem como referência cantores
de música popular brasileira como o falecido Renato Russo. É mais um
daqueles professores que se especializam em psicologia e vão dar aulas
de teologia. Até o título do livro já demonstra a intenção do autor: “A Sedução
da Imaginação Terminal – uma análise das práticas discursivas do
fundamentalismo americano”.

O autor, do referido livro, trata a teologia clássica com desprezo e des-
dém tão evidentes que fica difícil acreditar que seja realmente um seguidor
de Jesus. Parece que ele quer reinventar a teologia assentado sobre as
premissas do pós-modernismo e, para tanto, insiste em que toda a teolo-
gia resultante da vida da igreja até hoje está com o selo de validade venci-
do. Segundo o seu ponto de vista, precisamos livrar-nos de todos esses
tratados “jurássicos” de teologia bíblica e sistemática e desenvolver uma
teologia brasileira. Dá a impressão que ele acredita mesmo que Deus seja
brasileiro.

A fúria do escritor se dirige, especialmente à Convenção Batista do Sul
dos Estados Unidos onde os liberais perderam a hegemonia para os
fundamentalistas. Desde a década de setenta essa luta vem sendo trava-
da resultando, inclusive, no racha daquela convenção em 2002 e o afasta-
mento da Aliança Batista Mundial em 2004. Esses fatos históricos recentes
na América do Norte agem com a mesma fúria de um “tsunami” cujas
ondas atingem, também, a América do Sul. Aqui mesmo no Brasil já perce-
bemos um certo “abalo sísmico” na Convenção Batista Brasileira. Esse
livro é evidência disso.

O que estamos assistindo é uma nova onda de gnosticismo gerada pelo
crescimento de uma teologia especulativa que bate de frente com o
fundamentalismo bíblico e atinge todas as correntes históricas da igreja de
Cristo resultando em milhares de seitas pseudo-cristãs no meio evangélico.

No dia seguinte à longa conversa que tive com aquele colega de minis-
tério acerca do tal livro, chegou-me às mãos uma preciosidade do
fundamentalismo bíblico publicado por uma das editoras criticadas pelo
autor do livro aqui no Brasil: Editora Hagnos. O livro chegou com cheiro de
tinta, pois a primeira edição é de fevereiro de 2005 e me chegou às mãos
no dia 25 do mesmo mês. Esta obra preciosa, publicada pela primeira vez
no auge da batalha contra o liberalismo teológico entre 1910 e 1915 nos
EUA, agora está disponível em português e chega no momento exato em
que, de novo, se trava uma terrível batalha entre esses dois lados. A mes-
ma enxurrada liberal que invadia as escolas teológicas no início do século
XX, está invadindo os seminários neste início do século XXI.

O que aconteceu naqueles dias está se repetindo hoje. Até as fontes
são as mesmas. Os teólogos liberais dos nossos dias estão bebendo das
mesmas poças sujas que beberam os liberais do século XIX. Para combatê-
los, precisamos desentulhar os mesmos poços e beber da mesma água
limpa que beberam nossos antepassados: as Escrituras Sagradas.

Um dos pontos defendidos pelos fundamentalistas daqueles dias era
“a inerrância das Escrituras”. Hoje, além da inerrância,  precisamos insis-
tir na Sua SUFICIÊNCIA, pois os modernos herejes discursam a favor da
inerrância,  mas o que praticam nega-lhe a SUFICIÊNCIA. O sincretismo
predominante e o relativismo ativo perverte o Evangelho com maior sutile-
za, transformando igrejas em verdadeiros centros de recuperação psicoló-
gicos no estilo Willow Creek e Saddleback, para citar apenas algumas das
seitas psico-heréticas.

FIQUEM DE OLHO
O livro citado no Editorial , “A Sedução da Imaginação Terminal: uma

análise das práticas discursivas do fundamentalismo americano”, do
professor Alexandre de Carvalho é publicação da Horizonal Editora e
Consultoria Ltda., resultante, segundo o apresentador do mesmo, do
início de uma pesquisa do IERSAL – Instituto de Estudos da Religião e
Sociedade da América Latina. Fiquem de olho neste Instituto!

Teologia Especulativa

ENCOMENDE AGORA !
Entre AGORA no site da Editora Hagnos :

www.hagnos.com.br, telefone, passe um e-mail, fax,
ou escreva. Os endereços estão aqui: Tel./Fax (11)
5668-5668, e-mail: hagnos@hagnos.com.br, Rua
Belarmino Cardoso de Andrade, 108 – CEP 04.809-
270 São Paulo SP. Faça o seu pedido do livro “Os
Fundamentos”. A luta recomeçou! “Liberdade não é o direito de

fazer o que se quer, mas, sim,
de fazer o que se deve”

(A.D.).

“Temo mais a certos jornais que a milhares de
baionetas” (Napoleão).

“Várias vezes me arrependi dos meus discursos;
nunca do meu silêncio” (Publius Syrus).

“O destino de muitos homens dependeu de ha-
ver existido ou não uma biblioteca na casa paterna”
(Amicis).

“Sonhar com a pessoa
que você gostaria de ser é
desperdiçar a pessoa que
você é”   (Jul iana R.
Barracho).

“Corrigir ajuda; encorajar ajuda mais ainda”
(Goethe).

“Toda revolução começa com idealistas e acaba
com tiranos” (Latzarus).

“Aprendi a usar a palavra “impossível” com a
maior cautela” (Von Braun).

“Não há necessidade de ser preciso quando você
não sabe o que está falando” (Leonel Brizola).

“Um único fato pode destruir uma boa argumenta-
ção”  (Max Weber).

“Se dois homens concordam em tudo, é porque
apenas um dos dois está raciocinando” (L.B.J.).

“É impossível para alguém aprender o que acha
que já sabe” (Plutarco).

“Espera de teu filho o que fizes-
te com teu pai” (Tales de Mileto).

“Por sermos a obra-prima de
Deus, segue-se que todos os nos-
sos problemas e suas soluções são
de caráter teológico” (A .W. Tozer).

“Estou certo de que a melhor maneira de promo-
ver a união é promover a verdade”   (C.H.Spurgeon).

“O plano de Deus para a salvação não é uma de-
cisão para remediar uma situação; ele antecede a
obra da criação” (J. A Motyer).

“Os que se dedicam demais a coisas pequenas
quase sempre se tornam incapazes das grandes”
(Ralph W. Emerson).

Durante uma das reuniões de uma
grande conferência missionária, com
aproximadamente 4.000 pessoas presen-
tes, alguém da equipe organizadora se
dirige ao dirigente da programação da-
quela noite com um bilhete nas mãos, sob
os olhares atentos e curiosos da grande
multidão. Ao lê-lo, sua fisionomia mudou.
Após alguns momentos, recomposto,
anunciou com voz trêmula e entrecortada,
que um conhecido irmão missionário aca-
bara de falecer após 50 anos de trabalho
fiel. E disse mais: “E não há ninguém para
assumir o lugar dele! Quem se apresen-
tará agora para oferecer sua vida a Deus
a fim de substituir esse grande homem?”
A reunião transformou-se num grande e
emocionado apelo para missões. Enquan-
to observava e ouvia, ponderei: “Será que
aquele homem não foi um fracasso? Não
deveríamos ter pena desse ‘grande’ ho-
mem? Será que ele nunca aprendeu a
preparar sucessores e novos líderes?”
(do livro Liderança que Realiza – Roberto
A. Orr – página 9).

O conceito de liderança, em nosso
meio, normalmente, está ligado ao prepa-
ro teológico. Quando alguém pretende ir
a um seminário ou instituto bíblicos usa-
se a expressão: “Preparando Líderes”.
Se analisarmos esse palavreado, à luz
do significado do que é liderança, vere-
mos que superabundam incoerências
entre uma coisa e outra.  Em regra geral o
que acontece é o preparo do que chama-
mos “teólogos” ou catedráticos em co-
nhecimento bíblico. Isso não é mau, mas
não é o que a palavra “Líder” quer dizer.

Liderança ou Líder são palavras de
inúmeras definições. Para podermos en-
tender melhor, vamos usar uma definição
do Sr. Roberto Orr: “Líder é uma pessoa
que serve; dá um exemplo e possui uma
visão influenciadora e que transfere tal
visão, influenciando, equipando, treinan-
do, instruindo, encorajando, capacitan-
do, facilitando, energizando, fortalecen-
do, confiando, desafiando, inspirando,
motivando, edificando, desenvolvendo a
uma pessoa ou grupo de pessoas (equi-
pe) e tenta cumprir a visão, propósito,
objetivos e alvos estabelecidos”.

Agora façamos um exercício mental.
Pense nos “líderes” que você conhece.
Eles se enquadram bem na definição aci-
ma? (lembre-se que Jesus foi exatamen-
te aquilo que as palavras acima tentam
descrever para o que chamamos líder).
Eles são pessoas influenciadoras? Eles
são instrutores aprovados? Eles forne-
cem energia e empolgação para seus li-
derados? Os que estão sob sua lideran-
ça, de fato, estão sendo, a cada dia, mais
desafiados e motivados? Esses líderes
têm uma Missão e estão levando todo o

Pr. Omar Hassan Abdalla Dauaidar
abdalla@asasdesocorro.org.br

corpo ou empresa a alcançarem metas
estabelecidas?

Como o próprio Roberto Orr diz: “mui-
tos são verdadeiros monstros teológi-
cos”, não tanto no sentido do conheci-
mento, mas no da aberração e feiúra.
Muitos são ditadores, donos de igreja,
desestimuladores de surgimento de no-
vos potenciais, sem iniciativa e sem se-
guidores (são solitários). Infelizmente o
bom perfume de Cristo não exala através
de suas vidas. Têm, como o Pr. Eduardo
Luz (presidente da Missão Novas Tribos
do Brasil) diz, “Projetos de Ameba”, jus-
tamente porque ninguém consegue ver,
ou se consegue, já sabemos que são pro-
jetos para apenas esta vida.

Amados, a liderança é mais do que um
cargo. É um lugar ungido por Deus para
guiar o Seu povo. Atos 20:28 diz: “Olhai,
pois, por vós, e por todo o rebanho sobre
que o Espírito Santo vos constituiu bispos,
para apascentardes a igreja de Deus, que
ele resgatou com seu próprio sangue.” Por
este texto sabemos do alto privilégio e res-
ponsabilidade que têm os que são coloca-
dos com líderes. E 1 Pe 5:2 diz:
“Apascentai o rebanho de Deus, que está
entre vós, tendo cuidado dele, não por
força, mas voluntariamente; nem por tor-
pe ganância, mas de ânimo pronto.” Por-
tanto liderança não é a força, usando de
“politicalha”, ou de jogo de interesses para
quaisquer benefícios pessoais, visando
lucros ou a manutenção do poder.

Liderança é o lugar de um servo, gui-
ando e ensinando outros a serem ser-
vos, para produzirem mais servos, a fim
de honrarem o nome de Jesus e glorifica-
rem a Deus. Liderança é poder olhar para
trás e ver os frutos (muitas vezes peno-
sos) florescerem nas vidas daqueles que
influenciamos. É também, ao olhar para
trás, estarmos certos de que alguém con-
tinuará tão importante obra que o Senhor
nos confiou. Liderança é como a paterni-
dade: assim como não podemos olhar
para nossos filhos como propriedade
particular, fazendo o que bem entende-
mos de suas vidas, também não pode-
mos fazer o que bem entendemos da-
queles que Deus nos confiou liderar.

Gosto sempre de desafiar, quando
prego, que as pessoas imaginarem o que
se dirá deles daqui a 200 anos. Amado
pastor, obreiro, missionário (a), o que di-
rão de você daqui a 200 anos? Será que
seu nome estará na lista daqueles que hon-
raram e foram honrados por Deus? Algum
livro de história da igreja falará de você?

Gosto muito de raciocinar sobre nos-
sa influência na base da atração que exer-
cemos sobre outras pessoas. Quanto
mais atraentes, mais parecidos somos
com Cristo, porque Ele era assim. Pasto-

res legalistas, carrancudos, assustado-
res, acabam afastando as pessoas. Ana-
lise mais isto: As pessoas gostam de se
abrir e falarem de seus problemas com
você? Eu lamento quando nossas ove-
lhas preferem falar com pessoas que até
têm caráter duvidoso, porque temem fa-
lar conosco, aqueles ou aquelas que de-
veriam ser seu referencial em
aconselhamento.

Líder tem uma natureza atraente,
confiável. Ele “inspira” ações, anima os
irmãos (ãs), promove o crescimento de
todos, une as pessoas em um propósito
comum. A cada dia ele se torna mais amá-
vel e mais parecido com Jesus. O
quebrantamento dele e de todos é cres-
cente. Ele é confiante em um avivamento
constante na sua vida, na sua família, na
sua igreja e onde ele possa ter alguma
influência espiritual.

Líder, como dizem os entendidos, é
aquele que “Passa a Tocha” da liderança
para outros. Ele não a retém, temeroso
de perder poder e honras. Ele consegue
visualizar futuros líderes, a fim de colocá-
los, ou em seu lugar, ou em outros, onde
eles poderão ser bênçãos para a Igreja
de Cristo. Líder é aquele capaz de des-
cobrir homens e mulheres melhores do
que ele mesmo, a fim deixá-los, inclusive
de posse de sua posição, a fim de ir para
lugares onde outros ainda não trabalha-
ram, a fim de começar tudo de novo.

Líder é humilde. Sabe o seu lugar e
sabe do Poder de Nosso Grande Deus.
Ele ama a Causa, antes de quaisquer ou-
tros interesses pessoais ou denomina-
cionais. Essa humildade lhe conferirá
muitas bênçãos e crescimento na fé. A
humildade facilitará seus relacionamen-
tos e lhe proporcionará rapidez em ouvir,
entender e atender à voz de Deus. Com
certeza ele agradará os olhos de Deus.
Com certeza ele terá mais intimidade e
melhor relacionamento com o Pai. Como
seria bom se pudéssemos ouvir, não tal-
vez a voz audível de Deus, mas como se
fosse ela a dizer: “Eis aí o meu filho ama-
do, em quem me comprazo”.

Queridos, vamos continuar juntos
com esta visão, com a convicção de Deus
daquilo que estamos fazendo, certos de
que estamos no caminho certo - um cami-
nho de quebrantamento e perfeição, a fim
mostrarmos o bom perfume de Cristo,
exalando de nossas vidas e transforman-
do o mundo. Comece hoje! Pela fé, peça
agora (convicto de Seu poder) que o Se-
nhor o faça esta pessoa, que Ele deseja
que você seja. Creio que é apenas uma
questão de tempo, que Deus atenderá a
sua oração. Posso ver isto nas vidas de
muitos homens e mulheres ao meu redor,
que confiaram e foram atendidos.

O autor é Missionário de Asas de Socorro - Anápolis - GO

Você é um Líder ou um Fracassado?
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Este foi o tema de 2005
das conferências especiais
realizadas pela Igreja Batis-
ta Fundamentalista Cristo é
Vida em Fortaleza-CE, sob a
liderança do Pr. José No-
gueira. A programação que
envolveu todo o período do
carnaval (5 a 9 de fevereiro)
teve, pela manhã um semi-
retiro para crianças, à tarde,
programação esportiva para
os jovens e à noite, mensa-
gens evangelísticas.

Neste ano o evento da
noite teve como preletor, o ex-
padre católico-romano, Pr.
José Barbosa de Sena Neto
que é membro da Primeira
Igreja Batista Bíblica em For-

MARILÂNDIA DO SUL- PR

Delegar responsabilidade é uma arte difícil para a liderança
contemporânea. Ela consiste da ação do líder de passar adian-
te responsabilidades a pessoas capazes de realizá-las. As
muitas ocupações que a liderança do povo de exerce, muitas
vezes a impedem de passar adiante certas obrigações que
poderiam ser assumidas por outros líderes dentro da igreja.
Além disso, esses líderes poderiam fazer melhor que o pastor.

Nós não fomos ensinados a repassar responsabilidade.
Daí a grande dificuldade que o pastor, e sua equipe, tem de
delegar responsabilidade. Como os líderes não vêem seu
pastor delegando responsabilidades, antes, abraçando tudo,
eles também não aprenderam a fazer a arte do delegar.

O exemplo de Moisés é clássico (Ex 18.13-23). Depois de
uma noite de alegria com seu sogro, Jetro, Moisés começou
o dia com uma atividade que, pelo que indica, iria toma-lhe o
dia inteiro (v. 13 – “desde a manhã até o pôr do sol”.

Diante dessa situação, Jetro aparece com conselhos que
permearão a liderança em qualquer escalão, dali em diante.

Qual é o cerne do conselho de Jetro? Este é o cerne:
“Você não pode fazer o trabalho sozinho. Escolha homens e
os treine para o fazer o trabalho com você. Assim você terá
tempo para fazer aquilo que somente você pode fazer.” Ou
melhor – fazer aquilo que realmente Moisés deveria fazer.

A primeira coisa que precisamos entender é que há va-
lores na arte de delegar. Primeiro, há o benefício do traba-
lho em equipe. É interessante que Jetro pergunta a Moisés:
“Por que te assentas só?” A solidão no ministério é um mal
terrível para a liderança pastoral, não somente por levar o
trabalho sozinho, mas também por não haver com quem
repartir as lutas emocionais que todos nós enfrentamos.

Elias tinha homens sob seu treinamento. Estes eram
chamados de discípulos de profetas. Dentre os discípulos
mais destacados está Elizeu, o qual deu continuidade ao
trabalho depois da subida de Elias num redemoinho.

Davi tinha em sua equipe homens muito sábios, os quais
davam conselhos que eram acatados pelo rei.

Jesus tinha uma equipe grande que incluía até mulhe-
res no apoio. Mas junto com ele estavam doze homens, e
dentre estes havia três mais próximos dele. Foi a eles que
ele recorreu em seus momentos de maior dor. Mesmo que
eles tenham falhado neste momento, mais tarde tornaram-
se pilares da Igreja recém nascida.

Paulo tinha em sua equipe homens que foram treina-
dos por ele, em Muitas vezes foram enviados em missões
difíceis, para dar apoio às igrejas, para preparar o “terreno”
antes da chegada de Paulo. Alguns deles sofreram tanto
quanto Paulo em alguns momentos de suas vidas (At 16).

Moisés teria que perder o medo, e delegar responsabi-
lidade a outros para que o seu trabalho não se tornasse o
seu fim, mas o seu prazer.

Segundo, há o benefício físico (v. 18). Se Moisés conti-
nuasse a fazer o trabalho sozinho, ele acabaria doente, ou
viria a morrer cedo. Daí entendemos porque Jetro disse
que aquilo que Moisés fazia não era bom (v. 17).  Não so-
mente Moisés, o povo também seria beneficiado com essa
delegação de responsabilidade.

Deste modo, o povo teria líderes mais acessíveis para
resolver seus problemas. Lembre-se que estamos falando
de mais de dois milhões de pessoas no deserto, além de
muitos animais e propriedades móveis (tendas, carroças,
etc.). Então não era fácil se deslocar de longe para ir até
Moisés. Não pensemos nós que todas as pessoas tinham
sua tendo defronte da tenda de Moisés. Além disso, o povo
ficaria em pé, sob o sol do deserto, para esperar o tempo
de ser atendido por Moisés. Diante disso, é possível supor
que muitos teriam que voltar várias vezes até ser atendido
por Moisés. O texto nos dá, pelas palavras de Jetro, que
muita gente vinha A Moisés diariamente (v. 13 – “... e o povo
estava em pé ... desde a manhã até o pôr-do-sol”; v. 14 – “...
e todo este povo ... em pé ... desde a manhã até o pôr-do-
sol”). Então não era pouca a gente que procurava Moisés
para resolver seus problemas.

Terceiro, há a compreensão que não podemos fazer tudo
sozinhos (v. 18 – “... tu só não o podes fazer.”). Isso é um passo
tremendo na maturidade pastoral ou de qualquer líder. So-
mos limitados em muitos sentidos, inclusive na habilidade
para fazermos certas coisas. Quando reconhecemos que ou-
tros podem fazer melhor que nós, estamos admitindo que
Deus pode usar tanto outros quanto nós, e que Deus é sábio
em doar à sua Igreja pessoas com capacidades diferentes.

Se Moisés não tivesse atendido o conselho de seu so-
gro, será que teríamos os livros de Gênesis a
Deuteronômio? Veja que ao delegar responsabilidade,
Moisés encontrou tempo para escrever. E escreveu muito.
Até um salmo é atribuído a ele (Sl 90).

Quanta coisa você pode fazer se passar adiante res-
ponsabilidades que outros podem fazer. E certamente fa-
rão bem. Talvez melhor que você. Sua contribuição para o
povo de Deus poderá ser muito maior. O seu legado pode
alcançar gerações longínquas, como o legado de Moisés
nos alcançou (o Pentateuco).

Se Deus assim te dirigir, faça-o. Faça-o logo, por amor a
Jesus, a igreja, e a vocês mesmo (incluindo sua esposa e filhos).

A Arte de Delegar

Queria Deus
vada à construção de praças,
igrejas hospitais. Inicialmen-
te fizeram um projeto às pres-
sas para entregarem ao ór-
gão municipal competente,
mas não verificaram que o
terreno solicitado (20x40)
deixava em desperdício uma
outra parte enorme da área.

O próprio engenheiro da
Prefeitura de Fortaleza, veri-
ficou a necessidade de ser
refeito o projeto, para incluir
aquela área ociosa, para que
fosse incorporada ao terre-
no anteriormente solicitado.
A doação foi concretizada
pelo então Prefeito de forta-
leza, Dr. César Cals de Oli-
veira Neto no dia 12 de no-
vembro de 1984. A constru-
ção teve  início logo em se-
guida, começando pelo edi-
fício de educação cristã.

Em 1986, o grupo que
crescia rapidamente, come-
çou a perceber a necessida-
de de convidar um pastor de
tempo integral. Depois de
um longo tempo de procura,
sem sucesso algum, o gru-
po conheceu o Pr. José No-
gueira de Lima Filho, recém
formado pelo Seminário Ba-
tista do Cariri em Juazeiro do
Norte-CE. Convidado, Pr.
Nogueira pediu um tempo
para orar antes de decidir.

Formaturas

Em dezembro último aconteceu a formatura de 2004 do
Instituto Bíblico Maranata com 7 alunos. O paraninfo foi o Pr.
Andrew King e o orador da turma, Alexandre Oliveira que já
está com sua esposa Rejane e o filho em Cuiabá para ser-
vir ao Senhor através da Igreja Bereana Batista da capital
matogressense.

No dia 3 de dezembro último. Os Batistas Bíblicos de
Campo Grande-MS assistiram à formatura dos alunos do
Terceiro Instituto Batista Bíblico Regional. Os dois anterio-
res aconteceram nos estados do Piauí e da Bahia.

As aulas aconteceram na Igreja Batista Bíblica de Cam-
po Grande liderada pelo Pr. Samir Abdala Dauaidar e o rei-
tor, durante os dois anos, foi o irmão Gerson Moraes dos
Santos. O Instituto Batista Bíblico Regional é um ministério
dirigido pelos missionários Gary e Janete Tomberlin.

CAMPO GRANDE- MS

Formandos do I.B.M. nos cursos:
Básico, Médio e Bacharel em Teologia

Formandos de Campo Grande-MS,
no Instituto Batista Bíblico Regional

taleza-CE.A lotação foi total
em todas as noites no audi-
tório da igreja que comporta
mais de 600 pessoas.

A história da igreja Batis-
ta Fundamentalista Cristo é
Vida que hoje tem 250 mem-
bros e freqüência semanal
de 500 pessoas em cada
culto,  começou em 1978
quando dois jovens que re-
sidiam um no bairro Barra do
Ceará e outro no bairro. Con-
junto do Ceará, em Fortale-
za, tomaram a decisão por
Cristo Jesus. Seus nomes:
Iramar Carlos Monte e
Luciano Mendes Marinho.
Ambos passaram a congre-
gar na Igreja Cristã Evangé-
lica de Messejana, bairro
diametralmente oposto às
suas residências.

Iramar e Luciano com-
partilharam àquela igreja, o
desejo de abrirem uma con-
gregação em seus bairros.
Receberam o apoio e o local
escolhido foi o Conjunto Bei-
ra Rio, integrante da Barra do
Ceará. Neste ínterim, vários
pastores deram apoio àque-
les dois jovens dinâmicos.

Em 1982 eles tiveram a
idéia de solicitar junto à Pre-
feitura Municipal de Fortale-
za, a doação de um terreno
que ficava numa área reser-

Em dezembro de 1987 assu-
miu a liderança espiritual do
grupo e lá permanece até  os
dias de hoje.

O templo, de l inhas
moderníssimas chama a
atenção de todo o bairro e se
tornou ponto de referência
para a população.Sua arqui-
tetura é do tipo palhoça com
teto e ambiente circular, sem
paredes laterais, bastante
arejado, próprio para o clima
tropical de Fortaleza.

Os membros, oriundos
das várias classes sociais e
de diversos bairros são
pastoreados pelo Pr. No-
gueira e outros dois pasto-
res auxiliares: Joaquim José
Vieira e Luiz Lindolfo da Sil-
va.

A igreja, que já organi-
zou e emancipou duas das
suas congregações, uma
em 2001 e outra em 2004,
conta com vár ias out ras
congregações em desen-
volvimento e uma escola
própria para a preparação
dos obreiros, o Centro Bí-
blico Discipular.

Além disso, a igreja tem
ampla visão missionária,
participando do sustento de
vários obreiros através do
plano da Promessa de fé
para Missões.

Pr. José Nogueira

OUTRAS FORMATURAS
Solicitamos a todos os diretores das escolas teológicas que

nos enviem fotos e dados das formaturas para que possamos
fazer a divulgação. Isto ajuda a escola a ficar conhecida e desper-
ta interesse nos possíveis candidatos. As fotos podem ser envi-
adas tanto pela internet, como pelo correio. Endereços no jornal.

GUARULHOS – SP
No dia 19 de fevereiro próximo passado, celebrou-se o

culto de ações de graças pelos 6 formandos do Seminário
Batista Bíblico Emaús no templo da Igreja Batista Bíblica
em V.S.Jorge, Guarulhos-SP. O paraninfo foi o Pr.  Walace
Juliare e o orador da turma, Ricardo Balsalobre.

Um dos formandos foi o Pr. Daniel de Santis, de Campi-
nas-SP, o segundo pastor a fazer o complemento para o
Bacharelado em Teologia. O primeiro foi o Pr. Valdir Ramos.
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No princípio, Deus idealizou e declarou: Façamos o
homem a nossa imagem e semelhança. Em seguida,
criou um casal, amou-o e deu-lhe toda a liberdade para
desfrutar de uma vida maravilhosa no lugar mais encan-
tador do mundo, chamado Paraíso. A proposta  era viver
para o Amado Criador. Assim como acontece nos enre-
dos de ficção, um personagem vilão entrou em cena e
estragou a comunhão, fazendo um convite:

- Tenho algo melhor! Vivamos para o pecado!
Em conseqüência, houve a ruptura, a tragédia, a justa

expulsão do lugar ideal e cá estamos nós,  iludidos,
achando que a vida independente e auto-suficiente é
melhor.

Como Cavalheiro persistente, o habilidoso Senhor
inclinou-se para comunicar muitas vezes,  e de muitas
maneiras variando também os comunicadores: anjos,
patriarcas, profetas, eventos, situações...   A mensagem
era sempre a mesma, RECONCILIAÇÃO!

Infelizmente, o mundo tornou-se um lugar de sedu-
ção, espaço onde a Antiga Serpente transita com desen-
voltura  e ferocidade. O ser humano precisava de um
modelo, de um protótipo, de alguém que fizesse o que
Adão não fez, uma obediência perfeita , exemplar e  re-
presentativa. Então Deus envia Jesus e faz questão de
apresenta-Lo:

- Este é o meu filho Amado!
 Jesus é a materialização de Deus, a expressão exata

do seu Ser. Como não podia deixar de ser, Ele veio de-
clarar o propósito do Pai:

- Eu vim para que vocês tenham vida!
Esta é a maior notícia do mundo bíblico para o mundo

real. O Filho de Deus veio para nos levar de volta ao Pai.
Para que isso ocorresse, Ele recebeu em si o castigo
que nós merecemos por sermos pecadores. Além de
nos salvar e nos ensinar, Jesus nos  transforma para
que o projeto original,  façamos o homem a nossa ima-
gem e semelhança,  continue.

Qual é o propósito de Deus ao nos criar?  É que seja-
mos cada vez mais parecidos com o seu Filho Amado.

Porquanto aos que de antemão conheceu, também
os predestinou para serem conformes à imagem de  seu
Filho... - Rm 8.29

É por isso que os seguidores do Cristo foram chama-
dos de “cristãos”, isto é “pequenos cristos”. Segundo
Efésios 1.6, todos os filhos existem para louvor da glória
de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no
Amado.

O Criador não mudou o seu projeto anterior, ao invés
de assemelharmo-nos ao mundo e ao seu sistema, so-
mos chamados para sermos imitadores do Salvador.

Deu o ama do jeito que você é, mas Ele se recusa a
deixá-lo assim. Ele quer que você seja...  simplesmente
como Jesus – Max Lucado.

Não adianta usar produtos da Natura,  comprar lin-
das roupas no Shopping, ter um celular  do último tipo,
cursar faculdade...    se o nosso objetivo não for  sermos
parecidos  com Cristo!  Não adianta ir a igreja  assidua-
mente,  cantar  louvores bonitos, ler autores  consagra-
dos, usar belas roupas , ter um físico torneado na acade-
mia...  se Jesus não for o nosso maior ideal.

O que interessa é ser parecido com Cristo! Deveria
ser este o nosso maior sonho, pois é o maior anelo do
Senhor.

Se andarmos como Cristo andou, a mensagem da
Vida será contagiante, não sairá palavra feia da nossa
boca, nossas ações contribuirão para melhorar o mun-
do, as pessoas  perceberão  que o reino de Deus é real
e serão libertas do cativeiro do pecado; mudos vão falar,
surdos vão ouvir, mortos vão ressuscitar e assim, esta-
remos anunciando o ano aceitável do Senhor.

Por Quê Deus
Criou o Homem?

A Associação das Igrejas
Batistas Regulares do Cen-
tro Sul do Brasil estará reali-
zando sua quadragésima
sétima assembléia nos dias
18 a 22 de abril de 2005 no
Hotel  Águas Vivas em
Caraguatatuba-SP.

O Pr. Mark Swedberg será
o preletor oficial do evento.
O Pr. Gilberto Bruno, da I.B.R
do Horto do Ypê apresentará
Modelos de parcer ias no
Brasi l ,  mostrando que as
parcerias missionárias fun-
cionam bem em nosso país
mesmo com modelos impor-
tados. O Pr. Timóteo Moody,
missionário norte-america-
no que trabalha no Brasil há
dez anos, envolvido na im-
plantação de igrejas, no

Neste ano, a Conferência
Anual do SEBARSP para
pastores e Líderes, trará ao
Brasil o Dr. J. Scott Horrell,
que atuou no Brasil durante
muitos anos, tendo leciona-
do teologia sistemática na
F.T.B.S.P. (1986-97), coorde-
nando Estudos de Pós-Gra-
duação entre 1988 e 1991.
Foi professor de teologia no
SBPV (1987-93), STSCAM
(1992-96 e 2003); Co-funda-
dor da Vox Scripturae – Re-
vista Teológica Latino Ame-
ricana (1993-96), Coordena-
dor AETAL – Centros de Pro-
jetos para a América Latina
(1993-95), Professor de Te-
ologia sistemática do Dallas
Theological Seminary desde

PARA QUALQUER TIPO DE ATA: DUAS VIAS ORIGINAIS
• Ata de eleição e posse – não esquecer de acrescentar

a palavra posse. Caso a Igreja opte por uma posse em ou-
tra data, deverá haver uma outra assembléia onde conste a
palavra posse.

• Constar na ata, o tempo de mandato da diretoria eleita,
número do CNPJ da entidade. E reconhecer firma de todos
que assinam a ata: Presidente e Secretária

Emitir à parte uma relação da diretoria – seus mem-
bros deverão ser qualificados (cpf, rg, endereço, estado ci-
vil, profissão e nacionalidade) - assinado pelo presidente.

Edital de convocação  – duas vias originais assinadas
pelo presidente.

Lista de presença  – duas vias originais, e constar o nú-
mero do rg de todos que assinam. Pode ser processado no
computador uma listagem padrão pré-pronta com todos os
nomes dos membros civilmente capazes, contendo três
colunas, a saber: 1) NOME DOS MEMBROS, 2) NÚMERO DO
RG, E 3) ASSINATURA. Quem não comparecer basta escre-
ver à frente do nome (manualmente) a palavra : AUSENTE.

A IGREJA E A LEI

Observações:
• O cartório adota e exige uma ata para cada assem-

bléia; não aceita uma ata em continuação a outra, onde a
hora ou data sejam diferentes.

• O mesmo critério é quanto ao registro: sempre será um
registro para cada ata, e conseqüentemente, uma despesa
para cada registro.

• Reconhecer a firma da pessoa que assinou o requeri-
mento (Presidente).

• Caso houver a renúncia de algum membro, deverá ser
apresentada a CARTA DE RENÙNCIA com firma reconheci-
da, ou o mesmo, deverá assinar a ata correspondente, com
firma reconhecida.

Valor do registro:  Ata de posse - até 5 folhas R$ 38,00;
demais atas R$ 71,00.

Martinho Lopes Névoa
lopesnevoa@uol.com.br,

ou pelo telefone: (12) 3942-6231

Conferência Anual do SEBARSP
1997 até hoje. A par-
tir de 2004 tornou-se,
também professor
do Seminário Teoló-
gico Centro America-
no na Guatemala.É
casado com Ruth,
tem duas filhas e três
netas.

A experiência
acadêmica e familiar
do Dr. Scott contribui-
rá para que os pas-
tores e obreiros que
participarem da con-
ferência sejam
edificados e estimu-
lados no ministério.
O evento acontecerá
nos dias 20 a 23 de
junho na Igreja Batis-

ta Esperança em São Paulo,
capital.

O custo para cada parti-
cipante será de R$100,00,
incluindo: participação nas
plenárias, café da manhã,
almoço e café da tarde pe-
los quatro dias. Este valor
poderá ser parcelado em
duas vezes. Para receber o
folder e maiores informa-
ções entre em contato com
o SEBARSP, Av. Ipiranga, 877,
Terceiro Andar- CEP 01.039-
000- São Paulo-SP, pelo
site:www,sebarsp.org.br; e-
mai l :  sebarsp@sebarsp.
org.br ou pelos telefones(11)
223-4928; 3331-5463 e Fax
(11) 3331-5451.

Dr. J. Scott Horrell

47º Assembléia da AIBRECES
SEBARSP e treinamento de
jovens, abordará o tema
“Modelos de Parcerias no
Mundo”, enfatizando que em
nossos dias o mundo é mai-
or em população, mas me-
nor em suas fronteiras, uma
vez que vivemos uma socie-
dade globalizada. Diante dis-
so, faz-se necessário mon-
tar estratégias com parceri-
as internacionais. O Pr. Sér-
gio Moura, da Igreja Batista
Esperança que falará sobre
o “Envolvimento da Igreja na
Obra Missionária”, mostrará
que, por falta de entendimen-
to sobre o que é a Grande
Comissão, os cristãos pri-
mitivos acabaram se envol-
vendo em uma Grande Co-
munhão. Por isso é que

Lucas nos informa que o
Senhor teve que permitir uma
Grande  Perseguição a fim
de descentralizar a igreja de
Jerusalém (At. 8), forçando-
a em direção à Judéia,
Samaria e Confins da Terra.
A conclusão do Pr. Sérgio, e
que serve de alerta a todos
nós, é que podemos perce-
ber em nossos dias a mes-
ma urgência na obra
missionária e uma crescen-
te tendência à acomodação
na preciosa comunhão. Os
crentes precisam, individual-
mente, de conscientização e
motivação para o cumpri-
mento da Grande Comissão
para que não se torne uma
Grande Omissão.

O Pr. Pedro Evaristo, da

IBR do Tucuruvi , tratará da
“Definição ou Redefinição do
trabalho missionário” procu-
rando chamar a atenção
para nossa compreensão da
obra missionária.

Quanto ao investimento
para os que pretendem par-
ticipar da quadragésima sé-
t ima Assembléia da
AIBRECES, será de
R$180,00 a R$200,00. Crian-
ças de 6 a 8 anos, R$135,00
a R$143,50 e crianças de 2
a 5 anos, R$90,00 a
R$95,00. Há promoções es-
peciais para famílias.

Maiores informações
com o Pr. Alceu (11) 295-
4405 e 6192-2757, celular,
9136-5940. No escritório da
AIBRECES, (11) 222-7057.

Pr. Gilberto Bruno Pr. Pedro EvaristoPr. Sérgio Moura Pr. Timóteo Moody

REGISTRO DE ATA NO CARTÓRIO – MUDANÇA DE DIRETORIA
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Para você, qual é o significado da CRUZ?
O apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto combatendo as

várias divisões que existiam entre eles (1.10).  Ainda no primeiro capítulo,
veremos que a falta de compreensão da mensagem da cruz causa imatu-
ridade na igreja, gerando mais divisões. O trecho de 1.18-25 nos trará dois
alicerces que a mensagem da cruz propõe contra as formas de divisão.

O primeiro afirma que A MENSAGEM DA CRUZ SE REVELA NA REJEI-
ÇÃO DO SISTEMA HUMANO (v.18-20). Os pensamentos humanos são con-
trastados com o pensamento divino apontando para a incompreensibilidade
do incrédulo a cerca da mensagem da cruz.  O poder de Deus se relaciona
a uma avaliação de rejeição ao poder do mundo.

O poder que o mundo oferece é alta posição, dinheiro, status, etc. A
Palavra do Senhor diz que não precisamos destes elementos para experi-
mentar a salvação, pois ela é confirmada pela centralidade da cruz que
destrói a sabedoria dos sábios e reduz a pó a inteligência dos entendidos.

Queridos irmãos e amigos, a glória da igreja não está na sua sabedo-
ria, no seu poder, ou no estrelato de seus mais dignos representantes; a
glória da igreja está na cruz de Cristo!  Se você quer lutar contra divisões
na igreja ou contra o orgulho humano, rejeite o sistema insensato do
mundo e baseie sua fé na palavra da cruz.

   O segundo alicerce que encontramos afirma que A MENSAGEM
DA CRUZ SE REVELA NA ACEITAÇÃO DA PREGAÇÃO DA CRUZ (v.21-
25). A loucura da mensagem da cruz é que Deus salva os homens por
meio de um salvador crucificado. Esta verdade, novamente, contrasta
o pensamento humano que espera uma salvação por meio de obras
com o pensamento divino que decidiu salvar a humanidade por meio
do sacrifício redentor de Jesus no madeiro.

A dificuldade em aceitar a pregação ocorria nos dias de Paulo porque
os judeus era apegados a fatos concretos, estavam ligados aos milagres
do A.T.; enquanto que os gregos embebeciam-se nas filosofias, para eles
o saber era tudo (v.22). Nos dias atuais tais dificuldades perpetuam, pois
as pessoas continuam buscando subterfúgios para sua salvação, e por
isso, se distanciam da revelação bíblica acerca da graça redentora.

Conta-se a história  de um homem que antes de subir no trampolim
de uma piscina coberta para saltar e depois nadar, tinha o costume de
correr até a água e molhar só o dedão do pé. Um senhor que também
freqüentava aquele clube, um dia lhe perguntou a razão de molhar o pé
antes. O homem sorriu e respondeu: - “Há alguns anos, eu era professor
de natação de um grupo de homens, ensinava-os a nadar e a saltar de
trampolim. Certa noite fui à piscina para nadar um pouco. Não acendi a
luz porque conhecia bem o lugar. A luz da lua brilhava através do teto de
vidro. Quando estava sobre o trampolim, vi minha sombra na parede em
frente. Com os braços abertos, minha silhueta formava uma magnífica
cruz. Em vez de saltar, fiquei ali parado, contemplando aquela imagem.
Nesse momento, pensei na cruz de Jesus Cristo e em seu significado.
Eu não era um cristão, mas quando criança aprendi um cântico que me
veio a mente e me fez recordar que Jesus tinha morrido para me salvar
por meio de seu precioso sangue.

Não sei quanto tempo fiquei parado sobre o trampolim com os bra-
ços estendidos e nem compreendo por que não pulei na água. Final-
mente voltei, desci do trampolim e fui até a escada para mergulhar na
água. Desci a escada e meus pés tocaram o piso duro e liso ... Na noite
anterior haviam esvaziado a piscina e eu não tinha percebido! Tremi todo
e senti um calafrio na espinha. Se eu tivesse saltado, seria meu último
salto. Naquela noite, a imagem da cruz na parede salvou a minha vida.
Fiquei tão agradecido a Deus por me amar e permitir que eu continuasse
vivo, que me ajoelhei na beira da piscina. Tomei consciência de que não
somente a minha vida física, mas minha alma também precisava ser
salva. Para que isso acontecesse, foi necessária outra cruz, aquela na
qual Jesus morreu para nos salvar. Ele me salvou quando confessei os
meus pecados e me entreguei a Ele. Naquela noite fui salvo duas  vezes,
física e espiritualmente. Agora tenho um corpo sadio, porém o mais im-
portante é que sou eternamente salvo. Talvez agora você compreenda
porque eu molho o dedão antes de saltar na água”.

   Querido irmão e amigo, UMA IGREJA UNIDA EM CRISTO ESTÁ
ALICERÇADA NA MENSAGEM DA CRUZ, que é loucura para os perdidos,
mas para nós o pode de Deus.

Localizada às margens do Rio
Purus no município de Boca do Acre-
AM, a dois dias de viagem de batelão
de Rio Branco, capital do Acre, está
localizada a Aldeia Kaiapuka da co-
munidade indígena Jaminawa, já no
estado do Amazonas.

Recentemente um grupo de pas-
tores, missionário e irmãos em Cris-
to, de várias Igrejas Batistas Regu-
lares se empenhou numa viagem
rumo à aldeia, atendendo ao convite
de João Kashinawa, integrante da-
quela comunidade indígena. João
Kashinawa é convertido há mais de
trinta anos e conta que a aldeia teve,
no passado, missionários que tra-
balharam no local, mas há dois anos
não recebem mais a visita de ne-
nhum pastor ou missionário.

O grupo de irmãos que visitou o
trabalho foi formado pelos pastores:
Emídio Viana, da PIBR de Rio Bran-
co; Sitri  Lobato, da IBR do Aviário,
Rio Branco; Raimundo Nonato, da
IBR Bereana, de Xapuri; João Mari-
nho, da PIBR de Sena Madureira, os
missionários Narciso, Evilásio e Aír-
ton. Outros irmãos que fizeram parte
do grupo: Francisca (PIBR de Rio
Branco-AC); Arnaldo Victor (IBR
Emanuel de Rio Branco-AC);
Helenísia (de Vitória da Conquista –

Uma Igreja Unida Em Cristo Está
Alicerçada Na Mensagem Da Cruz

Nos confins da Europa, já pró-
ximo ao início da Ásia, localizam-
se dezenas e países pratica-
mente desconhecidos. Assim
como a Chechênia e recentemen-
te a Ossetia do Norte (palco de
um dos maiores massacres de
crianças dos tempos modernos)
estes países eram há pouco tem-
po totalmente desconhecidos.

O sul da Federação Russa é
composto por muitas repúblicas
e regiões semi-autônomas, en-
tre as quais destacam-se a
Chechênia, a Ossetia do Norte, a
Inguchét ia,  a Adiguéia, a
Karatchais-Tcherkesses, a

(Uma reflexão em 1 Coríntios)

III ConferênciaFielPara JovensSolteiros
Sob o tema “VIVA A DIFEREN-

ÇA”, a Terceira Conferência Fiel Para
Jovens Solteiros pretende apresen-
tar uma exposição dos padrões bí-
blicos em oposição aos valores do
mundo moderno.

Os assuntos tratados pelos
preletores são de grande relevância
para os dias atuais na vida dos jovens
em nossa sociedade e igreja. Apenas
para citar alguns dos temas que se-
rão tratados pelos preletores, Adauto
J. Lourenço, Jader Borges Filho e Mar-
cos Granconato: “Códigos Secretos:
A teoria da informação”,  “Ciência e
Fé...Se misturam?”,  “Onde vai dar este
namoro?”,  “Fatores que provocam
desvios na fé”,  “Os grandes anseios
do sábio segundo Deus”.

O local do evento será o Hotel Fa-
zenda Vale dos Cedros que oferece

piscina, piscina com toboágua, qua-
dra, saunas, salão de jogos, lagos
com pedalinhos, pesca esportiva,
tirolesa, passeios a cavalo, trilha
ecológica, entre outras opções de re-
creação e lazer para as horas de fol-
ga.

O custo para cada participante é
de R$185,00 até o dia 31 de maio.
Após esta data haverá acréscimo.
Para maiores informações, solicite
o folder com regulamentos e mais
detalhes para os participantes. Há
uma promoção especial para gru-
pos de 20 pessoas.

Editora Fiel: Caixa Postal 1601 –
CEP 12.230-990 São José dos
Campos SP, www.editorafiel.com.br;
e-mail: christiane@editorafiel.com.br
; telefone (12) 3916-4634 e Fax (12)
3936-1351.

O Clamor do Povo Jaminawa

Uma Região de Países
Desconhecidos

Kabardino-Balkária, O Daguestão
e a Calmúquia. Na região existem
ainda outros países, como a
Ossetia do Sul, a Ankhazia e a
Adzaria sob domínio da República
da Geórgia, o enclave de Nagorno-
Karabakh, de população Armênia
mas sob domínio o Azerbaidjão e
Nakhitschevan, que recentemente
declarou a sua independência.

Em praticamente todos estes
países existe um desejo muito for-
te de tornar-se países soberanos,
movimento fortemente combatido
pelo governo central de Moscou e
da Geórgia. Não muito distante
desta região está o Curdistão, divi-

dido entre o Iraque, a Turquia e o
Irã que luta há muitos anos pela
sua independência. Praticamen-
te todas estas regiões possuem
seus próprios idiomas, mas a Bí-
blia está traduzida para somente
algumas.

Felizmente que muitos destes
povos entendem o idioma russo,
o armênio, o georgio, o árabe e o
turco e nos quais podem ser en-
contradas versões a Bíblia com-
pleta. Oremos para que o Senhor
tenha misericórdia destes povos
e que muitos ainda cheguem ao
conhecimento da Palavra de
Deus.

Adalto J. Lourenço

BA) e o Pr. Aureliano Colaço, da IBR
de Parnamirim-RN que se encontra-
va no Acre a convite da PIBR de Rio
Branco.

A viagem serviu como uma es-
pécie de sondagem para constatar
a tremenda necessidade espiritual,
tanto do povo Jaminawa, como dos
ribeirinhos que vivem naquela região
inóspita da Amazônia Brasileira para
onde não há acesso por via terres-
tre, mas apenas pelos rios,  peque-
nos aviões e helicópteros.

A viagem missionária resultou

em três conversões de ribeirinhos e
no batismo de oito membros da
Aldeira Kaiapuka que foram
imergidos pelos pastores Emídio
Viana e João Marinho.

Esse clamor do povo Jaminawa
que está sendo ouvido pelos irmãos
do estado do Acre e agora ecoa para
todo o Brasil através desta matéria,
deverá servir para despertar-nos para
atendermos esse apelo, não apenas
em oração, mas também com ação.
Uma nova viagem já está sendo pro-
gramada.

Da esquerda para a direita: Pr. Sitri, Pr. Aureliano,
Missionário Narciso e Pr. Emídio Viana a bordo do Batelão no Rio Purus



Enviem as notícias por e-mail:
jornaldeapoio@yahoo.com.br,

ou pelo correio:
Caixa Postal, 125 - CEP 14300-000 -
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Este movimento começou no século XIX, entre os protestantes liberais. O Papa
João XXIII (1958-1963) afirmou que um dos seus objetivos seria o ecumenismo
com as igrejas protestantes, e nos anos 1962/1963, em pleno andamento do
Concílio Vaticano II, ele propôs que aquele conclave fizesse uma profunda revisão
de sua postura, mas diametralmente oposta ao ecumenismo protestante como
estava até então sendo praticado, no entanto, favorável ao unionismo das Igrejas
Cristãs sob “o báculo de Pedro”.

Está mais do que claro que o objetivo do ecumenismo é tentar a qualquer custo
barrar o crescimento das igrejas evangélicas, destacando este alvo direcionado
às igrejas pentecostais e, agora por último, contra o assustador crescimento das
assim chamadas ‘igrejas neo-pentecostais’. Com este propósito, nas últimas dé-
cadas, a Igreja de Roma tem aparentemente favorecido em alguns de seus seto-
res o avanço do movimento ecumenista, com medo deste quadro existente.

Não se enganem e nem se deixem ser enganados, mas o Catolicismo Romano
tem agido durante 16/17 séculos escravizando, corrompendo, enganando e des-
truindo as pessoas que se atravessam no seu caminho e atrapalham os seus
objetivos. O Catolicismo Romano se faz passar pela verdadeira Igreja fundada e
estabelecida por Cristo, mas a história registra que ela teve sua fundação por
Constantino, o Grande, no século IV da era cristã, quando se tornou um poder
temporal através da falsa “Doação de Constantino”, de Roma e da Itália Central,
quando a Igreja atravessou um dos mais negros períodos de sua história.

Aos ingênuos defensores do ecumenismo tenho a afirmar que a Igreja Católi-
ca  Romana não mudou e não mudará nunca jamais, mas está silenciosamente
preparando uma conspiração de âmbito mundial, a fim de se apossar do mundo
inteiro, desde que perdeu o controle total da humanidade, a partir do século XVI,
quando a Reforma Protestante trouxe a luz da infalível Palavra de Deus aos que
precisavam e ainda precisam conhecer a liberdade que existe no Evangelho de
Jesus (João 8.32).

Muita gente julga que o Index foi extinto depois do Concílio Vaticano II, porém a
verdade é que tudo o que foi dogmatizado no Concílio de Trento (século XVI) ainda
continua em pleno vigor nessa igreja, sob o disfarce do ecumenismo, inclusive o
dogma de que todos os hereges (agora “irmãos separados”)  devem ser sumaria-
mente liquidados, pois assim foi escrito e continua em pleno vigor: “Os católicos
romanos não têm apenas o direito, mas também o dever de matar todos os here-
ges... Excomungamos e anematizamos toda heresia que se levanta contra a santa
fé católica, condenando todos os hereges conhecidos como tal, qualquer que seja
o seu nome. Pois embora os seus rostos sejam diferentes, todos são coniventes
entre si. Assim como são condenados, devem ser entregues nas mãos dos pode-
res seculares existentes, a fim de que receberem o merecido castigo”.

Leiam o que escreveu Avro Manhattan, jornalista e escritor, que nasceu na
Inglaterra, em 1914, e que foi um dos homens mais destemidos deste século, o qual
enfrentou o Catolicismo Romano de frente, escrevendo mais de 20 livros analisando
as entranhas da Igreja de Roma, sendo o mais conhecido “O Vaticano na Política
Mundial”: “O movimento ecumênico embora aparentemente fascinante, tem se
demonstrado apenas como um outro “cavalo de Tróia”, através do qual o poder
católico, disfarçado em trajes contemporâneos, continua a provar que a Igreja
Católica Romana está mais ativa do que nunca. Os exemplos chocantes do terro-
rismo católico contemporâneo, ocorrido em Malta e no Vietnã, muitos dos quais
tiveram lugar durante o reinado do “bondoso” Papa João XXIII e, também, sob o
pontificado do Papa Paulo VI, não precisam de elucidações. Elas são as provas
mais condenatórias de sua alegada liberalização, fraternidade e atualização,
basicamente não mudou sequer um til”. Pensem sobre estas palavras...

Nunca devemos nos esquecer do que a História registrou. Nos idos de 1792, um
pastor protestante foi condenado à morte, na França. Por quê? Porque era simples-
mente protestante! Por quem? Pela Igreja de Roma, a “santa madre Igreja”!! Sim, pela
mesma Igreja que agora finge amar os seus queridos “irmãos separados”!

De fato, a tortura ainda estava  vigorando em todos os tribunais da chamada
“Santa Inquisição”, quando o papa de então foi forçado a abolir a mesma, em 1816.
Foi Napoleão, ao entrar em Madri em 1808, quem aboliu a Inquisição. Quando o
parlamento espanhol, em 1813, declarou-a incompatível com a Constituição, o
Vaticano protestou. O supercatólico rei Frederico VIII a restaurou em 1814, com o
aval de Roma, mas foi suprimida, finalmente, em julho de 1834. O Vaticano protes-
tou porque estava convencido, como no passado, de que tinha o direito de
impor a sua verdade . Os apologistas da Igreja de Roma asseguram ao mundo
contemporâneo que os horrores da Inquisição jamais se repetirá. Mas o Estado
católico da Croácia provou que eles estavam mentindo! O golpe tentado na Hungria,
quando o Vaticano tentou estabelecer um Estado católico totalitário, provou que
estavam mentindo! O terrorismo católico no Vietnã provou que estavam mentindo!
O terrorismo católico, na Irlanda católica, tem provado que estavam mentindo!

O fato de a Igreja de Roma desposar tão repentinamente o ecumenismo foi e é
um método enganoso de fazer o povo do mundo inteiro esquecer que o seu espírito
básico de intolerância ainda permanece dentro dela. Devemos nos lembrar de que,
se a Inquisição foi abolida, e contra a vontade dela, somente em séculos recentes,
o “Santo Ofício”, seu inspirador e instrumento, foi “abolido” somente há alguns
anos... Na realidade, o “Santo Ofício” ainda está operando a todo vapor , disfar-
çado sob o nome falacioso de “Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé” dentro
das paredes silenciosas  do Vaticano até os dias de hoje cujo seu Prefeito é o
jesuíta todo-podeoso ( lembrem-se da História, pois de jesuíta não pode vir coisa
boa...), o papa de fato – dada a demência de João Paulo II -  o cardeal Joseph
Ratzinger, o atual  homem-forte da cúria romana. Não se esqueçam disto jamais!

Foi este cardeal jesuíta que escreveu e assinou o documento “Dominus Iesus”-
Senhor Jesus – há mais de quatro anos, com a devida chancela do já decrépito João
Paulo II, o qual a mídia o retratou como “o cúmulo do desprezo pelos demais cris-
tãos”, cujo este documento veio tirar a verdadeira máscara do ecumenismo pratica-
do pela Igreja de Roma.  Gostaria de contemplar o rosto dos baluartes do ecumenismo!
Pois naquele documento, a assim chamada “santa madre Igreja” se diz “a única
detentora do caminho que leva à salvação” e diz com todas as letras, que grupos
como protestantes e ortodoxos sequer devem ser chamados de ‘cristãos’!

Finalmente, não vamos nos enganar com o ecumenismo! O conhecidíssimo
teólogo católico beneditino, dom Estevão Bittencourt, um dos mais respeitados
pensadores católicos do Brasil de nossos dias, declarou em seu recente livro
publicado (“Igreja Católica, denominações cristãs e correntes religiosas”) que “a
Igreja de Cristo compreende todas as denominações, mas  só subsiste plena-
mente  na Igreja Católica Apostólica Romana. As denominações não-católicas
estão em comunhão imperfeita  com a Igreja de Cristo. O Espírito Santo fará
com que descubram o caminho de volta à comunhão integra l”, isto é, o cami-
nho da subserviência do báculo papal! Os protestantes ingênuos têm sido enga-
nados com o tolo pensamento de que a Igreja de Roma mudou para melhor e agora
ama todos os “irmãos separados”, mas ledo engano! Roma não muda! Roma
locuta, causa finita! Voltaremos ao assunto.Com certeza.

A Máscara Do
Ecumenismo Caiu...

JÓ
Charles R. Swindoll

Editora Mundo Cristão
R. Antonio Carlos Tacconi, 79

04.810-020-São Paulo-SP
Tel.(11) 5668-1700

www.mundocristao.com.br
“Jó – Um homem de Tolerân-
cia Heróica”  é mais um livro
da série “Heróis da Fé”, na
qual Chuck Swindoll
dedica-se a traçar o perfil dos
personagens bíblicos que se
notabilizaram pela atitude e
confiança irrestrita e incondicional em Deus, mes-
mo quando submetidos aos  mais duros testes de
fidelidade espiritual.

APROFUNDANDO O
DIÁLOGO COM DEUS

Ben Patterson
Editora Vida

Rua Júlio Castilhos, 280-
Belenzinho
03.059-000-

São Paulo-SP
Tel (11) 6618-7000
Fax (11) 6618-7050

www.editoravida.com.br
De maneira simples e cati-
vante, o autor  nos desafia
a assumir com perseveran-
ça o ministério de oração.
Somente aprofundando o

diálogo trilharemos o maravilhoso caminho da Inti-
midade com o Criador.Vale a pena ler este livro!

CONTROVÉRSIA POR SIÃO
Thomas Ice

Actual Edições
Caixa Postal 1688

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

www.chamada.com.br
A igreja só está realmente
crendo no que a  Bíblia ensi-
na (tanto no A T quanto no NT)
quando acredita que Deus tem
um futuro para a nação de Is-
rael, e é essa visão que a imu-
niza contra as investidas do
 anti-semitismo teológico.

DISCÍPULOS SÃO FEITOS
Não Nascem Prontos
Walter A Henrichsen

Editora Atos
Caixa Postal 402

30.161-970-
Belo Horizonte – MG
Tel. (31 )2121-0006

www.editoraatos.com.br
Neste l ivro repleto de
ensinamentos práticos e de re-
flexões, Henrichsen não só
descreve o discípulo moderno,
como  também explica como

fazer e manter outros tantos.
Um processo árduo que começa com o compartilhar
das  Boas Novas do Evangelho, e não termina até que
a sua  própria vida seja completamente dividida com a
do seu próximo.

NOVA  IGREJA
A cidade de Arapongas-PR está

ganhando uma nova igreja. O tra-
balho iniciado a quatro anos pelo
missionário Pr. Josafá Fernandes
Serra está agora na fase de cons-
trução do templo.

SETEM
O Seminário Teológico McCla-

nahan-Mossoró-RN recebeu 20
novos alunos para 2005. Neste se-
gundo ano da escola duas novas
matérias no currículo: Filosofia Mi-
nisterial e Evangelização Urbana.

CARLOS WESLEY
O jovem pastor Carlos Wesley

Santana assumiu o trabalho da Igre-
ja Batista Independente em Pas-
sos-MG. Logo teremos mais notíci-
as, mas ele quer manter contatos
pelo E-mail:prcarlosweley @
terra.com.br.

SALES OLIVEIRA-SP
A Igreja Batista Boas Novas em

Sales Oliveira-SP está de pastor
novo. Acaba de chegar o Pr.
Wanderley Borges que veio de
Goiânia-GO com a esposa e três
filhos. A posse oficial está marcada
para o dia 19 de março.

ATLANTA-GA
O Pr. Phillip Ronald Allen que

atuou no Brasil como missionário,
trabalhando nos estados de São
Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais
e Santa Catarina, agora está im-
plantando uma igreja para brasilei-
ros em Atlanta-GA. Trata-se da Igre-
ja Batista Filadélfia no seguinte en-
dereço: 3550 Sprvell Circle-
Alpharetta, GA30022. O trabalho
teve início dia 20 de fevereiro de
2005.

NOVO ENDEREÇO
Desde 5 de janeiro de 2005 a Igre-

ja Batista Fundamental em São Sepé,
liderada pelo Pr. Daniel Bortoluzzi,
está em novo endereço: Av. Marechal
Ildefonso P. de Morais, 181, Bairro
Pontes, CEP-97.340.000- São Sepé-
RS. O telefone é (55) 233-2620.

POSSE
No dia 8 de janeiro último, o Pr.

Nilton Osmar Malves foi empossado
no pastorado da Igreja Batista Bíbli-
ca Nova Jerusalém, Vila Remo, São
Paulo-SP. Pr. Nilton já pastoreou a
IBBNJ entre 1975 a 1996.

ENTORNO DE BRASÍLIA
O Pr. Geovan Bezerra , da PIBB

em Novo Gama- GO, está desenvol-
vendo excelente trabalho no entorno
de Brasília. Além de pastorear a PIBB
em Novo Gama, apóia outras três
congregações: Lunabel, com os
obreiros Clemilson e Ivalto;  Vale do
Pedregal, com o Pr. Sérgio Luiz e
Manoel Silva, além do novo projeto
em Mont Serrat. Os três trabalhos
têm boa freqüência fixa e estão em
construção.

ONDE ACAMPAR?
Para  a maioria das igrejas os re-

tiros e acampamentos do período de
carnaval é cada vez mais difícil devi-
do aos custos e dificuldade de local
adequado. Na região Nordeste do
Estado de São Paulo, onde há dois
acampamentos batistas funda-
mentalistas, Brodowski e Franca, ain-
da há dificuldades na época do car-
naval devido ao número de igrejas.
Para resolver isto, há 12 anos algu-
mas igrejas daquela região se reú-
nem em escolas públicas chegando
a ter nos “ACAMPIDENTROS”, cerca
de 250 pessoas. Neste ano aconte-
ceu pela terceira vez em Morro Agu-
do-SP, na Escola Maria  A. Barbeti e
contou com a participação de oito igre-
jas, tendo sete pregadores.

CONGRESSO DA JUVENTUDE
Jovens, agendem esta data: 3 a

7 de setembro de 2005. Neste perí-
odo acontecerá o Primeiro Congres-
so de Missões da Juventude Batista
Fundamentalista da Amazônia com
o objetivo de desafiar jovens para a
necessidade do preparo teológico
com vistas ao ministério.

MISSÕES JUDAICAS
No dia primeiro de fevereiro teve

início o Curso de Missões Judaicas
2005  da M.B.M. As aulas estão sendo
ministradas no quarto andar do edifí-
cio anexo da Igreja Batista Esperança
onde funciona há oito anos. A aula
inaugural foi ministrada pelo Prof.
Darci G. Corrêa e logo em seguida o
Prof. Marcos Dumbra. Ainda restam al-
gumas vagas: (11) 5574-8438.

DEMOLINDO PARA CONSTRUIR
A Igreja Batista Regular Boas No-

vas em S.B. do Campo, liderada pe-
los pastores Valdecir Paizan e Joseph
Arthur, terminou a primeira fase das
obras: demolição do galpão que ocu-
pava o terreno da Rua Melo Viana, 15.
Agora iniciará a fase das fundações
para a construção do novo prédio.
Contatos: (11) 4392-8777.

NOVO ENDEREÇO
O Pr. Josué Amaral já está com o

novo endereço e telefone atualizados
para contatos: Rua Caetano Spinelli,
315 – Jardim Estoril – CEP 19.020-
760 Presidente Prudente- SP. O tele-
fone: (18) 224-3465. Entrem em con-
tato e agendem uma visita do pastor
Josué em sua igreja. Ele continua
levantando sustento para dar início
à implantação da nova igreja.Dr. Phillip e Dra. Charlotte

Pr.
Nilton
Malves Pr. Geovan e a filha Darla (19)

O autor é pastor e evangelista, membro da
PIBB em Fortaleza-CE e ex-padre católico
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Cheguemos, pois com confiança ao trono da graça, para
que possamos alcançar misericórdia. Hebreus 4:16

Os contos de fadas de nossa infância nos levavam a
ricos palácios, reis e rainhas sentados em tronos povoavam
as estórias e nos faziam imaginar como seriam aquelas
salas e como seria chegar perto do trono daqueles reis.

Hoje vemos em outros paises toda riqueza da monar-
quia e como as pessoas têm que se portar na presença dos
reis e rainhas que ainda governam alguns paises, as rou-
pas luxuosas, os presentes que são dados,  a maneira res-
peitosa que cada visitante tem que ter na presença dos reis.

Cada crente tem entrada garantida a sala do trono, não de
um trono passageiro, mas a sala do trono de Deus, lá está
assentado a direita do Pai,  Jesus  pronto a nos ouvir, pronto a
nos receber , não precisamos marcar hora, comprar roupa
especial, podemos chegar e entregar, chegar e pedir.

Para que esta entrada fosse permitida Jesus pagou o
preço, Jesus chegou ao trono através de um caminho mui-
to difícil, foi através de sua morte na cruz, de seu sofrimento
que o homem pode ganhar o direito à salvação e o passe
para a sala do trono.

A ceia do Senhor é um memorial, foi deixada para lem-
brar a cada crente o sacrifício de Jesus, quando comemos
o pão , devemos lembrar que o corpo de Jesus foi moído, e
quando bebemos o vinho lembrar que Jesus derramou o
seu sangue para nos salvar, não é possível participar da
ceia do Senhor sem agradecer, sem sentir a dor que Jesus
sofreu em nosso lugar.

“ Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões,
e moído por causa das nossas iniqüidades.  Isaias 53:05

Ficamos pensando o que levar a sala do trono, o que
devemos deixar aos pés de Jesus que tudo fez por nós,
ouvindo um hino na ultima ceia em minha igreja uma frase
me chamou atenção “ entrego meu fardo e meu querer ” .

Entregar o fardo isto é fácil e fazemos sempre, levamos
aos pés de Jesus nossos problemas, ansiedades, nos-
sos medos, tudo que nos pesa nos ombros levamos sem
pensar, entregamos na sala do trono e ficamos esperando
Jesus resolver tudo e muitas vezes quando isto demora
ficamos tristes e duvidosos. Mas será que o erro não está
na segunda parte da frase  “ meu querer”  entregar o que-
rer, a nossa vontade, o nosso egoísmo, os nossos desejos
, mas isto é muito difícil, pois eu sei o que é melhor para
minha vida, eu sei qual a solução para todos problemas,
então porque levou seus problemas  a sala do trono, se
realmente não entregou a sua vontade.

Temos chegado a sala do trono da graça cheios de
egoísmo, não temos entregado ao Senhor todo nosso ser,
pedimos que Deus faça a sua vontade, mas quando Deus
responde o melhor para nossas vidas e não o que deseja-
mos ficamos tristes.

Cheguemos ao trono da Graça entregando primeira-
mente  o nosso querer, não sabemos o que é melhor, pre-
cisamos confiar a Jesus que morreu em nosso lugar o
futuro de nossos filhos, o futuro de nossos maridos, as
nossas vontades e o nosso “eu”.

Quando entregarmos no trono o nosso querer, podere-
mos aguardar as respostas de nossas orações com tran-
qüilidade, seremos confiantes, alegres, pois tudo já foi en-
tregue e cabe a cada crente caminhar leve só aguardando
de Jesus a solução, pois Ele antes de voltar ao Pai e assu-
mir seu trono nos deixou uma maravilhosa promessa.

“ eis que estou convosco todos  os dias até a consuma-
ção dos séculos. Amem “

Mateus 28:20

Entregando no Trono

O missionário português,
naturalisado norte-america-
no, Pr. Joseph Pontes Domin-
gos e sua esposa Lorrayne
Evangeline Domingos, estão
residindo em Orlando, estado
da Flórida, EUA desde 2004
quando se despediram do
trabalho aqui no Brasil.

Na despedida, homena-
gens foram prestadas ao ca-
sal em um culto de ações de
graças realizado na Igreja
Batista Bíblica Vila Jockey Clu-
be, em São Vicente-SP, sob a
liderança do Pr. Damião
Ferreira do Nascimento.

Foram 34 anos de traba-

34 anos, 9 Igrejas
O curso será ministrado somente às segundas-

feiras, das 20 às 22 horas.
Início dia 11 de abril.

Término dia 17 de outubro.

Observação:
Durante o mês de julho não haverá aulas.

Local:
Igreja Batista Esperança

Rua Loefgreen, 1279
V. Clementino

(Ao lado da estação Santa Cruz do Metrô)
Telefone (11) 5571-9721

Estacionamento gratuito no subsolo

Valor da Inscrição R$35,00
Apostila R$45,00 (480 páginas)

AUTO-CONFRONTAÇÃO
DISCIPULADO EM PROFUNDIDADE

FAÇA SUA INSCRIÇÃO

lho missionário aqui no Bra-
sil, de 1970 a 2004 e nove igre-
jas iniciadas: 3 em São
Vicente, 1 em Praia Grande,
Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe
e Ana Dias, todas no litoral sul
paulista e uma em Salvador-
BA.

No culto de homenagens
e despedida, marcaram pre-
sença os pastores Renato Sá
Barreto, Edmundo Antunes,
Antonio Correia e Damião
Ferreira do Nascimento, Além
de representantes das igrejas
de cidade Náutica, Vila Mar-
garida, Praia Grande e o coral
da Igreja Batista Betel.

Pr. Adalberto  Granja - Igreja Batista Boas Novas - Penápolis – SP

Pr. Joseph e a esposa Lorrayne

Tsunami Na Ásia - O Juízo de Deus Sobre o Pecado.

 Todos nós ficamos horrorizados com a extensão da tra-
gédia que se abateu sobre vários países da  Ásia banhados
pelo  Oceano Índico, cujas terríveis imagens ainda causam
forte impressão em nossas mentes. O mundo, como res-
posta à catástrofe, prontamente se mobilizou em um imen-
sa corrente de solidariedade, visando minimizar o sofrimento
atróz a que estão sujeitos os sobreviventes. De fato, ensina-
nos a Palavra de Deus, que devemos ajudar ao próximo
assistindo-o em suas necessidades materiais como uma
forma de manifestação da misericórdia.  No entanto, a Igre-
ja de Cristo, tem pecado de modo grotesco, ao interpretar a
terrível catástrofe como somente uma oportunidade de ma-
nifestar misericórdia em relação ao próximo, quando na ver-
dade tal preocupação, meramente secundária, deveria ser
precedida de outra infinitamente mais importante:  procla-
mar que o terrível cataclisma trata-se de uma justa manifes-
tação do Juízo de Deus contra os pecados e abominações
praticados pelo homem, servindo, tal Juízo, de uma chama-
da a todos os sobreviventes (incluídos aí não somente os
habitantes das localidades afetadas pelo maremoto  que
não perderam suas vidas, mas igualmente todo o restante
da humanidade) a um arrependimento dos pecados e uma
conversão genuína ao único verdadeiro Deus, Jehovah, e
ao Único Messias, Senhor e Soberano, Jesus Cristo.

Com o intuito de levar os cristãos e aqueles que não são
cristãos, que porventura tenham a oportunidade de ler este
artigo, a refletir sobre a Justiça de Deus a exigir da humani-
dade arrependimento e conversão, meditemos em três li-
ções espirituais da terrível tragédia:

O TSUNAMI NA  ÁSIA  REVELA  O  JUÍZO  DE  DEUS
CONTRA  A  DEGENERAÇÃO  SEXUAL  DA  HUMANIDADE.

Tanto no AT quanto no NT, a Palavra de Deus, nos mostra
o implacável Juízo de Deus contra toda forma de abuso da
sexualidade.  Mesmo AT, quando algumas práticas foram
toleradas por Deus devido à dureza do coração dos homens
(poligamia e divórcio), encontramos a clara condenação de
desvios como o homos-sexualismo (Lv 20:13), a prostitui-
ção (Lv 19:29), a bestialidade(Lv 20:15,16), e o adultério (Lv
20:10).  Tais vícios encontram sua condenação reiterada no
N T, que também enfatiza, de modo inquestionável, a conde-
nação do sexo entre pessoas fora do casamento (1Co
7:8,9,28; Hb 13:4.). Portanto, a atividade sexual de pessoas
solteiras do, prática essa considerada “normal” pela socie-
dade sem Deus e “sadia” pelos psicólogos ímpios, é con-
denada  por Deus como um vício moral pernicioso e detes-
tável, sendo punido pela justiça divina com as chamas do
inferno.

Os meios de comunicação, como instrumento do Malig-
no que são, no afã de promover o falso espírito de solidari-
edade fundamentado no ecumenismo, limitam-se a mos-
trar as vítimas da terrível tragédia tendo o cuidado de cercá-
las de uma “aura” de inocência e pureza.  Entretanto, con-
vém lembrar que as vítimas, de pureza e de inocência, nada
possuem, pois a Bíblia nos apresenta todos os homens
como igualmente culpados diante de Deus (Rm 3:9-20).
Além do mais, é fato notório, reconhecido inclusive por líde-
res religiosos e também noticiado nas reportagens, que inú-
meras praias varridas pelo maremoto eram áreas de “Tu-
rismo Sexual” infanto-juvenil, onde ricos turistas europeus
e americanos de meia- idade podiam ser vistos
perambulando pelas ruas de mãos dadas com meninas de
12 ou 13 anos de idade cobertas de maquiagem. A tal ponto
chega a depravação sexual da humanidade que, conforme
noticiado, apenas três dias após a tragédia, uma nova leva
de turistas europeus já podia ser novamente vista desfilan-
do com “meninas” pelas ruas.  Obviamente, o Deus Santo,
que puniu as pervertidas Sodoma , Gomorra , Admá  e Zeboim ,
não ia tolerar uma aberração desta natureza, onde os pró-
prios pais, quando suas filhas alcançam a faixa etária aci-
ma referida, eles mesmos as iniciam na prostituição.

Nosso Deus, Jehovah, abençoa o exercício da sexuali-
dade quando este ocorre unicamente no matr imônio
monogâmico e heterossexual, punindo todas as demais
formas de atividade sexual.

O TSUNAMI NA  ÁSIA  REVELA  O  JUÍZO  DE  DEUS
CONTRA  AS  FALSAS  RELIGIÕES.

(Romanos 1:18)

Nos países e ilhas atingidos predomina o budismo, o
hinduísmo, e, no caso da Indonésia o islamismo lá pratica-
do, além de ser uma falsa religião, segue um modelo intole-
rante, que mata os cristãos e persegue a Igreja de Cristo.
Haveria Jehovah de tolerar que Sua Igreja fosse vilipendia-
da sem punição? Não! Não!  Mil vezes não!  Deus é vingador
do Seu Povo (leia-se Igreja), e portanto não permitiria que
Sua Igreja fosse indiscriminadamente perseguida sem apli-
car a devida retribuição aos perseguidores (Ap  6:9-17; 2Ts
1:6-10).

O TSUNAMI  NA  ÁSIA  PRENUNCIA  O  JUÍZO  DE  DEUS
SOBRE  UMA  IGREJA  DE  CRISTO  MERAMENTE  NOMINAL,
INFIEL,  APÓSTATA,  MUNDANA  E QUE PERDEU  DE  VISTA  A
RELEVÂNCIA  DE  SUA  MISSÃO  PROFÉTICA.

Diante da terrível tragédia que foi o maremoto, com mi-
lhares de vidas que se perderam (um número imenso das
quais experimentaram a morte duas vezes: a física e a espi-
ritual, pois partiram deste mundo sem Cristo), o que fez a
Igreja de Cristo? Que prioridade ela elegeu?  Lamentavel-
mente, diante da dor de tantas almas partindo sem Cristo,
diante da consternação de tantas pessoas que sobrevive-
ram a tragédia com a alma cheia de dor e sem esperanças
neste mundo ou no vindouro, a Igreja de Cristo, de um modo
geral, elegeu como prioridade enviar alimentos, roupas e
medicamentos.  Ou seja, a Igreja de Cristo elegeu como
sua prioridade a mesmíssima prioridade também eleita por
muçulmanos, hinduístas, umbandistas, budistas,
kardecistas e mesmo ateus, a saber: o assistencialismo.
Em que lamentável miséria espiritual se encontra a da Igre-
ja de Cristo!!!  A cristandade sobre a face da Terra poderia
sim, como dissemos, enviar medicamentos e gêneros ali-
mentícios como uma forma de demonstração da misericór-
dia cristã para com os que sofrem, mas como uma iniciativa
meramente secundária.  A principal seria a firme decisão de
promover uma “inundação” de missionários na região atin-
gida pelo maremoto, bem como o santo propósito de levan-
tar, junto às Igrejas, volumosas ofertas visando incrementar
a obra missionária na região, para que pudéssemos, como
cristãos, cumprir nossa verdadeira prioridade: falar de Cris-
to. É exatamente aqui que os crentes mais tem pecado.
Devemos reconhecer, com lágrimas, que a Igreja de Cristo
está muito longe de um profundo compromisso com o Cris-
to. As Igrejas Cristãs, ao contrário, tornam-se cada vez mais
comprometidas com o mundanismo.  A prostituição sexual
antes do casamento é cada vez mais comum e menos con-
denada. Líderes, outrora firmes defensores do lar, hoje já
se mostram amplamente coniventes com o divórcio, sendo
que, em muitos casos, contrariando o ensino claro da Pala-
vra de Deus de que o pastor deve ser “marido de uma só
mulher” (l Tm 3:2), os próprios pastores são divorciados,
deixando de ser, como ensina a Bíblia, “...exemplo dos fi-
éis...” (1Tm 4:12). Inúmeras denominações já fazem “vista
grossa” mesmo em relação aos torpes desvios sexuais do
homossexualismo e do lesbianismo, chegando mesmo, por
vezes, a consagrar homossexuais e lésbicas ao ministério
da pregação.  O culto é cada vez mais apresentado como
um “show” onde o pastor pouco tem de pregador e muito
possui de animador de auditório. Todos os demais vícios e
aberrações morais encontrados na sociedade, hoje em dia,
podem, com certa facilidade, ser achados nas Igrejas.  Isso
tudo é muito mau, pois Deus haverá de exercer o Seu Juízo
também sobre as Igrejas apóstatas (Ap 3:14-22), de modo
que, o Juízo que Deus exerceu sobre a Ásia, através do
Tsunami, constitui-se em uma prova cabal de que ELE, cum-
prindo suas promessas, também exercerá seu Juízo sobre
a cristandade infiel que, de cristã, possui apenas o nome.

Que Deus dê forças às Igrejas que compõe o “restolho
fiel” para que, l ivres do cinismo, do mundanismo, da
carnalidade, da imoralidade sexual, do ecumenismo, “dos
ventos de doutrina”, do “culto show”, dos vícios e de todos
os demais pecados, possam, confiando em Cristo e firma-
das em Seu Poder, perseverando na santidade e na sã dou-
trina.

Salve a Doutrina Batista Tradicional!
Em Cristo ousar lutar; em Cristo ousar vencer!
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O colunista é missionário, implantador de igrejas,
atualmente em Londrina-PR. É formado pela

Universidade Bob Jones dos E.U.A.

MensagemMensagemMensagemMensagemMensagem
de Londrinade Londrinade Londrinade Londrinade Londrina

Pr. Rômulo Weden Ribeiro
rom@sercontel.com.br

Supostamente, a ciência só acredita em fatos que podem
ser comprovados mediante observações e repetições em
ambientes naturais ou laboratoriais. Todavia, a ciência está
sempre mudando de idéia com as novas tecnologias e méto-
dos de observações. Na década de oitenta, a ciência já havia
descartado a existência de Deus por detrás da vida do Univer-
so; agora, com a descoberta de outros sistemas solares, além
do nosso, e com a organização em que o Universo foi moldado,
cientistas já acreditam pelo menos em uma Força Superior. A
Teoria da Evolução, que nunca foi comprovada naturalmente
ou em laboratório, também está perdendo força apesar dos
livros de ciência insistirem em tê-la como “fato cientifico”.

Sem dúvida, muitas descobertas científicas têm salva-
do o mundo de catástrofes e prolongado a vida do ser hu-
mano. A ciência tem trazido mais bem que mal, mas não
é imutável e nem absoluta, pois, por detrás de toda des-
coberta científica, há jogos de interesses e homens com
mentes e espíritos limitados . Por exemplo, depois de mui-
tas observações, cientistas chegaram à conclusão que a
pressão arterial ideal é 125/75. O que passar disso faz mal
à saúde. Até recentemente 139/89 era aceitável, conside-
rada como normal-alta. Se for verdade, e se é para o bem
das pessoas, que bom que a ciência mais uma vez mudou
de idéia, mas as indústrias farmacêuticas agradecem, pois
poderão vender uma quantidade maior de remédios que
trabalham para estabilizar e abaixar a pressão arterial. Im-
portante lembrar que o hipertenso precisa tomar remédio
durante toda a sua vida.

A ciência também está abaixando gradativamente os
níveis seguros de colesterol, impossibilitando cada vez
mais o seu controle sem o consumo de remédios. Apesar
dos fatores de riscos, que a grande maioria dos seres hu-
manos possui, o bom médico deveria avisar ao paciente
dos efeitos colaterais que tais remédios podem causar
sobre o fígado ou intestino. Além disso, colesterol muito
baixo também pode ser uma porta aberta para doenças
como o câncer. Mais uma vez, se for para o bem das pesso-
as, que bom que a ciência está sempre mudando de idéia
em relação aos níveis seguros de colesterol no sangue,
mas a indústria farmacêutica, mais uma vez, agradece. In-
felizmente, nós, meros seres humanos, só podemos con-
fiar na boa índole dos nossos governantes e nas agências
de pesquisas que prometem buscar o bem-estar da popu-
lação. Com muita sorte, podemos encontrar um bom médi-
co (a) que está a par dos riscos e benefícios dos remédios
e que nos conhece o suficiente para receitar o melhor tipo
de tratamento. Todavia, aprendemos com a ciência moder-
na duas grandes lições:

Primeira, não podemos confiar totalmente nos ho-
mens . O Profeta Jeremias disse: “Assim diz o SENHOR:
Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o
seu braço, e aparta o seu coração do SENHOR!”
(Jeremias 17:5). Em todas as esferas da vida, as pesso-
as estão sendo levadas a depender cada vez mais do
ser humano. A esperança é colocada no governo, que
contribui para a dependência das pessoas com dema-
gogia e apelos messiânicos. A esperança tem sido colo-
cada nos médicos, pois, hoje em dia, não se pode fazer
nem uma caminhada sem a opinião de um profissional
de saúde. A esperança tem sido transferida para líderes
rel ig iosos que prometem o céu aqui na terra.  O
humanismo tem deixado Deus do lado de fora e centrali-
zado as necessidades dos homens nos próprios homens.
Sem querer, fazemos parte deste sistema idólatra e mer-
cantil que já penetrou as igrejas, onde o sangue de Je-
sus Cristo deixou de ser o centro, cedendo lugar para
uma mensagem mais humanista e populista.

Segunda lição que aprendemos é o fato que a ciên-
cia é dinâmica . Ou seja, ela não pára nunca de desco-
brir que estava errada e de fazer novas descobertas.
Quando isso acontece, remédios são tirados de circula-
ção, laboratórios são fechados ou processados, princi-
palmente em países de primeiro mundo, onde a Justiça
é realmente cega. Mas o que fazer em relação àquelas
igrejas que estão sempre mudando de idéias? Se estão
mudando de idéias, significa que estavam erradas. Será
que a Igreja tem o direito de viver como a ciência, de
erros e acertos? Absolutamente não! O Pai da Igreja é
um Deus absoluto e imutável, e a Sua Casa precisa ser
como Ele: “Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e
eternamente” (Hebreus 13:8). Além disso, a verdade não
muda, não pode ser alterada. Ela não faz parte do passa-
do ou do futuro. A verdade está sempre no presente: “Por
isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas
coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados
na presente verdade ” (II Pedro 1;12).  Na ciência dos
homens não podemos confiar plenamente, mas, na Pa-
lavra de Deus e no Deus da Palavra, que não mudam,
podemos confiar totalmente. Cuidado com o dinamismo
das igrejas. Fique com o absolutismo da Palavra .

Antes da sua conversão, meu
pai, João de Freitas, trabalhava
como vigia noturno de um escritó-
rio. Certo dia encontrou um folhe-
to, escrito pelo Pr. James W.Rose,
“Salvo e Seguro”, dentro de uma
lata de lixo, guardou-o dentro de
uma bíblia. Depois, meu pai teve
um bar durante cerca de  7
anos,foram  anos difíceis e nesse
período meus pais quase se di-
vorciaram. Foi então que o Senhor
fez meu pai lembrar-se do folhe-
to, guardado há nos, onde notou
o endereço da igreja e levou toda

Em março de 2003, há exatos dois anos, publicamos neste jornal
um desafio para que, entre os batistas fundamentalistas se levantasse
alguém para alcançar o Timor Leste , um país irmão do Brasil situado na
Ásia. Hoje nos alegramos e agradecemos a Deus pelo projeto do Pr.
Lourialdo P. de Araújo que foi despertado para este chamado através
do Templo Batista Ebenézer em Goiânia-GO, sob a liderança do missi-
onário Robson Marcelo da Silva..

Com um território de 18.899 Km quadrados e uma população de
850.000 habitantes, o Timor Leste teve seus costumes e educação
aniquilados pelos indonésios, depois da colonização portuguesa, tor-
nando-se um país de órfãos, tremenda desigualdade social, altíssima
mortalidade infantil (121 para cada mil) e uma expectativa de vida que
não passa de 50 anos. Cerca de 40% da população é analfabeta e,
como em todas as colônias portuguesas, predomina a religião católica
(81,5%), com 3,6% de evangélicos, 12,2% de animistas, 2,1 % de
muçulmanos, 0,3% de budistas e 0,3 % de Hindus.

Depois da revolução, o ex-guerrilheiro Xanana Gusmão foi eleito
Presidente do país, no dia 30 de agosto de 2002 e começou a promover
a reconstrução do país. O governo brasileiro tem ajudado o Timor Leste
enviando médicos, engenheiros, arquitetos, enfermeiros e professo-
res. Esta ajuda tem propiciado a solidificação da língua portuguesa no
país que tem outros 20 dialetos. Os brasileiros têm visto automático e
são bem recebidos pelo povo timorense e, por isso, precisamos apres-
sar o apoio ao Pr. Lourinaldo que teve o seu projeto aprovado pelo
Comitê de Missões da CBBN – Comunhão Batista Bíblica Nacional.Para
maiores informações, e-mail:Timorlouri@hotmail.com.

No dia 23 de janeiro de 2005 aconteceu o culto de posse de pastor
Gonçalo Barbosa da Silva (52), onde ele mesmo foi o pregador. Casado
com Cleonice Gomes de Oliveira da Silva, o casal tem dois filhos, Felipe
(15) e Débora (13).

Pr.Gonçalo estudou teologia no Instituto Batista Ebenézer em Ribei-
rão Preto-SP, no período de 1986 e 1990 e foi ordenado ao ministério
pastoral no dia 21 de abril de 1991 através da Igreja Batista Indepen-
dente liderada pelo Pr. Jaime W.Rose.

Dentro desse período, Pr. Gonçalo pastoreou durante sete anos
como auxiliar do Pr. Jaime W Rose, em Ribeirão Preto-SP, um ano na IBI
em Jardinópolis-SP, um ano em Sertãozinho-SP, nestes dois casos, subs-
tituindo os missionários norte-americanos que  estavam em viagem. Por
dois anos pastoreou a Igreja Batista Regular Maranata em Ribeirão Preto-
SP, e por um ano a Igreja Batista Emanuel em Araraquara-SP.

A Igreja Batista em Araés, onde agora Pr. Gonçalo assume o
pastorado, foi inaugurada no dia 4 de novembro de 1978 com o templo
parcialmente construído.O início do trabalho foi na garagem do missio-
nário fundador, Pr. John C. Raehl em maio de 1976. Em 1982 aconteceu
o término da construção do templo e o registro da igreja no dia nove de
abril de 1989.

Além do missionário fundador, atuaram na liderança da igreja: Pr.
Leonílson P.Leite, Odair Alves de Souza, Saffyk Vicunã Souza, Pr.
Paulo Rodrigues de Arruda, Pr. Amílcar Bragança de Vasconcelos e
Manoel José Nunes.

Os contatos com o pastor Gonçalo poderão ser feitos pelo endere-
ço a Igreja Batista em Araés, Rua João Carlos Pereira Leite, 831- Bairro
Araés, CEP 78.048.000-Cuiabá-MT, telefone (65) 621-4864 (Igreja).

Rocha Eterna nas Escolas
a família. No dia 17 de julho de 1991
minha família foi salva por Jesus
Cristo!.

Desde a minha salvação, ou-
via mensagens missionárias, por
um homem de Deus, que amo e
admiro, o Pr. James Rose. Em um
acampamento assistindo uma
peça sobre a vida do missionário
Paulo Corenchuc, depois de orar
e buscar conselho com meu pas-
tor, entreguei a minha vida para a
obra missionária. Conclui o ensi-
no médio, e comecei a estudar no
Instituto Batista Ebenézer durante
3 anos. Depois orando, conheci a
missão Novas Tribos do Brasil e
fiz todo o treinamento (Peniel-
Shekinah- Ebenézer).Durante os
estudos, orava pelo Senegal
(Àfrica) e estava me preparando
para ir, até que algumas coisas
aconteceram, como o atentado  de
11 de setembro, guerra no Iraque,
coisas que dificultaram o apren-
dizado da língua francesa no pró-
prio país. Passei 6 meses nos EUA,
aprendendo o inglês e quando
conclui o curso, vim para a cidade
de São Paulo, a fim de estudar fran-
cês. Depois de um tempo, o Pr.
Sean e sua esposa Staphanie
Lunday vieram iniciar uma nova
igreja, onde a irmã Alzira e o casal
Del e Josélia já estavam trabalhan-
do  com meninos do bairro (minis-

tério de futebol-jd.Ingá-região Sul
de SP), fizeram-me o convite de
ajuda-los durante esse período.Eu
gastaria uma página interia desse
jornal para explicar em detalhes
tudo o que Deus tem feito em mi-
nha vida mas, resumindo...
Prov.16:9 diz:”o coração do ho-
mem planeja o seu caminho, mas
o Senhor lhe dirige os passos”.
Nesse período, comecei a usar o
material da Missão Rocha Eterna
do ministério de “Prevenção em
Escolas”, para lecionar numa es-
cola pública do bairro e como ten-
tei ir para o Senegal e o Senhor
fechou as portas para mim, co-
mecei a orar sobre o lugar exato
onde Deus queria que eu estives-
se, pois a vontade Dele temos que
viver a cada dia, onde estamos!
Foi então, que recebi o convite de
trabalhar com a Rocha eterna e
juntamente com a equipe dessa
missão, tentarmos iniciar o minis-
tério nas escolas  públicas no Bra-
sil. Orei, Deus me deu paz e um
texto bíblico. Busquei conselhos
com meu pastor, Wagner de Bar-
ros (Ribeirão Preto) e também
pastores que sempre me apoia-
ram como Robson Marcelo
(Goiânia), Sean Lunday(SP) e de-
pois de uns três meses, aceitei o
convite.

Deus tem nos dado um campo

imenso, que é o de alcançar cri-
anças adolescentes e jovens de
escolas públicas para o Senhor.
Atualmente, estou lecionando para
cerca de 1500 alunos semanal-
mente. Conto com suas orações
e ajuda para que este ministério
cresça. Estamos ainda trabalhan-
do na tradução e montagem de
material. Talvez nunca consegui-
remos levar esses alunos às nos-
sas Igrejas, então por que não ir-
mãos até eles? Irmãos, o nosso
desejo além de levar o evangelho
em Escolas Publicas, é também
preparar nossas crianças e jo-
vens para o futuro, trabalhando
na área de “Abstinência” de dro-
gas, álcool etc. Ajuda-los em as-
suntos como: família, namoro, car-
reira, finanças, administração do
tempo. E é claro, que essas lições
poderão ajudar os nossos adoles-
centes e jovens cristãos e tam-
bém trabalhando nas escolas, é
uma maneira de fazermos nossas
igrejas conhecidas no bairro. Con-
to com seu apoio!.Querendo en-
trar em contato comigo, (11)4162-
4180, 9757-6012, ou com a Ro-
cha Eterna (16) 3979-7867, ou
pelos endereços:

patriciafabbris@ig.com.br,
patypaty58@hotmail.com.

Desde já muito obrigada pelas ora-
ções e que Deus abençoe você!

Miss. Patrícia Fabbris
Rua Singapura,450-

S.Fernando
06.448-020-Barueri-SP.

Esperança para o Timor Leste Araés tem novo pastor

Pr. Lourinaldo, a esposa Suênia e os filhos Levi e Nathan Pr. Gonçalo com a esposa Cleonice
e os filhos Felipe e Débora.


