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Em julho de 1987,  com 22 anos
de idade, Deise Ialamov foi para
Portugal, juntamente com a ami-
ga, Isabel, filha de portugueses.

Tudo começou ainda nos dias
de seminário. Isabel já havia esta-
do em Portugal na adolescência e
lembrava-se que lá o número de
evangélicos era muito pequeno.
Ela sentia o desejo de ir para lá,
mas não queria ir sozinha.

Naquele mesmo ano a irmã de
Deise de apenas 15 anos, ficou
gravemente doente, com câncer. No
desespero, Deise orou assim: ”Se
minha irmã for curada eu irei para
onde o Senhor quiser”. Entretanto,
essa proposta não trouxe paz ao
coração de Deise e ela refez sua
oração: “Senhor, mesmo que leves
a minha irmã, eu quero te servir
aonde quiseres que eu vá.” Pas-
sados poucos dias, ela morreu.
Mas, a paz e o consolo de Deus
foram abundantes na vida de
Deise. Isso lhe deu convicção de
que o Senhor a queria de tempo

Numa parceria entre a Igreja Batista Bíbli-
ca de Vila Natal, São Paulo - SP pastoreada

Há cinco anos atrás o Pr.
Alexandre Bezerra Dutra co-
meçou o seu ministério de
evangelização entre os judeus

No período de 2 a 5 de agosto de 2005, os
Batistas Fundamentalistas estarão reunidos no
Hotel Majestic em Águas de Lindóia-SP, partici-
pando do I I  Congresso Missionário Bat ista
Fundamentalista.Serão três dias de preleções,
debates e também de lazer e comunhão, tanto no
complexo do Hotel Majestic com piscinas tropi-
cais e aquecidas, saunas, sala  de ginástica, gi-
násio poli-esportivo salão de jogos, entre outros,
como nos possíveis passeios na bela Águas de
Lindóia.

Sob o tema, “Investindo em Missões” , discor-
rerão sete preletores. O preletor oficial será o Pr.
James A. Vineyard, da Windsor Hills Baptist
Church, de Oklahoma City-OK, nos Estados Uni-
dos. Aqui do Brasil, teremos seis preletores, sen-
do dois batistas independentes (Pr. Luizmar Pei-
xoto e Pr. Paulo Castelan), dois batistas regula-
res (Pr. Paulo Bondezan e Pr. Pedro Evaristo) e
dois batistas bíblicos (Pr. Marcelo Silva e Pr.
Ebenézer Rodrigues).

Eretz Israel
no Brasil através da Associa-
ção Internacional de Missões
aos Israelitas.

Nesse período tem atua-
do na capital paulistana
evangelizando e discipulando
com base no Templo Batista
de Indianópolis. Além de co-
laborar com seminários e ins-
titutos bíblicos lecionando
Cultura e Costumes Bíblicos,
entre outras matérias.

Desde o início do ministé-
rio, Pr. Alexandre tem orado e
alimentado a expectativa de
um dia visitar a terra de Israel.
No final de 2004 o Senhor
concedeu a ele, sua esposa
Jane e os dois filhos, Nícolas
e Gabriel a grande benção
esperada: as passagens
para a tão necessária viagem
de estágio em Israel.

Além de estágio cultural e
lingüístico (pastor Alexandre

está estudando Hebraico há
dois anos), a viagem a Israel
será a oportunidade para vi-
sitar no campo missionário
pessoas ligadas ao grupo
Amigos de Sião, Else Míriam,
a família Teixeira e as igrejas
de judeus crentes em Israel
(sinagogas cristãs/congrega-
ções messiânicas). Outras
atividades possíveis: traba-
lhos de evangelização e dis-
tribuição de folhetos e bíblias
a judeus e não-judeus em Is-
rael. Assim, o Projeto Eretz Is-
rael está quase consumado.
Com viagem prevista para ju-
lho deste ano, a família Dutra
depende ainda dos recursos
financeiros para cobrir os
custos de estadia em Israel.
Entre em contato e veja como
você poderá contribuir para
este projeto (11) 5543-4527 e
5058-6669.

De Volta a Portugal
sito que o governo pedia
na época.

Depois do primeiro
ano em Portugal, Deise e
Isabel voltaram ao Brasil,.
Aqui receberam o convite
para voltarem a Portugal
para ajudar na formação
de novas Igrejas Batistas
Regulares. Voltaram, com
o apoio de algumas igre-
jas, e foram trabalhar em
Miratejo, numa igreja que
estava sendo implantada.
Foram dez anos de traba-
lho até que Isabel se ca-
sou e foi com o esposo
ajudar em outra igreja.
Deise ficou só em
Miratejo.

Hoje somam-se 17
anos em Portugal e Deise
já atuou em diversos mi-
nistérios com crianças,
adolescentes, jovens, se-
nhoras e música. Deise
está no Brasil visitando as

De São Paulo Para Salvador
por Mário José da Silva, e a primeira Igreja
Batista Bíblica de Salvador-BA, pastoreada

por Vicente Paulo Conceição dos
Santos, o irmão Renato de Moraes
dos Santos foi enviado para conti-
nuar a implantação de uma igreja
em Nova Brasília de Itapuã, bairro
da capital soteropolitana.

Irmão Renato estudou teologia
no Instituto Batista Missionário em
São Paulo no período de 1996 a
1999 e atuou em cargos de lideran-
ça durante quatro anos na I.B.B. em
Vila São José, São Paulo. Em feve-
reiro de 2005, depois de um culto
de despedida em janeiro a família
Santos viajou para Salvador.

Leia mais na página 6.

À esquerda, Renato Moraes. À direita, Pr. Vicente e a
esposa Celina. Ao centro, irmã Mirian e crianças

da escola ligada à congregação.

integral como missionária. Ela só não sabia o
lugar.

Foi naquela ocasião que Isabel fez o con-
vite,  sem saber da oração a amiga. Começa-
ram a orar e buscaram conselho com outras
pessoas. Deus foi confirmando e criando as
condições necessárias.

Terminado o seminário, Deise começou a
trabalhar em uma creche. Fez bazares, bolos
e salgados para vender e com a ajuda do seu
pai, em apenas cinco meses conseguiu jun-
tar o dinheiro para a passagem, mais o depó-

igrejas desde julho de 2004 e agora se prepa-
ra para retornar a Portugal, em maio de 2005.
os planos são muitos e ela espera contar com
o apoio dos pastores e igrejas nesta nova fase
em Portugal, país com dez milhões de habi-
tantes e menos de um por cento de evangéli-
cos!
Contatos: (11)4703-4458 e 9550-5950
Rua Rondônia,333-Jd.Maria Tereza
06.703-710 – Cotia-SP
E-mail:deiseialamov@hotmail.com
Telefone em Portugal: 00(xx)351-21254-5038

Pr. Alexandre Dutra

MissõesReúneBatistas
Fundamentalistas

Pr. James Vineyard

Deise Ialamov

HOTEL MAJESTICHOTEL MAJESTICHOTEL MAJESTICHOTEL MAJESTICHOTEL MAJESTIC

No dia 14 de maio de
2005 acontecerá na Igreja
Bat ista Independente de
Batatais SP.

O IX Encontro de Mulheres
Batistas Fundamentalistas.

IX Encontro de Mulheres
O tema do evento, base-

ado em Provérbios 4:20-22
será “A Saúde da Mulher
Cristã”.  As palestrantes se-
rão, Nancy Fragoso, de San-
to André SP e Stefany Shaw,

de São Paulo,capital.
Para participar, peça maio-

res informações para Selma
Maria Pavan Agnesini (16)
3761-4565 ou Pr. Mauro Régis
da Silva, (16) 3761-0031.

Preletores

Pr. Luizmar Peixoto Pr. Marcelo Silva Pr. Paulo Bondezan

Pr. Pedro Evaristo Pr. Paulo Castelan Pr. Ebenézer Rodrigues



O colunista é pastor do Templo Batista Bíblico em Jacareí-SP
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O editor é Diretor de Missões da AMI, Jornalista, e
Pós-Graduado em Missiologia pelo CEM- Viçosa – MG.
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U.T.I.
U.T.I. – Uma tarefa Inacabada. Este é o nome do projeto

idealizado pelo Pr. Álvaro Augusto Pavan, da Igreja Batista
Bíblica do Centro em Campinas- SP, que visa enviar missio-
nários para povos não-alcançados na América Latina
(Caribe,América Central e América do Sul).

O projeto tem três alvos específicos: Desafiar as igrejas,
os pastores e especialmente os Institutos Bíblicos e Seminá-
rios, alunos professores e diretores, sobre a visão
missionária para alcançar os povos “não-alcançados” e “pou-
co-alcançados”  que estão mais próximos de nós na Améri-
ca Latina.

Buscar o apoio de uma Agência Missionária para fazer
deste projeto um braço de suas atividades, especialmente
voltada para esses povos da América Latina.

Iniciar um Centro de Preparação Transcultural para trei-
namento específico de obreiros com chamado para missões
transculturais.

Para obter maiores informações, entre em contato
aapavan@ig.com.br

pr.pavan@bol.com.br
Telefones(19) 3243-6302 e 3231 – 3566
Em breve haverá um site disponível.

Aperfeiçoamento Pessoal
O Seminário Batista Bíblico Emaús de Guarulhos-SP, está

oferecendo o “Curso de Aperfeiçoamento Pessoal” à distância.
Trata-se de um curso totalmente apostilado  cujo alvo é o

aperfeiçoamento pessoal, espiritual e ministerial de irmãos e

irmãs que servem ao senhor nos ministérios das igrejas lo-
cais como professores, líderes de departamentos e pessoas
que desejam crescer “...naquele que é o cabeça, Cristo” (Ef.
4:15).

Maiores informações:Rua Tabajara, 53 – Vila S.Jorge-
CEP- 07.111-120 - Guarulhos-SP, e-mail: sbbemaus @
aol.com,telefones(11)6461-0076 e 8377 –4007 com Pr.Walace
Juliare.

Alicerces Firmes
Começando em Gênesis e terminando na vida de Cristo,

estes estudos produzem um claro entendimento sobre: a na-
tureza e o caráter divinos; a pecaminosidade humana: o agir
de Deus na história; a graça divina; a promessa do Salvador;
a Sua vinda ao mundo.

Ao estudar Alicerces Firmes,
você vai perceber que a Bíblia se
torna viva e seu conteúdo com-
preendido como uma só história, a
história de Deus de eternidade a
eternidade!

Este livro com 500 páginas é
apropriado para classes de E.B.D,
grupos de estudos bíblicos, culto
doméstico, ou para discipulado um
a um. Entre em contato:
www.t ranscul tura l .k i t .net ;
fone/fax (62) 2098-3272

No editorial da edição, 145, fa-
lando sobre a “Auto estima ou esti-
ma de alto”, mencionei o slogam da
campanha publicitária do atual go-
verno, “O Melhor do Brasil é o Brasi-
leiro”. Naquela ocasião o meu obje-
tivo era alertar sobre o perigo  do
evangelho da auto-estima que tem
virado moda até em alguns arraiais
tidos como mais sérios aqui em nos-
so país. Afinal, tudo que é “Made In
USA” acaba pegando mesmo.

Hoje quero me  apropriar do mes-
mo slogam transformando-o em in-
terrogação: “O melhor do  Brasil é
mesmo brasileiro?”.

Não tenho a pretensão de levan-
tar o ânimo, nem encher a bola do
povo e muito menos valorizar a he-
resia do evangelho da auto-estima.
Quero, sim, desafiar-nos a uma re-
flexão séria sobre o valor que damos
ao nosso sofrido povo brasileiro.

O Brasil  começou há 500 anos
como um depósito de lixo de Portu-
gal. Aqui era uma espécie de colô-
nia penal. A visão de senhores e es-
cravos ainda divide o povo brasilei-
ro. A distribuição de renda, entre os
piores do planeta, anula a esperan-
ça de 70% da população.

Infelizmente essa cultura tem im-
pregnado a nossa formação, a pon-
to de vermos no comportamento dos
crentes, dentro das igrejas, essa in-
fluência malígna. A conversão a Cris-
to transforma o pecador perdido em
santo, posicionalmente mas a sua
transformação situacionalmente fa-
lando depende tanto da ação do Es-
pírito como do discipulado sério, ca-
paz de continuar produzindo a  con-

versão dos maus caminhos, aquilo
que teologicamente definimos como
santificação progressiva.

A falha no discipulado bíblico é
que tem gerado o questionamento
sempre de novo repetido pelos pes-
quisadores e analistas do processo
de crescimento das igrejas no Bra-
sil: “Se os evangélicos estão cres-
cendo tanto, porque é que não ve-
mos, em consequência disso, mu-
danças nas áreas políticas, sociais
e éticas no país”?

Acredito que precisamos apren-
der a valorizar mais o povo brasilei-
ro. Cristo morreu, também, pelos
brasileiros e nós temos a missão
de dizer isso a eles de modo que
entendam a mensagem. Somos
seres humanos e os seres huma-
nos foram criados  à imagem e se-
melhança de Deus. A encarnação do
Filho de  Deus teve o propósito de
salvar-nos e também identificar-se
conosco para ter compaixão de nós
pecadores, como ensina a carta aos
Hebreus.

O que o Brasil tem de mais preci-
oso para Deus é o povo. Os crentes
não podem mais continuar vivendo
como escravos e tendo senhores
sobre si. Nós temos um Senhor ao
qual servimos  e todo serviço presta-
do a Ele deve manifestar-se no servi-
ço prestado ao próximo. E o melhor
que eu posso fazer para o meu próxi-
mo é ensinar-lhe o caminho da sal-
vação.

Precisamos orar para que os
evangélicos políticos que realmente
são crentes, lembrem-se de que fo-
ram eleitos para agirem em função

do Reino de Deus e não para se
servirem do poder  e aos podero-
sos. Eles precisam fazer as coisas
do jeito que Deus quer.

Temos que orar por um quebran-
tamento do coração de todos nós
que somos povo de Deus para que
haja um reavivamento genuíno ca-
paz de produzir conversão e santi-
dade de vida.O Senhor está nos dan-
do a maior oportunidade da vida nes-
tes dias em que vivemos e somente
a nossa geração pode aproveitar o
que está acontecendo. Um dia tere-
mos que prestar contas individual-
mente, de tudo que fizermos ou dei-
xamos de fazer para o povo brasilei-
ro do qual fazemos parte.

Se Cristo não voltar  daqui  a 70
anos, haverá outra geração vivendo
neste país: a geração dos nosso fi-
lhos e eles estarão olhando para a
história que estamos escrevendo
agora.Eu creio que muita coisa pode
mudar através das nossas orações
acompanhadas de ações.

Não precisamos de crentes reli-
giosos que dão mais importância às
estruturas do que às pessoas. Je-
sus revolucionou o pensamento nos
seus dias porque priorizou as pes-
soas e não as instituições.

João Wesley revolucionou a In-
glaterra e alcançou outros países
porque voltou-se para as pessoas e
não se importou com as estruturas.

Portanto, se realmente podemos
acreditar que o melhor do Brasil é o
brasileiro, vamos priorizá-los.Vamos
implantar igrejas formadas por pes-
soas  a quem o Senhor ama e pelas
quais deu a vida.

“Gênio é um por cento de
inspiração e noventa e nove por

cento de transpiração”
(Thomas Edison).

“A ignorância não fica tão distante da verdade quanto o
preconceito”  (Denis Diderot).

“Deus usa aquele que se con-
centra mais em sua disponibilida-
de do que em sua própria habili-
dade”  (Howard Hendricks).

“Quando nós fazemos o me-
lhor que podemos, nós nunca sabemos que milagre é feito
na sua vida, ou na vida de outro” (Helen Keller).

“Apoiar um trabalho missionário é um grande desafio
aceito apenas por aqueles que são portadores de uma gran-
de visão” (Olinto de Oliveira).

“O único lugar onde o sucesso vem antes do traba-
lho é no dicionário “ (Albert Einstein).

“Há três coisas que não voltam atrás: a flecha
lançada; a palavra pronunciada e a oportunidade perdi-
da” (Provérbio Chinês).

“Muitas vezes fui levado à ora-
ção pela irresistível convicção de
que este era o único lugar para onde
podia ir” (Martinho Lutero).

“Vou preparar-me.Quando surgir a oportunidade, es-
tarei pronto” (Abraão Lincoln) .

“A igreja local é uma comunidade de pecadores,
pastoreada pelo maior deles” (Eugene Peterson).

O Melhor do Brasil é
mesmo o brasileiro?

Ouvi certo dia de um pastor que ia escrever um artigo “Surdo,cego e
mudo”. Uma crítica à futilidade da mídia e o excesso de notícias irrelevantes
que dão às pessoas a impressão que estão informadas.Vejam estas
manchetes da internet, que extrai numa manhã. Não as procurei.. Esta-
vam agrupadas num portal:

1. “Ultimas fotos de Ronaldo e Daniela Cicarelli”
2. “Rogério é o mais odiado no B.B.B.”
3. “Saiba tudo sobre a cantora, guitarrista, viúva de Kurt Cobain”
4. “Jean e Natália discutem feio no B.B.B.”
5. “Nudismo é nova onda de restaurantes em Nova Iorque”
Isto não é informação. Nem cultura.  É fofoca. Pouco me importa se o

Rogério é o mais odiado no BBB. Não quero nem saber do casamento
do Ronaldo, mesmo por que diante das leis ele não poderia ainda recasar.
Isto é o pão e circo romanos travestidos de informações eletrônicas.

O que as pessoas precisam saber é porque não há empregos, segu-
rança, saúde e educação decentes, porque as rodovias e ruas estão tão
esburacadas e porque a situação só melhora para alguns e os demais
continuam pagando a conta. Informação que as esclareça e as leve a
agirem de forma sadia.

Na Internet sou chamado a dar palpites (chamam de “interação”).
Tevez foi uma boa aquisição para o Coríntians? Quem é melhor, Tevez ou
Robinho? Que diferença faz isto?

A preocupação dos meios de comunicação é manter as pessoas dis-
traídas, alienadas, sem pensarem na vida real. É o ópio do entretenimen-
to, da futilidade e da mediocrização. Nada de conteúdo. Só trivialidade.

Isto migrou para as igrejas.É difícil achar um cântico com conteúdo e
mensagem que não seja apenas ritmo para agitar o auditório! Também
ouvir uma mensagem que não sejam palavras de ordem mescladas
com pensamento positivo, que exponha a Palavra, e que após ouví-la as
pessoas digam “Aprendi mais da Bíblia e de Deus”.

Muitos vão à igreja buscando entretenimento, algo light, que não peça
reflexão. Não que devam ouvir uma exposição sobre “Maiêutica socrática
em Malaquias”. Mas que queriam profundidade espiritual, compromisso
com Cristo, e tenham fome de Bíblia. Algo mais que ilustrações dramáti-
cas de mães atropeladas. Até o conceito de santificação foi engolido pelo
ar de festa. Aprendi, da Bíblia e de homens de vidas consagradas, que era
um processo diário, de correção da vida, de internalização da Palavra, de
vida compatível com o nome de cristão. Agora vem pela liturgia agitada,
pela liberação das emoções, pelo ar compungido feito no culto. As pesso-
as querem coisas simples. Nada para refletir. Querem atalhos rápidos e
simples.Ouvi falar de um seminarista que trancou a matrícula. Quatro anos
para fazer um curso de Bacharel em Teologia era muito tempo. Arranjou
um curso que forma bacharéis em Teologia, em um ano, em aulas sábado
sim e outro não. Como se faz isto, não sei. Sei que após 8 anos de minis-
tério e de estudo ainda estou muito despreparado. Dirão que curso não faz
pastor. Mas esta atitude não mostra uma pessoa que quer preparo sério.

Vida cristã é algo sério. A Bíblia é fácil de entender no essencial, mas
é profunda e complexa, por vir de um Deus inesgotável. A vida que agra-
da a Deus é mais que uma hora em um culto com atitudes nem sempre
naturais. E há um preço para tudo isto: seriedade, zelo, dependência de
Deus, e fome de sua Palavra. Festa e entretenimento nos fazem bem.
Mas não são a resposta para uma vida cristã com conteúdo.

Informação ou Fofoca?

Dia 30 de abril acontecerá a orga-
nização da Congregação Batista Bíbli-
ca de Parque Continental II em
Guarulhos SP.  A nova igreja passará a
denominar-se Igreja Batista da  Fé. O
trabalho, iniciado há 12 anos pela Igre-
ja Batista Bíblica de Vila Progresso, li-

A Igreja Batista Fundamentalista
Cristo é Vida, localizada no populoso
bairro Planalto da Barra do Ceará, li-
derada pelo Pr. José Nogueira de
Lima Filho, realizou nos dia 26 e 27
de março, a sua já tradicional Cantata
de Páscoa, a qual teve como tema
“Uma  História de Amor”.  Mesmo
debaixo de forte chuva, aquela Igreja
recebeu em média 500 pessoas por

Cantata de Páscoa
dia, que vieram prestigiar o fabuloso
coral “Cristo é Vida”, composto de 60
figuras, regido pela Dra. Lucy Antonely,
Promotora Pública das cidades de
Caridade e Paramoti-CE, e pela Profa.
Ariene Vieira. Foram dois meses de
ensaios exaustivos para uma apre-
sentação de 60 minutos que ficaram
registrados na história daquela Igre-
ja e de seu bairro.

derada pelo Pr. Cláudio Drosten, esta-
rá se organizando com 37 membros e
uma freqüência média de 60 pesso-
as. O pastor da igreja, há cerca de oito
meses é Wagner S. Cunha. Contatos:
e-mail: prwagnersc@yahoo.com.br, te-
lefone (11) 6347-1151.

Organização de mais uma Igreja



O colunista é pastor em S. Bernardo do Campo-SP,
Bacharel em Direito e em Letras.
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 O ato de Deus abençoar
é algo inerente à natureza de
sua Pessoa. O Senhor se de-
leita em derramar bênçãos
sobre a sua criação e criatu-
ras. A Bíblia menciona que até
mesmo o ímpio se beneficia
da bênção do Senhor - “faz
que a chuva desça sobre o
justo e o injusto” Mt. 5, 45. Na
qualidade de participantes da
“bênção de Abraão” devemos
compartilhar também do pro-
jeto de vida que o Senhor lhe
outorgou: “tu serás uma
benção”. Assim como Abraão
abençoou a sua família, a sua
vizinhança, a sua nação e até
mesmo as gerações que o
sucederam, devemos como
servos de Deus investir as
nossas vidas para abençoar
os nossos semelhantes. A vã
competição, a amarga inveja
e o tolo ciúme em relação aos
outros meramente desviam-
nos do desígnio eterno de
Deus para cada um de nós –
ser uma bênção. O espaço e o
tempo tão restritos não permi-
tem um tratamento detalhado
sobre este assunto de extre-
ma relevância que permeia
toda a Escritura Sagrada. No
entanto, fica semeada a se-
mente na expectativa de que a
mesma eventualmente germi-
ne e leve-nos a uma sincera
reflexão e frutífera avaliação.

A princípio, os dicionários
definem o termo abençoar
ressaltando as suas seguin-
tes características: Invocação
– pedir o cuidado divino em
favor de alguém; Aprovação –
falar bem de alguém; Solici-
tação – desejar prosperidade
e felicidade divina em favor de
alguém. Conseqüentemente,
tanto na Palavra de Deus

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

Em algumas comunida-
des de colonização euro-
péia no Brasil são ensina-
dos além do inglês,
espanhol,francês, italiano e
alemão, línguas de minori-
as como por exemplo, o
“Pomerano”. Recentemen-
te foi inserido o ensino da
língua pomerana em diver-
sos municípios capixabas,
onde os descendentes
desta etnia são em grande
número. A Pomerânia

20 A 23 DE Junho
Conferência Anual do SEBARSP

Para Líderes e Pastores
Tema: “Deus: O Pastor do Pastor”
Preletor: Dr.J.Scott Horrell
São Paulo-SP
Informações(11)223-4928

20 a 23 de setembro
IV Seminário Para Pastores
e Líderes Batistas Bíblicos

Tema: “Família, Alicerce de Uma Igreja Equili-
brada
Preletores:Pr Davi Merkh e Pr. Brian Mentzer
Serra Segra-SP
Informações(12)3913-5358

31 de 05 a 4 de Junho
XXVI Reunião da AIBREB

Tema: “A Supremaria de Cristo”
Preletor:Dr.Kevin Bauder e outros
Manaus-AM

Mais um idioma será ensinado
em escolas do Brasil: O Pomerano

como nação ocupava parte
da Alemanha e da Polônia.
Por causa das guerras mui-
tos pomeranos imigraram
para o Brasil, principalmen-
te para o Espírito Santo, Rio
Grande do Sul e Santa
Catarina. Até em Rondônia
são encontrados  descen-
dentes desta etnia. A mais
conhecida cidade de origem
pomerana é a turíst ica
Pomerode, localizada em
Santa Catarina. Nesta comu-

nidade é mais fácil encontrar
pessoas que falam o
pomerano do que o portugu-
ês. Outras comunidades
com grande índice desta
etnia são Domingos Martins
e Santa Maria do Jetibá, no
Estado do Espírito Santo. No
Brasil há cerca de 300 mil
descendentes de pome-
ranos que preservam a cul-
tura e o idioma de seus an-
tepassados. Uma conside-
rável parte dos pomeranos

são evangélicos. A Bíblia é
lida em alemão e em por-
tuguês, uma vez que, não
há edições disponíveis em
pomerano. Recentemente
foi editado um livro didático
em língua pomerana que
deverá ser de grande utili-
dade para a preservação
do idioma entre os jovens.
A multiplicidade cultural do
Brasil é um privilégio e tor-
na nossa nação especial
perante o mundo.

como no nosso próprio verná-
culo o ato de abençoar está
explicitamente ligado à nos-
sa faculdade de comunicação
uns com os outros. Alguns
ainda se recordam de que não
saíamos de casa, não empre-
endíamos uma viajem, ou
nem mesmo dormíamos até
que ouvíssemos, via de regra,
os nossos pais responderem
ao nosso, “A sua bênção” com
o aguardado: “Deus o aben-
çoe”. Colegas de ministério,
com que freqüência fazemos
uso de tal atribuição divina,
“Deus o abençoe”, para invo-
car com sinceridade, aprovar
com integridade, ou solicitar
de verdade a bênção do Eter-
no abençoador em favor um do
outro? Nossos sórdidos inte-
resses pessoais continuam a
impedir que brademos com o
salmista: “Nós vos abençoa-
mos em nome do Senhor”.

Seremos uma bênção um
para o outro quando adotar-
mos uma atitude de obediên-
cia em relação à Palavra de
Deus. O apóstolo Paulo ao
orientar a Igreja de Cristo em
Roma como reagir às perse-
guições tão atrozes disse sob
inspiração do Espírito Santo:
“Abençoai e não maldizei”
Rm. 12 , 14. Se a nossa rea-
ção inequívoca para com os
inimigos deve ser a de
abençoá-los e não maldizê-
los, percebamos qual norma
de relacionamento o Senhor
exige de nós para com aque-
les que comungam tanto da
nossa fé como da nossa vo-
cação ministerial. A expres-
são, “abençoai” uma vez re-
cebida como mandamento di-
vino deve levar-nos a uma úni-
ca aspiração – “Quero ser

uma bênção para o meu cole-
ga de ministério”. A instrução,
“abençoai” uma vez entendi-
da como um legado paulíneo
deve mover-nos a um único
curso de ação – “Serei uma
bênção para o meu colega de
ministério”. Obedeçamos a
Palavra de Deus e invoque-
mos que “a bênção do Se-
nhor seja sobre”  os nossos
companheiros que conosco
servem fielmente ao Senhor.

Viveremos a bênção de
apoiar um ao outro quando
entendermos a virtude da
abrangência em considera-
ção na obra de Deus. As Es-
crituras denotam que há um
poder inexplicável na admi-
nistração do “Deus o aben-
çoe”. Na Bíblia, filhos supli-
caram pela bênção patriarcal:
“abençoa-me meu pai”. O
ímpio Rei Balaque se enfure-
ceu quando o mercenário
Balaão ao invés de amaldiço-
ar a Israel abençoou o povo
de Deus por três vezes. Tal vir-
tude (poder; qualidade de ex-
celência) explícita no ato de
abençoar outros que como
nós se alistaram na obra de
Deus se alicerça no fato de
que Deus inseriu o seu pró-
prio nome, ou seja, quem Ele
é e o que Ele faz, na adminis-
tração da bênção. Considere-
mos a instrução que o Senhor
deu a Moisés no Antigo Tes-
tamento: “Fala a Arão, e a seus
filhos dizendo: Assim
abençoareis os filhos de Isra-
el, dizendo-lhes: O Senhor te
abençoe e te guarde... assim
porão o meu nome sobre os
filhos de Israel, e eu os aben-
çoarei” Nm. 6, 22-27. Perce-
bamos que se esta máxima
bíblica é verdadeira sob o mi-

nistério da Lei, quanto mais o
será para nós, povo adquiri-
do pelo sangue do Senhor e
que ministra sob a aliança da
Graça. Ousemos ir além do
nosso “impenetrável círculo
de comunhão” e implorar a
bênção do Altíssimo sobre
aqueles que a despeito de
diferenças pessoais em ques-
tões não essenciais se mos-
tram também valorosos no tra-
balho do Senhor. “O
encorajamento que supera a
mera censura é como o sol
depois da chuva” (Goethe).
Colega de ministério, “O Se-
nhor te abençoe”.

Ao contrário do que imagi-
namos ou praticamos, o ato
de abençoar é algo essenci-
almente concreto e não me-
ramente abstrato. Sejamos
uma bênção para todos, viva-
mos para abençoar de uma
maneira especial aqueles
que conosco abraçaram a
missão de expandir e
enaltecer a Causa do Senhor.
Pratiquemos as palavras do
Mestre: “Portanto, tudo o que
vós quereis que os homens
vos façam, fazei-lho também
vós, porque esta é a lei e os
profetas” Mt. 5, 12. Além da
satisfação própria daqueles
que vivem para abençoar há
também a promessa incon-
testável Daquele cuja alegria
se encontra em abençoar:
“Oh! quão bom e quão sua-
ve é que os irmãos vivam em
união... ali o Senhor ordena a
bênção e a vida para sem-
pre” Sl. 133. Servos do Se-
nhor, invistamos o nosso
etéreo viver tanto para sermos
uma bênção bem como para
abençoarmos um ao outro.
Deus os abençoe!

Deus o Abençoe

Agende Estes Eventos
18 a 22 de abril

47 Assembleia da AIBRECES
Tema: “Levantais os Vossos Olhos”
Preletor:Pr.Mark Swedberg e outros
Caraguatatuba-SP
InformaçõesL11) 295-4405

02 a 05 de Agosto
II Congresso Missionário  Batista Fundamentalista
Tema: “Investindo em missões pela fé”
Preletor: Pr. James Vineyard e outros
Águas de Lindóia-SP
Informações: (11)4123-0002

3 a 7 de Setembro
Congresso de Missões da Juventude
Batista Fundamentalista da Amazônia

Diversos Preletores
Manaus-AM - Informações: (92) 238-0561

18 a 22 de Julho
III Confêrencia Fiel Para Jovens Solteiros
Tema” Viva a Diferença”
Diversos preletores
Paraibuna-SP
Informações: (12) 3916-4634

3 a 7 de outubro
XXI Conferência Fiel Para Pastores e Líderes
Tema: “O Homem de Deus no Lar e na Igreja”
Diversos Preletores
Água de Lindóia-SP
Informações: (12) 3916-4634

25 a 28 de Maio
II Congresso da CRBB

Tema: “Confessando a Fé: Uma Resposta Bíbli-
ca aos Desafios da Pós-Modernidade”
Diversos Preletores
Conselheiro Lafaiete-MG
Informações: www.crbb.org.br

Porque, quando morrer, nada levará consigo, nem a sua
glória o acompanhará.  (Salmo 49:17). Deus nos deu uma gran-
de bênção que é esquecer coisas. Já imaginou se você tivesse
que conviver o tempo todo com as más lembranças? É verdade que
alguns têm uma dose excessiva de esquecimento. Deus disse que
de nossos pecados perdoados Ele jamais se lembraria. Ainda bem!
Ufa! Mas há certas coisas que serão sempre lembradas. O salmista
fala de algo que ninguém gosta de se lembrar. Cedo ou tarde, todos
nós morreremos e o que mais assusta alguns não é a morte em si,
mas as perdas que a morte trará. Não adianta querer voltar para
pegar alguma coisa que esqueceu, porque nada levará consigo,
mas certamente deixaremos muitas coisas. Aqueles que deixam
muitos bens deixam também muitos parentes brigando. Nossa pre-
ocupação hoje não deveria estar focalizada nos bens que
porventura deixaremos, pois “nem a sua glória o acompanha-
rá” . Mas, o que dirão de você depois de morto? Talvez repetirão
aquela famosa frase: “É! Coitado! Foi um bom homem (ou mulher)!”
A vida certamente passa muito rápido diante de nosso olhos, e é
preciso se preocupar com as lembranças que serão deixadas.
Que memórias deixarei?

1- COM A FAMÍLIA.  Serei lembrado como alguém dedicado e
que faz tudo pelo sucesso da família? Há pais que trabalham incan-
savelmente para suprir toda necessidade de seu lar e ainda encon-
tram tempo para zelar pelas coisas da casa, tais como trocar a
lâmpada, arrumar o telhado, consertar a torneira, sejam coisas
pequenas ou grandes. Há mães que serão lembradas pela dedica-
ção ao lar, e filhos por sempre apoiarem seus pais. Serei também
lembrado pela família por ser uma pessoa amorosa? Existem pais
que nunca abraçam seus filhos, que nunca brincam com os brin-
quedos deles. Que lembranças deixarão aos filhos? Somente a de
um pai rigoroso, bravo, distante? Este não é o pai que interessa
lembrar. O pai que ama seus filhos, este sim será lembrado, bem
como o marido que realmente ama sua esposa. “ Goza a vida
com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os
quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vai-
dade; porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu traba-
lho, que tu fizeste debaixo do sol”. (Ec.9:9) Que lembranças de
pai e marido terá sua família sobre você um dia? Ou você, filho, filha
ou mãe, que memórias você deixará?

2- COM A SOCIEDADE. Como um sério trabalhador? Apesar
de certos preguiçosos, há muitos que são bons trabalhadores nes-
te mundão, que produzem alguma coisa e não somente desgastam
e consomem. Alguns estão na terra somente para consumir o oxi-
gênio dos outros, independentemente do tamanho do nariz. “ Já
tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que
alegrar-se e fazer bem na sua vida; E também que todo o
homem coma e beba, e goze do bem de todo o seu trabalho;
isto é um dom de Deus”. (Ec.3:12-13) Ser lembrando como uma
pessoa trabalhadora seria deixar uma boa memória de si com a
sociedade. Outra boa lembrança seria a de uma pessoa justa. Di-
ante de tantas injustiças que há neste mundo, precisamos de pes-
soas íntegras, que marquem a sua geração pela sua idoneidade.
Mesmo no mundo cristão, existem “tranqueiras” e “malandros”. Tem
gente que nem se importa em ficar devendo aos outros, e devem
em todas as esquinas. Boa memória para a sociedade seria aquela
que não enlameasse o nome do Senhor. Que lembranças ou memó-
rias a sociedade terá de você após a sua morte? Recentemente,
uma propaganda mostrava um enterro e o Padre falava sobre o
morto: “Ele deixou uma esposa, deixou filhos queridos, deixou ain-
da uma enorme divida no banco, deixou um amontoado de dívidas
no cartão de crédito, uma conta atrasada na padaria da esquina,
outra no açougue, etc...”.

3- COM A IGREJA. Seria a de um irmão santo? Num mundo
impuro como este em que vivemos, precisamos de crentes separa-
dos do pecado, que sejam reconhecidos pela sua estreita relação
pessoal com Deus. O profeta Eliseu foi assim reconhecido em seus
dias: “ Eis que tenho observado que este que sempre passa
por nós é um santo homem de Deus”. (2Re. 4:9) Sem dúvida,
esta seria uma boa frase para se ter na lápide. Seria a melhor
memória que alguém poderia deixar em vida. Como as pessoas de
sua igreja rotulariam você? Outra boa lembrança com a igreja seria
por causa da fé. Nos céus ficaremos surpresos por encontrar
nomes que não foram incluídos em Hebreus 11, mas que foram
homens e mulheres de fé, que depositaram inteira confiança no
Senhor e que não vacilaram os pés, apesar dos problemas. São
aqueles que estão comprometidos até a morte com a causa do
Senhor. A fé nos faz remover montes para que nos aproximemos
mais do Senhor. Alguns estão desistindo da vida cristã por peque-
nos montes de besteiras, de futilidades. Que memórias sua igreja
terá de sua vida cristã?

4- COM DEUS. Será que Deus te chamaria de bom servo, que
se desviou do mal? Na Bíblia, lemos sobre Deus elogiando seu
servo Jó diante de Satanás. “ Porque ninguém há na terra se-
melhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que
se desvia do mal”. (Jó 1:8) O que Deus diria de você? Tem você
se desviado do mal ou tem sido engolido por ele? Que lembranças
você deixará a Deus sobre sua vida espiritual aqui na terra? Lem-
bre-se que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo
e daremos contas de tudo o que fizemos em nossas vidas. Nossas
lembranças estão sendo registradas nos céus e um dia tudo será
revelado. Será você lembrado como aquele que se distanciou da-
quilo que aborrece a Deus?  O Senhor Jesus sempre valorizou a
fidelidade dos servos em suas parábolas, por ser uma das princi-
pais exigências de Deus para nossas vidas. O que faria com que
você desistisse de sua carreira cristã? Ou o que tem te distanciado
de um compromisso verdadeiro com o Senhor?

Temos que construir nossas boas memórias agora. As nossas
memórias são nossos testemunhos terrenos. Que lembranças você
tem deixado para sua família? E na sua igreja ou sociedade? Mas,
principalmente, e com Deus? Um dia, todos nós deixaremos este
mundo e deixaremos apenas memórias, boas ou ruins. Meu desejo
é que eu possa deixar boas memórias de mim.

Memórias de Mim

Pr. Antonio
Majela Pupin
anpupim@hotmail.com

“A bênção do Senhor seja sobre vós; nós vos abençoamos em nome do Senhor” - Salmo 129:8

Pr. Milton José Nunes
milnun@hotmail.com
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O colunista é pastor da Igreja Batista no Horto do Ypê –
São Paulo – SP. Bacharel em Teologia e Licenciado em Letras.

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

1964-2005 – Ficou mais fácil calcular a minha idade: 41 anos.
No fim do ano passado, senti uma sensação de  “olhos secos.” Fui ao oftalmolo-

gista e a doutora disse-me que fiquei com seqüelas de uma conjuntivite, acrescentou
que a minha visão havia diminuído, algumas manchas ficaram e o resultado se cha-
mava leucoma. Em conseqüência, deveria usar dois colírios, um por três meses e o
outro para o resto da vida.

Foi um choque! Ao retornar para casa, peguei um caderninho e uma caneta,
sentei-me à mesa da sala (achei que a escrita à mão era mais pessoal); cabisbaixo,
comecei a fazer uma avaliação do meu corpo: a) Uma cicatriz de 5 cm na testa,
trincamento nas costelas e o pé esquerdo com fragmentos de ossos (fruto de um
acidente automobilístico nos anos 90);  b) Cirurgia do menisco no joelho direito; c)
Alguns dentes me foram extraídos na adolescência por um dentista aloprado;
hummm... Ah! Ia me esquecendo, submeti-me por pressão das circunstâncias, à
temível Vasectomia (ai, ai, o que um homem apaixonado é capaz de fazer por sua
amada); e finalmente,  a perseguição de um “espinho na carne” chamado de Bron-
quite. Realmente não sou mais original de fábrica, não sou mais o mesmo.  Lembrei-
me do camarada Paulo quando disse trago no corpo as marcas de Cristo. Logo em
seguida corrigi meu pensamento, pois as cicatrizes do consagrado apóstolo eram
de grandeza, eram conseqüências de uma vida gasta na  dedicação à obra de
Deus, traziam dignidade, evidenciavam capacidade de amar e suportar a dor ape-
sar de tudo. Já as minhas,  são apenas “surras da vida”, sou participante do
inexorável  “morrendo, morrerás “ de Gênesis, capítulo 3.  Além do mais, não é
possível fugir da  força da grav(i)dade. Segundo dados do IBGE (final de 2004), em
2020, os idosos chegarão a 25 milhões de pessoas...  Já estão me contando, se eu
estiver vivo!

Não faz muito tempo, chamavam-me de “moço”, agora é de “senhor.”  Mesmo
disfarçando e usando roupas de jovens, aproximo de uma panelinha e percebo o
clima. Às vezes sinto-me como aquele “tio” da antiga propaganda do refrigerante
Sukita.

Diante de tudo isso, resolvi encarar os próximos anos  da seguinte maneira:
• Procurarei entender que a passagem do tempo é uma conquista e não uma

sina a ser cumprida.
• Terei consciência da seguinte verdade: Mesmo que o homem exterior se

corrompa, contudo  o nosso homem interior se renova de dia em dia.
• Nada mereço, Deus não tem obrigação nenhuma para comigo. Na verdade “eu

sou devedor.”
• Considerarei cada dia como uma nova oportunidade, uma nova porta que se

abre, um presente de 24 horas para doar meu tempo, talento, testemunho e tesouro
ao Senhor da seara.

• Levarei em conta o momento da minha existência, sou continuísta de uma linda
história iniciada no livro de Atos, capítulo 2, o surpreendente nascimento da Igreja.

• Não adicionarei tensões sobre a minha pessoa. Lançarei sobre o Senhor
todas as minhas ansiedades. Não somarei angústias para não somatizar crises
que extravasem e prejudiquem aqueles que tanto me amam, especialmente esposa
e filhos.

• Não terei uma atitude negativista de capitulação a cada aniversário; pelo
contrário, de capitalização: a experiência vale mais do que ter vinte anos e ganhar
uma corrida de 200 metros.

• Já que não é possível crescer fisicamente (digo verticalmente),  expandirei a
minha visão,  lendo gigantes do pensamento, clássicos da literatura mundial e do
Brasil; sem deixar de aprofundar-me  na Palavra.

• Tomarei cuidado com a alimentação. Procurarei evitar o excesso de refrige-
rantes, doces, bolos, enlatados,  carne gordurosa e outros.

• Caminharei e procurarei inúmeras formas de ação física saudável.
• Buscarei o estilo “calebiano” de viver, quanto mais o tempo avança cresce o

otimismo, nas palavras do veterano: ...qual era minha força naquele dia, tal ainda
agora, para o combate, assim para sair a ele, como para voltar - Js 14.11. Quando
J. C. Penney tinha 95 anos, fez a seguinte afirmação: Meus olhos podem não estar
enxergando bem, mas minha visão está aumentando cada vez mais.

• Não esquecerei das palavras de Max Lucado: Para você, a idade não é um
inimigo. A idade é apenas um marco – um gentil lembrete de que o lar nunca
esteve tão perto.

Recordo-me de ter lido no livro “Eu, um servo?” de Charles Swindoll sobre o
Cavalinho de brinquedo. Era o mais antigo dos brinquedos no quarto de uma crian-
ça. Seu pêlo castanho já estava gasto e a cauda também.   Contudo, era o mais
querido.  Tornou-se experiente, enquanto outros brinquedos automáticos “morri-
am.” Veja o diálogo:

- O que é ser de verdade? Indagou o Coelhinho certo dia, quando estava
deitado ao lado do Cavalinho, perto da lareira, antes da ama vir arrumar o quarto.
É ter dentro da gente uma coisinha que faz um zumbido e uma chavinha de dar
corda?

- Ser “de verdade” não tem nada a ver com a maneira como somos feitos, respon-
deu o Cavalinho. É uma coisa que nos acontece. Quando uma criança nos ama
durante um longo tempo, isto é, não apenas gosta de brincar conosco, mas nos ama
realmente, então passamos a ser “de verdade.”

-  E isso dói? Perguntou o Coelhinho.
-  Às vezes dói, disse o Cavalinho, pois não gostava de esconder a verdade.

Mas, quando somos “de verdade”, não nos importamos muito com a dor.
- E acontece de uma vez só, como quando nos dão corda, ou é pouco a pouco?

Quis saber ele.
-  Não é de uma vez só, explicou o Cavalinho. A gente vai-se transformando.

Leva muito tempo. É por isso que aqueles que se quebram facilmente, ou têm
arestas cortantes, ou têm que ser manejados com cuidado, não podem passar
por esse processo. De um modo geral, quando afinal nos tornamos “de verdade”,
nosso pêlo já foi arrancado pelos carinhos, os olhos já caíram, estamos com as
juntas soltas e muito surrados. Mas nada disso tem importância, porque depois
que somos “de verdade”, não somos mais feios, a não ser para as pessoas que
não entendem essas coisas.

A Igreja Batista em Nuporanga,
liderada pelo jovem seminarista de
Morro Agudo, irmão Edison
Roberto Venâncio teve seu início no
dia 15 de março de 1998, como pon-
to de pregação. No dia 20 de março
de 1999 passou a ser congregação
da IBI de Orlândia com freqüência
média de 30 pessoas, sendo oito já
batizadas pelo Pr. Carlos A. Moraes.
Posteriormente, a então congrega-
ção da IBIO, na cidade de Morro Agu-
do-SP, liderada pelo Pr.  Almir Nunes,
passou a apoiar os trabalhos em
Nuporanga. Assim, equipes de
Orlândia e Morro Agudo passaram a
dar  sequência nos trabalhos sendo
coordenadas diretamente pelo Pr.
Almir Nunes. Muitos irmãos colabo-
raram com aquela obra do Senhor e
certamente cometeríamos injustiças
se fôssemos mencionar todos os
nomes.

A partir de fevereiro de 2003, com
o crescimento do trabalho e a cres-
cente necessidade de um obreiro
que pudesse dedicar-se mais dire-

Não sou mais o mesmo!

Nova Igreja Constrói
tamente à lideran-
ças daquele
trabalho,o irmão
Edison aceitou o
desafio. Cursando
agora o terceiro
ano do Seminário
e Instituto Batista
I n d e p e n d e n t e
Macedônia, em
Franca-SP, residin-
do e trabalhando
em Morro Agudo,
esse jovem se des-
dobra em esforço
para dar continui-

Desde o seu nascimento a  nova
congregação teve sua visão
missionária despertada e já está apoi-
ando o sustento de 5 projetos missio-
nários. Nos dias 25 a 27 de março
último, a igreja realizou sua Terceira
Conferência Missionária para Reno-
vação da Promessa de Fé Para  Mis-
sões e teve como pregador o Pr.
Carlos Alberto Moraes, atualmente
Diretor de Missões da AMI.

dade à seqüência do trabalho des-
sa nova igreja.

No dia 19 de março último foi dado
início à Construção parcial do templo
da igreja em terreno doado pela Pre-
feitura Municipal de Nuporanga.  Nes-
ta nova fase, o apoio das igrejas será
de fundamental importância para que
o trabalho continue crescendo e tenha
condições de sustentar integralmen-
te o irmão Edison.

• 09/01/2005
IBR Monte das Oliveiras-(EBD)
Taboão da Serra-SP
• 09/01/2005
I.B.R. Horto do Ypê (noite)
São Paulo-SP
• 16/01/2005
Igreja Batista Jordanópolis
São  Bernardo do Campo-SP
• 17 a 20/01/2005
Retiro de Pastores
Belo Horizonte-MG
• 22/01/2005
Igreja Batista Independente
Reunião de Pastores
 Morro Agudo-SP
• 24 a 28/01/2005
Retiro de Pastores
Paraibuna-SP
• 30/01/2005
Igreja Batista Independente
Batatais-SP
• 07 a 08/02/2005
Igreja Batista Bíblica Valparaiso
Santo André-SP
• 20/02/2005
Igreja  Batista Independente
Morro Agudo-SP
• 27/02/2005
Congregação Batista Independente
Franca-SP
• 05/03/2005
Igreja Batista Ebenezer
Reunião de Pastores (manhã)
Barretos-SP
• 05/06/03/2005
Igreja Batista Independente Filadélfia
Guaíra-SP
• 16/03/2005
Igreja Batista Independente
Franca-SP
• 19/03/2005
Igreja Batista Boas Novas
Sales Oliveira-SP
• 25 a 27/03/2005
Congregação Batista Independente
Nuporanga-SP

Este relatório não inclui os trabalhos internos
da missão e nem as aulas ministradas nos se-
minários e institutos bíblicos.

Relatório de Atividades do
Diretor de Missões da AMI

Pr. Carlos Alberto Moraes

Aconteceu como no início da Igre-
ja de Cristo, quando a mudança de
uma família para outra localidade
era a oportunidade para nascer uma
nova congregação.

Corria o ano de 1992 quando
uma família da Primeira Igreja Ba-
tista Bíblica em Vila Rosa, São
Bernardo do Campo SP, liderada pelo
Pr. Pedro Pereira da Silva mudou-se
para um bairro novo da cidade. O ir-
mão Benjamin, a esposa Carminha
e as filhas Lúcia, Rute e Teresinha
mudaram-se para o Jardim Las Pal-
mas.

Aquele lar foi o primeiro endereço
da igreja que nascia. Depois foi para
dois novos endereços.  Bem no início
do trabalho, ainda em 1992, o irmão
Aparecido Oliveira Costa assumiu a
liderança da congregação juntamen-
te com sua esposa Alzeni e a filha
Amanda. Por onze anos a família Cos-
ta dedicou-se àquele ministério.

Na segunda quinzena de outu-
bro de 2003, o Pr. Estevão S. Barros
(41), juntamente com sua esposa
“Nina” e os filhos, Stéphanie (16) e
Bruno (13) passaram a liderar o tra-
balho, agora já no quarto endereço

em um terreno adquiri-
do pela PIBB em Vila
Rosa no Parque Ban-
deirantes.

No dia 22 de janei-
ro de 2005, treze anos
depois do início do tra-
balho, aconteceu a or-
ganização da Igreja
Batista Bíblica
Getsêmani com 46
membros e neste mês
de março acontece o
batismo de mais cinco
novos irmãos.

Quem é o pastor
Estevão?

Convertido em mar-
ço de 1982 através de
um amigo recém-con-
vertido, hoje pastor em
Curitiba PR, Marcos
Freire. Naquele mes-
mo ano, através de um
trabalho da COJUBAB
realizado em Campi-
nas-SP, Estevão deci-
diu-se para o ministé-
rio ouvindo a mensa-
gem preferida pelo Pr.
George Simpson.

Em 1983 e 84 estudou no Institu-
to Batista Missionário em São Paulo
e parou sem fazer o terceiro ano.Em
1986, casou-se com Aparecida
D.Alves na PIBB em Vila Rosa. Em
1988 nasceu a primeira fi lha,
Stephanie e em 1990 Estevão voltou
aos estudos no Instituto Batista da
Bíblia, na Igreja Batista Independen-
te em São Bernardo do Campo SP e
também no CLT do Seminário Bíbli-
co Palavra da Vida em Atibaia SP.

No dia 14 de março de 1992, ano
que nasceu o seu segundo filho, Bru-
no, Estevão foi consagrado ao
pastorado para atuar como pastor da
Primeira Igreja Batista Bíblica em
Pedreira SP. Em 1997, foi convidado
para ocupar o cargo de pastor auxili-
ar na Primeira Igreja Batista em Vila
Rosa, S.B.do Campo, ao lado do Pr.
Pedro Pereira da Silva onde perma-
neceu até outubro de 2003 quando
foi designado para liderar a Congre-
gação Batista Bíblica em Parque
Bandeirantes, hoje Igreja Batista Bí-
blica Getsêmani.

No meio Batista Bíblico, Pr. Este-
vão foi Primeiro Secretário da
JUBBESP entre 1993 e 2003. Entre
1994 e 2002 foi Primeiro Secretário,
também da CBBN. Em 2004 foi eleito
para Segundo Tesoureiro da CBBN.

Na área acadêmica, cursou ainda
a Universidade Metodista de São Paulo
(2002 a 2005), fazendo a Faculdade
de Teologia e prepara-se para o
Mestrado em Ciências a Religião.

Para contatos com o pastor Es-
tevão e a nova igreja: Rua Ômega,
17 – Jd. Monte Sião – CEP 09.855-
510- São Bernardo do Campo SP. A
Igreja localiza-se à Rua dos Espa-
nhóis, 30, Parque dos Bandeirantes.
E-mail: ibg@cbbn. org.br, telefones:
Res. (11) 4358-4415; Cel. (11) 9832-
8932 e Igreja (11) 4357-1381.

Igreja Batista Bíblica Getsêmani

Edison Roberto Venâncio
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O colunista 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.

Um pastor entregava folhetos evangelísticos na rua, quando se depa-
rou com um homem temido por todos, um arruaceiro, brigão. - Quer aceitar
um folheto? – perguntou o pastor. O valentão aceitou, ouviu algumas pala-
vras, e leu o convite que estava impresso com o horário dos cultos.

No domingo, o valentão foi ao culto. Preferiu o último banco, mas
ouviu atentamente a pregação. Quando o pastor fez o apelo, no final, o
valentão se levantou calmamente dirigiu-se ao púlpito. Levou a mão à
cintura, tirou o revolver, segurou-o pelo cano, e entregou-o ao pastor,
enquanto dizia: - Pastor, o senhor não sabe o presente que me deu
falando comigo hoje à tarde. Fique com este revólver, que eu não preciso
mais dele. De hoje em diante sou uma nova criatura em Cristo.

Quem teve poder para salvar este homem violento, o pastor ou Evange-
lho? O Evangelho. Quando voltamos à carta de Corinto, encontramos o após-
tolo Paulo unindo a igreja dividida em torno da mensagem da cruz (1.18-25),
e mostrando como Deus escolheu usar pessoas que o mundo comumente
consideraria tolas, fracas e inconseqüentes para comunicar tal mensagem.

No entanto, possíveis salvos da igreja em Corinto estavam querendo
se orgulhar de sua posição para salvação, julgando que o fato de serem
ricos, ou influentes, ou inteligentes dava a eles o direito de se considera-
rem melhores que os outros. Mas em 1.26-31 vemos que: A GLÓRIA DA
SALVAÇÃO PERTENCE A DEUS E A NINGUÉM MAIS.

Para você compreender a extensão da pregação da mensagem da
cruz, vamos pintar dois quadros sobre a salvação pela graça que é lou-
cura aos olhos humanos.

 Visualizem o 1º quadro: Ele retrata homens cheios de pompa (jactância,
opulência) brigando entre si por não entenderem os critérios usados por
Deus para  salvar pessoas totalmente sem méritos (desprezíveis, repulsivas,
indignas). Poderíamos chamar este quadro de “A Confusão Na Salvação”

A mensagem ensinada pelo apóstolo é que A SALVAÇÃO DE UMA
HUMANIDADE INDIGNA VEM POR MEIO DE UM DEUS GRACIOSO (v.26-
29). Deus não se baseou em valores humanos para salvar a humanida-
de (26). Na salvação, Deus não está à procura de títulos, nem medalhas,
muito menos dinheiro. Além disso, a base da salvação divina foi sua
graça  (27-28). A mensagem da cruz é considerada loucura para os incré-
dulos porque aquilo que Deus é e faz não pode ser compreendido pelo
homem natural. “Na salvação Deus resgata aquilo que é desprezado
pelo mundo como um meio de afirmar sua Soberania e Amor”

Isto nos leva a deduzir que a graça expõe o orgulho humano  (29). A
única condição de nossa salvação é a fé, que ainda é um dom de Deus.
Isto significa que o homem não tem o direito de se gabar de ter feito algo
em favor de sua salvação ou de ter merecido recebe-la.

Não há lugar para superioridade na casa de Deus, pois só há um Rei
e este é Cristo, só há um Cabeça e este é Cristo! A igreja de Corinto
estava dividida por que muitos queriam o estrelato, porém, a obra de
Deus não é feita de estrelas, mas de servos!

Agora visualizem o 2º quadro: Ele retrata um Deus amoroso deixando
sua casa e fazendo uma longa viagem do céu até a terra para buscar um
povo perdido, que vagava nas trevas. Este quadro poderia se chamar: “O
RESGATE DO SALVADOR”

A mensagem aqui é que A SALVAÇÃO DE UMA HUMANIDADE PERDI-
DA VEM POR MEIO DE UM CRISTO REDENTOR (30-31). Em Cristo o salvo
pertence a Deus. Ele buscou os salvos quando estam perdidos e os fez
uma nova criatura; e mais do que isto, os tornou herdeiros de Deus e co-
herdeiros com Cristo (Rm 8.17). Em Cristo o salvo tem uma nova vida.
Jesus é para o salvo a verdadeira sabedoria que vem de Deus. Esta
sabedoria é revelada através da justiça, santidade e redenção, isto é a
completa restauração de nosso estado imperfeito para uma nova vida.

Isto nos leva a deduzir que em Cristo o salvo dá gloria somente a ele.
O orgulho no coração do homem somado ao seu desejo por ‘holofotes’
resulta em aspiração por fama e superioridade. Mas em Cristo o salvo
sabe que somente Ele é merecedor de glória, pois somente Ele pode
nos salvar e ninguém mais.

Concluindo, aprendemos que o primeiro passo para a recuperação da
humanidade é descobrir que fora de Deus, não existe qualquer base para
existir. É chegada a hora de entendermos que sem Cristo nunca podería-
mos ter sido salvos, portanto, sem Ele não podemos ser nada. Porque

“A GLÓRIA DA SALVAÇÃO PERTENCE A DEUS E A NINGUÉM MAIS”

Durou alguns minutos e arrastou con-
sigo casas, carros, lojas, dinheiro, em-
pregos, status e  milhares de vidas, fa-
zendo avultar a fragilidade do homem.
Então nos perguntamos: o que somos?
Bem menos do que pensamos, diríamos.
Todavia, lá no íntimo nos achamos gran-
des. Mas em nada somos maiores que os
que se foram e a evidência da impotência
humana irrita e provoca expressões do
tipo: Mas onde estava Deus? ou Que
Deus é esse?  Principalmente entre os
que perderam familiares e bens
muitos perguntam: será que Deus se
importa mesmo conosco? há mesmo
Deus?   Talvez nenhum acontecimento dos
últimos tempos tenha confrontado tanto
as religiões como esse. Situações assim
nos levam a muitas reflexões: Qual o sen-
tido da vida, qual a razão de viver?  É
tanta maldade, ingratidão, imoralidade,
crime, impunidade, conivência, covardia,

Vanderley Borges, natural de
Ceres Goiás, nascido aos 10 de de-
zembro de 1958. De origem espírita,
converteu-se a Cristo aos 11 anos
de idade na Primeira Igreja Batista
de Ceres, sendo batizado na passa-
gem de ano de 1969 para 1970. Es-
tudou teologia no Seminário Teoló-
gico Batista Goiano,sendo ordena-
do ao ministério pela Primeira Igreja
Batista em Inhumas-GO em abril de
1989. Serviu como obreiro na im-
plantação de igrejas no Setor
Garavelo, Aparecida de Goiânia; Jar-
dim Nova Esperança, Goiânia; São
Simão-GO; como  pastor em
Inhumas e Goianira. Todos traba-
lhos filiados à Convenção  Batista
Brasileira. Tomou a decisão de tor-
nar-se independente em maio 2003,
oportunidade em que liderou um gru-
po de irmãos em Goianira. Enten-
dendo que faltava algo, tomou a de-
cisão de passar um período em uma
Igreja Independente para adaptar-
me à nova realidade. O Templo Ba-
tista Ebenézer, liderado pelo pastor
Robson Marcelo da Silva em
Goiânia, foi o escolhido. Deus usou
aqueles irmãos e seu pastor para

No dia 13 de novembro de 2004 foi criada a UHBREF
União de Homens Batistas Regulares Fundamenta-
listas. Não se trata de mais uma organização, mas de
um organismo vivo, constituído por homens e pasto-
res, fiéis, que buscaram perseverar, com a graça de
Deus, nos princípios basilares e fundamentais da  fé
cristã, em meio à negligência e transigência que a
mesma tem sido tratada no presente tempo.

É formada inicialmente pela aliança entre as igre-
jas batistas regulares fundamentalistas e conservado-
ras do Jardim Santo Antonio, Parque Cocaia, Imbuias,
Nova Vida, Jardim Júlia e Parada Inglesa, atualmente
não associadas ou vinculadas a qualquer movimento
ou associação religiosa.

A Glória da Salvação Pertence
a Deus e a Ninguém Mais

 (Uma reflexão em 1 Coríntios)

UHBREF

Tem o objetivo de proporcionar uma sã comunhão,
em que a pureza e a verdade dos ensinos bíblicos sejam
ensinados, praticados e defendidos em suas igrejas,
através do ensino, pregação, adoração e musicalidade.

Diretoria 2004/2005 – Presidente: José Carlos Garcia
de Almeida; Vice-presidente: José Oswaldo Ribeiro dos
Santos; 1º Secretário: Antonio Masmo: 2º Secretário:
Orlando Manoel C.Sobrinho; 1º Tesoureiro: Wilson
Henrique dos Santos; 2º Tesoureiro: Manoel Barbosa de
Souza; VOGAIS; José Claver Silva, Juvenildo de Oliveira
Souza e José Carlos Santiago, CONSELHEIROS:
Pr.Jorge Antonio Gameiro; Pr. João Batista Antonio Cae-
tano; Pr. Manoel Fernandes da Silva; Pr Samuel Gomes
daSilva; Pr. José Sérgio Ackel.

traição, fofoca, infidelidade, mentira que
o mal parece reinar absoluto na socieda-
de e na natureza.  Será que vale a pena
se guardar das corrupções?  Será que
somos mesmo um bando de macacos
evoluidos, uma vil espécie num pontinho
azul vagando no infinito, cuja perpetua-
ção da espécie depende da acomodação
das placas, um povo de um futuro incer-
to, sujeitos a sermos arrasados de uma
hora para outra? Alguns crêem assim e
portanto vivem sem esperança, sem Deus
no mundo (Efésios 2:12). Mas se esta
fosse a nossa verdade, se fossemos uma
espécie entregue a si mesma, catástro-
fes como estas dariam a todos nós uma
íntima, profunda e permanente percep-
ção da nossa pequenez, seriam sufici-
entes para nos revestir da necessária
humildade que nos permite ver o outro,
estender a mão, cessar a mesquinhez,
cessar a tola corrida para manter-se no
controle da situação, mas não é assim.
Agora, no calor do momento, uma enxur-
rada de atos solidários estão desaguan-
do na Ásia, bilhões de dólares e isto é
bom. Mas daqui a pouco todos se esque-
cem. Cada um volta para a sua rotina,
seus interesses, lucros, prazeres e guer-
ras. Somos pecadores contumazes, ter-
rivelmente inclinados ao egoísmo. No Sal-
mo 39:4, o salmista reconhece que se
Deus não intervir, nem mesmo os tsunamis
podem fazer o homem  perceber sua fra-
gilidade (Faze-me conhecer, Senhor, o
meu fim, e a medida dos meus dias qual é,
para que eu sinta quanto sou frágil.). Mas
o que tem isto a ver com a tragédia e a

aparente indiferença de Deus? Diz a Bí-
blia que Deus criou o mundo e o homem
em perfeito equilíbrio. Todavia com a de-
cisão do homem de desconfiar da Pala-
vra de Deus, a ordem foi perturbada. De
lá para cá o homem tem alterado a fauna,
a flora, as bacias hidrográficas, as con-
dições climáticas, etc. Portanto, não cul-
pe Deus. Ele não prometeu nos livrar de
todas as conseqüências de nossos atos
nesta vida, mas prometeu perdão, salva-
ção, vida eterna a todo o que arrependi-
do aceitar o sacrifício de Cristo como o
único pagamento eficaz para os nossos
pecados. Você já o fez? Em Lucas 13:5
Jesus disse: “E aqueles dezoito sobre os
quais caiu a torre de Siloé e os matou,
vocês acham que foram mais culpados
do que todos...? Não. E eu vos digo que
se não vos arrependerdes, todos de
igual modo perecereis.” Quando vierem
as ondas das crises existenciais e por
fim o tsunami da morte, levando para o
buraco o teu status, igualando você a
todos os mortais, quem te socorrerá?
Quero lembrar-te que Deus não está in-
diferente quanto à nossa realidade por-
que Ele amou o mundo de tal maneira
que na cruz Ele deu o seu Filho unigênito
(Jesus), para que todo aquele que em
Jesus crê não pereça, mas tenha a vida
eterna (João 3:16)\. Paulo, o apóstolo,
após ter confiado em Jesus para ser
salvo disse: “estou certo de que nem a
morte, nem a vida,... nem o presente,
nem o futuro,... nos poderá separar do
amor de Deus, que está em Cristo Je-
sus, nosso Senhor!”.

abençoar sua vida e
de seus familiares, a
esposa Elda de Sou-
za Oliveira Borges e
os três filhos: Pedro
Augusto, Laís e
Esdras.Depois de
um ano, indicado
pelo Pr. Carlos
Alberto Moraes, Dire-
tor de Missões da
A M I - A s s o c i a ç ã o
Missionária Indepen-
dente, Pr. Vanderley
recebeu o convite

dia 19 de março último e contou com
a presença de irmãos das igrejas
Batistas de Morro Agudo, Batistas
Independente e Jardim Boa Vista em
Orlândia, Nuporanga e Guaíra. A
mensagem ficou a cargo do Pr.
Carlos Alberto Moraes  e a posse foi
dada pelo pastor interino, Almir
Nunes.

Contatos
Pr. Vanderley Borges

Rua Rotary Internacional, 400
Campo da Formiga

CEP-14.660-000-Sales Oliveira-SP
prvanderley@hotmail.com

O Tsunami Levou a Tua Fé?

Culto de Posse
Pastor José Soares Filho

Jandaia do Sul-PR

para pastorear a igreja Batista Boas
Novas em Sales Oliveira-SP, igreja
fundada pelo Pr. João Azevedo Sa-
raiva Júnior quando missionário da
AMI. A igreja em Sales Oliveira foi
pastoreada, além do seu fundador,
pelos pastores Manoel A. Souza, hoje
na PIB em São Sebastião do Paraí-
so-MG e João Camargo de Vascon-
celos Filho, hoje na IBB em Barretos-
SP. Durante o período que ficou sem
pastor,  a igreja foi  dirigida interina-
mente pelo Pr. Almir Nunes, da IBI
em Morro Agudo-SP.

O culto de posse aconteceu no

Pr. Vanderley com a esposa Elda e os filhos:
Edras (12), Laís (14) e Pedro (16)

ENQUANTO MUITOS TRANSIGEM,UNS POUCOS PERMANECEM FIÉIS..
UHBREF – UNIÃO DE HOMENS BATISTAS

REGULARES FUNDAMENTALISTAS  – “Judas 3”



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

ou pelo correio:
Caixa Postal, 125 - CEP 14300-000 -

Batatais-SP

06

Dica de LeituraDica de LeituraDica de LeituraDica de LeituraDica de Leitura

6

O colunista  é pastor e evangelista, membro da
PIBB em Fortaleza-CE e ex-padre católico

15 ANOS
Na década de 1970, dois missionári-

os norte-americanos, Jerry Leonard e
Darrel Haworth, foram para o Bairro dos
Franciscanos, em Juazeiro do Norte-CE
Depois de muitas lutas, a batalha foi
vencida e nasceu a Igreja Batista Regular
Sião, hoje liderada pelo Pr. Roque
N.Albuquerque. Para comemorar seu dé-
cimo quinto aniversário de organização,
no período de 11 a 13 de março realizaou-
se uma série de conferências sob o tema,
“A Intrigante Presença de Deus”, tendo
como preletor, o Pr. Wagner L.Amaral que
já pastoreou a igreja no passado. Na sex-
ta-feira a igreja contou com a presença
do seu fundador, Pr. Darrel Haworth. No
sábado foi empossado. Porfírio Matos,
como novo pastor da congregação Nova
Jerusalém.Faltou espaço para acomodar
todos os participantes da festa, mas não
faltou entusiasmo para adorar a Deus
pelos 15 anos de bênçãos.

Surdos
Missionário de segunda geração, o

Pr. Carlos Johnson, filho do missionário
Dan Douglas Johnson, está trabalhando
no Brasil através da mesma missão do
pai, a BIMI, com sede em Chattanooga,TN.
Casado com Cindy, o casal tem três fi-
lhos, Andrew(5) Carol Ann (3) e Luke (6
meses). Seu ministério visa a implanta-
ção do trabalho com surdos-mudos nas
igrejas locais. Atualmente está trabalhan-
do junto ao Templo Batista Maranata em
Goiânia-GO, sob a liderança do Pr. Luizmar
Peixoto. No momento, Pr. Carlos e família
estão de viagem para um período de um
ano nos E.U.A .

OS FUNDAMENTOS
Diversos Autores
Editora Hagnos

Rua Belamino Cardoso de Andrade, 108
04.809-270-São Paulo-SP

Tel/Fax (11) 5668-5668
www.hagnos.com.br

hagnos@hagnos.com.br
Nestes dias de comunhões fraguentadas e
doutrinas diluídas, as igrejas devem desco-

brir novamente a ampla base os “Pais Fundamentalistas” cons-
truíram e da qual eles ministraram.

LIDERANÇA ESPIRITUAL SEGUNDO SPURGEON
Steve Miller
Editora Vida

Rua Júlio de Castilhos, 280
Belenzinho

03.059-000-São Paulo-SP
Telefax (11)6618-7000

www.editoravida.com.br
Como ser mais eficiente e eficaz no uso do
tempo e recursos? Como transmitir objetivos
com maior clareza? Como inspirar as pesso-
as a atingir seu potencial máximo e investir
continuamente no próprio crescimento espiritual? Como causar
impacto na vida dos liderados? Este livro responde a todas
estas perguntas.

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 prati-
cado, 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 déca-
das, a Igreja de Roma tem aparentemente favorecido em alguns de seus setores 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 Católica
Romana não mudou e não mudará nunca jamais, mas está silenciosamente prepa-
rando 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, ba-
sicamente 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-poderoso ( 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 cristãos”,
cujo este documento veio tirar a verdadeira máscara do ecumenismo praticado 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 engana-
dos 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.

haverá seminários ministrados pelos pas-
tores: Pedro Evaristo, Timóteo Moody, Gil-
berto Bruno e Sérgio Moura.

Correção
Na edição 147 do Jornal de Apoio

divulgamos o telefone do Pr. Josué
Amaral com o número errado. Foi falha
nossa e queremos aqui fazer a corre-
ção. O numero correto é (18) 224-3463.

Pr. Cerqueira
O Pr.José Manoel Cerqueira e sua es-

posa Analice estão se preparando para
implantar uma Igreja Batista Bíblica na ci-
dade baiana de Feira de Santana, atra-
vés da CBBN. Pr. Cerqueira, que atua no
ministério há mais de 15 anos, desde 1988,
deu início à implantação de uma igreja no
Jardim Aracati em 1990. Hoje a igreja é
uma realidade e, com o apoio do T.B.I, do
qual Pr. Cerqueira foi enviado, a nova igreja
tem um templo construído para cerca de
150 pessoas. Contatos : (11)5899-9563.

19 Anos
A Igreja Batista Bíblica de Ouro Fino-

MG, liderada pelo Pr. Roberto Kennedy
Gomes, comemorou seu décimo nono ani-
versário de fundação no dia 19 de março
último.Para contatos: (35) 3441-5959.

Filadéfia
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O autor utiliza com perícia as histórias de
Davi para falar não  propriamente a respeito de Davi, mas sobre
você e eu.Transpondo Muralhas é a história do ser humano, em
toda a sua maravilha, horror e compaixão.

ENTRE O ANTIGO E O NOVO TESTAMENTO
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Rua do Mar, 20

04.654-060-São Paulo-SP
Tel 911) 5686-5058 e 5686-7046
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Este  é um livro realmente verdadeiro in-
formativo, claro e sucinto.Recomendado
para todos aqueles que  desejam algo mais
sem preconceitos do que uma simples pá-
gina em branco separando o Antigo do
Novo Testamento”

JUBBESP
Anote em sua agenda as próximas

reuniões de pastores e obreiros da junta
Batista bíblica do Estado de São Paulo: 07
de maio no Templo Batista Bíblica em São
José dos Campos; 02 de julho na Igreja
Cristã Batista Bíblica de Santa Branca, 03
de setembro, Igreja Batista Shalon em
Campinas; 05 de novembro no Templo
Batista Bíblico de Vila das Mercês na ca-
pital, ocasião em que acontecerá a As-
sembléia Geral da JUBBESP.

Construindo
O pastor Tomé Lopes dos Santos,

missionário implantando igrejas no esta-
do da Bahia está em fase de  construção
da segunda igreja por ele iniciada.Para o
momento há necessidade de R$8.500,00
para colocação da estrutura metálica e
das telhas na construção do Templo Ba-
tista Jerusalém em Camaçari-BA, Pr. Tomé
está com nova congregação, o Templo
Batista Peniel que já conta com 20 pesso-
as e tem terreno próprio e logo terá  um
templo provisório para cem pessoas.

O irmão Renato Moraes dos Santos,
a esposa Eliane e os filhos, Ellen(16),
Rodolpho (13) e Rômulo (4), já estão resi-
dindo em Salvador-BA, para levar a cabo
o trabalho de implantação de uma igreja
ao bairro Nova Brasília de Itapuã. Renato
foi enviado pela Igreja Batista Bíblica em
Vila Natal, São Paulo-SP, liderada pelo Pr.
Mário José da Silva, com o apoio da Pri-
meira Igreja Batista Bíblica de Salvador-
BA, liderada pelo Pr. Vicente Paulo Con-
ceição dos Santos. O culto de despedida
em São Paulo aconteceu no dia 23 de ja-
neiro último e teve como pregador, o Pr.
Ricardo Brito do Templo Batista Indepen-
dente em Vila São José, São Paulo-SP.

Missões
O Templo Batista Independente em

Vila São José, São Paulo-SP, liderado pelo
Pr. Ricardo M. de Brito, está realizando
neste mês de abril, no período de 15 a 17,
sua conferência missionária anual para
renovação da  promessa de fé para
missões.O tema é “Missões, até que Ele
Venha” e o pregador será o Pr. Inácio
Neves Cereja, missionário pela AMI em
Castanhal-PA. No dia 17, domingo, a igre-
ja estará comemorando seu vigésimo se-
gundo aniversário.

Batismos
No mês de janeiro último a Primeira

Igreja Batista Bíblica Palavra Viva reali-
zou batismos de quatro novos irmãos:
Anderson, Ivanez, Márcia e Marcos
Vinícios. O missionário, Pr Jeffrey Barker
oficiou os batismos em um dia de confra-
ternização e muito churrasco gaúcho,
contando com a presença de irmãos re-
presentantes de 4 igrejas daquela
região.Também foram batizados seis no-
vos irmãos da I.B.B. de Mathias Velho pelo
Pr. José Arlindo Torres Valiente.

Um Retorno à Visão Missionária
Acontece neste mês de abril nos dias

18 a 22 a Quadragésima Sétima Assem-
bléia da AIBRECES, no Hotel Águas Vi-
vas em Caraguatatuba, litoral Norte de
São Paulo.O tema deste ano é “Levantai
os Vossos Olhos – Um Retorno à Visão
Missionária”, e o preletor oficial será o Pr.
Mark  Swedberg, de Olímpia-SP. Além dele,

Pr. Mário e Renato

A Igreja Batista Independente Filadél-
fia de Guaíra-SP, liderada pelo Pr. Elísio
dos Santos fundou em 2004, o Colégio
Batista Filadélfia. No início, 4 classes nas
dependências da igreja e, a partir de julho
do mesmo ano, em novo prédio alugado
no centro da cidade. O colégio tem hoje,
além das salas de aulas, sala de música,
cozinha, biblioteca, videoteca, berçário e
uma boa área  para recreação.

Formatura
Dia 9 de abril acontece a formatura

da turma de 2004 do SEBARSP. São 17
alunos que estão se formando: 6 do Ba-
charel em Teologia, l do Bacharel em
Educação Cristã, 1 do Treinamento Bí-
blico e 9 do SETA. O paraninfo é o Pr.
Píer Luigi Antonio Roberto e o orador da
turma, Messias José dos Santos. A so-
lenidade terá lugar na Igreja  Batista
Esperança a partir das 19 horas.

“Anait Xop”
Esta expressão na língua Maxakali sig-

nifica, “O grupo de Adair”, foi o grito em
coro das crianças maxakalis, com o retor-
no dos missionários Adair e Zilene Gomes
que trabalham em Batinga-BA. Vamos orar
por esta família que vive uma nova fase
no ministério entre o povo Maxakali atra-
vés da Estância Maranata, propriedade ad-
quirida pela graça de Deus.



A colunista é graduada em Letras, membro da
Igreja Batista Independente em Batatais-SP
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Há um ano, no dia 4 de
abril de 2004 o irmão Marcos
Santos assumia a liderança
do Templo Batista Bíblico em
Alzira Franco, Santo André-
SP, trabalho iniciado pela
Igreja Bat ista  Bíbl ica
Maranata na época sob  a li-
derança do Pr. Ebenézer
Rodrigues que hoje é o co-
pastor da PIBB em Cidade
Ademar, São Paulo-SP.

O trabalho teve início em
1999 como ponto de prega-
ção na residência do casal
Aloísio e Lilá. Alguns meses
depois,  o i rmão Valdir
Pardini, hoje pastor da I.B.B.
Maranata em Santo André-
SP, assumiu o trabalho que
alternava as reuniões nos
lares dos irmãos Oscar, de
quinta-feira e Aloísio, aos
domingos. No ano seguinte,
o ponto de pregação foi
transformado em congrega-
ção e hoje é o Templo Batis-
ta Bíblico em Alzira Franco.

O irmão Marcos, que hoje
lidera a nova igreja, conver-
teu-se em 1987 ao receber
um folheto no Terminal Ro-
doviário do Tietê em São
Paulo, capital. Foi batizado

Em 23 de fevereiro de 2005 a Primeira Igreja Batista em
Carauari-AM, comemorou seu trigésimo aniversário. Atual-
mente é liderada pelo Pr. Francisco Oliveira de Souza.

Em 1994, com a saída do Pr.Miguel Ferreira da Silva, que
hoje atua como co-pastor na congregação desta igreja no
bairro São José III, em Manaus-AM, assumiu o trabalho, in-
terinamente, o irmão João Batista Trindade que, em 2003
pediu que a igreja buscasse outro pastor. Assim, após um
período de oração, em janeiro de 2004 assumiu a igreja o
Pr. Francisco Oliveira de Souza, permanecendo dois meses
em experiência. No dia 21 de março de 2004 foi empossado
como pastor titular.Surgiu, então, o primeiro desafio: A refor-
ma do  templo com toda reestruturação das paredes. A ba-
talha, iniciada em julho de 2004 deu condições de come-
morar os 30 anos , em fevereiro de 2005 com quase tudo
pronto, podendo receber cerca de duzentas pessoas a cada
reunião confortavelmente.

Após o término da reforma do templo, o próximo passo
será a construção de classes e departamentos para traba-
lho com as crianças, espaço necessário para o desenvolvi-
mento de novos projetos.

Os irmãos da Primeira Igreja Batista em Carauari con-
tam com as orações das igrejas co-irmãs espalhadas por
todo o Brasil e o Jornal de Apoio espera poder publicar uma
foto do templo totalmente concluído para breve.

“Investindo em missões pela fé”  é o tema do II Con-
gresso Missionário Batista Fundamentalista a ser realizado
nos dias 2 a 5 de agosto de 2005. O preletor oficial, Pr.
James A. Vineyard, lidera uma igreja com 1.800 membros
nos EUA, que participa de 456  projetos missionários em 72
países, sendo 18 deles aqui no Brasil. Entre estes missio-
nários estão batistas fundamentalistas dos três principais
movimentos representados aqui no Brasil: independentes,
bíblicos e regulares.

Os temas e preletores  do congresso serão, além do
preletor oficial:

“Envolvendo toda a igreja na Promessa de Fé”
Pr.  Luizmar Peixoto –Templo Batista Maranata-Goiânia-GO

“Missões: Elo Ligação entre os Batistas Fundamentalistas”
Pr.Marcelo Silva- Templo Batista Bíblico – Campinas-SP

“Missões: O Papel das Agências Missionárias”
Pr.Paulo Bondezan – Primeira Igreja Batista Regular –
Curitiba-PR.

“Generosidade no Antigo Testamento”
Pr.Pedro Evaristo – Igreja Batista Regular de Tucuruvi- São
Paulo-SP

“O Pastor: Um  Modelo de Contribuinte”
Pr. Paulo Castelan – Igreja Batista Independente – Franca-
SP

“Missões: Patologias, Potenciais e Perspectivas”.
Pr. Ebenézer Rodrigues – Primeira Igreja Batista Bíblica de
Cidade Ademar-São Paulo-SP

O congresso é aberto para todos que desejarem partici-
par. Os custos e maiores informações poderão ser obtidos
sol ic i tando o folder pelos endereços: E-mai l :
missaoami@bol. com.br; Fone/Fax (11)4123-0002; Associ-
ação Missionária Independente, Caixa Postal 94 – CEP
09.720-971-São Bernardo do Campo-SP ou pelo site:
www.missaoami.com.br

“Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir...”
Hebreus 5 : 11

Recordo-me hoje de meu pai.
Um homem honesto, trabalhador, íntegro, e  também

carismático e carinhoso. Eu já era uma adolescente , mas
ainda ele me colocava no colo e cantava pra mim. Em vári-
as das fotos que guardo de meus filhos e sobrinhos na
idade de 4 ou 5 anos, eles estão brincando de cavalinho no
colo do vovô .

Não me lembro de ter levado nenhuma surra dele. (em-
bora muitas vezes eu merecesse)., mas bastava um olhar
e eu já sabia o que ele queria dizer. Não eram proferidas
palavras e eu conseguia ouvir suas broncas , conselhos ou
promessas de punição  por uma atitude errada com  um
simples olhar.Era essa a sua linguagem em muitas
ocasiões.Que saudades.!!!

Hoje quando oro e Deus não responde minhas orações
( da maneira  como eu pedi)nem sempre consigo ouvir
através de seu silêncio e muitas vezes resmungo.

A Palavra de Deus diz que nos tornamos negligentes
para ouvir, principalmente quando não queremos ouvir a
voz de Deus a nos corrigir, a cobrar atitudes , ações.

São tantas as formas de Deus falar conosco. É preciso
que aprendamos a enxergar nelas a resposta do Senhor.
Freqüentemente Ele usa a pregação de uma mensagem ,
uma leitura bíblica , ou o conselho de uma amiga para nos
dizer o que quer. Outras vezes Ele envia  as lutas , as prova-
ções para nos manter calmos e pacientes , esperando o
tempo dele, como diz o poeta: “Algumas vezes quando você
ora Deus acalma a tempestade, outra vezes Ele deixa a
tempestade rugir , enquanto acalma você.”

Eis porque devemos estar sempre vigilantes , cuidando
dos nossos passos,tratando com Deus cada deslize em nos-
sas vidas , para nos sentirmos prontas a entrar na presença
Santa do Pai e interceder por nós e pelos outros também.

Não devemos deixar de ouvir também a linguagem do
silêncio das preciosas pessoas que nos cercam. Quando
nossos filhos passam por aquele período de “blackout”,
quando falam por monossílabos, trancam-se no quarto,
entram e saem de casa como autômatos, é o momento de
buscar a Deus em oração , pedindo sabedoria  e  procurar
ouvir os sussurros de “ socorro.”!!!

Quando uma querida amiga, normalmente alegre e es-
pontânea, de repente se faz muda, solitária, é a hora de
orar por ela, orar com ela, enviar-lhe bilhetes encorajadores
e oferecer-lhe o ombro amigo.

Li certa vez que uma rainha ao saber do falecimento do
filho de uma das serviçais do palácio , entrou em sua carru-
agem e rumou para aquela casa  no subúrbio  e ante os
olhares curiosos dos vizinhos , entrou e permaneceu  ali
por algum tempo. Ao sair , os amigos e vizinhos daquela
senhora correram  para saber o que a rainha havia dito a
ela . E a resposta foi: “Ela não disse nada , apenas segurou
a minha mão e chorou comigo.”Que preciosa mensagem
nesse silêncio.

Não importa qual seja a luta, o problema pelo qual você
está passando, ainda Deus pode usar você para ser uma
benção para alguém e isso tornará o seu problema infinita-
mente menor. Basta que você aprenda a ouvir a linguagem do
silêncio – o  olhar deprimido do irmão, a cabeça pendida do
ancião da Igreja, a palidez no lábio da amiga. Há sempre
alguém perto de nós que necessita de um sorriso, um abra-
ço, uma palavra amiga, um elogio, um gesto de carinho. Seja
você a enviada de Deus para suprir essas necessidades.

Mas não se esqueça de uma coisa. Para ser usada
pelo Senhor Deus neste ministério você precisa estar
abastecida - Leia sua Biblia. O conhecimento de Deus é a
base que você tem  para adquirir a sabedoria para agir. “O
coração sábio buscará o conhecimento. “Provérbios 15: 14.
Ore sem cessar. É preciso estar perto de Deus para que
consigamos transmitir nossas reservas espirituais e pre-
encher as lacunas de outros.

Isso é um ministério.!!! Que estejamos  tão abastecidas
de preciosidades eternas que valha  a pena compartilhá-
las com os outros.

A Linguagem do Silêncio

�Investindo em
Missões Pela Fé�

Carauari 30 anos

no Templo Batista de India-
nópolis, na época liderado
pelo Pr. Thomas L. Gilmer. O
seu batismo foi realizado
pelo Pr. Sadi G. Profes. No
final de 1989, Marcos mu-
dou-se para São Bernardo
do Campo-SP e passou a
congregar na Igreja Batista
Bíblica em Rudge Ramos,

SP, Almir Nunes, de Morro
Agudo-SP, Fábio de Pouso
Alegre-MG, Marcelo França e
Ebenézer Rodrigues de São
Paulo-SP. Segundo o irmão
Marcos, estes pastores olha-
ram para ele e lhe deram a
oportunidade de servir a Deus.
Essa confiança foi o impulso
que Deus usou na sua vida

para colocá-lo no ministério.
O ministér io do i rmão

Marcos se resume em três
anos à  frente da Sociedade
de homens, sendo dois em
Valparaiso e um na Maranata
em Santo André-SP, um ano
como superintendente da
Escola Dominical, um ano no
Ministério com os Jovens, 4
anos com os adolescentes,
três anos como pregador,
sendo 2 anos na Maranata e
um ano em Alzira Franco.
Durante cinco anos foi
preletor de acampamentos
de jovens em Pouso Alegre-
MG, além de ministrar pales-
tras para casais em diversos
lugares.

Em breve deverá aconte-
cer a consagração  pastoral
do irmão Marcos, bem como
a organização do Templo
Batista Bíbl ico em Alzira
Franco, Santo André-SP. Há
necessidade de comprar um
terreno ao lado do templo
para futura ampliação. Mar-
cos, que é  casado com a
irmã Rosângela, tem três fi-
lhos: Bruna, Paula e Danilo,
todos envolvidos com ele no
ministério.

Nova Igreja em Santo André

na época pastoreada
por  José Cristovão da
Silva.

Em 1998, em um
retiro do período de car-
naval, em uma prega-
ção do Pr. Marcelo Fran-
ça, Marcos decidiu se
preparar para servir a
Deus. Naquele mesmo
ano matriculou-se no
IBM, formou-se no ano
2000 e passou a apoi-
ar os trabalhos na sua
igreja local. Irmão Mar-
cos faz questão  de
destacar que a sua vida
e ministér io t iveram
grande influência dos
pastores:Honório de
Diadema-SP, Paulo
Arruda, hoje em
Manaus - AM, João do
Carandiru, São Paulo – Marcos Santos
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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

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi o primeiro Presi-
dente do Brasil a escrever uma carta de apoio a um grupo homosse-
xual, declarando: “Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer
maneira de amor vale amar”. Ao que tudo indica, o presidente citou
versos de uma canção de Milton Nascimento em apoio a um grupo de
homossexuais de Brasília. Como conseqüência, ele foi condecorado
com o Triângulo Rosa, concedido pelo Grupo Gay da Bahia. O Ex-
presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, no seu último man-
dato, também ganhou o mesmo prêmio por ter defendido em discurso
o direito à união civil entre pessoas do mesmo sexo. Além dos dois
presidentes citados, também já receberam o prêmio a Ex-primeira
dama Ruth Cardoso, a Ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy, do PT,
e o cantor e Ministro da Cultura, Gilberto Gil, do PV. Por outro lado, a
Governadora Rosinha Matheus, do PMDB, recebeu do mesmo grupo
gay o troféu Pau de Sebo, concedido àqueles considerados como
“inimigos de gays, lésbicas e transgêneros”.

A opinião dos políticos sobre temas morais e éticos é muito
importante para o eleitor cristão, cujo voto também é meio de honra
e glória a Deus: “Portanto, quer comais quer bebais, ou façais
outra qualquer coisa  [grifo meu], fazei tudo para glória de Deus”
(I Coríntios 10:31). O voto é um meio de associação e o crente em
Cristo Jesus não deveria votar, visando a economia do país, mas a
saúde moral do país. A igreja, seja ela católica ou evangélica, não é
inimiga dos gays, lésbicas ou transgêneros. Ao contrário, o ver-
dadeiro cristão é a favor de todos os seres humanos que
foram criados à imagem e semelhança de Deus . O amor ao
próximo é o segundo maior mandamento das Escrituras Sagradas e
este amor inclui todos os tipos de pessoas. Portanto, a posição da
igreja não é contra pessoas, mas contra sistemas e estilos de vida
que afetam a sociedade, da qual todos nós fazemos parte. Enquan-
to se discute no Congresso Nacional a união civil entre pessoas do
mesmo sexo, as igrejas cristãs precisam ecoar a voz contra ou
favor desse projeto, mas, certamente, nenhum cristão verdadeiro
pode ficar em cima do muro ou guardar silêncio durante esses dias
trabalhosos. Governos mundiais estão passando leis, dando às
pessoas o direito de pecar, como por exemplo, o direito indiscriminado
ao aborto. Porém, em um país democrático como o Brasil, quem dá
esse direito aos legisladores somos nós, os eleitores. Temos uma
grande parcela de culpa, quando os nossos representan-
tes, que foram colocados no poder, através do nosso voto,
fazem leis que contrariam as leis de Deus .

Biblicamente, defendemos que o casamento é composto entre
um homem e uma mulher. O que passa disso é perversão da alma,
do espírito e do corpo. Deus criou Adão e Eva e não Adão e Edson.
Pessoas adultas podem praticar o tipo de sensualidade que dese-
jam entre si, sem a aprovação da sociedade ou da igreja, mas ao
exigir o direito ao casamento, o movimento homossexual está man-
dando que a sociedade modifique os seus conceitos sobre o casa-
mento e logo o direito de um se torna o prejuízo do outro. Como
criar os nossos filhos em uma sociedade com os valores
invertidos? Como prevenir o alastramento de doenças ve-
néreas e insurgir nos futuros brasileiros o dever civil se o
conceito de família está sendo destruído ? A família é o pilar da
sociedade. Nenhum plano econômico subsistirá sem a participação
de um pai e uma mãe na vida dos futuros líderes desta nação. Na
década de oitenta, enquanto se discutia a união homossexual, o
então Deputado Federal, Fausto Rocha, leu em plenário o que a
Bíblia, a Palavra de Deus, tem a dizer sobre este assunto: “Por isso
Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mu-
lheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E,
semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da
mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os ou-
tros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si
mesmos a recompensa que convinha ao seu erro” (Romanos 1:24-
27). Na época o projeto foi arquivado, mas, agora, volta à tona, com
muito mais força, pois foi promessa de campanha em 2002.

Por muitos anos, erroneamente, a ciência considerava o
homossexualismo como doença. Hoje, como se sabe, o
homossexualismo é uma opção de vida e como toda opção não pode
ser imposta sobre a sociedade. A lei deve garantir o direito de qual-
quer pessoa a ter a orientação sexual que desejar, mas o matrimônio
é uma instituição religiosa e sagrada. O Estado não tem o direito
de mexer no casamento como originalmente foi designado
por Deus . Gênesis 2:24 diz: “Portanto deixará o homem o seu pai e
a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne”.
Os cristãos bíblicos não são contra a pessoa do homossexual, mas a
favor do verdadeiro tipo de casamento.  O Papa João Paulo II, um dos
líderes mais respeitados do mundo, também tem demonstrado preo-
cupação com os valores da família. O Papa reconhece que sem a
família tradicional não haverá igreja por muito tempo e sem igreja, a
nação está entregue à libertinagem e eterna proliferação da corrupção.
Certamente, o Papa João Paulo II merece o prêmio Pau de Sebo, mas
muito mais importante que o Papa é Deus, o nosso Criador. Ele disse:
“Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma ajudadora idônea
para ele” (Gênesis 2:18). Deus criou o homem para a mulher e a
mulher para o homem. Quem tem coragem de dar um pau de sebo
para Deus? Ele não é inimigo das pessoas, mas é inimigo do pecado:
“Com homem não te deitarás, como se fosse mulher; abominação é”
(Levítico 18:22). A morte é a porta de entrada para o Juízo Final. Um
dia, todos os homens terão que prestar conta das escolhas que
fizeram durante a vida, dentre elas a opção sexual e até mesmo os
representantes públicos escolhidos nas urnas (I Timóteo 2:2).

Um dos distintivos de manuten-
ção é a autonomia da Igreja local.
Para os Batistas Fundamentalistas
e Bíblicos aqui no Brasil essa ques-
tão serve de alerta, pois um dos
graves problemas da atualidade
está relacionado com a tentativa
de alguns líderes menos  informa-
dos que procuram criar “domínio”,
ao invés de preservarem a auto-
nomia e independência da Igreja lo-
cal.

Toda tentativa de impor qualquer
autoridade sobre a igreja local  e
seu pastor fere o princípio Batista
de Independência. Isso demonstra
uma busca desesperada de “po-
der” e “controle”, levando à perda
da crença militante Batista Bíblica.

Pau de Sebo Para Deus?

Uma Igreja Batista, para ser
Bíblica precisa ser Independente
e Autônoma. Se perder sua auto-

nomia, colocando-se debaixo da
autoridade de qualquer outra or-
ganização, corre o risco de des-
viar-se desse princípio bíblico.

O Pastor local tem por convic-
ção, amor, princípios e fé a pres-
tar contas somente ao Senhor Je-
sus, o qual é o cabeça da Igreja, e
à Igreja que esse pastoreia, e aos
seus mantenedores que coope-
ram com seu ministério “local” de
alguma forma. Quando este prin-
cípio é ferido, o resultado será o
mesmo que tem se repetido em
toda a história: Divisões e perda
de comunhão. Uma igreja para ser
Batista e Bíblica precisa, neces-
sariamente, manter-se indepen-
dente.

Somos Batistas e Bíblicos?

Minha esposa preparou um
peixe para o almoço. Ela soube
unir a virtude de ser santista (San-
tos, terra do peixe) com a formo-
sa culinária da “terrinha” e, sorte
minha, que cosinheira (Principal-
mente em “peixadas”) ficou!

Mas voltando ao almoço, o
cheiro do peixe ficou por toda a
casa.  Tudo  exalava peixe. Voltei,
após o almoço ao gabinete na
igreja.Ao cair da tarde, chegando
eu em casa, D.Ana me perguntou:
Ainda há “Cheiro de peixe”? Cla-
ro, respondi, o cheiro de peixe ain-
da está “fresquinho”. “Pois eu não
sinto mais, acho que acostumei
com ele no período da tarde”, dis-
se-me preocupada, pois à noite
teríamos visitas.

Esse fato corriqueiro, numa
vida familiar, fez-me pensar so-
bre o perigo de nos acostumar-
mos com “cheiros” ou “balidos
estranhos”. As “ovelhas de
Agague” não incomodavam Saul.
O monarca logo se adaptou ao
“cheiro” e  ao balido estranho do

O Pr. José Donizetei Rejes Rangel membro da Igreja Batista Maranata
em Curitiba-PR liderada pelo Pr. João Batista Luiz (41) 367-2760, está
sendo enviado para os Estados  Unidos através da AMI-Associação
Missionária  Independente para evangelizar brasileiros na região de Boston,
Massachusets.

O alvo a curto prazo é visitar Igrejas Batistas Fundamentalistas em
todo o Brasil a fim de levantar sustento e apoio espiritual. Nesta fase,
deverá acontecer, também, uma viagem de sondagem aos Estados Uni-
dos.

Convide o Pr. Rangel para apresentar o Projeto Boston em sua igreja:
E-mail:  ibm@colegiobatista maranata.com.br (Pr. João Batista);  E-mail:
donibras@ig.com.br, telefone (41) 238-1869, ou pelo correio: Pr. José
Donizeti Rejes Rangel, Rua Rio Iriri,946-Bairro Alto – CEP-82.840-310-
Curitiba-PR.

Alcançando Brasileiros em Boston

“outro curral”. O profeta Samuel,
sensível às verdades do Senhor,
denunciou a presença de “ele-
mentos estranhos” no arraial de
Israel.

Há determinados “odores”
que, a sorrelfa, chegaram e já se
tornaram “normais” no arraial. A
falta de reverência é um deles.
Qual a parábola do camelo que
manerosamente foi colocando o
beduíno para fora da tenda, as-
sim a reverência foi cedendo à
irreverência em muitos cultos em
nosso próprio arraial. Falta o “res-
peito pelas coisas sagradas”(real
definição de reverência).

Nas Escrituras o assunto é
vasto. Somos exortados a “servir
a Deus com reverência e santo
temor” (Hb. 12:28). É o que
estamos vendo com a chegada do
chamado “novos tempos”? O
“cheiro” da irreverência foi che-
gando, chegando e..., infelismente
nos acostumamos com ele.O fato
de escrever tais linhas não signi-
fica que estou isento de proble-

aparelhos devem ser desligados
no início do culto. Médicos, enfer-
meiras ou qualquer situação que
exija uma espera de chamada, o
aparelho deve ficar no vibracall
(quase todos possuem tal recur-
so). A variedade musical nos ce-
lulares é grande. Até hinos de clu-
be de futebol servem de toque. Já
ouvi um destes em pleno culto.
Tentei consolar-me admitindo ser
“obra de visitante”. Posteriormen-
te falei à igreja sobre o cuidado
em manter a reverência e cuidar
para não perder o olfato
espiritual.Acostumar-se com coi-
sa que, segundo o “mundão”, “não
tem nada a ver”(ainda estou ten-
tando convencer-me sobre o visi-
tante e o “hino” daquele clube ca-
rioca) é ficar  insensível ao “chei-
ro da irreverência”.

Ainda sobre os celulares, é
bom os pais perguntarem aos fi-
lhos – principalmente os adoles-
centes – sobre o quê pregou o
pastor! Eu coloquei um ponto de
exclamação propositadamente;
pois a “turma” (alguns), enquanto
acontece o culto, usa o celular
para os tais “joguinhos virtuais”. E
se não houver brado, acostumam-
se com o “cheiro”

Mas não é só celulares que
afetam a reverência. E a sede que
dá na hora do culto? Se há hora
em que a bexiga mais enche, o
ventre mais incomoda e o corpo
reclama por água, sem dúvida al-
guma é hora do culto.É claro que
acontece  necessidades de “últi-
ma hora”, mas é  bom uma palavra
de preparo, lembrando o povo de
beber água e acertar as necessi-
dades possíveis antes do culto.

O �Cheiro� da Irreverência

mas na igreja que
pastoreio.Volta e meia é pre-
ciso bradar da “torre de vi-
gia” para manter o devido
respeito às cousas sagra-
das do  Deus Santo. Lem-
brar que “o Senhor está no
seu santo templo”(Hc 2:20)
e é o alvo solene do culto
que lhe prestamos.

Não acontecendo a de-
vida vigilância vai ficando
comum “falar ao celular” du-
rante o culto. Durante a men-
sagem ou oração o silêncio
é quebrado por “acordes
chatos” dos celulares. Os

Sempre lembrando o povo sobre
o valor da reverência que se deve
ter na casa de Deus, acontecen-
do a necessidade de alguém sair
no meio da ordem da programa-
ção, é de lógica dedução que
deve-se a uma necessidade  de
extrema urgência. O que não pode
acontecer é Satanás tirar provei-
to da simplicidade (ou simplori-
edade?)  de alguns para  tirar a
reverência do culto. A santidade
de Deus exige reverência por par-
te dos seus adoradores.

O assunto é muito vasto. Vai
das vestes aos bilhetinhos e pas-
sa pelos “bochichos ao pé do
ouvido”.Mesmo “bochichando”
sobre a mensagem com outros, o
crente que “bochicha” pode atra-
palhar a compreensão do visitan-
te sobre a mesma. Todo cuidado é
pouco. E há, ainda,infelismente os
“risos amarelos”.Aqueles que,
durante o culto, estão rindo, rindo
e totalmente desapercebidos do
que significa adoração em espíri-
to e verdade.

Não, não podemos nunca nos
acostumarmos com o “cheiro” da
irreverência. Nadabe e Abiu mor-
reram por falta de reverência .
Deus feriu a Uzá por causa de
irreverência (2 Sm.6:6,7). A
irreverência pode matar um culto
e, como conseqüência, obstacular
a ação do Espírito Santo.

Urge muita vigilância de nos-
sa parte. O bom cheiro que marca
um culto é o “bom perfume de Cris-
to”. Este aroma permeia um culto
solene e reverente. Afirma que a
“irreverência dos tempos  difí-
ceis”(2 Tm 3:2) está sob os pés
de Jesus.

Para continuarmos a avançar
precisamos preservar a ética no
ministério e em nossas  Igrejas.
Nossa vontade e desejo não po-
dem ocupar o lugar da Verdade
Bíblica. Cuidado! Muitos têm se
chegado com o pretexto de “aju-
da”, e acabam ferindo esse prin-
cípio, não  respeitando o pastor
nem a Igreja, destruindo assim a
comunhão e a unidade do Espíri-
to.

Sou Batista Bíblico e entendo
a necessidade de se preservar a
independência das Igrejas locais,
porque temos uma origem históri-
ca e vamos sempre lutar por essa
independência.

“ Independência ou Morte”!

Estamos Incomodando? Ainda há tempo para ser Bíblico? Que exemplo temos dado?

Pr. José Arlindo Torres Valiente
Igreja Batista Bíblica de

Mathias Velho - Canoas-RS

Família Rangel

Pr. José Infante Jr.


