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O Presidente da Câmara dos deputa-
dos, Severino Cavalcanti é um católico
praticante e não esconde suas posições
firmes na defesa da moral e dos bons
costumes. Para ele, a prática do
homossexualismo não passa de “sem-
vergonhice”. Nessa questão, o Presiden-
te da Câmara recebe o apoio dos mais de
sessenta parlamentares federais evan-
gélicos que, mesmo pertencendo a diver-
sos partidos, formam uma espécie de for-
ça-tarefa quando as votações naquela
casa de leis precisam desse apoio.

Nesse momento trava-se em Brasília
uma batalha ferrenha de bastidores, pois
deverá ser levado à votação o Projeto de
Lei 1151/95 que trata do reconhecimento
da união civil entre pessoas do mesmo
sexo.

O que entendemos pela Bíblia, é que
Satanás tem como estratégia destruir a
família. Minando a família toda a socieda-
de entra em desarmonia. A aprovação de
leis como as que apóiam o aborto e a
união civil entre pessoas do mesmo sexo
facilitam a destruição da família, confor-
me instituída na Palavra de Deus.

Esse processo de aniquilação da fa-
mília está em adiantada fase de execu-
ção em todo o mundo. A diminuição do
número de casamentos, o aumento dos
casos de divórcio e a aprovação de leis

Dos 5.560 municípios brasileiros,
1.132 têm porcentagem de evangélicos
igual ou inferior a 5% da população. Des-
tes, 71 municípios têm menos de 1% da
população identificado como evangélicos
e 230 com menos de 2%. Tudo isso sem
contar a carência de obreiros nos cam-
pos indígenas.

Temos que, como igrejas locais, exa-
minar prioritariamente a nossa Jerusalém.
Acredito, como a maioria dos batistas
fundamentalistas, que a ordem da gran-
de comissão nos ensina a evangelização
de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os
confins da terra simultaneamente. Como
acredito, também, que as prioridades são
estratégicas para o cumprimento da nos-
sa missão, quero desafiar aqui os pasto-
res e membros das nossas igrejas a le-
vantarem os olhos observando os cam-
pos ao redor que estão prontos para a
ceifa!

Segundo pesquisas do Projeto Brasil

O ano de 2005 tem dado aos Batistas
Fundamentalistas a oportunidade de refletir
positivamente sobre a obra missionária. Em
janeiro, no Retiro de Pastores da CBBN em
Paraibuna-SP, o tema foi “Missões e Atualida-
des”. Em abril, na quadragésima sétima as-
sembléia da AIBRECES, o tema foi “Levantai
os Vossos Olhos – Um Retorno à Obra
Missionária”. Em agosto, o II Congresso Mis-
sionário Batista Fundamentalista sob o
tema“Investindo em Missões”, reunirá as di-
versas missões brasileiras com preletores
representando os três principais movimentos
de batistas fundamentalistas: Luizmar Peixo-
to e Paulo Castelan (Batistas Independentes);
Pedro Evaristo e Paulo Bondezan (Batistas Re-
gulares); Marcelo Silva e Ebenézer Rodrigues
(Batistas Bíblicos), além do pregador das três noites, Pr. James Vineyard,
dos Estados Unidos.

O evento, que acontecerá nos dias 2 a 5 de agosto, é aberto a todos e as
inscrições podem ser feitas utilizando o cupon da página 5.

O Ministério Rocha Eterna, que iniciou
seu trabalho aqui no Brasil no ano 2000,
tem hoje diversos missionários atuando
em penitenciárias e cadeias. Centenas de
presidiários já fizeram profissão pública
de fé em Jesus Cristo e muitos estão ma-
triculados no Instituto Bíblico nas Prisões.

As duas conferências realizadas pela
missão aconteceram na cidade de Ribei-
rão Preto SP, nos meses de agosto de
2003 e 2004. Neste ano, as conferênci-
as terão lugar na cidade de Florianópolis
SC, nos dias 13 a 15 de julho. Leia maio-
res informações na página 5.

Mais uma família foi aprovada para o
trabalho missionário em Moçambique.
Depois da família Amorim, que já está tra-
balhando no referido país africano desde
24 de maio de 2002, agora foi a vez do
casal, Odenilson de Sousa Figueiredo e
sua esposa Maria das Neves.

No dia 26 de novembro de 2004 o
casal foi aprovado pela Missão Batista
Brasileira Fundamentalista, na cidade de
Pinhais PR e já está levantando sustento
com perspectiva de partir para
Moçambique no início de 2006.

O projeto missionário do Pr. Odenilson
visa levar o Evangelho ao povo
moçambicano através da implantação de
igrejas, instituto bíblico, trabalho de clu-
bes bíblicos para crianças, posto de en-
fermagem e escola.

Atualmente Odenilson dedica-se ao
pastorado de tempo integral na Igreja Ba-
tista Regular Nova Aliança em Dias D’ Ávila
BA, é Presidente da Fundação Batista Es-
perança que cuida do Acampamento Ba-
tista Esperança em Araçás BA e Vice-
Presidente da AIBREBA - Associação das
Igrejas Batistas Regulares das Bahia.

Para maiores informações sobre este
projeto, entre em contato com a MBBF,
www.mbbf.org.br, e-mail: mbbf@brturbo.
com.br.  Para contatos com o missionário:
E-mail: Odenilson.Luiza @ ig.com.br, tele-
fone (71) 625-5950 e celular (71) 9151-
2106.

No período de 7 a 17 de abril último, a
BBN Internacional (Rede de Radiodifusão
Bíblica) participou com um estande na
Quadragésima Quinta Exposição
Agropecuária e Industrial de Londrina PR.

Na ocasião, através do trabalhado co-
ordenado pelo representante da emisso-
ra de Cornélio Procópio-PR (96,1FM), Ben-
jamin Paulo Leaf e com o apoio de repre-
sentantes das demais emissoras e vo-
luntários de  igrejas da região, milhares
de cartões foram distribuídos aos visi-
tantes da feira. Leia mais na página 5.

Em 2001 fui desafiado por Deus para
implantar uma igreja em nossa Jerusa-
lém a cidade de Franca. Duas igrejas de
posição batista fundamentalista já es-
tavam estabelecidas na localidade que
soma uma população de 340 mil habi-
tantes. Mas algumas denominações neo-
pentecostais chegam a ter dezenas,
sem contar as seitas que proliferam por
todos os bairros.

que possibilitam o aborto e promovem a
promiscuidade nos últimos
anos, tem assustado até
pessoas mais liberais.
Só nos Estados Unidos
o índice de casamen-
tos caiu 43% nos úl-
t imos quarenta
anos.

Deus instituiu a
família desde o pri-
meiro casal e Sa-
tanás sempre
odiou essa institui-
ção, trabalhando
para destruí-la. O
crescimento do
satanismo em todo
o mundo já trouxe
seus reflexos para
o Brasil onde boa parte da grande mídia,
das escolas e muitas outras instituições
trabalham, homeopaticamente, para aca-
bar com a célula mãe da sociedade.

Quando os primeiros cristãos rece-
beram a grande comissão eles estavam
prontos a dar a própria vida pela procla-
mação do Evangelho. Nesses dois mil
anos de história do cristianismo, temos
visto momentos de declínio e de cresci-
mento nesse processo de semear a Pa-
lavra de Deus e colher almas para Jesus.

Os nossos dias estão sendo caracteri-
zados pela síndrome de Laodiceia,

quando uma grande maioria dos cris-
tãos evangélicos dizem com os

laodicenses: “Rico sou e estou
enriquecido, e de nada tenho

falta...” (Ap. 3:17). E o  Deus
da Verdade diz: “Conhe-

ço as tuas obras, que
nem és frio nem quen-
te; quem dera foras
frio ou quente! Assim,
porque és morno, e
não és  frio nem quen-
te, vomitar-te-ei da
minha boca” (Ap 3:15-
16).

Os crentes, na ver-
dade estão com medo de
pregar a Palavra de Deus

e dizer ao povo que pecado continua sen-
do pecado porque Deus continua sendo
Deus! As pessoas que se diziam sem re-
ligião e aquelas que eram apenas religio-
sas nominais estão agora tomando posi-
ção e assumindo valores satânicos na
condução de suas vidas. A pregação
dessa religião das trevas tem sido espa-
lhada 24 horas por dia através da mídia
de entretenimento. A grande maioria dos
profissionais da midia nem sabe ao certo
a quais interesses estão servindo. O seu

“deus” é o dinheiro e o “deus” de quem os
controla é o poder, pois são donos do
dinheiro. Quando a Bíblia nos ensina que
o amor ao dinheiro é a raiz de todos os
males, fala exatamente disso. A explo-
são de crescimento das igrejas que ade-
riram ao evangelho da prosperidade é a
prova mais cabal desse fato. Entende-
mos que a pregação do Evangelho em
toda a sua pureza seja a arma espiritual
das igrejas locais. Mas acreditamos tam-
bém, que como cidadãos do céu vivendo
neste mundo, temos responsabilidades
que nos obrigam a uma mobilização míni-
ma, no sentido de tentar impedir que leis
contrárias à Palavra de Deus sejam apro-
vadas, pois nos obrigariam a viver margi-
nalizados.

Há uma oportunidade para cada cren-
te dar o seu voto contrário à aprovação
dessa famigerada lei 1151/95. Entre no
site www.aigreja.com e dê o seu apoio
aos que votam contra essa medida

Diga NÃO ao casamento homossexu-
al. Divulgue para outros. Até o dia 25 de
abril último, quando dei o meu voto, às
15h25, o número de assinantes chegava
à casa de 2.353 pessoas. Faça a sua
parte.

Textos para leitura: Gn 18-19; Lv
20:13; Rm 1:18-32

2010, a média de pessoas que freqüen-
tam as igrejas é de 70 membros ativos. O

desafio é para que tenhamos uma igreja
para cada mil pessoas. Assim, uma cida-
de como a que eu estou residindo, com
população na casa dos 52.000 habitan-
tes deveria ter 52 igrejas implantadas.
Quando falamos em igrejas, estatistica-
mente, temos muitas, mas quando anali-
samos o que essas igrejas estão pre-
gando, nós murchamos e percebemos que
a necessidade é bem maior do que pare-
ce. Posso citar como exemplo a minha

igrejas locais com apoio de igrejas co-
irmãs, juntando esforços em missões
locais e regionais, pois isto vai fortale-
cer,  em futuro próximo, o trabalho nos
campos mais distantes. É necessário
viabilizar o sustento de novos obreiros,
principalmente daqueles vocacionados
para a implantação de igrejas e que não
são chamados para campos mais dis-

Casamento Homossexual. A Bíblia diz Não!

Alcançando Nossa Jerusalém, Judéia e Samaria ...

Nossa Jerusalém

Increva-se

Rocha Eterna

Passa a Moçambique
e Ajuda-nos!

BBN Internacional
em Londrina

tantes. Suas raízes facilitarão
tanto seu trabalho como seu
sustento.

Poderíamos pensar em igrejas
menores espalhadas por todos os
bairros das nossas cidades, ao in-
vés de igrejas maiores que dificul-
tam a comunhão e levam o povo
de Deus ao anonimato.

Percebo que o Senhor tem
nos abençoado neste ministério
e quero desafiar as igrejas a re-
fletirem sobre esta estratégia de
alcançar a nossa Jerusalém. Já
temos freqüência de quase 50

cidade que tem cerca de vinte igrejas que
são incluídas nas pesquisas como evan-
gélicas. Mas quem vive aqui sabe que a
realidade é bem diferente.

Em uma pesquisa que eu mesmo rea-
lizei em Batatais, contando todas as igre-
jas tidas como evangélicas, cheguei a
uma estimativa de 5.800 pessoas, o que
daria 11,16% de evangélicos. Passando
pelo filtro doutrinário poderíamos reduzir
para um terço desse total, o que não ul-
trapassaria a casa dos 1933 crentes e
levaria o percentual para 3,72%.

A Igreja Batista Independente, de po-
sição fundamentalista chegou a Batatais
em 1964. A cidade, fundada no dia 14 de
março de 1839, sob a tutela da religião
católica teve o primeiro trabalho evangé-
lico metodista registrado na década de
1930.

Utilizando os dados da estratégia do
Projeto Brasil 2010, precisaríamos implan-
tar em Batatais, outras 50 igrejas . Va-
mos fazer esses exercícios estratégicos
em nossos respectivos municípios. Cer-
tamente servirão para nos desafiar a al-
cançarmos nossa Jerusalém e darmos
passos concretos em direção à Judéia e
Samaria, sem nos esquecermos da res-
ponsabilidade para com os povos não-
alcançados que representam hoje os “con-
fins da terra” da Grande Comissão.

Na foto, da esquerda para a direita
Benjamin Paulo Leaf (Cornélio

Procópio-PR), Thomas Larry
Gilmer Jr (Curitiba-PR) e Mário

Sérgio (Taubaté-SP).

Vista aérea de Batatais

Pr. Cacildo com a esposa Regina
e os dois filhos, Josias e Rafael

É claro que acredito que não deve-
mos perder a visão missionária olhando
para os campos mais distantes, repre-
sentados pela Judéia, Samaria e os con-
fins da terra em Atos 1:8.

Devemos estabelecer cada vez mais

pessoas, um terreno e o desejo enorme
de começar a construção do templo! O
que precisamos é de um pouco mais de
apoio.

Pr. Cacildo  Matias
Tel. (16) 3705-2206

E-mail: cacildomatias@yahoo.com.br



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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Talita Fernandes

“Não faças aos outros o que
desejas que façam a ti. Os gostos

deles podem não ser os teus”
(George Bernard Shaw).

Divisão ou Heresia
Qual você escolhe ?

Música
Quero destacar nestes tópicos,

o lançamento em português do li-
vro de Dan Lucarini, “Confissões
de um Ministro de Louvor”, publi-
cado pela Editora Fiel da Missão
Evangélica Literária. Trata-se de
uma obra que provocará muitas
discussões nestes dias em que a
música nas igrejas evangélicas
tem sido levada a extremos. Vale a
pena ler!

Editora Fiel,
Caixa Postal 81
CEP 12.201-970

São José dos Campos- SP.

Recentemente, em um editorial da
revista norte-americana, FOUNDA-
TION, o editorialista Dennis W.
Costella, citando o bispo da Igreja
Episcopal, Peter James Lee, escre-
veu: “Se você for obrigado a fazer a
escolha entre heresia e divisão, es-
colha sempre a heresia”.

Peter James Lee foi um dos
sessenta bispos da Igreja Episco-
pal que votaram aprovando a orde-
nação de homossexuais nos EUA.
A referida frase, citada por Costella
foi extraída da palestra de Lee na
diocese do Estado de Virgínia, de-
fendendo seu apoio à ordenação
de homossexuais, quando expli-
cou que “a divisão da denomina-
ção sobre a questão da ordena-
ção gay foi muito pior, pois teria
sido mais benéfico para o grupo
permanecer unido, mesmo em
torno de uma heresia.”

Aproveitando esta citação, que-
ro levá-lo a refletir sobre o movi-
mento capi taneado por Rick
Warren, “Purpose Driven Minis-
tres”, conhecido no Brasil como
Igreja Com Propósito . Em 2004 a
revista Time incluiu Warren entre
as personal idades americanas
mais influentes. O seu livro “Uma
Vida Com Propósitos”  tornou-se
um dos maiores sucessos editori-
ais. Foi traduzido para 28 idiomas
e já vendeu mais de 20 milhões de
cópias. O pacote “Igreja com Pro-
pósito”  é uma mistura perigosa de
verdade e erro. Prevalece a filoso-
fia adotada pelos jesuítas: “O fim
justifica os meios”,  pois, se o alvo
é a maturidade e o crescimento,
vamos em frente. É a praga do

pragmatismo prevalecendo sobre
a verdade absoluta.

O fato é que vivemos dias difíceis.
Homens como Warren que propõem
um modelo de crescimento das igre-
jas baseado no consenso, são bem
aceitos até no mundo secular. Pou-
cos são os que estão percebendo
que esse movimento é parte do
ecumenismo que está levando os
crentes para longe dos absolutos
fundamentais da fé cristã. A grande
cobertura da mídia que esses
ícones ecumênicos estão receben-
do faz parte da agenda globalizante
da tolerância que leva, não só à he-
resia, como também à apostasia.

A ONU – Organização das Na-
ções Unidas, patrocinadora do “po-
liticamente correto”, já infiltrou suas
idéias no meio evangélico através
das igrejas comunitárias do estilo
Willow Creek e Saddleback. Aqui
mesmo no Brasil já ouvi de pasto-
res batistas e até de alguns origi-
nários do meio fundamentalista,
que estão prontos para mudar, não
só a forma, mas até a “placa” das
suas igrejas, pois o apelido “Ba-
tista” não tem tanta importância.
São pastores que já foram inocu-
lados com o vírus do ecumenismo
de Laodicéia, onde o poder e os
bens tem mais importância que as
pessoas e perderam o rumo da
grande comissão. Nesse estágio,
acreditam que estão certos e difi-
cilmente retornam à Palavra. Os
passos seguintes são as clínicas,
oficinas, conferências e congres-
sos especializados que os tornam
imunes aos “velhos métodos”.
Romperam os paradigmas !

O eixo do consenso das igrejas
comunitárias é a aversão que seus
líderes adquirem contra tudo que
julguem ser tradicional. Agora eles
são “modernos” e trabalham não
mais para proclamar a glória de
Deus, mas em função das neces-
sidades dos incrédulos. Por isso
as pesquisas de opinião pública
se tornam a base do marketing
dessas comunidades. Não é mais
o Evangelho que importa e sim o
marketing. Os cultos, antes dedi-
cados a Deus, agora têm o propó-
sito de mexer (literalmente) com as
pessoas.

A sede religiosa que toma conta
das multidões deste mundo só po-
derá  ser saciada adequadamente
por Jesus Cristo. A astúcia de Sata-
nás é tão grande que ele tem con-
seguido que a filosofia do mundo
penetre as igrejas evangélicas le-
vando-as a adotar a estratégia do
consenso, preferindo aceitar as he-
resias para evitar as divisões. O que
assistimos é a vitória do inimigo,
pois ao aceitarmos as heresias, as
divisões também virão.

Toda a estratégia das igrejas co-
munitárias se baseiam numa frase
chave: “SENSÍVEIS AOS QUE PRO-
CURAM”.  Os fundamentalistas es-
tão do lado oposto, pois precisam
ser “SENSÍVEIS À VOZ DE DEUS”

Divisão ou heresia, qual você
escolhe ?

Textos Bíblicos para consulta:
II Tm. 4:3-4; Jr 17:5; II Ts. 2:11-12; I
Jo 2:15; Lc 12:51; Pv 1:7; Mt 7:21-
23; Lc 4:1-13; Cl 2:8; ICo 6:14-17;
Jo 16:2-3; Mt. 7:13-14; II Tm 2:19;
Rm. 16:17.

“Não é o cristianismo que está falhando, mas os cris-
tãos que estão fraquejando no cumprimento do seu de-
ver” (James Bolarin).

“Na prosperidade nossos
amigos nos conhecem; na ad-
versidade conhecemos os nos-
sos amigos” (Collins).

“Tudo já foi dito uma vez, mas como ninguém escuta
é preciso dizer de novo” (André Gide).

“São os hinos que fazem as revoluções” (Eça de
Queiroz).

“A causa secreta de um ato escapa muitas vezes a
olhos agudos” (Machado de Assis).

“O bajulador, adulador ou lisonjeador é quase sem-
pre um ente infeliz porque se sente inferior e se reco-
nhece desprezível” (Renato Kehl).

“Burro velho não se amansa; acostuma-se,
mas não é de confiança” (Provérbio brasileiro).

“O bem está na adaptação dos
meios a fins úteis” (Rui Barbosa).

“A maior parte daqueles que não
querem ser oprimidos querem ser
opressores” (Napoleão Bonaparte).

“Os que ganham almas precisam ser pri-
meiramente aqueles que choram por elas”
(C.H.Spurgeon).

“Se você de alguma forma demolir a dou-
trina do infermo, ela demolirá seu zelo” (R. A
Torrey).

“O maior pecado contra nossos semelhan-
tes não é o de odiá-los, mas de ser indiferente
para com eles” (George Bernard Shaw) .

A revelação de Deus é pela Pa-
lavra. É a Palavra que, segundo o
livro de Hebreus, tem a capacida-
de para discernir e penetrar no
mais profundo do nosso ser, re-
velando sua vontade (Hb. 4.12).
Quantas vezes somos levados a
caminhos onde encontramos pes-
soas esperando por nós para re-
ceberem uma palavra de
encorajamento. O que é isso? É o
Espírito de Deus agindo e nos
guiando para onde Ele quer. Deus
se revela a nós pela Sua Palavra
e o Espírito nos guia pelos cami-
nhos que Ele quer que trilhemos,
edificando e socorrendo o Corpo
de Cristo e propagando o evange-
lho.

O que Deus tinha para nos re-
velar foi tudo revelado na sua Pa-
lavra. Agora que já estamos no ca-
minho que é Jesus, somos guia-
dos pelo Espírito Santo que pas-
sou a habitar em nós no dia da
nossa salvação.”Porque todos os
que são guiados pelo Espírito de
Deus são filhos de Deus”. Rm
8.14.

Há muita gente brincando com
coisa séria. Há aqueles que ten-
tam adivinhar coisas na vida de
outras pessoas. Não é uma práti-
ca recomendada aos cristãos,
pois Deus abomina adivinhações.
Outros fazem suas previsões “em
nome de Deus”, mas não passam
de previsões só para atender seus
interesses e vaidades pessoais. 

Nossa sociedade foi abalada
com mais um desses crimes hor-
rendos. Uma menina de dez anos
foi seqüestrada numa cidade da
grande São Paulo. Os seqüestra-
dores, não sabendo como agir,

�Deus me revelou�
decidiram matá-la. Foi uma deci-
são tomada na frente da já frágil
garota, pois segundo os relatos,
ela não conseguia sequer parar
de pé. Foi preciso que um dos se-
qüestradores a segurasse em pé
para que outro pudesse esfa-
queá-la até a morte. Mais um cri-
me que abalou a todos nós.

Dentre os seqüestradores ha-
via um senhor idoso que se dizia
evangélico. Quando ele percebeu
que a polícia chegaria a ele tam-
bém, decidiu agir em “nome de
Deus”. Procurou as autoridades
dizendo que Deus lhe revelou
onde ocultaram o corpo da meni-
na e as levou até o local. Não pre-
cisou muito esforço para a polícia
descobrir que aquele falso profe-
ta também fazia parte da gangue.

Se esse homem fosse real-
mente alguém guiado pelo Espí-
rito de Deus, jamais andaria pe-
los caminhos em que ele andou. 

Talvez esse homem seja mais
uma vítima de “igrejas” com práti-
cas adivinhas, sal grosso, des-
carrego e outras coisas mais. Foi
iludido por uma prática que talvez
sempre presenciou em sua “igre-
ja”. A prática de falar aquilo que é
conveniente e dizer que foi Deus
quem falou.

A Palavra de Deus já está
toda revelada a nós, não falta
mais nada! O que Deus revela a
nós é pela sua Palavra escrita
na Bíblia. Não precisamos de
outra coisa, senão da direção
sábia do Espírito Santo nos con-
duzindo a caminhos seguros,
revelando Sua vontade para que
os propósitos divinos sejam al-
cançados.

A Igreja Batista In-
dependente em Jar-
dim São Norberto
Zona Sul da Capital de
São Paulo, l iderda
pelo Pr.  Eduardo
Bitencourt Lopes, que
é casado com Gislaine
Santana Bitencourt
Lopes, completou dez
anos de fundação.

Para comemorar
esta data tão impor-
tante para a igreja, foi
realizado uma série de
conferências nos dias
21 a 24 de abril último.
O pregador foi o Pr.
Almir Nunes, da Igreja
Batista Independente
em Morro Agudo-SP.

10 ANOS

Para contatos com a igreja e com o Pr. Eduardo: Rua Francisco
Barbieri, 524 – Jardim São Norberto – CEP 04.084-170 –São Paulo SP.

A foto mostra, à esquerda o Pr. Almir Nunes
e  à direita o Pr. Eduardo Bitencourt Lopes.

Lar  Efrata
O orfanato Lar Efrata, sediado na cidade

de Embu Guaçu SP, está precisando trocar a
Kombi e, para tanto, tem  como alvo levantar
uma oferta especial. Os interessados em
fazer qualquer contribuição deverão entrar
em contato com o Pr. José Benedito Viana
pelos telefones (11) 5031-0251 e 5031-4658.

Novo Telefone
O Pr. Josafá Fernandes, missionário da

MIBRE em Arapongas PR comunica seu novo
telefone: (43) 3276-1731. O trabalho de implan-
tação da Igreja Batista Moriah em Arapongas
vai bem e em breve os cultos serão realizados
no novo salão que está sendo construído.
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No dia 17 de fevereiro de 2003
os missionários Tiago e Soraia
Allen, com os filhos, Mattew (15)
e Priscilla (11) mudaram-se de São
Sebastião do Paraíso-MG para
Joinville-SC com objetivo de im-
plantar uma nova igreja. Com eles
seguiram, Dr.Phillip e Dra. Charlotte
Allen, os pais de Tiago, que tam-
bém eram missionários aqui no
Brasil. Três meses mais tarde, no
dia 3 de maio depois de muitos
preparativos, teve início os traba-
lhos da Igreja Batista Vitória.

Naqueles dias, a saúde física
do Pr. Tiago não estava bem. Mas
os médicos não identificavam o
problema. Com a igreja inaugura-
da, Tiago e família deixaram os
pais em Joinville e foram para os
Estados Unidos, cumprindo o pe-
ríodo de divulgação do trabalho
entre as igrejas mantenedoras. No
dia 7 de junho, já nos EUA Pr. Tiago
foi submetido a exames médicos
e veio o duro diagnóstico: Câncer
nos testículos. Foi marcado uma
cirurgia urgente para o dia 29 de
julho. Começava um dos períodos
mais difíceis na vida deste jovem
casal de missionários.

Pouco tempo depois as

Nestes últimos dois sé-
culos diversas raças e povos
deixaram de existir. Entre
eles encontramos os
tasmânios, os fueguinos, os
patagões e diversas tribos
indígenas do Brasil. Os
tasmânios, uma raça do tipo
australóide que habitava a
ilha de Tasmânia, ou sul da
Austrália foi totalmente exter-
minada pelos colonos ingle-
ses. Os patagões assim
chamados porque tinham
pés grandes, habitavam o
extremo sul do Chile e aca-
baram morrendo por causa
do avanço dos assim cha-

Já sabemos o quão difícil é a arte de delegar. Também
sabemos que grandes homens de Deus tiveram conse-
lheiros muito capazes que os ajudavam a tomar as devi-
das decisões. Nem sempre o pastor se cerca de homens
sábios para ajudá-lo na árdua tarefa de conduzir o reba-
nho de Deus.

Entretanto, a Escritura orienta o pastor com as quali-
dades que são exigidas daqueles que vão assumir a lide-
rança do povo de Deus. Jetro dá a Moisés (Ex 18) não
somente a necessidade de delegar responsabilidades,
mas também as qualidades que os homens, que vão di-
vidir a liderança com ele, devem possuir. Os homens que
Moisés escolheria para sua equipe de trabalho deveriam
ser homens com marcas de caráter bem específicas.

A primeira marca é Ser Capaz . Eles deviam ser capa-
zes de liderar o povo de acordo com grupos estipulados
para sua capacidade de liderança (v. 21 “chefes de mil, de
cem ...”). A questão que Moisés precisava responder era:
“Esse (s) homem (ns) será capaz de fazer aquilo que lhe
foi entregue?” Essa pergunta deve ser aliada com a clare-
za na comunicação da tarefa que a pessoa vai realizar.

Uma elemento aliado à questão da capacidade é o
fator ser achado . Aquele que pretendesse ser líder devia
ser capaz de ser encontrado pelo povo (v. 22). O líder tem
que aprender que ele foi escolhido para servir ao povo.
Quem não gosta de servir aos irmãos, e fazer isso com
alegria, achará seu ministério maçante, e no fim estará
pronto para deixar sua função. É isso que o ministério
será – uma carga. Esta atitude, porém, não trará louvor do
Senhor.

O fator determinante, porém, não é a capacidade, mas
o Ser Temente a Deus.  Um líder vai se envolver em ques-
tões relacionadas aos irmãos. Na hora de julgar estas
questões (v. 2), eles deviam ser tementes a Deus, para
não tomarem decisão na base de critérios pessoais com
laços de amizade, suborno, preferências pessoais.

O risco que Jetro está querendo que Moisés evite é que
os líderes escolhidos façam decisões de acordo com suas
preferências, ou que aceitem suborno para condenar o jus-
to e absorver o ímpio. Eles deviam saber que Deus é o juiz
final. E quem julgar de acordo com suas inclinações pesso-
ais traria juízo de Deus sobre si e sobre a nação.

Antes disso, eles  deviam ser instruídos em como fazer o
que é correto (v. 20). Eles deviam conhecer as leis divinas
para que pudessem julgar com justiça, não com parcialida-
de. Ensinando sua liderança a ser cada vez mais espiritual,
interessada em fazer o melhor pelo seu povo, Moisés colhe-
ria uma equipe de valor incalculável para seu povo.

Líderes que amam o povo da sua igreja serão exem-
plos para eles. Aqueles que dispõem o seu coração para
mudança, farão, de suas igrejas, igrejas que fazem dife-
rença. Um líder que faz diferença que não dá desculpas
para não fazer melhor o seu ministério.

A terceira marca de caráter que deve lastrar a vida de
um aspirante à liderança é Ser Digno de Confiança . Um
líder tem que fazer aquilo que for pedido. Se há uma coisa
que cria instabilidade no meio do povo de Deus é aquele
líder que só faz aquilo que ele acha que é certo. Os líde-
res precisam aprender que deve haver uma ponte de con-
fiança com a liderança pastoral e a equipe de liderança
da igreja.

Ademais, um líder precisa ser conhecido por seu des-
prezo a qualquer tipo de corrupção. Ele precisa Ser Inimi-
go de Ganho Desonesto . Os líderes que Moisés ia esco-
lher seriam homens que também trabalhariam como jui-
zes. Então eles participariam de assuntos relacionados a
julgamentos. Às vezes esse julgamento seria entre um
rico e um pobre. A chance do vírus da corrupção penetrar
nesse julgamento era muito forte.

Mas, não podemos falar de corrupção, ao menos no
modo que Moisés poderia enfrentar, dentro da igreja hoje.
Entretanto, as pessoas que participam da liderança da
igreja precisam saber cuidar do sentimento de inveja. Uma
visita à casa de um membro com mais posses pode ge-
rar inveja no líder que a visita.

Além disso, há líderes que cuidam das finanças da
igreja, ou de outros grupos dentro de suas igrejas, e mui-
tas vezes estão passando por apertos financeiros. Eles
precisam ser firmes para não confundirem o que é da
igreja com o que é seu.

Devemos, então, perguntar: Como você tem sido como
líder? Que áreas da sua vida precisam ser trabalhadas
para que você desempenhe um bom ministério de lide-
rança dentro da sua igreja? O seu ministério tem tido o
resultado que se espera de um líder? As pessoas de sua
igreja reconhecem você como um líder?

Assim como Moisés, você precisa entender que seu
ministério depende em grande parte da liderança que você
tem. Se é assim, será sábio de sua parte esmerar-se na
escolha e treinamento de seus líderes.

No início de 2005 o irmão Shiro
Kawakami, da IBB em Borda da
Mata- MG, congregação da PIBB em
Cidade Ademar, São Paulo, capital,
viajou pelos rios da Amazônia bra-
sileira e pôde vislumbrar, tanto a
beleza natural daquela região, como
os grandes desafios missionários
que ela nos apresenta.

Qualidades da Liderança

mados civilizados. Dos índi-
os fueguinos, na Terra do
Fogo até bem pouco tempo
ainda existiam duas velhas
senhoras. No Brasil um
exemplo típico é o povo
Assurini no Xingu. Estes índi-
os nos últimos anos tentaram
o auto-extermínio para fugir
dos constantes conflitos com
outras tribos e com os inva-
sores de suas terras. A tribo
praticava o aborto sistemáti-
co até que sobraram somen-
te uns 50 índios. Felizmente
que um dos chefes de um dos
postos da Funai conseguiu
orientar o grupo e voltaram a

nascer novamente al-
gumas crianças. Há
alguns anos desco-

Marcos em 1685.  No Brasil
um grupo de pesquisadores
está empenhado em preser-
var os idiomas Trumaí,
aueté, cuicuro e o macú,
deste último, o único falan-
te ainda vivo é um índio viú-
vo com mais de 70 anos. Na
cidade de São Paulo desco-
briu-se recentemente que
um grupo de cerca de 200
pessoas, originários do ori-
ente-médio ainda falam o
aramaico, a língua que Je-
sus Cristo falava.

Raças em Extinção e a Bíblia

briu-se  num dos lugares
mais remotos da Itália um gru-
po remanescente dos antigos
etruscos. A maioria dos povos
extintos não chegou a receber
a Bíblia em seu próprio idio-
ma, mas houve algumas ex-
ceções como os visigodos
que tiveram partes da Bíblia
traduzidas, assim como os
índios Massachusetts que ha-
bitavam a costa leste dos Es-
tados  Unidos (atualmente ex-
tintos) que receberam uma
tradução do Evangelho de

Mas Deus...
tomografias da-
vam sinais de
que o câncer ha-
via sido contro-
lado totalmente.
P r . T i a g o
agendou igrejas
e começou as vi-
agens, até que,
em setembro,
adoeceu nova-
mente e, com
fortes dores no
peito, veio o di-
agnóstico de
pneumonia. Duas
semanas de tra-
tamento intensi-
vo não resolve-

ram aplica-
das drogas
intravenais
por períodos
de cinco ho-
ras diárias.
Em cima dis-
so, vieram as
dificuldades
financeiras.
No Brasil, os
pais de Tiago
também en-
f r e n t a v a m
batalhas com
enfermida-
des. Pr. Phillip
teve que tra-
tar de um

coisas começaram a mudar.
Depois de uma cirurgia delica-

da, quando Pr. Tiago já imaginava
que iria para a glória, o milagre
aconteceu! Sua saúde foi
restabelecida e as bênçãos foram
derramadas com intensidade.

Hoje, a Igreja Batista Vitória em
Joinville-SC passa de dois anos e
o Senhor tem operado maravilho-
samente: um casal já foi enviado
para o Seminário em Pinhais-PR e
estão sendo preparados para o
ministério.Pr. Phillip e dona
Charlotte estão nos EUA e come-
çaram uma igreja para brasileiros
em Atlanta, depois de 33 anos de
trabalhos aqui no Brasil.

O Senhor cuidou tanto da saú-
de física como das finanças do
Pr. Tiago e toda sua família está
sendo abraçada e confortada por
Deus. Além disso, uma benção
maior que prova a graça de Deus:
dona Soraia está grávida do ter-
ceiro filho que deverá nascer em
setembro de 2005!

Contatos com a família
Allen: Igreja Batista Vitória,
Caixa Postal 415- Ag. Princesa
Izabel, CEP 89.204-580-
Joinville-SC.

O Desafio da
Amazônia Brasileira

AIBREB no Amazonas

ram o problema. Uma segunda
tomografia mostrou que o câncer
havia pulado da região pélvica e
estomacal e se alojado nos pul-
mões, fato raro neste tipo de cân-
cer. Os médicos não esconderam
a gravidade da doença: logo o
cérebro seria atingido e não ha-
veria solução.

Em uma semana Pr. Tiago co-
meçou uma série de quimioterapia
intensiva que se prolongou por 11
semanas, das quais três delas fo-

câncer de pele que atingiu 14 pon-
tos do seu corpo.  Quase que si-
multaneamente, dona Charlotte
teve diagnosticado um tumor en-
tre o final da espinha dorsal e o
cérebro, causando desequilíbrios
e quedas.

Na verdade, uma grande tem-
pestade se abatia sobre toda a
família. Parecia o fim... Mas
Deus...!  Deus começou a intervir.
Com as orações de muitos irmãos,
tanto nos EUA como no Brasil, as

Pr. Tiago, Soraia,
Matheus (15) e Priscilla (11)

como uma das paixões de sua vida
é viajar de barco, aproveitou para
observar mais de perto a bela re-
gião.

Ao perceber os grandes de-
safios da amazônia o irmão, parou
para refletir sobre o nosso traba-
lho nos últimos anos. “Será que
nós estamos desafiando o povo

Entre os dias 31 de maio e 4
de junho, a Associação das Igre-
jas Batistas Regulares do Brasil –
AIBREB, estará reunida no Hotel
Iracema Falls em Presidente
Figueiredo-AM, para a realização
da XXVI Reunião da associação.

Sob o tema, “A Supremacia de
Cristo”, o Dr. Kevin T. Bauder trará
um estudo na carta aos Hebreus
num total e oito mensagens . Dr.
Bauder é presidente  do Central
Baptist Theological Seminary em
Minneapolis, Minnesotta, nos EUA.
Tem mestrados em Divindade e
Teologia pelo Denver Baptist
Theological Seminary e doutora-
dos em Ministério, pela Trinity
Evangelical Divinity School, de
Chicago e Filosofia pelo Dallas
Theological Seminary.

Tem sido professor de teolo-
gia em diversos seminários e fun-
dou e pastoreou a Faith Baptist
Church em Sachse, Texas, EUA.
É conhecido e respeitado nos
meios batistas fundamentalistas e
muito requisitado para expor a
Palavra de Deus como conferen-

cista.
Além das mensagens do Dr.

Bauder, haverá seminários sobre
diversos temas atuais e muita co-
munhão. Para maiores informa-
ções , Pr. Dorivaldo Soares,
pr.dorivaldo@ ig.com.br, telefone
(11) 3766-5211 ou Pr. Mark A
S w e d b e r g ,
markeme@terra.com.br, telefone
(17) 281-4375.

Dr. Kevin T. Bauder

Shiro, em uma das viagens
de lancha no Rio Amazonas.

A princípio, a viagem tinha
apenas um propósito familiar para
o irmão Shiro, que pretendia visi-
tar sua mãe em Macapá-AP, mas

a levar a mensa-
gem do Evange-
lho a todos os
lugares?”

Foram muitos
os campos obser-
vados que não
têm igrejas sendo
implantadas e ou-
tros em que os tra-
balhos foram pa-
ralizados por falta
de recursos e
obreiros. É neces-

sário orar, rogando ao Senhor da
seára que mande trabalhado-
res. Ainda há muito para ser
feito !
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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.

Ela viveu num período de ti-
rania por volta de 1450 A.C.
Casada com Anrão, tiveram três
filhos: Arão, Miriã e Moisés.  Uma
família comum na massa escra-
va sustentadora da economia
dos Faraós. A vida  resumia-se
ao trabalho escravo sob um sol
causticante.  A introdução do li-
vro de Êxodo é bem realista para
descrever a condição
subhumana dos hebreus: ...fei-
tores para os afligirem;  e lhes
fizeram amargar a vida;  dura
servidão;  se for filho matai-o;
mas se for filha, que viva; cla-
mor, sofrimento...

É inimaginável a angustia de
uma mãe, cuja gestação teria um
final trágico se o bebê fosse do
sexo masculino. Hoje, discute-
se o aborto nos casos de defici-
ências congênitas;  naquela épo-
ca, não havia opção, eram mor-
tos ao nascerem. Os nascimen-
tos multiplicavam-se,  baixou-se
um novo decreto: os meninos
deveriam ser jogados no rio.  A
descendência de Jacó cresce-
ra e chegara a cifra de dois mi-
lhões de imigrantes.  Os podero-
sos tinham receio de um levan-
te, de uma guerra civil.  Enten-
deram que eliminando os ho-
mens, aquele exército em poten-
cial estaria enfraquecido.

Ter filhos é motivo de alegria,
mas naquele contexto, era
acréscimo de angústia. Não se
tratava da falta de liberdade ou
ausência de dignidade; o direito
à vida fora sumariamente tirado.
Contudo, na crise, a crisálida se
supera e vira borboleta: Pela fé
Moisés, apenas nascido, foi
ocultado por seus pais, durante
três meses, porque viram que a
criança era formosa; também
não ficaram amedrontados pelo
decreto do rei – Hb 11.24.

Enquanto o marido e os ou-
tros homens desgastavam-se
debaixo das ameaças e chico-
tadas,  Joquebede meditava.
Miriã e Arão nasceram antes da
sentença de morte, agora esta-
va grávida e o futuro era uma
ameaça para aquele ser cheio
de vida no seu ventre.  Resol-
veu lutar enquanto tivesse for-
ças, certamente o criador não
era a favor daquele genocídio!

Se o governo humano agia
com mão-de-ferro , era neces-
sário depender do Governo
celestial  e ser uma mãe de fé.

• Surge uma mãe que não
obedece as leis humanas
quando a vontade de Deus
está acima delas!

A graça de Deus sempre
chega na medida, por mais pres-
são que se tenha. Se a Lei era
severa, as parteiras eram sen-
síveis,  aquele pequenino veio
ao mundo e foi poupado.

 Com muita habilidade,
Joquebede escondeu a gravidez
e quando o bebê nasceu, certa-
mente a mamãe contou com a
ajuda do marido e dos irmãos
mais velhos para camuflar o cho-
ro, para esconder os ruídos do
recém-nascido; as fraldas deve-
riam estar sempre prontas, de-
via haver muitos cânticos na-
quele lar... Qualquer barulho aju-
daria!   A doce criaturinha não
podia chorar, senão todos cho-
rariam a sua morte.

 Durante três meses se-
guidos conseguiram, mas o
risco aumentava...   Era ne-
cessário tentar algo mais au-
dacioso...

vez mais rechonchudo, lindo,
esperto.  De vez em quando, en-
tre as brincadeiras dos irmãos,
a mamãe surpreendia-se entre
lágrimas.  Com freqüência a fi-
lha do faraó solicitava o nenê e
devia observá-lo como uma ver-
dadeira pediatra;  havia progres-
so.  Era uma outra mãe, à dis-
tância,  disputando  aquela vida;
logo o pequeno seria desmama-
do e deveria ser educado na
Corte. Não havia tempo a per-
der,  assim cada dia, cada noite,
pais e irmãos contavam  as his-
tórias dos hebreus para Moisés.
Joquebede nutria-o não só com
pão, mas com a Palavra que pro-
cede da boca de Deus. Conta-
va e recontava a criação do
mundo, os patriarcas, a chega-
da ao Egito e a promessa da
saída após os anos de escravi-
dão. Mesmo sem ter l ido
Salomão, o princípio pedagógi-
co estava ativado: ...a raiz do
dos justos não será removida –
Pv 12.3

• Surge uma mãe que
sabe entregar o filho, confi-
ando que Deus vai fazer dele
uma bênção para os outros
e  para a nação.

Não foi nada fácil o momen-
to da entrega do garoto, mas era
incomparavelmente melhor
devolvê-lo para ser criado no
palácio, do que tê-lo visto desa-
parecer para sempre na corren-
teza  das águas.  Era um passo
de maturidade...    Já havia uma
entrega no passado,  o coração
havia ficado  suspenso, agora
estava tomado de apreensões,
mas era necessário o  novo es-
forço.  Ninguém é capaz de ima-
ginar o  sacrifício de uma mãe
quando a vida dos seus está em
perigo.  O garoto enfrentaria de-
safios e obstáculos: a escola
egípcia, a religião politeísta, o
estilo de vida  impregnado de pa-
ganismo. A influência daquele
mundo seria avassaladora. Mas
tudo bem,  se a cultura era mun-
dana,  no coração daquele me-
nino germinava  uma fé genuí-
na. Não tenho maior alegria do
que esta, a de ouvir que meus
filhos andam na verdade – III Jo
4. De fato, debaixo do nariz do
imperador foi forjado  aquele
que desencadearia o desmoro-
namento do império.

Moisés aproveitou bem o
preparo...  foi educado em toda
a ciência dos egípcios, e era
poderoso em palavras e obras
– At 7.22.   Quarenta anos apren-
dendo a técnica e quarenta anos
aprendendo a depender do Se-
nhor.  Lapidado, tornou-se um
dos maiores líderes de Israel.

Não é possível perceber o
alcance da  visão de Joquebede.
Se o filho foi grande, a mãe foi
ainda maior. Séculos depois,  o
Exterminador de crianças rea-
pareceu nas ruas de Belém;  no-
vamente, uma mulher de visão
deu a luz e protegeu o infante.
Se Moisés desestabilizou um
dos impérios da antiguidade,
Jesus triunfou sobre o Império
das Trevas.

Crises, guerras, abortos,
doenças, fome, drogas, vio-
lência...   São ameaças que
pairam sobre a humanida-
de...    Mas haverá sempre
mulheres de Deus à frente
do seu tempo.

• Surge uma mãe que sabe
esconder o filho na hora cer-
ta, mas sabe quando é a hora
de confiar em Deus para expô-
lo diante de um mundo mal.

Aquela família não podia brin-
car de esconde-esconde o tempo
todo com aquelas autoridades
cruéis. Qual a saída?  Por quê
não o próprio Nilo? Se o caudalo-
so rio era local de sepultamento,
por quê não transforma-lo em lo-
cal de vida? Quem suspeitaria?

Às vezes a solução vem dos
lugares mais  inesperados. Ques-
tões dessa natureza  povoavam
uma mente feminina extremamen-
te perspicaz.

• Surge uma mãe que sou-
be combinar a inteligência
com a oportunidade, sem
abrir mão da fé, pois sabia a
hora de agir.

Ela não se entregaria  à
lamentação, não iria ficar resmun-
gando por ter nascido numa épo-
ca tão má, tão desconfortável, tão
desumana.  O Egito era um país
de grandes riquezas, contrastes
e distâncias econômicas, eviden-
ciadas nas pirâmides, tanto a de
alvenaria como a da estrutura so-
cial: no topo;  a elite, na base; os
trabalhadores escravos, miserá-
veis semelhantes aos pobres do
Terceiro Mundo. Estes viviam em
função da megalomania daqueles.
Joquebede armou um esquema:
Primeiro ela estudou os hábitos da
princesa, a hora que a filha do rei
passeava próximo às margens do
rio. Depois calafetou, impermea-
bilizou um cesto com uma arga-
massa especial e pediu para a fi-
lha ficar a espreita. Deu certo!  O
microbarquinho  boiava suave-
mente e justamente quando esta-
va a poucos metros da filha do
monarca.  O choro...  O nenê es-
tava chorando na hora certa. Uma
criada apanhou a criança e a trou-
xe para a sua senhora. Imediata-
mente Miriã entra em cena: Que-
res que eu vá chamar uma das
hebréias que sirva de ama, e te
crie a criança? -  Ex 2.7.  A auto-
rização foi dada...   Graças a Deus,
o plano estava indo bem!!

• Surgia uma mãe que teve
paciência para esperar que o
mal contra ela se transfor-
masse num bem.

O contexto era de morte, mas
Joquebede tirava proveito da si-
tuação. Agora ela vai criar o filho
às custas do Estado.  Parece brin-
cadeira, uma “mãe adotiva” do pró-
prio filho. Ela deu o bebê para
ganhá-lo de volta. Entregou-o con-
denado para reavê-lo salvo...
Humm  já não ouvi isso antes?

Espere um pouco, o que essa
mulher está fazendo? Ela usou
uma estratégia para o império  cri-
ar alguém que vai desmontá-lo?
Isso é inexplicável, mas você pode
entender nessas palavras: Des-
truirei a sabedoria dos sábios, e
aniquilarei a inteligência dos en-
tendidos – I Co 1.19. Quem tem
comunhão com o Senhor sabe que
Ele tem muito senso de humor.

• Surge uma mãe que sabe
aproveitar o pouco  tempo
para criar no filho raízes de fé
resistentes às mais duras
provas.

O menininho era saudável, ti-
nha muita vitalidade, estava cada

Joquebede:
À frente
da sua
época!

O trabalho que a Igreja Batista
em D.Pedro vem realizando nos
presídios femininos de Manaus
tem sido ricamente abençoado por
Deus. Já são 68 conversões e o
momento mais emocionante deste
ministério, segundo o seu diretor,
Pr. José Francisco Castro, foi a
conversão de 22 detentas em um
só dia.

O mais importante, e que atesta
a eficiência deste trabalho para a
glória de Deus, é o reconhecimen-
to das autoridades com relação à
mudança de comportamento ocor-
rida na vida das mulheres que en-
tregaram a vida a Jesus. É o caso
da irmã Rebeca que era uma das
líderes rebeldes e hoje tem seu
comportamento completamente
mudado. Outro exemplo é a irmã
Leo que agora , em razão da sua
transformação, é responsável
pelo almoxarifado do presídio.

A equipe de capelania, além
de prestar assistência  às
detentas, também cuida,  na medi-
da do possível, de alguns familia-
res. A irmã Nazaré tem sido in-
cansável nesta parte. Os membros

O SETEM – Seminário Teológico McClanahan,
teve início no dia primeiro de março de 2004. Trata-
se de um ministério iniciado pela Igreja Batista Regu-
lar da Fé em Mossoró-RN, sob a liderança do Pr.
Rinaldo Bezerra da Silva.

GÊNESIS 1, Rm 13.
Antes de mais nada é de suma importância o

leitor perceber que o homem por si só nunca faz
nada organizado. Em toda área de organização há o
dedo de Deus, o princípio e os primeiros passos
sempre foram dados pelo nosso criador.

Não fosse a Palavra de Deus, o homem ainda es-
taria vivendo de forma tribal, aguardando que o vizinho
tenha sucesso e generosidade na caçada do dia.

Tente observar o nível de organização nos paí-
ses que não tiveram a influência, ainda que indireta,
do cristianismo.

A Ele seja dado toda a honra e todo o louvor.
Pessoa Jurídica:
Perante a lei secular, a pessoa jurídica “nasce”

somente após ter o estatuto ou contrato social nu-
merado e cadastrado no “Cadastro Nacional da Pes-
soa Jurídica” – CNPJ, órgão administrado pela Se-
cretaria da Receita Federal do Ministério da Fazen-
da. Lembrando que o primeiro passo, obrigatório
antes do CNPJ, é o registro do estatuto no Cartório
de Registro de Pessoas Jurídicas do Município.

O fato de um grupo de pessoas fazer uma as-
sembléia, registrar tudo numa ata, aprovar diretoria,
estatuto ou contrato social, se não providenciar os
registros mencionados, perante a lei, ainda não existe
uma pessoa jurídica; As responsabilidades decor-
rentes, quaisquer que sejam, sempre recairão so-
bre o grupo de pessoas físicas identificadas.

Quando o profissional é inscrito somente na Pre-
feitura municipal, mesmo que tenha talonário de no-
tas fiscais, ele é pessoa física autônoma, não é uma
pessoa jurídica.

Há muitos tipos de Pessoas Jurídicas?
· O novo código civil, lei nº 10.406 de 10/01/

2002, estabeleceu e classificou somente três tipos
de pessoas jurídicas, a saber:

1- Pessoa Jurídica - Associações:
São todas as pessoas jurídicas sem finalidades

lucrativas – que buscam atender o ideal ou a vonta-
de de um grupo de pessoas, previstos e organiza-
dos no estatuto. A igreja classifica-se neste tipo de
pessoa jurídica.

2– Pessoa Jurídica - Sociedades:
São todas as pessoas jurídicas com finalidades

lucrativas – que buscam o lucro sobre um capital
investido, previstos e organizados em um contrato
social. Pode ser: indústria, comércio, prestadora de
serviços, ou associadas: indústria e comércio, co-
mércio e prestação de serviços, etc.

3– Pessoa Jurídica - Fundações:

Livres Atrás das Grades

�Pluripastoralismo�

O  Que é uma Pessoa Jurídica?
A criação de uma fun-

dação somente é possível
através da doação de um
imóvel, transferido por es-
critura pública. O procedi-
mento legal consta do arti-
go 62 do novo código civil.

O instituidor deve espe-
cificar o fim a que se desti-
na e esclarecendo no esta-
tuto, a maneira de adminis-
trar a fundação. Também é
uma pessoa jurídica sem
fins lucrativos.

O SETEM existe para formar líderes e pastores
para servirem na seára do Senhor. Os diretores,
professores e mantenedores do seminário ofere-
cem treinamento e uma rede de cuidados pastorais
para ajudar os pastores, líderes e igrejas a caminha-

da IBDP liderada pelo Pr. João Aze-
vedo Saraiva Jr muito auxilia com
a doação de cestas básicas e me-
dicamentos, entre outros.

O Pr. Castro tem procurado
doar uma Bíblia para cada detenta.
A demanda é muito grande, pois a
cada semana novas pessoas dão
entrada no presídio.

Atualmente a equipe de
capelaria é formada pelo Pr. Cas-
tro, irmão Hélio e as irmãs Lene,
Zebina, Alair, Aline e Nazaré.

Necessidade Urgente
A equipe de capelania

de presídio está precisan-
do com a máxima urgên-
cia de Bíblias, folhetos e
outras literaturas. Os pos-
síveis doadores poderão
enviar o material aos cui-
dados do Pr. José Fran-
cisco Castro para: Rua
dez, 13 – Conj. Augusto
Montenegro – Lírio do Vale
II – CEP 69.038-370 –
Manaus AM

Contatos: (92) 658-
3258.

Pr. Castro abençoa o pequeno
Vitor (2 meses) que nasceu no

presídio

Parte da equipe de trabalho nos
presídios em Manaus; Da esquerda
para a direita: Leme, Nazaré, uma
nova convertida, Aline e Pr. Castro

Produzir folhetos que visem a propagação do
evangelho será sempre o nosso compromisso. Fo-
lhetos que sejam verdadeiros instrumentos de
evangelismo e fonte de transformação de vidas.
Contatos: Editora Elim - Rua Alain da Luz, 57

23.080-150-Rio de  Janeiro-RJ  -
Fone/Fax (21) 2415-7923

www.editoraelim.com.br
falecon @ editoraelim.com.br

A Nova Geração de
Folhetos Evangelísticos

A foto mostra parte do corpo docente e discente do SETEM

No primeiro ano letivo (2004) a escola teve um
total de 54 alunos matriculados, sendo 32 efetivos e
os demais cursando matérias avulsas.

rem em direção a esta filosofia mi-
nisterial: o Pluripastoralismo.

Alguns dos valores perseguidos
pelo SETEM são: pastoreio de pas-
tores, relacionamentos comprome-
tidos e pessoais (pequenos gru-
pos), treinamento da liderança
(discipulado de reprodução), minis-
térios específicos, trabalho em equi-
pe, liderança pluralista (descentra-
lizada), formação bíblica e prática,
servir através dos dons, equilíbrio e
flexibilidade, viver segundo priorida-
des divinas (adoração, comunhão e
evangelização), formação de cará-

ter cristão (disciplinas espirituais) e centralidade da
igreja local nos planos de Deus.

Para maiores informações: www.igrejadafe.org.br.
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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.

(Uma reflexão em 1 Coríntios)
Qual é a melhor pregação? Temos muitos pre-

gadores em nossos dias, cada um com um estilo
diferente! Temos muitas formas de mensagem cada
uma com uma abordagem diferente! Mas qual de-
las é a melhor?

Conta-se a história de um jovem crente univer-
sitário que confrontou seu professor ateu que di-
zia: “A história da Páscoa é um mito, Jesus não
saiu do túmulo, e continuou, depois, não existe
nenhum Deus no céu que possa permitir que Seu
filho seja crucificado”. Jimmy protestou: “Senhor,
eu acredito em Deus”,. “E eu acredito que ele res-
suscitou!” - “Jimmy, você pode acreditar no que
você quiser, é claro porém, no mundo real, não
existe a possibilidade de tais milagres, como a res-
surreição. Ninguém que acredite em milagres pode
respeitar a ciência”. Jimmy respondeu: “Deus não
é limitado pela ciência, Ele criou a ciência!”

   Incomodado com o modo como Jimmy defen-
dia sua fé, o professor propôs um experimento
científico. Foi até à geladeira e pegou um ovo de
galinha,e então disse: “Eu vou deixar esse ovo
cair no chão, a gravidade vai fazer com que ele
caia no chão e despedace. Agora, Jimmy, eu que-
ro que você faça uma oração e peça ao seu Deus
para que, quando eu soltar este ovo, ele não caia
no chão e se quebre. E se ele conseguir fazer isto,
você terá provado que Deus existe, e eu terei que
admitir isso”.

Após pensar por um momento sobre o desa-
fio, Jimmy lentamente começou sua oração. “Que-
rido Pai celeste”, ele iniciou. “Eu peço que quando
o meu professor soltar esse ovo, ele caia no chão
e se quebre em uma centena de pedaços! E tam-
bém, Senhor eu peço que quando este ovo que-
brar, meu professor tenha um ataque cardíaco ful-
minante e morra. Amém”.

Depois dos cochichos da classe, veio um si-
lêncio fúnebre. Por um momento o professor não
fez nada. E por fim ele olhou para o Jimmy e depois
para o ovo. E, sem dar uma palavra, ele cuidado-
samente devolveu o ovo na geladeira. “A aula aca-
bou”, disse o professor enquanto pegava suas
coisas.

   Queridos irmãos, 1 Co 2.1-5 nos ensina que
O PODER DO ESPÍRITO VIVIFICA A PREGAÇÃO
DO EVANGELHO. Hoje em dia é muito comum ver
líderes evangélicos misturando o santo com o pro-
fano, tentando juntar leis humanas com leis espiri-
tuais na orientação do povo de Deus. Mas, isto,
tem se tornado uma aberração, pois o que temos
visto são crentes totalmente secularizados,
mundanizados e não santificados.

    Creio que nenhuma ciência ou filosofia hu-
mana é capaz de explicar aquilo que é exclusiva-
mente espiritual. Entendo que da alma humana so-
mente o Espírito de Deus pode perscrutar. Por isso,
o Evangelho precisa somente do poder do Espírito
para ser proclamado, pois nenhuma sabedoria hu-
mana é capaz de refletir o poder de Deus. A igreja
unida em Cristo tem que professar suas convic-
ções sobre a pregação do Evangelho para não
diminuir seu conteúdo e poder.

A primeira convicção mostra que A PREGA-
ÇÃO DO EVANGELHO SE PREOCUPA COM A
CRUZ E NADA MAIS (1-2) “O principal desígnio
do pregador cristão é restaurar o trono e o domínio
de Deus nas almas dos homens. E somente a cruz
tem poder para realizar essa tarefa. Paulo relata
que sua pregação àqueles irmãos durante os 18
meses que havia estado entre eles não se tratava
de discursos eloqüentes ou presunçosos. Ele não
estava preocupado com a “...superioridade de pa-
lavras sabias...” para proclamar a salvação.

Diante dessa afirmação, precisamos nos per-
guntar:  Que tipo de Evangelho estamos buscan-
do? O falso ou o verdadeiro? Hoje em dia, os cren-

tes quando enfrentam problemas,  no lugar de de-
pender de Deus, da sua Palavra, da Oração e do
Poder de Cristo, vão à procura de psicólogos cris-
tãos. A proposta atual é de que vãs filosofias, os-
tentação de linguagem são substitutos aceitáveis
das Escrituras. Mas, “a pregação do evangelho
não precisa de acréscimos para ser poderosa”.As
Escrituras são superiores à sabedoria humana, por
que a Palavra de Deus é um árbitro mais eficaz do
coração do que qualquer meio terreno.

A segunda convicção mostra que O PREGA-
DOR DO EVANGELHO FALA PELO ESPÍRITO E
NADA MAIS (3-4) . Paulo agora, focaliza não o con-
teúdo de sua mensagem, mas sim, seu papel como
pregador. Havia possivelmente duas correntes de
pensadores diferentes dentro da igreja de Corinto;
uma era composta por judeus e a outra por sofístas
helenistas. Paulo, entretanto, afirma que sua men-
sagem não dependia nem dos “halacás ou
hagadas” dos judeus, muito menos das retóricas
gregas dos gentios, mas sua pregação era uma
ação do Espírito em sua vida!

 John Piper disse que: “A supremacia de Deus
na pregação exige que o nosso alvo constante
nela seja expor e engrandecer a glória de Deus, e
que a suficiência plena da cruz do Filho de Deus
seja a confirmação consciente de nossa prega-
ção e a humilhação de nosso orgulho. Mas nada
disso ocorrerá, no entanto, exclusivamente em
nós. É o trabalho soberano do Espírito Santo que
deve ser o poder pelo qual tudo é alcançado”.

Como podemos refazer o casamento de ele-
mentos que nunca deveriam se ter divorciado, tais
como a verdade e a eloqüência, a razão e a pai-
xão, a luz e o fogo? Alguns pregadores servem
teologia excelente do púlpito, mas parece que ela
saiu do congelador. Não há calor, nem brilho, nem
fogo. Outros púlpitos pegam fogo, com certeza, e
ameaçam incendiar a igreja, mas bem pouca teolo-
gia o acompanha. Qual é o segredo dessa mistura
harmoniosa? O Espírito Santo é o Espírito de am-
bos. Ele foi chamado de “Espírito da Verdade”, pois
revela a Palavra de Deus. Esse Espírito não se
contradiz. Quando uma pessoa é usada por ele,
ela fala aquilo que é doutrinariamente correto, e o
diz com poder

O apóstolo Paulo encerra esse parágrafo dan-
do-nos o resultado dessa proclamação, afirmando
que O ALCANCE DA PREGAÇÃO DO EVANGE-
LHO REPRODUZ O PODER DE DEUS E NADA MAIS
(5). O resultado esperado na pregação é a depen-
dência através da fé no poder de Deus, a mensa-
gem da cruz (1.18) e não na sabedoria humana.
Nenhuma ciência ou filosofia humana é capaz de
explicar aquilo que somente Deus pode fazer atra-
vés de seu poder!

O pregador escocês James Stewart disse que
o alvo da pregação genuíno é: “despertar a cons-
ciência através da santidade de Deus, alimentar a
mente com a verdade de Deus, purificar a imagina-
ção através da beleza de Deus, abrir o coração
para o amor de Deus, devotar a vontade ao propó-
sito de Deus”.

Em outras palavras, Deus é o alvo da pregação,
Deus é a base da pregação – e todos os recursos
entre o alvo e a base são dados pelo Espírito de
Deus! Somente a pregação genuinamente bíblica pode
alcançar a alma humana e transforma-la

Amados, a igreja de nosso Senhor Jesus Cris-
to não precisa da ciência para ajudar a alma caren-
te; não precisa da filosofia para entender a mente
humana; ela simplesmente precisa se basear no
poder de Deus que é suficiente para curar qual-
quer ferida e resgatar qualquer alma do abismo

Minha pergunta inicial foi:   Qual é a melhor
pregação? E baseado neste texto a resposta é:
AQUELA QUE É VIVIFICADA PELO PODER DO
ESPÍRITO E NADA MAIS.

O Poder do
Espírito
Vivifica a

Pregaçãodo
Evangelho e
NadaMais

O estado do Paraná tem sido abençoado pelo
ministério radiofônico da BBN Internacional (RRB
Rede de Radiodifusão Bíblica). A capital, Curitiba, e
cidades edjacentes é alcançada pela 92,3 FM e Lon-
drina e região Norte do Estado, tem a 96,1 FM. No
estado de São Paulo, a BBN alcança o Vale do
Paraíba através da 93,5 FM.

A nível mundial, a BBN alcança diversos países.
Além do português, a programação é transmitida em
japonês, coreano, chinês (mandarim), alemão, russo,
espanhol e inglês. Recentemente, nos dias 7 a 17 de
abril a BBN montou um estande para divulgação do

Nos dias 13 a 15 de julho de 2005 a
Igreja Batista Bíblica de Florianópolis SC
estará realizando, em parceria com a
Missão Rocha Eterna uma série de con-
ferências sobre o ministério em prisões.
O objetivo é mostrar a urgência e as
possibilidades deste trabalho realiza-
do com os detentos em nosso país.

Estará presente, entre outros bra-
sileiros e estadunidenses, o Pr. Bob
Sizemore. A Rocha Eterna já realizou
duas conferências aqui no Brasil,
ambas na Igreja Batista Independente
em Ribeirão Preto SP e contou com a
presença de dezenas de pastores de
diversas regiões do  Brasil.

Florianópolis conta com uma popu-
lação de 370.000 habitantes (dados do
IBGE/2003) e o estado todo ainda pre-
cisa da implantação de muitas igrejas.
Os Batistas Fundamentalistas contam
com duas igrejas em Joinville, uma Ba-
tista Bíblica e outra Independente,
Blumenau (Batista Regular) Jaraguá do

Importante: Não haverá programação especi-
al para crianças. Elas estarão sob os cuidados dos
pais ou responsáveis.

Custos para crianças: De 3 a 6 anos, R$100,00;
de 7 a 12 anos, R$152,00. Também podem ser par-
celados.

Para fazer as inscrições faça cópia (xerox) da
ficha impressa no jornal. Preencha uma para cada
participante.

Para maiores informações, entre em contato com

Congresso Missionário Batista Fundamentalista
Faça sua Inscrição

a AMI:
E-mail: missaoami.com.br
Fone/Fax: (11) 4123-0002
ATENÇÃO:  As inscrições só serão efetivadas

com o envio dos cheques pré-datados em nome da
Associação Missionária Independente.

Enviar a Ficha de Inscrição  e os cheques para:
Associação Missionária Independente
Caixa Postal 94 - 09.720-971 - São Bernardo

do Campo SP.

Rocha Eterna em Florianópolis

Sul (Batista Regular) São José, Biguaçu, Penha,
Camboriú e Florianópolis (uma Batista Bíblica em
cada).

A organização das conferências está sob a di-
reção do Pr. Moisés Damázio, da Igreja Batista Bíbli-
ca em Florianópolis, onde acontecerá o evento. Para
as três diárias no hotel, o custo será de R$105,00

(cento e cinco reais), incluindo a  alimentação que
será oferecida pela igreja.Há possibilidade de aloja-
mento nos lares de irmãos. Favor consultar com
antecedência.

Para maiores informações: Pr. Moisés Damázio,
e-mail: the damazios@zipmail.com.br ou telefone (48)
240-6033.

Na foto maior, o T.B.B.
de Florianópolis-SC.

No destalhe, Pr. Moisés
e D. Rute

Londrina Sintoniza a BBN Internacional

Vista panorâmica de Londrina e o lago Igapó

seu ministério através da distribuição de cartões e
alcançou milhares de pessoas na quadragésima quinta
edição da Exposição Agropecuária e Industrial de Lon-
drina. Nos últimos treze anos a feira passou a ser de
caráter internacional e é considerada a maior festa
popular do estado, segundo notícia veiculada na Fo-
lha de Londrina do dia 7 de abril de 2005.

Para obter  maiores informações sobre a BBN
Internacional, visite o site: www.bbnradio.org ou atra-
vés da sede brasileira: Rede de Radiodifusão Bíblica,
Caixa Postal 15.940 - CEP 82.200-980 – Curitiba PR
com o representante Thomas Larry Gilmer Jr.



Enviem as notícias por e-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br,
ou pelo correio:  Caixa Postal, 125 - CEP 14300-000 - Batatais-SP
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O colunista  é pastor e evangelista, membro da PIBB em Fortaleza-CE e ex-padre católico

Fátima, no princípio do século, era uma peque-
na aldeia, onde seus moradores viviam da agricul-
tura de subsistência e da criação de ovelhas. A
terra árida e pedregosa, fornecia, com muito suor,
o pão de cada dia para os camponeses, todos
humildes. Aljustel,é uma localidade bem próxima, na
época habitada por 25 famílias, perfazendo um total
de cem pessoas. Ali nasceram Lúcia de Jesus e
seus primos Francisco e Jacinta Marto. Entre abril e
outubro de 1916, as três crianças afirmaram ter
tido, por três vezes, uma ‘visão’ em comum de uma
‘criatura’ que lhes teria dito: “Os Corações
Santíssimos de Jesus e de Maria têm sobre vós
desígnios de misericórdia. Oferecei constantemen-
te sacrifícios, de tudo que puderdes. Atraí, assim,
sobre a vossa pátria, a paz. Eu sou o Anjo da sua
guarda, o Anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai, com
submissão, o sofrimento que o Senhor vos enviar”.
Por aí já se pressente “um outro evangelho”!

Será que houve mesmo as ditas “aparições de
Fátima”? Ou não passam de mito, de invencionice
fajuta?  A pregação assustadora e de cores
dantescas que os padres faziam nas chamadas
“missões populares”, pelas paróquias portuguesas,
não podem ter impressionado tanto as crianças,
que elas acabaram por ver  e ouvir  tudo aquilo que
viam  e ouviam , quando ouviam os pregadores e
os próprios párocos, na assim chamada “santa mis-
sa” paroquial e na catequese? As “aparições”  não
serão uma hábil ‘montagem pastoral’,  preparada,
como uma espécie de parábola pastoral da época,
bem ao gosto popular, com a finalidade de, através
dela, catequizar uma população analfabeta que, de
outro modo, não o chegaria a ser? A catequese
familiar e paroquial, mais as pregações dominicais e
outras, então, muito freqüentes, constituíam um gê-
nero de terror não menos intenso e, também, não
menos nefasto e assassino.

Os livros de Lúcia de Jesus – chamados de as
“Memórias da Irmã Lúcia”  I e II – livros delirantes e
bizarros, surpreenderam tanto os críticos
romanistas de Fátima que estes passaram a cha-
mar-lhes “Fátima II”, tão diferentes eles eram dos
relatos primitivos de 1917, que, por isso, passa-
ram a ser referidos como “Fátima I” e  que não
passam, estes últimos, de curtos depoimentos, mais
ou menos ingênuos, das três crianças ditas “vi-
dentes”. Estes livros não deixam dúvidas a quem
os souber ler nas entrelinhas, criticamente, sem
se deixar envolver no misticismo religioso quase
doentio, em que eles nos aparecem escritos. O
terror é uma constante nas vidas dessas três cri-
anças. Em 1917, as três crianças alegaram ter tido
novamente ‘visões’ em comum, dessa vez com
“nossa senhora”. Pairava a ‘criatura’, segundo elas,
sobre uma pequena árvore, conhecida por azinhei-
ra, muito encontrada em regiões áridas, e teria or-
denado que, nos próximos seis meses, a cada dia
13, ao meio dia, os primos voltassem àquele local,
para receber novos ‘ensinamentos’.  Durante as
‘aparições’, Francisco, então com nove anos, ape-
nas ouviria sons , que não conseguiria identifi-
car. Jacinta, com sete anos, veria  e ouviria per-
feitamente  a ‘criatura’. Lúcia, com dez anos,  ve-
ria, ouveria e conversaria .

Depois das ‘visões’, os três não tinham forças
nem para falar, tamanho era o seu abatimento físi-
co. Logo na suposta ‘primeira aparição’, teria sido
perguntado: “Quereis oferecer-vos a Deus para
suportar todos os sofrimentos que Ele quiser envi-
ar-vos, em ato de reparação pelos pecados com
que Ele é ofendido?” Diante da resposta afirmativa
das crianças, a ‘criatura’ teria ordenado: “Ides, pois,
ter muito que sofrer”. Na ‘aparição’ do dia 13 de
outubro de 1917, a ‘criatura’ teria pedido que fosse
cosntruída uma capela em sua honra, exatamente
naquele local, comunicando que, em breve, Fran-
cisco e Jacinta, morreriam. Teria dito ainda: “O meu
imaculado coração será o refúgio e o caminho para
conduzir a Deus”. Vemos nestas afirmações algo
sacrílego, um “outro evangelho”, pois, a Bíblia Sa-
grada, entretanto, é clara quando diz: “Respon-
deu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade
e a vida; ninguém vem ao Pai senão por
mim ”(João 14.6).

Segundo registra a crença popular da localida-
de, após essa ‘aparição’, o Sol teria se tornado
como um disco de prata, girando sobre si mesmo.
Desde então, não mais cessaram de recorrer a
“senhora de  Fátima” milhares de  ‘peregrinos’ de
todo o mundo, perfazendo um total anual de quatro
milhões. O ‘fenômeno’ do Sol, “durou doze minu-
tos” , mas o fato de dois milhões de pessoas no
mundo inteiro jamais terem notado o Sol se agitan-
do, rodopiando e pulando fora de sua órbita, não
preocupava a Igreja Romana, que sempre susten-

tou este fato sem nenhuma comprovação científi-
ca!

 Lúcia de Jesus, nasceu no dia 22 de março de
1907 – é a única sobrevivente, estando hoje com
98 anos! -, sendo a última de sete irmãos, cinco
moças e um rapaz. Alguns clérigos mais fanáticos
do catolicismo obscurantista e moralista de então,
haviam conseguido arrastar a pequena Lúcia, pou-
co depois de 1917, para fora da aldeia e encurrala-
ram-na, primeiro, no Asilo de Vilar, no Porto, e, de-
pois, num convento da Galiza. Foram ao ponto de
lhe arrancar o nome – o mesmo que tirar-lhe a iden-
tidade! – e passaram a chamar-lhe Irmã Maria das
Dores. Ao mesmo tempo, proibiram-lhe que falasse
a quem quer que seja sobre as ‘aparições’. Deram
ordens à Irmã Maria das Dores – atualmente ela é,
de novo, Irmã  Maria Lúcia de Jesus, acrescido,  e
do Coração Imaculado – sempre em nome, é claro,
do voto de obediência, para que ela escrevesse,
sob as ordens do seu confessor! E até lhe forne-
ceram, antes de cada relato, orientações muito
precisas sobre o que ela deveria escrever .
Fajutisse! Por isso, “Fátima II”!!! O que a Irmã Maria
Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado havia rela-
tado antes  continuava a ser insuficiente para
impor Fátima à Igreja Romana e ao mundo!   A
ordem agora é: escrever tudo o que recordasse
sobre o Francisco, como tinha feito para a Jacinta.
Uma nova história das ‘aparições’, com mais por-
menores. Tudo o que ainda pudesse ‘recordar’ so-
bre a Jacinta.

Jacinta e Francisco Marto eram crianças ale-
gres, que viviam a correr pelos campos. Após as
‘aparições’ , tornaram-se tristes e pensativos. Essa
mudança era, para os moradores da localidade,
sinal de que as “aparições” não poderiam ser algo
divino, pois lhes teria feito mal. Francisco e Jacinta
morreram aos onze e dez anos, respectivamente.
Francisco foi o primeiro, no dia 04 de abril de 1919,
às 22hs. O pai de Lúcia havia morrido pouco antes,
por causa de uma pneumonia dupla, que o levou
em menos de 24 horas. Ele se orgulhava de nunca
ter tido  uma dor de cabeça sequer. Jacinta ainda
esteve por dois anos acamada pela mesma enfer-
midade.  No ano anterior ao qual a doença se mani-
festou, em outubro de 1918, a menina disse sentir
muita dor de cabeça e sede, mas se recusou a
beber qualquer líquido durante todo o dia, em “sa-
crifício pelos pecadores”.  Seu sofrimento aumen-
tava a cada dia, mas, segundo relata a Irmã Maria
Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado, acredita-
va estar sendo abençoada, por poder oferecer
suas dores pelos pecados do mundo! A Palavra de
Deus diz: “Jesus, porém, tendo oferecido, para
sempre, um único sacrifício pelos pecados,
assentou-se à destra de Deus ”(Hb 10.12).  A Irmã
Lúcia afirma que Jacinta, em seu leito de dor, teria
tido uma visão da ‘virgem’. Esta lhe teria dito que
morreria na solidão, após muitos sofrimentos, ne-
cessários para reparação dos pecados contra o
“Coração Imaculado de Maria”. Até o dia de sua
morte, em 20 de fevereiro de 1920, às 22h30m,
Jacinta teve uma grande ferida aberta em seu pei-
to, que jamais se fechou.

Só uma teologia idólatra, como a da “deusa/se-
nhora de Fátima”, poderia acabar de matar de medo,
de fome e sede duas crianças portuguesas da al-
deia de Aljustel, Francisco e Jacinta, e seqüestrar
para o resto da vida, por sinal longa – 98 anos! – uma
terceira criança, a Maria Lúcia, só porque, naquela
altura, todas as três começaram a dizer que a ‘cria-
tura’ lhes apareceu  e falou ! O Francisco bem dizia
que nunca ouviu anda, mas de nada lhe valeu, por-
que continuaram a considerá-lo em pé de igualdade
com as outras duas e, hoje, acaba de ser ‘canoniza-
do’ pela Cúria Romana, juntamente com a Jacinta! Só
uma teologia idólatra e diabólica, como a da “senho-
ra/deusa de Fátima” , pôde justificar e alimentar do-
lorosas e prolongadas guerras frias mundiais, movi-
das por infantis anticomunismos primários, mas, en-
tretanto, ignorar, por completo, os campos de exter-
mínios nazistas, cujo papa Pio XII foi silenciado por
Adolf Hitler, a preço de barras de ouro, recentemente
descobertas e divulgadas pela revista Visão , de Por-
tugal,  daí por que ele foi chamado de “O Papa de
Hitler”, canonizar outros crimes hediondos, como a
guerra colonial na África, sacralizar ditadores como
o  ditador de Portugal, Antônio de Oliveira Salazar e
seu comparsa cardeal Antônio Cerejeiras e impor re-
gimes fascistas como o dele, ao mesmo  tempo que
mantinha resignadas e conformadas na miséria mais
imerecida, no analfabetismo e no obscurantismo mais
que atrozes,  populações inteiras. Voltaremos ao
assunto. Com certeza. Com maiores revela-
ções sobre o embuste das “aparições de Fáti-
ma”.

O MITO DAS �APARIÇÕES DE FÁTIMA�

ENAST
Nos dias 9 e 10 de abril último, aconteceu o pri-

meiro ENAST –Encontro de Alunos do Seminário
Thompson, com a presença dos fundadores Robert
e Alice Thompson. Compareceram alunos represen-
tantes de todas as turmas desde 1968 até a atual,
tendo como palestrante o fundador. O próximo ENAST
acontecerá nos dias 15 e 16 de abril de 2006 e o
tema será: “Reconstruindo relacinamentos”.

necessidade é a construção de um novo templo,
uma vez que o atual, além de pequeno, ainda está
em condições precáreas. Além de orar, entre em
contato com estes irmãos (68) 3221-5160 e 9997-
0174.

FEIRA DE SANTANA-BA
Nos dias 23 e 24 de abril a Igreja Batista Bíblica

Ebenézer, liderada pelo Pr. Aílton A. de Almeida co-
memorou mais um aniversario de fundação. Os tra-
balhos tiveram a participação, como pregador, do Pr.
José Cerqueira, missionários da CBBN em Feira de
Santana BA. A I.B.B. Ebenézer está iniciando a cons-
trução do seu templo. Maiores informações pelo te-
lefone (75) 3226-4725.

MULHERES
 Dia 14 de maio, nas dependências da IBI em

Batatais-SP, liderada pelo Pr. Mauro Régis da Silva,
acontece o IX Encontro de mulheres Batistas
Fundamentalistas da Região Nordeste do Estado de
São Paulo. O tema proposto, “A Saúde da Mulher
Cristã”, será apresentado por duas preletoras:
Stephany Lunday e Nancy Fragoso. Maiores infor-
mações com a coordenadora do evento, Selma
M.P.Agnesini pelo telefone (16) 3761-4565.

APOSTILA
A Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida,

liderada pelo Pr. José Nogueira, na cidade de Forta-
leza-CE, desenvolveu apostilas para estudos da
Escola Bíblica Dominical e coloca o material à dispo-
sição dos interessados. A apostila que está sendo
usada neste primeiro semestre de 2005 sob o tema,
“Firme critérios bíblicos em sua vida” já está disponí-
vel. Contatos: www.cristoevida.org.br

A A I
“Família, Alicerce de Uma

Igreja Equilibrada”, é o tema do
IV Seminário para Pastores

e Líderes Batistas Bíblicos
promovido pela AAI –As-
sociação de Auxílio às
Igrejas, nos dias 20 a 23
de setembro em Serra

Negra SP, no Rovi Plaza
Hotel. Os preletores serão Pr.

Davi Merkh e Pr. Brian Mentzer. Mai-
ores informações: Associação de Auxilio às Igrejas.
Av. Heitor Vila Lobos, 299, 3º Andar, apt. 34 – Vila
Ema – CEP 12.243-260 - São José dos Campos SP,
ou pelos telefones (12) 3913-5358 e 3911-2775 com
Lúcia.

BATISMO
A Primeira Igreja Batista Regular Independente

de Goiânia, situada na Rua D-18, Quadra 87, Lote 11
no Setor Novo Horizonte, sob a liderança do pastor
Geminiano Santos, realizou o batismo de sete novos
irmãos no dia 21 de abril próximo passado. Para
contatos, e-mail: pr.geminiano@bol.com.br ,telefone
(62) 575-6063.

UHBRESP
A União de Homens Batistas Regulares do Esta-

do de São Paulo, sob a presidência do irmão Marcos
Antonio Fernandes dos Santos da IBR Lageado,
estará realizando o acampamento de 2005 nos dias
29 a 31 de julho no Acampamento MAB - Cosmópolis,
região de Campinas SP. O custo total, para as igrejas
da Grande São Paulo, incluindo estadia, alimentação
e transporte de ida e volta será de R$100,00, poden-
do ser parcelados em duas de R$50,00, sendo que
a segunda deverá ser quitada até o dia 10 de julho.
As vagas são limitadas. Para maiores informações
entre em contato com o secretário da UHBRESP,
Ademir Santana, da IBR de Jardim Ângela (011) 5821-
7843.

 ESCLARECIMENTO
Na edição anterior deste jornal, publicamos a

noticia “Nova Igreja em Santo André”. Queremos
esclarecer que esta igreja, liderada pelo irmão Mar-
cos Santos, continua sendo congregação da I.B.B.
Maranata, sob a liderança do Pr. Valdir Pardini. O
irmão Marcos, durante os dois anos anteriores à
sua ida definitiva para a congregação, teve oportu-
nidades de pregar sob orientação do Pr. Ebenézer
Rodrigues.Ainda não há data prevista para a orde-
nação pastoral do irmão Marcos e nem para a orga-
nização da “nova igreja”. Irmão Marcos não é espe-
cialista em palestras para casais, apenas um
cooperador que aproveita as oportunidades que
surgem. Maiores informações pelo E-mail:
marcos.avlys@terra.com.br

BAHIA E PIAUÍ
No dia 25 de março próximo passado, na IBB em

Avelino Lopes PI, sob a liderança do Pr. José Anto-
nio Marques, aconteceu o Encontro de Homens da
Bahia e Piauí, da área sertaneja. Os preletores fo-
ram os pastores, José Antonio Marques, Antonio
Francisco dos Santos e Eurípedes Antonio dos San-
tos Filho. O próximo encontro acontecerá no dia 7 de
setembro na I.B.B. do Brejo da Serra.

NOVO TEMPLO
A Igreja Batista Canaã, liderada pelo Pr. Raimundo

P. Damásio, está vivendo um momento de cresci-
mento, tanto numérico como espiritual.No período de
um ano o trabalho cresceu 30%, passando de 30
para 42 membros. A média de presença nos cultos
vespertinos de domingo é de 80 pessoas. Agora a
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“...para que onde eu estiver estejais vós também.”
João 14:03

Na volta de uma longa viagem, ou quando chegamos a uma
cidade desconhecida, é muito bom e reconfortante vermos um
rosto conhecido, é bom quando no meio dos estranhos alguém
nos reconhece, o mais gostoso é sabermos que alguém está nos
esperando. A saudade é grande estamos cansados da viagem,
mas o rosto amigo  nos anima e conforta, é maravilhoso chegar e
ser recebido com um abraço, ouvir que todos estavam com sau-
dades e agora podermos conversar demoradamente, contar to-
dos os detalhes da viagem e ouvir como foi o tempo de espera.

Se isto aqui na terra é tão bom, podemos imaginar como será
lá no céu, você já parou para imaginar como será o dia de sua
chegada no céu?

A nossa vida aqui é como uma viagem, estamos em uma terra
estranha, a Bíblia nos fala que somos embaixadores do céu,
estamos aqui representando nossa verdadeira pátria, não so-
mos daqui, sentimos saudade de nossa terra e queremos voltar
para casa.

Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é celestial. Por
isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus,
porquanto lhes preparou uma cidade. Hebreus 11:16.

Precisamos lembrar que estamos aqui de passagem, nosso
país não é este, e durante este tempo vamos ter dificuldades,
muitas vezes vamos chorar, ter fome, sede, sentir solidão, a
caminhada muitas vezes é dura e nos sentimos fracos, mas isto
só acontece quando nos esquecemos que lá no céu alguém está
a nossa espera.

Jesus, está nos esperando , Ele sabe de todas as nossas
lutas,conhece nossas tristezas e nos anima dizendo:

Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora,
eu vo-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. João 14:02

Não adianta pensar que aqui teremos paz, tranqüilidade, sem-
pre vamos encontrar dificuldades e quando as lutas forem gran-
des, quando os olhos ficarem molhados, quando os pés doerem,
vamos lembrar que Jesus está a nossa espera, quando chegar-
mos no céu Ele vai estar nos esperando.

Ouvi um hino que traz em sua letra este segredo que cada
crente deve falar ao seu irmão, Jesus vai estar me esperando e
...Vai me encontrar...Vai me abraçar....Vai me dizer por quanto
tempo me esperou...

Jesus está a nossa espera, Ele sente saudade, tem muito
para nos contar e principalmente quer nos mostrar as marcas da
cruz, e dizer do imenso amor que o levou a morrer por nós.

A eternidade está garantida para os salvos, quando chegar-
mos ao céu veremos o rosto amigo de Jesus, lá no céu já estão
Estevão, Enoque, Pedro, João e tantos irmãos que conhecemos,
precisamos levar a mensagem da salvação a muitos que sofrem,
contar que Jesus quer esperar a todos.

A nossa caminhada aqui só terá sentido se usarmos nosso
tempo para falar das maravilhas que conheceremos no céu, con-
tar a muitos que Jesus está lá esperando pelos salvos, a certeza
do céu deve ser consolo para os que nos cercam, deve nos
levar a comunhão e ao louvor, pois estamos caminhando de volta
para casa, onde Jesus vai nos receber com um grande abraço.

Na sua família todos já ouviram de Jesus, seus filhos já co-
nhecem o amor de Deus, no seu trabalho todos já ouviram do
grande amor de Jesus e que o céu é maravilhoso, devemos levar
muitos e conhecerem o amor de Jesus, para que as moradas que
estão preparadas possam receber muitos salvos e juntos pos-
samos desfrutar as maravilhas da eternidade.

Jesus nos Espera

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

O adultério tem destruído muitos lares, inclusive, de cristãos. O
perigo existe e não devemos tentar evitar este assunto. Devemos
analisá-lo com muito cuidado, com a clara intenção  de evita-lo.

A gravidade deste pecado pode ser avaliada pela condenação
contundente para adúlteros e adúlteras: “Se um homem adulterar
com a mulher de seu próximo, será morto o adúltero e a
adúltera”(Lv. 20.10).

É claro que em Jesus temos o perdão para todo e qualquer pecado,
inclusive este. Assim, não precisamos executar ninguém em praça
pública, mas o impacto da condenação é o mesmo,  e bem mostra o
quanto isto desagrada a Deus. Jesus em João 8, não condenou aquela
mulher adúltera (sem o adúltero) a ser apedrejada. Mas foi claro seu
desprezo por este pecado quando falou à mulher: “vá e não peques
mais”.

Este pecado é tão terrível que serviu como figura da traição come-
tida por Israel contra a Sua pessoa.Se houvesse uma figura mais forte
para representar este ato louco da nação escolhida, ela teria sido
utilizada.

Os tempos mudaram, mas o problema está longe de deixar de
existir, tem, inclusive, se agravado cada vez mais. No mundo o adulté-
rio é exaltado e incentivado, como se fosse não só um direito, mas até
mesmo algo bom para a felicidade humana.

Dentro das igrejas, influenciadas pelo relativismo, as vítimas se
avolumam. Seu perigo é constante para todos os casais e suas conse-
qüências desastrosas. O livro de Provérbios, como um manual da vida
feliz, também aborda  este assunto.Vale a pena olharmos com atenção
o que ele nos apresenta sobre este tema.

O perigo do adultério
Não estou escrevendo uma ficção. Estou falando de um perigo real

nas igrejas. Em Provérbios lemos aquilo que podemos confirmar em
nosso dia a dia: o adultério não se apresenta como algo mal, pelo
contrário, da mesma forma que a maioria dos pecados da carne, se
apresenta  como algo gostoso. Isto é muito lógico, pois se não fosse
assim poucos estariam dispostos a pecar.

Provérbios 2:16 diz: “para te livrar da mulher adúltera, da estran-
geira, que lisonjeia com palavras”. Perceba que o   texto chama a
atenção para uma das características da pessoa desejosa de levar
outra ao adultério.Ela está sempre lisonjeando sua possível vítima  exal-
tando as suas qualidades, trabalhando para mexer com o seu lado
vaidoso. Isto é um grande perigo, principalmente, para aqueles que,
com a passar do tempo, deixaram de ser elogiados pelos seus cônju-
ges, e estão carentes de atenção e de palavras incentivadoras. Pv. 5:3
diz: “porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as
suas palavras são mais suaves do que o azeite”. Perceba como isto se
apresenta tentador para aqueles que só ouvem reclamações e pala-
vras duras a cada dia!

A formosura é outra arma utilizada para levar ao adultério. Provér-
bios nos alerta para não atentarmos para a beleza da mulher adúltera:
“Não cobices em teu coração a sua formosura, nem deixes prender
com as suas olhadelas” (6:25). Todos devemos estar atentos para não
nos enredarmos por causa da beleza daquela ou daquele que procura
nos conduzir pelo caminho do adultério. Penso que estas observações
de Provérbios devem, servir de alerta para muitas pessoas  que já não
se arrumam para seus cônjuges como faziam antigamente, quando
ainda eram namorados ou recém casados. Não é difícil encontrarmos
pessoas que se vestem muito bem para irem ao trabalho, às compras,
à igreja mas que negligenciam completamente na aparência pessoal
quando estão em casa. Parece que o normal, depois de alguns anos de
casados, é se arrumar para os outros e não para aquele ou aquela que
amamos. É bom pensar nisto. Os que procuram arrastar-nos para o
adultério, não poupam esforços para se apresentarem formosos.

As conseqüências são terríveis
Por mais que a mídia apresente o adultério como algo bonito, não há

como esconder a feiúra das consequências deste ato. Quem não co-
nhece o exemplo de uma pessoa que era vitoriosa e caiu em desgraça
devido a este pecado? Todos conhecem algum caso em que as pesso-
as tiveram as vidas arruinadas pelo adultério.

Provérbios não economiza nas cores fortes ao apresentar as con-
seqüências deste pecado. De imediato, há três  conseqüências terríveis:

Vergonha
Cedo ou tarde aquele que pratica o adultério será descoberto e

verá com tristeza e vergonha o seu nome ser rebaixado diante da
comunidade da qual participa. Sentirá a dor do desprezo e da dúvida
em relação à sua pessoa. Veja o que nos diz Pv. 6.32-33: “O que
adultera com uma mulher está fora de si; só mesmo quem quer arrui-
nar-se é que pratica tal cousa. Acharás açoites e infâmia, e o seu
opróbrio nunca se apagará”. Perceba que este texto não esconde a
insensatez daquele que parte para este pecado.Quem faz isto está
fora de si, diz o texto sagrado, o que é uma outra maneira para dizer:
“está louco!”

Não quero dizer com isto que não há perdão para este pecado.
Graças a Deus o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo
pecado. Aquele que comete este pecado, como qualquer outro, precisa
de perdão. Do mesmo modo, a parte ofendida, esposo ou esposa, ou
ainda a sua igreja, seguindo o exemplo de Jesus, deve estar pronta para
perdoar o pecador arrependido. Contudo, existe mais um agravante nes-
te tipo de pecado. Não é raro o que cometeu adultério, envergonhado
consigo mesmo, não conseguir se perdoar. Acompanhei como pastor,
uma experiência bastante dolorosa de um jovem líder que caiu neste
pecado. Ninguém, descobriu o que havia acontecido até que, ele mesmo,
não se sentindo em paz contou à esposa  e à igreja o pecado de adulté-
rio. Era um líder nato, extremamente capaz e ativo na igreja, fato este que
chocou, ainda mais, aqueles que o conheciam. Com o passar do tempo
ficou claro que este jovem estava arrependido do pecado que cometera.
Não tenho dúvidas de que Deus o perdoou. A esposa também conseguiu
passar por cima da dor e, num gesto dígno de uma cristã verdadeira,
perdoou-o e buscou ajudá-lo. A igreja perdoou e se mostrou solidária na
dor daquele casal. Em suma, todos o perdoaram. Porém, ele mesmo não
conseguiu fazer isto. Lutou aproximadamente por cinco longos anos
para conseguir retornar a ser o que era. A vergonha foi sua companhei-
ra inseparável por um longo período.

Castigo
O casamento é uma  instituição divina. Sendo assim, Deus mesmo

o protege e, se preciso, castiga aqueles que vão contra a sua santida-

de. Provérbios mostra que o adúltero não escapa do castigo. É algo
natural, é alguma coisa como pegar em brasas de fogo: queima! Veja
Pv. 6.27-29 e perceba esta realidade: “Tomará alguém fogo no seio,
sem que suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas,
sem que se queimem os seus pés? Assim será com o que chegar à
mulher do seu próximo: não ficará sem castigo todo aquele que a
tocar”. Como estas palavras antigas são atuais! É só prestarmos aten-
ção naqueles que cometem adultério para que percebamos como isto
continua sendo verdade nos dias modernos, tão dados à “liberdade”
sexual. Não são poucos os que sofrem com doenças adquiridas neste
tipo de relacionamento. Não são poucos os que amargam a dor de
terem a consciência pesada, por estarem sendo infiéis a Deus e ao
cônjuge. Não são poucos os que vivem debaixo do medo de serem
descobertos e envergonhados e, outros ainda, que já conhecem o
peso de ter filhos fora do casamento. Deus não se deixa enganar, o
castigo vem para o adúltero e para a adúltera no momento apropriado.
A melhor atitude é fugir deste perigo a qualquer custo.

Morte
Para muitos, esta “aventura” de desafiar a Palavra de Deus, prati-

cando o adultério, acaba  em morte. Isto também não é novidade. Pro-
vérbios já alertava o insensato para esta realidade. No capítulo 7: 22 e
23 está escrito: “ E ele num  instante a segue, como o boi que vai ao
matadouro; como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe
atravesse o coração; como a ave que se apressa para o laço, sem
saber que isto lhe custará a vida”. Esta descrição daquilo que vai
acontecer com o adúltero não poderia ser mais drástica.

Como isto tudo é atual! Basta abrir os jornais nas páginas policiais
e você confirmará o que estou dizendo. Verá quantas pessoas são
mortas  por terem cometido adultério. Antigamente se dizia, de forma
vulgar, que “mulher casada tinha gosto de chumbo”. Ao observarmos
as tragédias, em nossos dias, causadas pelo adultério, podemos dizer
que, não apenas a mulher casada mas também o homem casado,  tem
o gosto amargo da morte em suas variadas formas.

Como evitar o adultério
Diante deste quadro tão sinistro, no qual o livro de Provérbios nos

mostra a verdadeira face do adultério devemos tomar uma atitude co-
rajosa, e reagir contra este pecado à luz da Palavra de Deus. Todo
adúltero, ainda que pense que está levando vantagem não passa de
uma vítima enganada. Vamos atentar para as palavra de Pv. 7:24-27 e
procurar tirar algumas lições para enfrentarmos este perigo.

Podemos tirar deste texto, pelo menos, três lições para evitar o
adultério:

Primeiro :  Não pensar nos caminhos do adúltero ou da adúltera
(25). “Coração” no hebraico descreve a mente do indivíduo. Desta
forma, não desviar o coração para os caminhos dela é o mesmo que
não pensar nestes caminhos. O conselho que está sendo dado é o de
desviar o pensamento do adultério

Segundo:  Não andar por estes caminhos (25b). Em outras pala-
vras; não chegue perto do fogo, você poderá se queimar.

Terceiro:  Observar o fim deste caminho (26-27), que terminará em
desgraça.

Também é proveitoso observar os conselhos de Provérbios 5.15-
21. Como podemos notar neste texto, o casal deve saciar-se em casa.
O sexo  é uma dádiva de Deus e o casal  cristão deve usufruir desta
benção em toda a sua plenitude. Muitos casos de adultério começam
com um relacionamento falho entre marido e mulher. É necessário um
diálogo franco entre o casal  para que ambos possam estar satisfeitos
na área sexual, evitando assim o adultério.

Para terminar só quero lembrar que a nossa vida é totalmente co-
nhecida de nosso Deus. Antes de cair na cilada do adultério é bom,
refletir sobre isto. Ainda que ninguém saiba das nossas atitudes, Deus
sabe e é a Ele que iremos prestar contas.

Procure investir cada vez mais no seu casamento. Fique firme! Isto
é bom para você mesmo e agradável diante de Deus e de seu cônjuge.

O autor é pastor da Primeira Igreja Batista Bíblica de
Curitiba-PR e apresentador do Programa Radiofônico

“Pão Diário” na BBN  Internacional.

�Evitando o Adultério� Pr.  Marcos Freire



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

 Universidade Bob Jones dos E.U.A.
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No dia 19 de abril foi anunciado que o mundo tem um
novo Papa. O “mundo” inclui todos nós, de todas as naciona-
lidades e de todos os credos. A mídia, mais que o próprio
Vaticano, almeja o êxito ecumênico, declarando o Papa, pai
de todos, até dos não católicos. Além de uma força religiosa,
o novo Papa assume uma força política maior que os presi-
dentes e primeiros ministros eleitos através dos votos de-
mocráticos de seus países, pois o Papa permanece no po-
der até que a morte o detenha. Muitos católicos desconhe-
cem a doutrina da infalibilidade papal, que atribui ao pontífi-
ce da igreja plena santidade. Como vigário de Cristo, cabe a
ele fazer as vezes do Senhor Jesus, tornando-se o maior
líder da igreja na ausência de Cristo. Certamente, nem todos
os cristãos concordam com o ministério papal e o Papa não
é do mundo, mas de uma parcela do mundo. A Bíblia termi-
nantemente proíbe a primazia de qualquer pessoa dentro da
igreja. O primeiro lugar, quer seja no céu ou na terra, pertence
apenas ao Senhor Jesus Cristo: “E a ninguém na terra
chameis vosso pai, porque um só é o vosso Pai, o qual
está nos céus ” (Mateus 23:9). “E ele é a cabeça do corpo, da
igreja; é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para
que em tudo tenha a preeminência ” (Colossenses 1:18).

Contudo, há de se respeitar a posição política e religiosa
que o Papa ocupa, pois muitas de suas decisões, corretas
ou não, afetam nossas vidas. A mídia brasileira estava
preocupadíssima com a eleição do novo Papa, pois, se fos-
se latino-americano ou pior ainda, brasileiro, sofreríamos
um retrocesso no avanço ao uso de células tronco e o direito
ao aborto e à união conjugal entre pessoas do mesmo sexo.
O Papa eleito é de origem alemã, mas tão conservador ou
mais que João Paulo II. Infelizmente, este Papa, com 78 anos
de idade, foi escolhido para desfrutar um pontificado de curta
duração. A tendência é de liberalismo tanto no meio católico
como evangélico. As igrejas estão vivendo de aparência nu-
mérica e a busca por números afeta o julgamento moral e
espiritual dos líderes. O Presidente Lula, em sua mensa-
gem ao novo Papa, sem querer, desejou por algo, que se vier
a acontecer, pode por fim às suas aspirações políticas. Ele
disse: “... Estou seguro de que sua santidade promoverá
com empenho a paz e a justiça social, ao mesmo tempo em
que reavivará os valores espirituais e morais da Igreja ”. Se
o novo Papa realmente reavivar os valores morais e espiritu-
ais da Igreja Católica, como desejou Lula, o seu governo
jamais conseguirá aprovar a legalização ao aborto ou a união
conjugal entre pessoas do mesmo sexo.

A eleição do novo Papa é importante no aspecto
escatológico. A grande maioria dos teólogos evangélicos
acredita que o Sumo Pontífice, seja ele quem for, cumprirá
um papel importantíssimo para a ascensão do anticristo no
mundo político e religioso. Com certeza, nenhum líder mun-
dial possui mais credibilidade que o Papa para ser ou para
introduzir um “enviado de Deus”, como o anticristo será co-
nhecido, para resolver os problemas de todas as nações,
dentre eles o conflito no Oriente Médio. Bento XVI, com ori-
gem alemã, posicionou-se contra o nazismo e sempre foi
conhecido como “amigo dos judeus”. Além disso, a televi-
são mostrou claramente os três últimos presidentes da
maior potência do mundo, ajoelhados diante do esquife e
corpo de João Paulo II. O mundo caminha para o desfecho
profetizado pelos profetas, Jesus e os apóstolos e o papel
do Papa não pode ser ignorado. No entanto, a Igreja do
Senhor Jesus Cristo não está olhando para o aparecimento
do anticristo, mas para a volta de Cristo. Nós, os salvos em
Cristo, não habemus papam. Ao contrário, nós temos um
só Salvador, sem intermediário, sem sacerdotes, sem
ritualismo, com livre acesso ao trono de Deus: “Porque há
um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens,
Jesus Cristo homem” (I Timóteo 2:5).

Habemus Papam

A assembléia da AIBRECES – Associação das Igrejas Ba-
tistas Regulares do Centro Sul do Brasil, elegeu a nova Direto-
ria nos dias 18 a 22 de abril de 2005 em Caraguatatuba SP. A
composição da Diretoria ficou assim constituída: Presidente,
Wagner Amaral; Vice-Presidente, Gilberto Bruno; Secretário,
Sérgio Moura; Tesoureiro, Roberto Brito; Vogais, João Rezende,

Dorivaldo Soares, Paulo
Bondezan e Rubens de
Moura; Secretário Geral,
Alceu Olímpio.

Durante as conferên-
cias, que tiveram lugar no
Hotel Águas Vivas, diver-
sos ministérios e proje-
tos tiveram oportunidade
de apresentação, entre
eles: Clubes OANSE, com
o casal Diogo  e Patrícia
(Diogo@ oanse.org.br);
Missão Batista Brasileira
Fundamentalista, com o
Pr. Paulo  Bondezan
( w w w. m b b f . o r g . b r ) ,
MIBRE com o Pr. Eládio
(11-4616-4488); Pr. Cus-
tódio Almeida; Pr. José
Donizet i  Rejes Rangel
(Projeto Boston – AMI –

donibras@bol.com.br); Pr. Armando Caste-lan (Projeto Pe-
dregulho – AMI telefone (16) 9989-3256); Pr. Josué Amaral,
Projeto presidente Prudente – AMI, telefone (18) 224-3463);
e o PEPE, Por Ele e Para Ele, ministério com os jovens
liderado pelo missionário Timóteo Moody (www. pepe.org.br).
Na próxima edição estaremos trazendo matéria detalhada
sobre este ministério que promove seminários nas igrejas
apoiando a estruturação do trabalho com os jovens.

Os preletores foram os pastores Gilberto Bruno, Sérgio
Moura, Pedro Evaristo, Timóteo Moody, para os seminários
matutinos, e para os cultos à noite, O Pr. Mark Swedberg.

Os pastores passam por
muitas lutas no ministério,
além da correria e excesso de
trabalho. Portanto, de vez em
quando é necessário recarre-
gar a bateria para não parar.
Pensando nisso, todos os
anos o SEBARSP- Seminário
Batista Regular de São Paulo,
realiza uma conferência para
pastores e líderes providenci-
ando uma mesa farta de ali-
mento sólido capaz de ajudar
os pastores a se aproximarem
mais do nosso Restaurador e
Salvador Jesus Cristo.

Neste ano, o banquete será
oferecido nos dias 20 a 23 de
junho na Igreja Batista Espe-
rança em São Paulo sob o
tema, “Deus: O Pastor do Pas-
tor”.  O preletor, Dr. J. Scott
Horrell, que é casado com dona
Ruth, tendo duas filhas e três
netas já trabalhou aqui no Bra-
sil durante vários anos  lecio-
nando Teologia Sistemática,
cordenando  estudos de Pós-
Graduação e como co-funda-
dor da Revista Teológica Lati-
no-Americana, Vox Scripturae,
entre outros ministérios.

O investimento será de
R$100,00 até o dia 20 de maio

Desde 26 de ja-
neiro de 2004, a jo-
vem Myrian Arndt, da
Igreja Batista Inde-
pendente em São
Joaquim da Barra
SP, liderada pelo Pr.
José MauroTeles,
está envolvida no
projeto de assistên-
cia social da Missão
Asas de Socorro,
com sede em Aná-
polis GO.

Trata-se do Pro-
jeto AMDE – Assis-
tência Médica, Den-
tária e Evangelística,
com atuação em di-
versas regiões, prin-
cipalmente no norte

Myrian Arndt

Reflexão Teológica

AIBRECES
Nova Diretora

do Brasil. A Missão Asas de
Socorro, que foi fundada em
1959 é uma missão evangéli-
ca que tem como objetivo apoi-
ar o trabalho missionário atra-
vés da aviação, provendo mo-
bilidade e comunicação para
os que vivem isolados e com
dificuldade de acesso terres-
tre ou fluvial. A missão serve
às várias missões que atuam
na implantação de igrejas, tra-
dução da Bíblia e
evangelização de povos indí-
genas.

Myrian, que é auxiliar de
enfermagem e formada tem

teologia pelo Instituto Batista
Ebenézer de Ribeirão Preto,
foi chamada por Deus ainda
bem jovem para o trabalho
missionário. Foi através a Lei-
tura do livro “Piloto das Selvas”
que o seu ministério foi dirigi-
do para o trabalho através de
Asas de Socorro.

Para contatos com a jovem
Myrian Arndt, utilize os ende-
reços: Caixa Postal 184 –
CEP-75.001-970 Anápolis
GO, telefones (62) 314-1133
e fax (62) 314-1450, E-mail:
myrian.arndt@asasdesocorro.
org.br

Myrian Arndt

incluindo a participação nas
plenárias, café da manhã, al-
moço e café da tarde para os
quatro dias. Após o dia 20 de
maio o valor será de R$110,00.
Favor fazer o depósito na con-
ta corrente do SEBARSP,
Bradesco Agência 3057-0,
conta corrente 25.425-8. Envi-
ar seu nome e cópia do com-
provante de depósito para:
Seminário Batista Regular de
São Paulo, Avenida Ipiranga,
877 – 3º Andar - CEP 01.039-
000 - São Paulo-SP, E-mail
sebarsp@sebarsp.com, tele-
fones (11) 223-4928; 3331-
5463, Fax (11) 3331-5451.

Dr. J. Scott  Horrell

SeráBentoXVI,UmLegítimoSucessordePedro?

Pr. Mark Swedberrg

 “TU ÉS  PEDRO, E SOBRE
ESTA PEDRA...” muitos decla-
ram que a expressão “esta
pedra” se refere a Pedro, afir-
mam que ele foi o primeiro
Papa, e que o mesmo exer-
ceu esse cargo em Roma du-
rante 25 anos, dando inicio a
série de papas, até chegar ao
pontífice atual. Vejamos se
isto é coerente. Jesus disse:
“Tu és Pedro” (Petros no Gre-
go) nome que significa pedra.
No grego “Petros” é
comumente usado para pe-
dras pequenas, removíveis,
simples pedregulhos. Na fra-
se  seguinte, Cristo usou a
palavra grega Petra (Sobre,
esta Rocha) uma forma femi-
nina da palavra “pedra” que
não era um nome próprio.
“Petra” significa fundamento
irremovível. Jesus não disse
“sobre ti Pedro” ou “sobre os
teus sucessores”, mas “sobre
esta Pedra” (mudança de gê-
nero, indicando mudança de
assunto) edificarei a minha
igreja. A expressão sobre esta
Pedra, relaciona-se com a
resposta de Pedro: “Tu és o
Cristo, o Filho do Deus Vivo”.
É sobre esta revelação de que
Cristo é o Filho de Deus, que

a verdadeira igreja seria
edificada. A Bíblia não decla-
ra que a igreja está edificada
sobre Pedro, mas “sobre o
fundamento dos apóstolos e
profetas”, o qual não é outro
senão o Senhor Jesus
(Efésios 2:20). Ninguém pode
lançar outro fundamento além
do que foi posto (1 Cor.3:ll).
Jesus afirmou que Ele mes-
mo era a Pedra (Mateus
21:42). O próprio Pedro iden-
tifica Jesus como a Pedra,
base da igreja e também
como o único mediador entre
Deus e os homens (Atos 4: 11
e 12; 1 Pedro 2:4-6). Convém
lembrar que se Pedro foi Papa
durante 25 anos, então existe
algo de errado, já que esse
apóstolo foi martirizado no rei-
nado de Nero, por volta de 67
ou 68 AD. Subtraindo desta
data 25 anos, retrocederemos
ao ano 42 ou 43 AD. Nessa
época não havia ocorrido ain-
da o Concílio de Jerusalém
(Atos 15), que se deu mais ou
menos no ano 48 AD. Pedro
participou do Concílio, mas foi
Tiago quem o presidiu (Atos
15:13,19). Em 58 AD, Paulo
escreveu a Epístola aos Ro-
manos e no capítulo 16, man-

dou saudação para muita
gente em Roma, mas Pedro
sequer é mencionado. Che-
gando a Roma, Paulo foi visi-
tado por muitas pessoas
(Atos 28:30-31), todavia, não
há nenhuma menção de
Pedro ou de algum Papa. O
Apóstolo Paulo escreveu 4
cartas durante sua prisão em
Roma: Efésios, Colossenses
e Filemom (62 AD) e
Filipenses (entre 67 e 68 AD).
Pedro não é mencionado em
nenhuma delas. Novamente,
não se tem notícia que Pedro
foi Papa. Assim, não há fun-
damento bíblico, nem subsí-
dio histórico para se afirmar

que Pedro foi Papa nem tão
pouco para dar sustentação à
autoridade eclesiástica do
Papa. O vocábulo Papa é for-
mado pela junção das primei-
ras sílabas das palavras lati-
nas Pater Patrum, que, em
português, quer dizer: Pai dos
Pais. Atribuir, no sentido espi-
ritual, o título de Papa a um
ser humano, é negar o ensi-
no das Escrituras Sagradas.
“E a ninguém na terra
chameis vosso pai, porque
um só é o vosso Pai, o qual
está nos céus (Mateus 23:9)”.

Pr. João da Silva
O autor é Pastor da Igreja Ba-
tista Regular de Apucarana


