
Você é um Tesoureiro Organizado?
Confira na página 4
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Realizada desde 1984, a Con-
ferência Fiel para Pastores e Lí-
deres tem neste ano de 2005, a
sua vigésima primeira edição nos
dias 3 a 7 de outubro em Águas
de Lindóia-SP.

Quatro preletores estarão en-
carregados das 17 preleções sob
o tema “O Homem de Deus no Lar

No dia 7 de abril de 2005, quando
vi as imagens pela televisão e as fotos
estampadas nos principais jornais do
Brasil mostrando o Presidente norte
americano George W. Bush, sua es-
posa, os ex-presidentes George Bush
e Bill Clinton, mais a Secretária de
Estado Condoleezza Rice ajoelhados
em frente ao cadáver do papa da reli-
gião católica Karol Józef Wojtyla, des-
confiei que já é bem mais tarde do que
imaginamos. Um misto de apreensão,
expectação e temor tomou conta do
meu coração. Página 4.

Já estamos na contagem re-
gressiva para a Conferência Anu-
al do SEBARSP para Pastores e
Líderes deste ano de 2005.

Sob o tema, “Deus: o Pastor
do Pastor”, o Dr. J. Scott Horrell
trará uma profunda reflexão teo-
lógica sobre o trino Deus e o mi-
nistério pastoral.

Os organizadores do evento
estão aguardando os pastores e
líderes inscritos para esses três
dias de comunhão, reflexão e res-
tauração espiritual.

Aos que ainda não se inscre-
veram, lançamos o desafio: Ain-
da há tempo para vocês aprovei-
tarem esse momento raro de
aprendermos com esse servo de
Deus que trabalhou no Brasil vá-
rios anos e, mesmo vivendo hoje
nos EUA, mantém fortes laços

Se a sua igreja tem adolescen-
tes e jovens, você precisa conhe-
cer o PEPE.

O Pr. Timóteo Moody, basea-
do em Colossenses 1:16, organi-
zou o ministério PEPE – Por Ele
e Para Ele . “Tudo foi criado Por
Ele e Para Ele”.

Trabalhando no Brasil há mais

Encontro reúne 28 mulheres

Parte das 280 participantes do encontro
O nono encontro anual

d e  m u l h e r e s  d a s  i g r e j a s
bat is tas  fundamenta l is tas

Por Ele e Para Ele

de dez anos, Pr. Timóteo acumula
uma experiência de quase vinte anos
nos ministérios com adolescentes
e jovens e está cem por cento con-
vencido de que a igreja local é o lu-
gar de glorificar a Deus e os jovens
têm papel especial na igreja.

Vale a pena conhecer o PEPE
na página 3.

O Homem de Deus
no Lar e na Igreja

e na Igreja”. Dois preletores virão
dos EUA (Halwinn e Jerry
Marcellino) e dois são brasileiros
(Josafá Vasconcelos e Adauto
Lourenço).

Para maiores informações:
Editora Fiel, e-mail: marilene@
editorafiel.com.br, telefone (12)
3936-2529.

Ministério Pastoral
com nosso país.As mensagens
não precisarão de tradutor.

Contatos para inscrições: E-
mail: sebarsp@sebarsp.com, ou
pelos telefones (11) 223-4928,
3331-5463 e fax (11) 3331-5451.

Pr. Timóteo Moody

J. Scott Horrel

Religiões Unidas

da região Nordeste do Es-
tado de São Paulo,  reuniu
no dia 14 de maio ú l t imo,

280  mu lhe res ,  r ep resen -
tando  14  i g re jas .Ve ja  na
página 7.



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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“Em política, a primeira coisa
que se perde é a liberdade”

(Machado de Assis).

O Último Império

Não é fácil lidar com finan-
ças, principalmente quando o
dinheiro é pouco e os gastos
são muitos. A pressão da so-
ciedade consumista e o apelo
do visual que se renova a cada
dia para atrair a atenção dos
compradores, geram nas pes-
soas necessidades e até mes-
mo uma compulsão por coi-
sas supérfluas e não essenci-
ais. Daí muitas pessoas fica-
rem insatisfeitas e até frustra-
das por não conseguirem
acompanhar essa ciranda lou-
ca do mundo comercial. O
cristão precisa ter alguns prin-
cípios elementares que devem
reger a sua vida:

1. Deve aprender a viver
contente em toda e qualquer
situação – Nosso contenta-
mento deve estar em Deus e
não nas coisas materiais. O
dinheiro e as coisas que ele
pode nos dar não nos satisfa-
zem. Tendo o que comer e
vestir, diz Paulo, com isto de-
vemos estar contentes.

2.  Deve viver dentro do
seu orçamento – O cristão
deve envidar todos os esforços
para não gastar mais do que
ganha. Ele precisa ser
criterioso no seu orçamento.
Não podemos começar um
projeto sem antes calcular o
seu custo. Não podemos  vi-
ver num padrão acima das nos-
sas possibilidades. O mundo
moderno tenta nos levar a
comprar o que não precisa-
mos, com o dinheiro que não
temos, para impressionar as
pessoas que não conhece-
mos.

3. Não contrair dívidas –
Paulo diz: “A ninguém fiqueis
devendo nada, exceto o
amor...”. Devemos ser muito
cuidadosos para não nos en-
volvermos com dívidas, pois
contraí-las sem saldá-las inte-
gralmente, no tempo devido, é

comprometer o nosso nome,
bem como a honra do Evange-
lho, além de causar transtornos
para quem nos socorreu na hora
da aflição. Especialmente num
mercado financeiro, onde os ju-
ros são abusivos, nosso cuida-
do deve ser redobrado para não
cairmos na rede de compromis-
sos financeiros impagáveis. O
melhor é evitar comprar a prazo
e ter o máximo de critério para
não exceder no uso dos cartões
de crédito.

4. Fazer um cuidadoso exa-
me em nossa escala de valores.
É bem provável que muitas pes-
soas já embutiram em seus or-
çamentos coisas absolutamen-
te dispensáveis e desnecessá-
rias. Precisamos ter um estilo
de vida mais simples, mais mo-
desto. Muitas vezes gastamos
muito em nossos próprios delei-
tes, enquanto investimos tão
pouco nas causas nobres do
Reino de Deus. Às vezes, che-
gamos ao ponto de contrairmos
dívidas, que vão se tornando uma
bola de neve, para mantermos
certos itens no nosso orçamen-
to, que bem poderiam ser corta-
dos sem nenhum prejuízo para
nós.

5. Dar a César o que é de
César e a Deus o que é de Deus
- Como cristãos temos deveres
para com o Estado e para com
Deus. Não podemos sonegar o
que lhes é devido. A Bíblia diz
que reter mais do que é justo é
pura perda. A fidelidade abre so-
bre nós as janelas do céu, pois
a bênção de Deus enriquece e
com ela não traz desgosto.

Oro a Deus para que sejamos
um povo fiel no pouco e no mui-
to. A grandeza de uma pessoa
não está no ter, mas no ser. O
bom nome vale mais do que as
riquezas. Que Deus nos ajude a
administrar com sabedoria os re-
cursos que Ele colocou em nos-
sas mãos.

Vivendo Dentro
do Orçamento

A direção do Jornal de Apoio manifesta solidariedade aos líderes
da Primeira Igreja Batista de Goiânia que, na defesa da visão espiritu-
al da pureza do casamento, como estabelecido na Bíblia, regra de fé
e prática dos batistas, e no seu direito, enquanto organização religio-
sa, garantido constitucionalmente e explicitados no Código Civil.

Assim como sempre lutamos pelas liberdade religiosa e sepa-
ração entre Igrejas e Estado, continuaremos na batalha juntamen-
te com vocês.

Manifesto
“Quase sempre preferimos o conforto da opinião

sem o desconforto da reflexão” (John Kennedy).

“A maior falta é não ter
consciência de nenhuma”
(Thomas Carlyle).

“Quando a espiritualidade
se torna espiritualização, a
vida no corpo se torna carnal”
(Henri J.M. Nouwen).

“É impossível escravizar um povo que não tem
medo de morrer” (Georges Bourdoukan).

“Nós temos que ser o modelo na mudança que
queremos ver” (AD).

“O rio atinge seus objetivos porque aprendeu a
contornar obstáculos” (Lao Tsé) .

“Se Deus quer a evangelização do mundo, mas
te recusas a sustentar missões, então de opões à
vontade de Deus.”  (Oswald Smith).

“Não creio em métodos de
fundar igrejas, mas sim em le-
var almas a Cristo, pois não plan-
tamos florestas, mas sim árvo-
res e estas vão formar florestas.
Vidas salvas formam as igrejas”

(Zekar Tanyar).

“Nós somos imortais até que cumpramos a tarefa
a nós encomendada” (James Frazer).

“Os que não podem suportar a fumaça nunca al-
cançarão o fogo” (Provérbio Woaadabe-África) .

“Não peça tarefas adequadas à sua capacidade.
Peça capacidade adequada às suas tarefas” (AD).

20 Anos
A Igreja Batista Bíblica do Centro de Campinas,

sob a liderança dos pastores Natal Losnach e Álvaro
Augusto Pavan acaba de comemorar 20 anos desde
a sua fundação em 1985. A igreja está construindo
um belo templo no centro de Campinas e caminha,
em 2005, para alcançar 300 membros.

Em 1849 o escritor francês
Victor Hugo, discursando no
Congresso da Paz de Paris pro-
feriu palavras em tom profético:
“Um dia a europa baixará as ar-
mas e todas as nações, sem
perder suas qualidades distin-
tas e suas gloriosas individua-
lidades, irão fundir-se em uma
unidade superior”.

O velho continente europeu
que se destruiu repetidas vezes
nos últimos dois séculos entrou
no século XXI caminhado para
uma un ião  p ro fe t i zada  em
Apocalípse 13:17: unidade eco-
nômica. O euro já é uma reali-
dade econômica e o dólar co-
meça a morrer. O próximo pas-
so é a aprovação do texto da
Const i tu ição Europé ia  que
substituirá todos os tratados já
firmados pela União Européia
numa espécie de reorganização
de leis e instituições do conti-
nente europeu. Essa unidade
política está prevista para se
concretizar até novembro de
2006.

O processo de unificação da
Europa teve início em 1957 com
a assinatura do Tratado de
Roma que oficializou a criação
da Comunidade Econômica Eu-
ropéia. Esse embrião para a for-
mação do último império mun-
dial tem ares de democracia to-
tal. Desde abril de 2004 as 350
páginas da Constituição Euro-
péia estão disponíveis a todos
os cidadãos europeus em todas
as línguas oficiais do bloco,
pois desejam que não apenas
os juristas entendam o texto,

UHBRESP
A União de Homens Batistas Regulares de São

Paulo estará realizando seu acampamento nos dias
29 a 31 de julho no Acampamento MAB, Cosmópolis,
região de Campinas SP com vagas limitadas para
120 pessoas. Contatos (11) 3591-9301 (Marcos);
(11) 3768-7033 (Heitor); (11) 5821-7843 (Ademir) e
(11) 4669-4062 (José Rodrigues).

mas também o cidadão comum.
Com a união da Europa, o

mundo todo busca união. Bas-
ta dar uma olhada, por exemplo
para a agenda do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva: Cúpu-
la América do Sul-Países Ára-
bes em Brasília, Fórum Global
Sobre Reinvenção do Governo
em Seúl, Coréia do Sul... Nun-
ca antes os presidentes viajaram
tanto.

Percebemos uma movimen-
tação intensa na formação de
blocos comerciais que certa-
mente acabarão se fundindo em
um só quando da concretização
do último império mundial.

Somos uma geração proféti-
ca, pois presenciamos fatos ex-
traordinários da unificação das
nações para que se cumpra
Apocalipse 17:13: “Têm estes
um só pensamento e oferecem
à besta o poder e a autorida-
de que possuem”

Do lado rel igioso, vemos
crescer cada vez mais a autori-
dade do papa da religião católi-
ca sobre as demais religiões
através da influência política do
Vaticano e da adaptação do ca-
tolicismo às religiões não-cris-
tãs  como o  i s lamismo,  o
hinduísmo, o budismo e até so-
bre os evangélicos liberais das
diversas denominações refor-
madas, dos pentecostais e dos
neo-pentecostais. A filosofia
volta a ser a mesma do antigo
Império Romano cujo lema era:
“Cada um pode servir ao seu
próprio deus, mas sempre em
nome de César”.

No campo profético, há
três fatos concretos que indi-
cam a proximidade da volta de
Cristo: Os judeus já voltaram
para a terra de Israel (Ez
34:13); A terra de Israel vol-
tou a florescer (Ez.36:8) e
após 2.500 anos, Jerusalém
voltou  para o povo da pro-
messa e o Senhor está fazen-
do dela “...uma pedra pesa-
da para todos os povos; to-
dos os que a erguerem se
ferirão gravemente; e con-
tra ela, se ajuntarão todas as
nações da terra” (Zc 12:3).

O ferro e o barro desse úl-
timo império mundial conforme
profetizado em Daniel 2:33
fica assim definido: O “ferro”
simboliza a antiga estrutura de
poder do Império Romano e o
“barro” representa o poder do
povo que é propalado pela atu-
al democracia.

Como crente em Jesus
Cristo, o meu coração se divi-
de num misto de júbilo e apre-
ensão. Júbilo provocado pela
convicção de que estamos ven-
do a proximidade do fim glori-
oso para a Igreja (Lc.21:28);
apreensão devido à
constatação da sedução pelo
engano que cresce à nossa
frente ao vermos grande parce-
la do próprio povo que se diz
cristão-evangélico, sendo en-
ganado pelo ecumenismo, pelo
liberalismo e pelo relativismo
dessa sociedade anti-cristã.
Maranata! Vem, Senhor Je-
sus!



O colunista é pastor em São Bernardo do Campo-SP.
Bacharel em Direito e em Letras.
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Venho sendo tocado no coração a
pregar sobre o assunto. Vários colegas
de outras distantes plagas, também.
Seria a oportunidade final para o aper-
feiçoamento da “noiva de Cristo”, pen-
so eu. Oportunidade para muitos volta-
rem às práticas bíblicas do devido culto
a Deus. É preciso resgatar muitas coi-
sas no chamado “arraial evangélico”.
Cada vez mais vai ficando difícil a for-
mação de uma geração de
“irrepreensíveis e sinceros, filhos de
Deus inculpáveis no meio de uma ge-
ração pervertida e corrupta, na qual
resplandeceis como luzeiros no mun-
do”  (Fl. 2:15). Os luzeiros produzidos
pelo “novo evangelho” são ofuscados
pelas trevas do mundo. São poucos os
que “agridem as trevas” com um proce-
dimento digno de um cidadão da pátria
celestial. A situação está feia, muito feia.

Recebi um e-mail contendo precio-
so artigo assinado pelo Pr. João de Sou-
za A. Filho. Sobre A CRISE DE SANTI-
DADE, escreveu ele o seguinte: “O mun-
do costumava ver a igreja sob a ótica do
respeito, de vida transformada, de gen-
te diferente, de pessoas de bem – de
cujo seio saiam empregados submis-
sos, donde empregadas domésticas
eram requisitadas, de gente que paga-
va em dia suas contas – em que o dono
do armazém vendia fiado na caderneta
sabendo que receberia seu dinheiro...

Ainda hoje o mundo espera ver na
igreja o diferencial entre aquilo que
frustradamente vive e o que espera en-
contrar na igreja – e quase não encon-
tra...” (autor citado).

Está certo o citado obreiro. A igreja,
boa parte dela, “adormeceu na luz”.
Muitas perderam o rumo. A citação de
“empregados submissos” me leva a
uma espiadela no presente. Hoje, res-
peitando as honrosas exceções, empre-
sários evangélicos não mais querem
funcionários da “mesma fé”. O outro
lado da moeda também é realidade. Há
abusos de ambos os lados (insisto que
há exceções que, infelizmente, vão fi-
cando cada vez mais escassas). Aco-
modação. Privilégios por ser da “mes-
ma fé”. Falta de conhecimento bíblico,

A primeira resposta que alguém daria seria: “Deus é quem
escolhe o Pastor de minha Igreja”. Ótima resposta, mas como o
processo desta decisão se dá? Recentemente, o mundo assis-
tiu a escolha do novo Papa da Igreja Católica, na qual um grupo
de Cardeais se reuniu para esta decisão. A política de escolha,
segundo o Direito Canônico, envolvia uma votação entre eles,
tendo sido dito que eles seriam“guiados pelo Espírito Santo”,
sem uma politicagem prévia, e o Papa seria aquele que alcan-
çasse o consenso dos Cardeais ali presentes. A fumaça branca
foi o sinal público desta decisão final.

O Novo Código Civil Brasileiro vislumbra igrejas com equiva-
lência nas associações, e, portanto, devendo um grupo de asso-
ciados formar o poder soberano de uma igreja, independente-
mente de sua linha denominacional. Assim, sua administração
se constitui por meio do voto destes associados (dos membros,
no caso da igreja).

“Art. 59 Compete privativamente  à assembléia geral:
I- eleger os administradores;
II- destituir os administradores;(...)”
Há os que entendem que o Pastor não se enquadra à condi-

ção de administrador, e assim não precisaria passar pelo crivo
do voto da assembléia de membros. Entretanto, o Pastor é sim
um líder, e, muito embora possa (e deveria) delegar a outros a
maioria das tarefas administrativas, cabe a ele a responsabilida-
de do exercício da liderança geral da igreja.

Entre os batistas, especialmente entre os fundamentalistas,
defende-se a posição da autonomia da igreja local, em que o
voto é congregacional e democrático, ou seja, o povo, reunido em
sua assembléia de membros, é quem toma as decisões princi-
pais da igreja, como poder soberano e final. Exatamente como
preceitua também o Código Civil Brasileiro.

As denominações que defendem o poder representativo ou
delegado (caso dos presbiterianos), os membros escolhem aque-
les que tomarão as decisões em seu nome, cabendo ao presbi-
tério, por exemplo, a escolha do Pastor de uma igreja.

Por extensão, no nosso meio batista fundamentalista, há aque-
las igrejas que se tornam um misto destas duas filosofias, pois,
embora defendam teoricamente a autonomia do voto democráti-
co e congregacional, na prática assumem a posição de poder
representativo, cabendo aos diáconos (ou outro grupo reduzido
de líderes) a escolha do pastor da igreja, o que se torna um
estranhável paradoxo, no mínimo.

No livro de Atos, verificamos o procedimento adotado pelos
Apóstolos para elegerem os pastores, de igreja em igreja.

“E, havendo-lhes, por comum consentimento , eleito anciãos
em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao SE-
NHOR em quem haviam crido”. (Atos 14:23)

Através deste versículo, observa-se que, mesmo sendo os
apóstolos detentores de uma autoridade singular, constituída pelo
próprio Mestre para o governo geral da Igreja, tiveram eles o cui-
dado de buscar o “comum consentimento ” daqueles que faziam
parte da nova igreja, não se constituindo os líderes locais por
uma mera imposição unilateral de Paulo e Barnabé. Na verdade,
os dois missionários conduziram o processo de eleição dos
anciãos, certamente ouvindo a opinião do povo que ali havia na
igreja.

É verdade que cada igreja tem que ser respeitada em sua
política interna, incluindo o processo adotado para a escolha de
sua liderança. No entanto, uma igreja que se conduz à luz da
Bíblia e que se chama de Batista fundamentalista precisa assu-
mir o papel que lhe é atribuído de soberana e de defensora do
voto democrático e congregacional, não permitindo que líderes
inescrupulosos a tornem refém de suas preferências e mano-
bras politiqueiras, sob qualquer pretexto alegado.

Se hoje houvesse uma eleição em sua igreja para se decidir o
Pastor, a quem de fato caberia esta escolha? E, por conseqüência,
se de fato a igreja é soberana, o atual Pastor permaneceria Pastor
da igreja pelo voto dos membros ou tão somente pelo interesse
manipulador de alguns?

Uma boa resposta alegada para não se consumar o poder
soberano da igreja pelo voto seria a de que o povo não saberia
decidir, caso lhe fosse concedido este direito. Ora, sendo assim,
que soberania seria esta que dizemos estatutariamente e legal-
mente defender? E o que dizer dos princípios bíblicos quanto ao
povo tendo por dever reconhecer os seus líderes espirituais?

“E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais  os que trabalham
entre vós e que presidem sobre vós, e vos admoestam; e que os
tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende
paz entre vós”. (I Ts. 5:12-13)

Não cabe sequer à igreja o direito de fugir ou de transferir esta
responsabilidade de reconhecer o seu líder, que lhe foi dada pelo
Senhor, ainda que por um bom motivo ou interesse.

Como Pastor há 17 anos, tenho defendido a visão de que a
cada ano desejo ouvir o resultado do voto dos membros da igreja
que pastoreio, sobre a minha permanência ou não em sua lide-
rança espiritual. Entendo que, se não tenho o voto de pelo menos
75% dos membros, não deveria me impor como Pastor daquela
igreja. Não pretendo com isto manter uma política de agrado ao
povo, mas o povo sabe reconhecer quem são os homens que
Deus tem escolhido e aqueles que se têm mantido por apenas
política de alguns. Ademais, o voto anual da igreja em favor de
minha continuidade no ministério me reveste de maior autorida-
de ainda para o exercício do ano ministerial vindouro.

Quem de fato escolhe o Pastor de sua igreja?

Você sabe o que é PEPE? “Por Ele e
Para Ele”!  Trata-se de um projeto que
nasceu no coração do missionário Ti-
móteo Moody, um apaixonado pelos jo-
vens brasileiros. Pr. Timóteo tem traba-
lhado com adolescentes e jovens há
quase vinte anos, sendo os últimos dez
aqui no Brasil.

O ministério PEPE existe para pro-
mover um movimento missionário bra-
sileiro de jovens, auxiliando as igrejas
na formação de sua liderança e facili-
tando parcerias nacionais e internacio-
nais para cumprir a grande comissão
Por Ele e Para Ele.

O PEPE promove três seminários.
Nível 1: Porque e como tirar o foco da
sua mocidade de si mesma e direcioná-
la para Deus.

Nível 2 : Como fazer a sua progra-

QUEM ESCOLHE O
PASTOR DE SUA IGREJA?

Pr. Antonio
Majela
Pupin

PEPE
mação Por Ele e
Para Ele.

Nível 3 :
Como ser
um líder
Por Ele e
Para Ele.

Cada
seminá-
rio tem
seis horas de du-
ração.

Pr. Timóteo
acredita que há,
pelo menos, sete etapas para um mo-
vimento missionário: 1-Tarefas e pro-
jetos direcionados para o serviço; 2
Projetos que visam cuidar das pesso-
as (Servos do Corpo de Cristo); 3 Pro-
jetos evangelísticos (compartilhando

nossa fé a curto prazo); 4 Cuidando dos
crentes: 5 Cuidando da turma descren-
te (um cuidado contínuo dos colegas
fora da igreja); 6 Compartilhando Cris-
to com a turma (influenciando colegas
através da semeadura e colheita); 7 Es-
tilo de Vida Discipulador (Iniciando
novos relacionamentos fora  da turma
com o propósito de ganhar e nutrir).

Você gostaria de ver os jovens de
sua igreja local envolvidos na obra de
Deus? Entre em contato e conheça
mais sobre o PEPE e os Seminários
Complementares.

www.pepe.org.br
E-mail: tim@Pepe.org.br
Tef  (11) 4158-6927
Pr.Timoteo Moody
Rua Madre Silva, 02 - 06.730-000

Vargem Grande Paulista SP

comprometimento com Deus e vida de
oração. Há deveres bíblicos para “ser-
vos e senhores”.

Quanto a honestidade de comprar
e pagar em dia, é outro fato que não
mais evidencia o diferencial. Para não
me alongar muito sobre o assunto, dou
um exemplo: em vários lugares comer-
ciais, se me apresentar como pastor,
não mais impressiona a empresa. Ela
já foi vitima de muitos “pastores” que
compraram e... não pagaram! O que
me vale em vários lugares é a apre-
sentação da carteira de aposentado.
Se assim está em nível de “liderança”,
o que falar de liderados (Insisto que
há benditas e abençoadas exceções.
Raras, mas existem)! A maioria dos
chamados crentes, hoje, infelizmente,
não faz a diferença. Aconteceu diabóli-
ca fusão com o mundo. É o
pragmatismo dominando. Precisamos
sim, precisamos clamar por um
reavivamento! O avivamento final! E
isso está sendo colocado no coração
de muitos pastores. Em várias partes
do mundo há salvos clamando por um
bíblico mover do Espírito. Sem grita-
ria, emocionalismo e misticismo. Tão
somente o que escreveu Davi: “Sacri-
fícios agradáveis a Deus são o espí-
rito quebrantado; coração
compungido e contrito não o despre-
zarás, ó Deus ” (Sl. 51:17).

Este, sem duvida alguma, é o au-
têntico e bíblico avivamento. Sem ma-
nifestações estáticas, palavras
ininteligíveis e crises de histeria cole-
tiva. É o “cicio” do Deus Santíssimo
quebrantando corações. É uma volta à
Bíblia e à oração. Falar fervorosamen-
te com Deus clamando por santificação
plena e completa. É derramar mais lá-
grimas de convicção de finitude e nuli-
dade. De pecado. De falta de amor aos
perdidos. Lágrimas por não sermos
mais semelhantes a Cristo. Lágrimas
por falta de discernimento entre o san-
to e o profano. Sim, precisamos, e
como precisamos de um reaviva-
mento!

Os sinais do arrebatamento dos
salvos são cada vez mais evidentes.

Em todas as áreas da vida acontece
uma involução. Valores, outrora funda-
mentais ao comportamento do homem
na sociedade, são banidos em nome
de conceitos diabólicos do “não tem
nada a ver” e “politicamente correto”. É
o que bem definiu Paulo apóstolo so-
bre os tempos do fim: “Mas os ho-
mens perversos e impostores irão de
mal a pior, enganando e sendo enga-
nados” ( 2 Tm. 3:13).

Se alguma evolução há no mundo,
certamente está por conta da ciência.
E é bíblico. Disse o Senhor: “...encer-
ra as palavras e sela o livro, até ao
tempo do fim; ...a ciência se multipli-
cará”  (Dn. 12:4). É um tremendo sinal
da volta de Jesus - a multiplicação da
ciência.

Assim, biblicamente caminhando
para a redenção gloriosa da igreja,
creio que Deus deseja mover o seu
Espírito antes de dizer: “Levanta-te,
querida minha, e vem”  (Ct. 2:10b). É o
último avivamento. É a ultima chama-
da para o retorno ao primeiro amor. É
preciso. Não podem as coisas conti-
nuarem da forma em que estão. Che-
ga de religiosidade. Basta de falta de
comprometimento com Deus. É hora
de clamarmos por um bíblico
reavivamento. Pecados precisam ser
enfrentados, confessados e abando-
nados. É chegado o momento de res-
gatarmos os verdadeiros valores da
igreja e do culto prestado a Deus. Vol-
tar às raízes.

É hora de levantarmos um clamor,
tal como Habacuque o fez rogando:
“Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas de-
clarações, e me sinto alarmado; avi-
va a tua obra, ó Senhor...”  (Hc. 3:2a).

Clamemos, amados de Deus,
pelo bíblico mover do Espírito. O úl-
timo avivamento. Senão, do jeito
que as coisas estão indo, surgirão
igre jas  nossas batendo pa lmas
para Jesus, desenvolvendo Teolo-
gia da Prosperidade, encontrões,
dançando e cantando sambas para
Jesus.

Deus tenha misericórdia de nós e
avive a sua obra em nós.

O ÚLTIMO AVIVAMENTO

O Sudão é o maior país da África.
Lamentavelmente é também o país
onde ocorrem os maiores
genocídios da atualidade. O norte
muçulmano onde está localizada a
capital Cartum, domina desde 1950
o restante do país com mão de ferro.
A população do Sudão, a antiga
Núbia, como é chamada na Bíblia é
de cerca de 33 milhões de pessoas.
O Egito e a Inglaterra dominaram o
país por longos anos. Ao oeste e ao
sul do Sudão vivem dezenas de po-
vos, a maior ia de cr istãos ou
animistas. Não existe nenhum res-

Genocídio no Sudão
peito por estas etnias que são dura-
mente perseguidas, massacradas e
expulsas para países vizinhos, como
por exemplo:  Uganda, Chade,
Quênia, Congo e a República Cen-
tro-Africana. Milhares de refugiados
já morreram de fome. Durante mui-
tos anos a população negra do sul
foi caçada e vendida para a escravi-
dão na América, inclusive para o Bra-
sil. Particularmente para Bahia. No
sul do país existem diversos movi-
mentos separatistas que desejam
criar uma nova nação com o  nome
de “Equatória”.

O oeste almeja o mesmo com
a intenção de criar o “Darfur”, uma
outra entidade política independen-
te.  Par tes da Bíb l ia  já  foram
traduzidas para diversos idiomas
do sul do Sudão, como por exem-
plo, o nuba, o dinka, o shilluk, o
moro, o heiban, o otoro, o bor, o
nur, o nirere, o ciec, o krongo, o
nyimang, o fiadidja, o uduk e o
maban. No sul  atuam diversos
missionários, que correm constan-
tes riscos. Oremos para que o Se-
nhor  tenha miser icórd ia deste
grande país, o Sudão.
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Diferente dos outros profetas, Habacuque inicia-se com um gran-
de clamor. O homem está indignado! Ao presenciar o caos em sua
volta não se contém e explode num questionamento veemente: até
quando clamarei e não me responderás?  É uma pessoa consciente
do Deus amoroso e justo;  contudo, ao mesmo tempo em que se
sente  amparado pela sua  fé, sofre a tensão do drama humano à sua
volta. Ele absorve o grito dos excluídos, dos marginalizados e dos
desgraçados vitimados pelo pecado. As indagações de Habacuque
encontram eco em nossas vidas e reverberam em nossos corações,
sejam a plenos pulmões ou por meio dos gemidos inexprimíveis.

Muitos de nós temos na alma o clamor do “até quando Senhor”?
Percebe-se que Deus não esmaga o grito sufocado no peito ou a

voz estrondosa de uma  prece atônita. Ele permite o desabafo,  Ele o
espera,  Ele o abraça. Aliás “abraçador” é o significado do nome
Habacuque.

As tensões acumuladas trazem inquietações na alma e as nossas
emoções ficam à  flor da pele. Com freqüência ando no centro de
Santo Amaro,  vejo homens de meia idade observando com avidez os
jornais de emprego;  outros,  cabisbaixos,  contemplando o nada;
olho estarrecido a  sujeira no chão, assim caminha a humanidade.
Vejo as cenas  e penso nos filhos, nos seus dependentes...Quem os
socorrerá??  Senhor, tem misericórdia e ampára-os! Abra portas de
oportunidades para esses  homens!  Amenize o sofrimento, livra-os
desse sistema perverso que lentamente intensifica a miséria.

Estou bem consciente do triunfo da justiça e  da vitória do bem
sobre o mal em todas as suas dimensões, contudo a terra geme, e
enquanto  novos céus e a nova terra,  não vêm,   neste  tabernáculo
gememos... também.  Sentimo-nos tão pequenos, tão fragilizados di-
ante da maldade desenfreada. A questão é... o que fazer além da
intercessão? Até quando a igreja permanecerá no até quando?

Sinto-me alarmado, perplexo com a miséria debaixo do sol. O que
fazer?  À semelhança do profeta, vou depender do Senhor. Permane-
cerei na “torre de vigia” e darei  pequenos passos, conforme às instru-
ções da Palavra.  Como disse um conhecido meu, posso pensar glo-
balmente e agir localmente:

1. Ensinar a igreja a adorar o Senhor. Sem adoração perde-se o
propósito.

2. Ensinar a igreja a amar os perdidos (inclúi ação social). Sem
amor  não há ação efetiva.

3. Ensinar a igreja a praticar as boas obras.  Sem obras a fé é vã.
4. Ensinar a igreja a fazer discípulos. Sem conteúdo não há cris-

tãos relevantes.
5. Atender as necessidades da minha família. Sem a minha pre-

sença e proteção, as raízes espirituais enfraquecem.
6. Dedicar-me à oração e ao ministério da Palavra. Sem a

centralidade de Jesus no púlpito, nas reuniões e  nas conversações,
perderei o foco.

7. Colocar-me disponível para Deus. Sem a atitude de servo, mi-
nha agenda deixará a desejar.

Sei que Deus vai dar um jeito no mundo: Bem aventurados os que
têm fome e sede de justiça, um dia serão fartos –Mt 5. Estou certo
também que as grandes expectativas deveriam mobilizar-nos para
aproximar as leis dos homens das leis divinas...   Não somos chama-
dos de sal?  O inimigo estaria mais unido ás suas hostes do que  os
salvos por  Cristo?  Jesus não orou pela unidade dos seus verdadei-
ros seguidores?

Não fomos chamados para limitar a nossa atuação às quatro pa-
redes de uma  igreja local, como se existíssemos para assistir “mis-
sas” nos finais de semana, depois retornarmos para as atividades de
maneira apática. Nada disso!  Estamos engajados numa Missão de
Salvação do destino humano. Não basta ser arrolado num cadastro
administrativo de uma igreja local;  somos militantes, guerreiros, com-
batentes, confrontadores, embaixadores num mundo em guerra con-
tra o Príncipe da Paz.

Algumas sugestões para as igrejas evangélicas se  mobilizarem:
• Parcerias com outras igrejas  para boicotarem programas de TV

apelativos.
• Instruir os cristãos para se posicionarem diante de comerciais

imorais: escrever cartas, e-mails para as empresas ... E não consu-
mirem produtos acompanhados de propaganda indecente.

• Desenvolvimento da consciência cidadã: preservação do meio-
ambiente, destinação do lixo e  uso adequado do patrimônio público.

• Instruir os membros para saberem votar e acompanhar  candida-
tos políticos comprometidos com a família,  com a ética e com valores
do Reino.

• Equipar os cristãos para serem identificados, não simplesmente
por portarem uma Bíblia debaixo do braço, mas pela distinção de
João 13.33: a prática do amor e  Tito 3.5, a prática das boas obras.

• Usar as instalações dos prédios de culto para, em outros dias da
semana,  funcionarem como oficinas profissionalizantes, centros re-
creativos e canais de Assistência Social.

• Unirem-se para enviar missionários,  compartilhar recursos ma-
teriais e humanos para iniciar  novas igrejas.

Não tem graça participar da obra de Deus de maneira passiva,
inofensiva, sem suar a camisa, sem a agonia dos jejuns e das ora-
ções, sem  sentir o cheiro da pólvora e perceber que a igreja existe
para prevalecer contra as estruturas perversas do mal.

�Até quando Senhor?�

Os Judeus que ainda curam as
profundas feridas provocadas pelo
Terceiro Reich , nem imaginam o
que os espera nas mãos do
Anticristo . Essa busca pela paz que
continua excluindo o Príncipe da Paz,
o Senhor Jesus Cristo, está contri-
buindo para a unificação política,
econômica e religiosa do mundo,
mas é uma globalização alicerçada
no engano.

Para nós cristãos, que amamos
o povo de Israel porque conhece-
mos as Escrituras e as profecias que
ainda terão de se cumprir, o peso é
muito grande. Como Corpo de Cris-
to, seremos tirados deste mundo
antes da fúria destruidora do
Anticristo  se manifestar, mas os ju-
deus terão que sofrer até o final da
tribulação antes da conversão genu-
ína que lhes trará a paz que tanto
almejam.

A ignorância das Escrituras por
parte dos judeus e de muitos evan-
gélicos está facilitando a criação dos
meios que propiciarão a maior per-
seguição religiosa de todos os tem-
pos. Os judeus estão hoje apoiando
aqueles que amanhã serão os seus
carrascos.

Desde 14 de maio de 1948 quan-
do a nação de Israel obteve oficial-
mente a sua independência, o povo
está retornando para a sua terra. No
início a população era de 806 mil e
hoje chega a 6,9 milhões, sendo
76% judeus e 20% árabes. Enquan-
to cresce, no mundo inteiro a onda
anti-semita há uma força poderosa
que poderá oficializar o engano reli-
gioso: A Iniciativa das Religiões Uni-
das , uma rede global dedicada à pro-
moção permanente da cooperação
inter-religiosa.

Essa iniciativa teve suas origens
durante o I Parlamento  Mundial das
Religiões  realizado em 1893 em Chi-
cago, nos EUA. As raízes do que cha-

A tesouraria de uma igreja não deve ter a sofisticação de
uma agência bancária, mas também não pode ser tão desor-
ganizada como a gaveta de um bar. Um meio termo é sempre
desejável.

Veja, a seguir, se você é um tesoureiro organizado. Se você,
no exercício de tão importante cargo, responder “sim” a todas
as perguntas, considere-se como um obreiro que muitas igre-
jas gostariam de ter nessa função.

1. Você sabia que os detalhes e valores lançados na De-
claração do Imposto de Renda da Igreja (Pessoa Jurídica) so-
mente terá valor legal se estiverem baseados nos comprovan-
tes aprovados e lançados pelo contador no livro diário? ou,
pelo menos num livro caixa revestido das formalidades
estabelecidas pela Receita Federal?

Religiões Unidas
mam “diálogo e co-
operação entre  as
religiões”  estão ali.
Desde o início a
pretensão é ter o
mesmo status que
tem a ONU - Orga-
nização das Na-
ções Unidas.

Em uma cele-
bração multi-religi-
osa promovida
pela ONU no dia 21
de junho de 1995,
o bispo episcopal
da Califórnia,

anglicanos, evangélicos liberais,
antroposofia, candomblé, Legião da
Boa Vontade Hare Krishna,
hinduísmo, islamismo, Kardecismo,
maçonaria, budismo, Igreja Mes-
siânica, Rosa Cruz, Santo Daime,
sufismo, xamanismo, entre outros.

O que tudo isso tem a ver com os
Batistas Fundamentalistas?  Na ver-
dade tem tudo a ver, pois o Movimen-
to Ecumênico  chega cada vez mais
perto de nós tentando calar-nos com
relação à pregação do Evangelho. A
religião católica lidera o Movimento
Ecumênico  desde o Concílio
Vaticano Segundo e tem sido bem
sucedida na sua tarefa de abrir ca-
minho para o tal “diálogo”  que pro-
cura impedir a verdadeira evange-
lização. Todo crente batista deveria
ler o livro “A Mulher Montada na Bes-
ta”,  de Dave Hunt, pois ali ele escla-
rece detalhadamente como anda a
formação da religião ecumênica da
Nova Ordem Mundial  que já envol-
veu os evangélicos liberais que as-
sinaram um acordo de mutualidade
em 1994 intitulado: “Evangélicos e
Católicos Juntos: A Missão Cristã
no Terceiro Milênio”.

Vamos ser mais observadores
do contexto em que vivemos para
não sermos surpreendidos.

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

Você é um Tesoureiro Organizado?
2. Você arquiva, na mes-

ma seqüência em que es-
tão lançados no Livro diá-
rio, ou livro caixa, todos os
documentos, exceto os que
precisam de arquivo sepa-
rado?

3. Você possui tabela de
Imposto de Renda Retido
na Fonte, para cálculo dos
pagamentos de valores aci-
ma de R$1.164,00 à pes-
soas físicas?, inclusive, o

William Swing perguntou sugerindo:
“Se as nações do mundo inteiro
podem se ajuntar para buscar a
paz, por que as religiões não po-
dem fazer o mesmo?”

Em junho de 1996, aconteceu a I
Conferência Mundial da  URI (sigla
em inglês para Iniciativa das Religi-
ões Unidas ). Naquela conferência se
fizeram presentes apenas 55 pes-
soas, mas a partir dali, seu cresci-
mento tem sido assustador, e a or-
ganização já está presente em qua-
se 200 países. Uma representação
de líderes das mais variadas religi-
ões representando os 5 continentes
fez nascer a Carta Fundacional  da
organização religiosa. No dia primei-
ro de julho de 2000 oficializou-se a
Carta da Iniciativa das  Religiões
Unidas  em todo o mundo.

No Brasil, além das iniciativas do
diálogo inter-religioso  explícito, há
muitos anzóis preparados para fis-
gar os menos avisados. As
interações são diversificadas e re-
cebem nomes bonitos nos movi-
mentos populares, movimentos so-
ciais, ensino religioso escolar, entre
outros. Predomina o sincretismo re-
ligioso universalista que gera o
ecumenismo. Os grupos envolvidos
no Brasil são o catolicismo romano,

George W. Bush, sua esposa Laura Bush,
George Bush, Bill Clinton e Condoleezza Rice

pagamento do pastor, sobre os quais incide Im-
posto de Renda Retido na Fonte?

4. Você sabe como agir, ou tem à sua disposi-
ção pessoas entendidas, para a utilização corre-
ta da tabela referida no item anterior?

5. Você sabe como agir, ou tem à sua disposi-
ção pessoas entendidas no cálculo, preenchi-
mento, e recolhimento de encargos da Previdên-
cia Social, FGTS, PIS, e outros similares?

6. Você, quando efetua pagamentos em ban-
cos, observa se o documento (guia, carnê, etc.)
recebeu autenticação mecânica e se o valor au-
tenticado confere com o valor pago?

7. Você marca em agenda as datas de venci-
mentos dos compromissos a serem pagos, bem
como, recolhimentos de encargos sociais e fiscais?

8. Sempre que você faz pagamento a profissi-
onais, pessoas físicas não registradas como em-
pregados, você especifica no recibo e no históri-
co do Livro Caixa:

• O nome completo da pessoa?
• O fato que deu origem ao pagamento?
• O CPF (CIC) do profissional?
• O endereço, igualmente, do profissional?
• Não se esqueça que você deve descontar

11% de INSS? E o ISS da Prefeitura?
9.Na compra de móveis, imóveis, equipamen-

tos, utensílios ou veículos, a prazo, você lança no
Livro caixa, além dos elementos no item anterior:

• O valor total do bem adquirido?
• O valor da entrada?
• Quantas prestações serão pagas e o valor

de cada uma?
10.Ao receber cheques de terceiros, você cruza

todos os cheques e os transforma em nominais
(em nome da igreja), se emitidos ao portador?

11. Você sabe que jamais e em hipótese al-
guma deve assinar cheques em branco?

12.Você permanece calmo e não se irrita
quando é interrogado, publicamente, sobre itens
do Relatório Financeiro, que para alguns mem-
bros não ficaram muito claros?

Você evita e pede que o pastor também evite
que saldos financeiros sejam publicados no Bo-
letim Dominical, por motivos de segurança.

Martinho L. Névoa
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(Uma reflexão em 1 Coríntios)

Conta-se à história de um médico que não cria em nada a menos
que ele pudesse provar com seus sentidos. Certa vez um pastor foi
abordado pelo doutor, que lhe perguntou: - “O senhor utiliza prega-
ções para ensinar sobre Deus?” – Sim, respondeu o pastor, e a inda-
gação continuou: - Você já viu Deus pessoalmente? Não – Você já
ouviu sonoramente Deus?  Não –  Você já sentiu o gosto de Deus?
Não – Você já sentiu o cheiro de Deus? Não – Você já sentiu a presen-
ça de Deus? Sim.  “Bem”, disse o doutor, “ temos quatro sentidos
contra um, sob a questão se Deus existe”.

O pastor, então perguntou: “O senhor é um médico não é? Sim –
continuou: - Você já viu uma dor? Não – Você já ouviu uma dor? Não –
Você já sentiu o gosto de uma dor? Não – Você já sentiu o cheiro de
uma dor? Não – Você já sentiu uma dor? Sim. “Bem, então, temos
quatro sentidos contra um, sob a questão se existe ou não dor. Além
disso, senhor, você sabe que existe uma dor, e eu sei que existe um
Deus”.

O texto de 1 Coríntios 2.6-16 é uma continuação da defesa de Pau-
lo em favor de uma igreja unida em torno de uma verdade que se
baseia na Mensagem da Cruz que é o Poder de Deus através de uma
proclamação por meio do Poder do Espírito de Deus. O que o apóstolo
vai nos dizer é que: “Sem o Espírito Santo não é possível conhecer a
revelação de Deus!”

    A síntese é que o homem natural não consegue discernir aquilo
que é espiritual, porque ele está morto em seus delitos e pecados (Ef
2.1), e porque seus pecados fazem separação entre ele e Deus (Is
59.2).

   Mas o que isto tem haver com uma igreja? Provavelmente, as
divisões na Igreja de Corinto estavam levando-os a afirmar que sua
compreensão sobre quem era Deus dependia de suas próprias habi-
lidades, intelectualidade e condição social. E aqueles que não dispu-
nham disso eram inferiorizados no Corpo. Para corrigir esse erro, o
texto nos apresenta dois tipos de pessoas que tentam conhecer a
Deus. O primeiro usa o método científico, onde a sabedoria humana é
a base da pesquisa. O segundo usa o método espiritual, onde a in-
vestigação do Espírito Santo é a base da pesquisa. No desenvolvi-
mento do argumento de Paulo poderemos então verificar alguns re-
cursos espirituais dados pelo próprio Deus para que possamos co-
nhece-Lo.

O primeiro recurso fala sobre:  A REVELAÇÃO DO ESPÍRITO SAN-
TO. Primeiro afirma que a A Revelação Do Espírito É Dada Aos Salvos
Maduros na fé (6) . Sabedoria (maturidade) pode ser definida como a
capacidade de tomar decisões corretas; significa viver na terra com
uma compreensão celestial. “A maioria da incompreensão a respei-
to de Deus não se dá por que a Bíblia é difícil, mas porque as pesso-
as não querem andar com Ele”

Também verifica-se que A Revelação Do Espírito Não É Humana,
Mas Procede De Deus (6b, 8) . Mais uma vez o apóstolo desfere um
cruzado no queixo dos que se julgam sabichões. Ele diz que se Deus
não tivesse revelado Sua vontade, Sua verdade, Seu poder e a Si
mesmo, ninguém jamais teria uma noção exata das coisas divinas,
visto que estão muito além do que o homem pode pensar, sentir ou
enxergar (v.9) “As pessoas não conhecem a Deus porque abrem
seus livros de ciências, de filosofia, suas revistas preferidas, ou
então, ligam seus aparelhos de televisão, e ali querem entender
quem é Deus”.

Por fim, entende-se que A Revelação Do Espírito Testemunha Acer-
ca De Deus (V.7) Novamente, o conteúdo da pregação do Evangelho,
da Revelação do Espírito não diz respeito ao homem, mas sim a Deus.
As pessoas não conhecem a Deus, porque só querem ouvir a seu
respeito.

Concluindo nos lembramos do médico do início de nossa mensa-
gem não queria reconhecer que Deus existe porque ele estava inte-
ressado somente em suas lógicas. O primeiro recurso espiritual que
temos para conhecer a Deus é a Revelação que recebemos por meio
do Espírito Santo.

A lição que tiramos disso é que O “amigo” de Deus não simples-
mente é aquele que conta seus segredos para Deus; mas aquele, a
quem, Deus conta Seus segredos.

Você não conhece a Deus porque simplesmente é um estudioso da
Palavra, ou um aluno assíduo da EBD, mas você O conhece porque; 1º
Ele se revelou a nós através da Bíblia; 2º porque quando estudamos a
Bíblia o Espírito Santo nos ilumina a respeito das verdades de Deus; 3º
porque como participantes da EBD somos esclarecidos sobre os mis-
térios de Deus. Efésios 1.17-18 “oro...para que o Deus de nosso Senhor
Jesus Cristo..., vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no
pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para
saberdes qual é a esperança do seu chamamento”.

“CONHECER A DEUS É UMA TAREFA DO ESPÍRITO
À AQUELES QUE SÃO ESPIRITUAIS”

Conhecer a Deus é uma
Tarefa do Espírito

Àqueles Que São Espirituais

Esta é a última chamada para os
interessados em  participar do 2º Con-
gresso Missionário Batista
Fundamentalista que acontecerá nos
dias 2 a 5 de agosto de 2005 em Águas
de Lindóia SP, no Hotel Majestic.

Os preletores serão os pasto-
res: Luizmar Peixoto, do Templo
Batista Maranata, Goiânia GO, Mar-
celo Silva, do Templo Batista Bíbli-
co de Campinas SP, Paulo
Bondezam, da Primeira Igreja Ba-
tista Regular de Curitiba PR, Pedro
Evaristo da Igreja Batista Regular
de Tucuruvi, São Paulo SP, Paulo
Castelan, da Igreja Batista Inde-
pendente de Franca SP e Ebenézer
Rodrigues, da Primeira Igreja Ba-
tista Bíblica em Cidade Ademar
São Paulo SP.

Recorte a Ficha de Inscrição ao
lado, preencha e envie para: Asso-
ciação Missionária Independente,
Caixa Postal 94, CEP 09.720-971
São Bernardo do Campo SP

2º Congresso Missionário
Batista Fundamentalista

A União da HOMBRES-PR - HOMENS BATIS-
TAS REGULARES DO PARANÁ -entrou de cabeça
no Projeto Missionário para Moçambique.

Na sua reunião anual, realizada no dia 16 de
maio de 2005, na IBR Bereiana, em São José dos
Pinhais – PR, os homens assumiram o compro-
misso de ajudar o casal de missionários da MBBF,
Pr. Odenilson e Maria Luiza Figueiredo , com suas
despesas de viagem para Maputo, Moçambique.

O Pr. Odenilson Figueiredo e sua esposa fa-
rão parte da equipe da MBBF em Maputo, unindo
forças com o Pr. Divino e Maria Amorim, que já
estão no país há 3 anos.

As ofertas serão recolhidas em cada igreja
participante da seguinte maneira: os homens que
se comprometeram doarão R$ 10,00 (dez reais)
mensalmente, por um período de 6 meses (maio
a outubro). No final, cada homem terá doado R$
60,00  (sessenta reais). A campanha será encer-
rada no Pic-Nic das Famílias, promovido pela
HOMBRES, que se realizará no dia 12 de outubro.

Não há um alvo oficialmente determinado,
mas a estimativa é que a oferta ultrapasse  R$
7.000,00 (7 mil reais)!

A União da HOMBRES-PR completou 10 anos
de formação. Seu principal objetivo é unir os Ho-
mens Batistas Regulares do Paraná na edificação
mútua e em projetos missionários e de cresci-
mento de igrejas. A HOMBRES-PR já auxiliou mis-
sionários na compra de veículos e na construção
de templos. Esta é a segunda vez que se engaja
em um projeto para Moçambique.

Hombres-PR no
ProjetoMoçambique

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

CHEQUES
PARA

OS DIAS
• 15 DE JUNHO
• 15 DE JULHO

• 03 DE AGOSTO



Enviem as notícias por e-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br,
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O colunista  é pastor e evangelista, membro da PIBB em Fortaleza-CE e ex-padre católico

Dica de LeituraDica de LeituraDica de LeituraDica de LeituraDica de Leitura

O que de agora em diante iremos afir-
mar, não tem nenhum intuito de ferir a quem
quer que seja, muito menos aos sacerdotes
católicos sinceros, muitos dos quais são
meus amigos particulares, de freqüentarem
a minha própria casa, e a todos lhes falo
abertamente, sem receio ou medo,  do gran-
de amor de Deus em Cristo Jesus, aos quais
deposito o mais alto respeito, carinho e cor-
dialidade, mas meu intuito inegociável  é o
de alertar a todos quantos me lêem, sobre
os erros abomináveis dessa Igreja de Roma
que, ao longo de 17 séculos vem mentindo e
dizendo ser “a única Igreja verdadeira, fora
da qual não há salvação”.

Desejamos que os católicos sinceros e
honestos saibam que nenhuma igreja sal-
va. Nenhuma religião salva. Quem salva é
Jesus Cristo, pois foi Ele quem deu Sua pre-
ciosa vida e o Seu sangue imaculado para
salvar a todos os que O reconhecem como
“o grande Deus e Salvador” (Tt. 2.13)  e acei-
tem o Seu sacrifício na cruz e, crendo em
Sua ressurreição gloriosa, arrependam-se
de seus pecados, mudam de vida pelo mila-
gre do novo nascimento e se ajoelham con-
fiadamente a Seus pés, a fim de serem sal-
vos para sempre.

Avro Manhattan, jornalista e escritor in-
glês, nascido em 1914, foi um dos homens
mais destemidos deste século, o qual en-
frentou de frente a Igreja de Roma, desven-
dando as suas entranhas perante a opinião
pública, através de  mais de 20 livros publi-
cados sobre catolicismo romano, o qual teve
a  perspicácia e a coragem suficiente para
desmascarar o maior tabu do mundo – “san-
ta madre Igreja”.

Por causa disso, não poucas vezes, foi
alvo, mesmo depois do Vaticano II, de perse-
guição da Igreja de Roma que, se não con-
seguiu eliminá-lo fisicamente, pelo menos
o atingiu moral e financeiramente, até mes-
mo nos Estados Unidos, onde teve de refu-
giar-se, pelo fato de ele ter se tornado a mai-
or autoridade do século em assuntos políti-
cos e financeiros do Vaticano, o que lhe ren-
deu uma vida bastante difícil.

Vale salientar, que Avro Manhattan nas-
ceu e viveu no intervalo das duas grandes
guerras que o mundo já presenciou. Como
jornalista experiente e consagrado escritor,
escreveu sobre a III Guerra Mundial que o
Papa Pio XII tentou  deflagrar em nome da
“Senhora de Fátima” , com a desculpa de
‘converter’ a Rússia soviética. Como
Manhattan mostra claramente, em verdade,
a Igreja de Roma não estava interessada na
salvação espiritual da Rússia, mas na rique-
za do Czar, da Igreja Ortodoxa e em seus
despojos, e nos domínio do povo russo, a
fim de fortalecer o seu poderio. Uma de suas
principais tarefas no presente é certificar-se
de que o holocausto da Croácia e a ditadura
católica do Vietnã sejam esquecidos,  tor-
nando-se mera nota de rodapé de jornal de
uma história remota. E quase o tem conse-
guido, visto como o mundo contemporâneo
sabe muito pouco a respeito da verdadeira
natureza do pano de fundo das intrigas reli-
giosas destes dois tenebrosos episódios do
fanatismo católico romano.

E isso a tal ponto que, ao contrário dos
campos de concentração de Hitler, e Stalin,
os horríficos campos croatas e as auto-imo-
lações dos budistas do Vietnã, em protesto
contra a interferência terrorista religiosa do
Vaticano, já se tornaram tabus na mídia mun-
dial de massa. Esse é um perigoso trunfo
da pressão católica contemporânea e de
seus parceiros políticos e econômicos. O
esquecimento e até mesmo a ignorância são
dois gêmeos perigosos neste mundo turbu-
lento no qual vivemos e dele fazemos parte.

Qualquer papa que quiser mudar firme-
mente a política do Vaticano cairá fulminado
pelo ódio dos conspiradores que reinam
dentro dos muros silenciosos do Vaticano.

O Embuste Chamado Ecumenismo...

Terceiro Ano
A Igreja Batista Boas Novas em Fátima

do Sul MT, trabalho que está sendo implan-
tado pelo missionário Geraldo Majela
Pupin, comemorou o terceiro aniversário re-
al izando uma sér ie de conferências
evangelisticas, tendo como preletor o mis-
sionário Donald Merchant.

Grego
O Seminário Batista Bíblico Emaús de

Guarulhos-SP realizou, no último dia 23 de
maio, uma palestra para os seus alunos e
pastores com Yohannes Bergmman, co-au-
tor do l ivro, Noções do Grego do N.T.
Bergmanan é responsável pela área de
N.T. da Pós-Graduação do SBPV. O tema
da palestra foi, “O Valor das Línguas Origi-
nais para o Ministério Pastoral”.

Pastores
Dia 21 de maio a I.B. Boas Novas em

Sales Oliveira SP, sob a liderança do Pr.
Vanderley Borges, hospedou a reunião de
Pastores e Obreiros da região Nordeste do
Estado de São Paulo. O pregador foi o Pr.
Paulo Castelan da IBI em Franca-SP. A pró-
xima reunião acontecerá no dia 23 de julho
na Igreja Batista Emanuel em Araraquara-
SP.

Jovens
Oito Igrejas de posição bat ista

fundamentalista realizaram um encontro de
jovens em abril último em Porto Alegre RS,
tendo como pregador o i rmão Clécio
Moreira. A grande benção foi a decisão por
Cristo feita por quatro jovens adolescentes.

Conferências Proféticas
A PIBB em Vitória da Conquista BA rea-

lizou série de conferências proféticas nos
dias 27 a  29 de maio. O preletor foi o Pr.
Alexandre B. Dutra da AIMI, Amigos de Sião.

Bíblias
O ministério “Levando a Preciosa Se-

mente”, sob a coordenação do irmão Mário
Donizete Baio está aguardando a chegada
de 25.000 Bíblias e dois milhões de folhe-
tos evangelísticos doados por igrejas dos
EUA. Para contatos, e-mail: levandobr@

hotmail.com, telefone (16) 3967-2042. Pelo
correio: Rua Veiga Miranda,786 - Campos
Elíseos, CEP 14.085-200 - Ribeirão Preto
SP

Relacionamentos
No dia 11 de junho de 2005 a Igreja Ba-

tista Central de Indaiatuba-SP, liderada pelo
Pr. Manoel Cano, estará realizando o III En-
contro Regional de Casais. O tema será
“Relacionamentos” e o preletor, o Pr.Delcir
Edson do Couto, Diretor Acadêmico do Se-
minários Batista Bíblico de Pouso Alegre-
MG. Informações: (19) 3801-4548 ou  3894-
2470.

Primeiro Ano
O T.B.M. de Londrina que está sendo im-

plantado pelo missionário Rômulo Weden
Ribeiro, comemorou o primeiro aniversá-
rio realizando uma série de conferências
evangelísticas nos dias 27 a 29 de maio. O
preletor foi o Dr. Mike Paterson dos Esta-
dos Unidos.

Maxakalis
Os missionários Adair e Zelene Gomes,

ministrando em diversas aldeias do povo
Maxakali na região de Batinga BA, continu-
am trabalhando na construção da Estância
Maranata, uma área adquirida próximo à
área indígena para alcançar o povo. O tra-
balho alcança tanto o povo Maxakali como
a cidade de Batinga.

SAIBRES
Nos dias 21 a 23 de outubro de 2005,

em local ainda a ser definido, acontecerá o
Retiro Anual da SAIBRES . O Encontro Anu-
al aconteceu no dia 28 de maio último em
São Paulo sob o tema: “Renovando a Es-
perança”  e a preletora foi a irmão Juseli
Ferreira.

Enlace
Dia 4 de junho de 2005 será uma data

inesquecível na vida de dois jovens que se
amam: Lílian Santos e Harold Gilmer. Às
dezoito horas e trinta minutos estarão fir-
mando seu compromisso de união conju-
gal no Templo Batista de Indianópolis, São
Paulo, capital.

UM HOMEM CHAMADO
JESUS CRISTO
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Um desses mártires foi Albino Luciani – o
João Paulo I , o papa-sorriso, como ficou co-
nhecido -, que desejava ardentemente aca-
bar com a corrupção que dominava o poder
financeiro da “santa madre”, a começar do
Banco do Vaticano (uma filial da Máfia), e pa-
gou com a própria vida, tendo ficado apenas
33 dias no trono papal.  No Concílio  Vaticano
II, no qual Albino Luciani, ainda bispo, dese-
java introduzir mudanças radicais, venceram
os conspiradores de sempre e o resultado
foi que a “santa madre”  mudou apenas al-
gumas doutrinas e práticas secundárias, que
por falta de espaço não iremos enumerá-las.

Se Albino Luciani, o Papa João Paulo I,
não tivesse sido assassinado, por envene-
namento, quem sabe a Igreja de Roma esta-
ria vivendo dias melhores, conforme era o
desejo desse papa socialista cristão, real-
mente dedicado à causa de Cristo e dos po-
bres e humildes. Sua vida é um exemplo de
bondade, daí por que ainda temos esperan-
ça de que dentro do Catolicismo existam al-
guns escolhidos do Senhor – “Sai dela,  povo
meu, para que não sejas participante dos
seus pecados, para que  não incorras nas
suas pragas; pois os seus pecados se acu-
mulam até o céu, e Deus se lembrou das
iniqüidades dela” (Ap. 18.4).

Seu sucessor, o João Paulo II, quando
em melhor estado de saúde,  viajou muito,
pregando paz e amor entre os homens. O
Papa João Paulo II pediu perdão em “seu
nome e no de todos os católicos do mundo
inteiro” – não em nome da Igreja Católica,
pois ela é infalível, não pode errar! – pelos
crimes horrendos praticados pelo Catolicis-
mo, durante a “Santa Inquisição”  da Idade
Média. Mas o que dizer do holocausto dos
judeus, dos sérvios, dos vietnamitas do sul,
das perseguições contra os malteses, con-
tra os mexicanos e tantos outros?  Foram
crimes cometidos no século XX, principal-
mente na época de Pio XII, o qual o próprio
papa João Paulo II que pediu perdão deseja-
va canonizá-lo.

O ecumenismo é uma fraude e das pio-
res que Roma já tem imposto ao mundo.
João Paulo II sempre foi manipulado pelo
todo-poderoso jesuíta, Cardeal Ratzinger, que
agora se tornou Bento XVI. Até os pronuncia-
mentos de João Paulo II eram preparados
por Joseph Ratzinger. O ecumenismo não
pode ser boa coisa,  simplesmente porque
está arrebanhando os povos do mundo in-
teiro, numa estrada de mão única para o
Vaticano, para ficar debaixo do “báculo de
Pedro”. Deveria ser chamado de
‘ecumomesmo’, pois é um monstro
devorador dos cristãos incautos, que acredi-
tam nas mentiras da Igreja de Roma.

Nas décadas de 70/80, a grande vítima
foi o ex-padre romano, Dr. Aníbal Pereira Reis,
o qual se tornou pastor batista e desafiou a
Igreja de Roma. O ex-padre Aníbal, o qual o
persegui impiedosamente, pois assim o fiz
na ignorância, no tempo da minha increduli-
dade, quando eu também era padre roma-
no, o qual foi condenado a morte pela ‘Sa-
grada Congregação para a Doutrina da Fé
(ex-Santo Oficio), cujo então prefeito era o
seu ex-professor de teologia, o cardeal
Agnelo Rossi, através de duas cartas então
prefeito, as quais foram publicadas pelo ex-
padre na últimas páginas de alguns de seus
livros, a fim de poder “continuar respirando”.
Ele afirmou em um de seus l ivros: “O
ecumenismo é cilada. É uma tática blan-
diciosa para envolver os crentes. É em-
boscada. É perfídia. É  ardil. É uma dia-
ból ica trama, que, a pretexto de uma
aproximação amigável, cordata e cordi-
a l ,  ob j e t i va  ce rcea r  o  ímpe to
evangel izante dos crentes. É o maior
b l e fe  do  sécu lo  XX !  Ace i t a r  o
ecumenismo é cair no mais ridículo ‘con-
to do vigário’ .”  Não nos esqueçamos
destas palavras, jamais!

e-mail: pastorbarbosaneto@yahoo.com.br
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Igreja Batista Independente de Batatais-SP
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Trabalho na mesma escola há 36 anos. Comecei como
professora de 1ª a 4ª série, após prestar um Concurso e,
pela graça de Deus, conseguir a única vaga existente na
escola . Depois de concluir o Curso de Letras fui convidada
a lecionar Português e Inglês e após 22 anos tive a oportu-
nidade de assumir a Coordenação da Escola.

Anualmente recebemos a visita de Analistas para uma
auditoria. Eles verificam toda a documentação referente aos
alunos , examinam cada detalhe  da organização da escola
, bem como a parte financeira da Associação de Pais e
Mestres da unidade escolar.

Como é gratificante quando, após concluir o trabalho de
auditor , eles deixam um Termo de Visita parabenizando o
Corpo Administrativo pela organização, eficiência e trans-
parência de todos os documentos e por todas as normas
estarem sendo cumpridas exatamente conforme orienta-
ção recebida.

Se hoje o Senhor enviasse um anjo auditor para verificar
o cumprimento de suas ordens e solicitações , como seria?

Em I Tessalonicensses 5:17 o Senhor diz : “Orai sem
cessar”. É uma ordem e deixar de cumprí-la é pecado . Além
disso a oração é a respiração do crente. É um privilégio
falar com o Senhor; é força , é poder, é recarregar energias.

Mas é também uma benção ouvir sua voz através da
leitura de sua Palavra, como diz o Salmo 119:105 : “ Lâmpa-
da para os meus pés é a Tua Palavra e Luz para os meus
caminhos.”Como diz o poeta Gióia Jr. : “ Se Deus fala ( atra-
vés da leitura da Palavra e da pregação ) , fica mudo , se Ele
escuta ( através da oração ) , fala então.”

O que diria o auditor sobre sua vida de oração e leitura
da Bíblia se a acompanhasse no seu dia a dia.? Quais
seriam as desculpas ? - Ó Senhor , hoje não deu tempo, tive
muita coisa para fazer , ontem também não foi possível ,
perdi a hora. Amanhã , tenho de fazer uma faxina . Também
já fui à igreja no domingo , acho que o que ouvi lá vale pra
semana inteira. Misericórdia.!!!

Mas há muito mais. Em I Coríntios 4:2 a Palavra diz: “
requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel” Você
está no seu lugar , minha irmã? A cada culto, cada reunião de
oração , cada visita, cada Escola Dominical? Você sempre
responde “ presente “ aos apelos ao seu redor? Você pode
ouvir os lamentos de sua amiga e emprestar seus ouvidos
aos queixumes de seu marido ou filhos e ser capaz de fazê-
los  sair de perto de você fortalecidos pelos seus conselhos
e pela orientação que você deu através da Palavra de Deus?

Em Romanos 12:21 a Bíblia nos diz: “ Não te deixes
vencer do mal, mas vence o mal com o bem.” Nossa vida é
a carta de Deus ao mundo, é o melhor sermão que pode-
mos pregar, é o testemunho sem palavras.

Costumo dizer algo que ouvi certa vez que “ ninguém
acredita apenas no que uma pessoa diz, mas naquilo que
vê na pessoa que diz”. Suas atitudes falam mais alto que
suas palavras , por isso é tão importante viver a vida cristã
no verdadeiro sentido da frase – como exemplo.

Há  muitas outras   ordens do Senhor para seus filhos ,
mas termino lembrando esta : “ O meu mandamento é este
, que vos ameis uns aos outros. “ João 15:12

O Senhor Jesus declarou que devemos amar uns aos
outros assim como Ele nos ama. Esse grande amor vai
contra a forma de amar da natureza humana. Se formos
capazes de amar da maneira pela qual Jesus nos amou,
nossos relacionamentos serão melhores, nossas amiza-
des mais ricas , pois isso exige um compromisso de nossa
parte de buscar o bem dos outros que nos cercam.

Sempre digo aos educadores com os quais trabalho
que os alunos mais difíceis de se lidar, os mais problemá-
ticos e mais indisciplinados são os que mais necessitam
do nosso amor. Quando o amor se torna mais difícil é quan-
do ele é mais necessário.

Conta-se a história de um bambu chinês cuja semente
depois de plantada por 5 anos não se vê nada, a não  ser um
pequeno broto a partir de um bulbo. Durante 5 anos , todo o
crescimento é subterrâneo , invisível a olho nu e   uma enor-
me estrutura de raiz se estende vertical e horizontalmente
pela terra. Mas no final de 5 anos , o bambu chinês cresce até
atingir a altura de 25 metros. Muitas vezes na nossa vida as
coisas acontecem assim . Nós trabalhamos, investimos tem-
po e energia e não vemos nada acontecer por semanas ,
meses e até anos. Mas se persistirmos o nosso 5º ano tam-
bém chegará e com ele crescimento e mudanças. O impor-
tante é não desistir de nossos projetos de uma vida cristâ
vitoriosa diante das dificuldades que surgem. “ è preciso
muita fibra para chegar às alturas e , ao mesmo tempo, mui-
ta flexibilidade para se curvar até ao chão.”

Como anda sua cota de amor, minha irmã? A bateria
está no fim e o carregador se encontra fora de alcance?
Corra atrás , renove seu alforge espiritual para que você
possa ouvir no dia da auditoria : “ muito bem , servo bom e
fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei; entra no
gozo do teu Senhor.”

Auditoria Espiritual

Realizado anualmente em igrejas da região Nordeste do
Estado de São Paulo, esse ano, o IX Encontro de Mulheres
Batistas Fundamentalistas aconteceu na Igreja Batista In-
dependente em Batatais-SP, sob a liderança do Pr. Mauro

A Igreja Batista Bíblica de Barretos SP, liderada pelo Pr.
João Camargo de Vasconcelos Filho, está crescendo em
sua visão missionária. Depois de assumir o pastorado da
igreja no dia 19 de fevereiro de 2005, Pr. João começou a
reestruturar o quadro  missionário da Igreja. Nos dias 16 a
17 de maio, com a realização de uma série de conferências
sobre promessa de fé, tendo como preletor o Pr. Carlos
Alberto Moraes, o alvo mensal destinado a missões triplicou.

A IBB que tem uma freqüência média de 70 membros foi
fundada em outubro de 1979 pelo missionário norte-ameri-
cano Lany Gene Wood. Mas a organização jurídica da igreja

Há três anos e meio o Pr. Geovan B. Santos chegou ao Entorno
de Brasília para dar seqüência à obra Batista Bíblica em Novo Gama.
A igreja está localizada no centro da cidade e o crescimento tem
sido satisfatório.

Além disso, há o trabalho com as congregações. A congrega-
ção de Lunabel tem prédio próprio e boa frequência nos cultos. No
Vale do Pedregal a congregação também já tem o seu templo. A
terceira congregação é a de Monte Serrat, a mais nova e que já tem
o terreno para a construção do templo.

Ainda há vagas para os que desejam participar
do IV Seminário para Pastores e Líderes Batistas
Bíblicos que acontecerá nos dias 20 a 23 de setem-
bro de 2005 em Serra Negra SP.

O evento que, é promovido pela AAI - Associação
de Auxílio às Igrejas tem como tema “Família, Ali-
cerce de uma Igreja Equilibrada”.

Os preletores serão: Pr. Davi Merkh e Pr. Brian
Mentzer. A certeza que os organizadores do even-
to tem é esta: É impossível trabalhar com Igreja
sem trabalhar com família. O que todos nós es-
peramos é que no encerramento do evento to-
dos estejam convenci-
dos desse fato e
e s t i m u l a d o s
a  t r aba lha -
r e m  e m
pro l  das
f a m í l i a s
em suas
respect i -
vas igre-
j a s  l o -
cais.

P a r a
m a i o r e s
i n f o r m a -
ções: telefo-
nes (12) 3913-
5358 ou 3911-2775.

IX Encontro de Mulheres
Stephany Lunday de São Paulo, capital.

Como parte da programação, foram homenageadas três
irmãs  da IBI de Batatais que já ultrapassaram os 80 anos:
Antonia Agnesini (86) Tarcília M.Pupin (85) e Eunice Rocha (82).

Stephany Lunday e Nancy Fragoso

Régis da Silva. A cordenação do evento es-
teve a cargo das irmãs Selma Maria P.
Agnesini e Mírian da Silva.

Treze igrejas participaram, além da an-
fitriã: IBI de Altinópolis, IBI de Pitangueiras,
IBI de Sertãozinho, IBI de Jardinópolis, IBI
de Serrana, IBI de Morro Agudo, IBI de São
Joaquim da Barra, IBI de Orlândia, IBJBV de
Orlândia, IBBN de Sales Oliveira, IBI de Ri-
beirão Preto, Segunda IBI de Ribeirão Preto
e IBNR de Ribeirão Preto.

O tema do encontro foi “A Saúde da
Mulher Cristã”  e as palestrantes foram
Nancy Fragoso, de Santo André SP e

O encontro do próximo ano acon-
tecerá na Igreja Batista Boas Novas
em Sales Oliveira, sob a liderança
do Pr. Vanderley Borges em data a
ser definida, provavelmente no mês
de maio de 2006.

ATENÇÃO
Recado para os homens: No 2º

Semestre de 2005 acontecerá o En-
contro Anual dos Homens,  evento
que deixou de acontecer e agora es-
tará de volta. Este primeiro será na
IBI em Orlândia SP, sob a liderança
do Pr. Lorival Pedroso da Silva.

Crescendo em Missões

só aconteceu no dia 12 de fevereiro de 2005, logo após a
posse do atual pastor.

A igreja teve, além do fundador, o Pr. João Francisco
Teodoro Filho no período entre 1997 e 2004. O atual pastor
é casado com Silvanete Alves de Vasconcelos desde o dia 2
de dezembro de 2000. Foi ordenado no dia 11 de janeiro de
2003, tendo feito seu bacharelado em teologia no Seminá-
rio Batista Bíblico Emaús em Guarulhos-SP. Além da IBB de
Barretos, Pr. João Vasconcelos pastoreou a Igreja Batista
Boas Novas de Sales Oliveira SP entre dezembro de 2002 e
fevereiro de 2004. Barretos tem outras duas igrejas batistas
fundamentalistas.

Entorno de Brasília

Em Novo Gama o grande
desafio será a construção do
novo templo. O terreno tem
740 metros quadrados e a
nova construção ainda é um
sonho acalentado e regado
de oração.

O Pr. Geovan está de olho
na capital, Brasília e nas 32
cidades que precisam de
uma igreja naquela região. A
necessidade de mais obrei-
ros e recursos é grande. Va-
mos apoiar esta obra e
conhecê-la de perto se for
possível.

Para contato:
Pr. Geovan B. Santos

E-mail:
prgeovan@yahoo.com.br,
telefones (61) 334-2930 e

9639-3493.
Pr.Geovan, Darla, Vera e Rute

Seminário da AAI
Fachada da igreja de Barretos-SP

Pr. João Vasconcelos e Silvanete



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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De repente, o governo brasileiro propõe agências re-
guladoras para fiscalizar as atividades da cultura e da
imprensa com o objetivo de impedir abusos por parte dos
formadores de opiniões. O Código Penal Brasileiro já pre-
vê mecanismos através dos quais todo cidadão, que se
sentir lesado, pode buscar ressarcimento e retificação de
sua honra. Mas o atual governo se sente o paladino da
justiça, tentando aumentar o seu poder sobre a socieda-
de, enquanto diminui o poder da sociedade sobre o go-
verno. Até o presente momento, nenhuma agência regu-
ladora de imprensa, falada ou escrita, foi aprovada ou saiu
do papel, mas as igrejas devem ficar de olhos abertos,
pois, como os meios de comunicação, também formam
opiniões e mudam opiniões com o poder da Palavra de
Deus. As igrejas poderão ser marginalizadas se não se-
guirem o código de ética estabelecido pelas autoridades
políticas, como no caso da última cartilha que trata dos
direitos humanos no Brasil e proíbe qualquer tipo de pre-
conceito contra tendências sexuais e o uso de expres-
sões consideradas pejorativas. Atualmente, há uma pro-
posta de lei tramitando pelo Congresso Federal para difi-
cultar a participação de evangélicos na vida pública. Cre-
mos que lugar de pastor é na igreja, mas nada deve im-
pedir a participação de um religioso, de qualquer reli-
gião, na vida política de seu país.

Recentemente, um juiz plantonista da cidade de
Goiânia mandou a Primeira Igreja Batista daquela cidade
realizar um casamento, mesmo sabendo que a noiva es-
tava grávida e que tal cerimônia religiosa era contrária
aos princípios bíblicos da igreja. O juiz alegou que a Cons-
tituição Brasileira está acima do Regimento Interno da
igreja e, que, portanto, o casamento deveria ser realizado.
Porém, a mesma Constituição reza a separação inatacável
entre Igreja e Estado. O Estado é laico e jamais poderia
intervir nos assuntos internos de uma igreja. Como não
houve tempo hábil para recorrer da sentença, as portas
da igreja foram arrombadas por oficiais de justiça e o ca-
samento foi realizado—não pelos pastores das igreja—
mas por outro pastor, de outra denominação, que prestou
um desserviço à liberdade religiosa em nosso país. Inde-
pendentemente de nossa posição doutrinária sobre o
assunto, ninguém pode concordar e muito menos ser
conivente com esse tipo de arbitrariedade. Daqui a pou-
co, os padres não poderão mais negar a hóstia e nem o
batismo para os candidatos que não se conformam com
os dogmas da igreja e terão que realizar casamentos
homossexuais, uma vez que a lei for aprovada, mesmo
sendo o Vaticano oficialmente contra o matrimônio en-
tre duas pessoas do mesmo sexo . Que liberdade é essa?

As autoridades brasileiras talvez ainda não saibam,
mas os cristãos estão acostumados às perseguições e é
nessas horas que a igreja se purifica e se torna mais
forte. A Bíblia nos ensina a dar a César (governo) o que é
de César, mas a Deus o que é de Deus. Quando esses
dois poderes entram em conflito, optamos sempre em
obedecer a Deus. O incidente em Goiânia poderá abrir as
portas para processos judiciais por parte de membros de
igrejas que se sentirem ofendidos, mas ninguém é obri-
gado a se associar a uma religião e, muito menos, ser
membro de uma igreja local contra a sua vontade. Tam-
bém, ao processar a igreja, esses membros estão con-
trariando um ensinamento claro das Escrituras. O Após-
tolo Paulo disse: “Ousa algum de vós, tendo algum negó-
cio contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não
perante os santos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão,
e isto perante infiéis ” (I Coríntios 6:1,6). Há projetos de
leis no Congresso que estão para serem aprovados, como
a legalização do aborto e a união conjugal entre pessoas
do mesmo sexo. Se essas leis forem aprovadas, como
tudo indica, igrejas compromissadas com as Escrituras
Sagradas serão marginalizadas e consideradas fora-da-
lei. Como cidadãos brasileiros, a nossa única arma é o
voto!  Em 2006, procuraremos saber quem são os candi-
datos que defendem a liberdade religiosa em nosso país
e os valores da vida e da família. Não existe justiça social
sem justiça moral. Mas como cidadãos do céu, as nos-
sas armas são espirituais e não carnais. A nossa priori-
dade continua sendo DEUS: “Porém, respondendo Pedro
e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus
do que aos homens ” (Atos 5:29).

QUE LIBERDADEQUE LIBERDADEQUE LIBERDADEQUE LIBERDADEQUE LIBERDADE
É ESSAÉ ESSAÉ ESSAÉ ESSAÉ ESSA?

Com apenas alguns meses de convertido, por volta de 1968, fiz o
meu primeiro curso bíblico por correspondência. Muitos outros viriam,
mas aquele foi marcante: “Doutrinas da Salvação”, da Escola Fonte de
Luz. Até hoje guardo aqueles fascículos e o certificado de conclusão
dos estudos que começaram a firmar em minha vida as doutrinas fun-
damentais da fé cristã e o gosto pelo estudo da bíblica.

Qual foi a mina surpresa ao me deparar com uma banca de exposi-
ção do curso Fonte de Luz durante a realização da Conferência da Fiel
em 2004 na cidade de Águas de Lindóia SP. Lá estava o Pr. Antonio
Bibiano Sobrinho, atual responsável pelo curso no Brasil.

O Curso Fonte de Luz surgiu nos Estados Unidos em 1952, ano do
meu nascimento. O propósito do curso era alcançar lugares, ainda não
evangelizados. Um grupo de crentes aposentados resolveu dedicar a
vida integralmente para cumprir o desafio missionários de levar a men-
sagem de salvação escrita até aos confins da terra.

O trabalho prosperou e hoje mais de noventa países do mundo
recebem os cursos bíblicos em suas respectivas línguas. Aqui no Bra-
sil, os primeiros cursos chegaram através da missionária Elva Grace
Barber.

Naquela época as dificuldades eram maiores. O principal problema
era o analfabetismo. No interior dos estados era preciso primeiro ensi-
nar a ler, para depois dar os cursos. Houve um momento em que dona
Elva quase desistiu. O que a encorajou foi o apoio recebido de outra
irmã norte-americana que a encorajou com as seguintes palavras: “Não
existe trabalho pequeno: existem , sim, o início de grandes trabalhos”.
Graças a este encorajamento o trabalho prosperou.

Atualmente, os cursos Fonte de Luz estão presentes em todas ass
regiões com mais de cem mil alunos matriculados nos seis cursos
existentes, em mais de 120 escolas associadas e cerca de 400 obrei-
ros em todo Brasil. Há outros dois cursos sendo traduzidos para o
português.

Pr. Antonio Bibiano Sobrinho, fala com entusiasmo dos cursos Fon-
te de Luz com os quais mantém contato desde 1983. Nascido em  uma
família católica praticante, Bibiano chegou a visitar seminários católi-
cos esperando um chamado para ser padre. Deus, porém, tinha outros
planos para sua vida. No início de 1983, trabalhando em uma ótica,
entrou em contato com alguns seminaristas do cursos de teologia do
Seminário Batista. Na ocasião foi convidado para uma partida de futsal,
que era seu esporte preferido.Depois da partida, um dos seminaristas
lhe ofereceu um curso bíblico.

A princípio ele recusou, por ser coisa dos “crentes”. Mas o rapaz
insistiu e foi muito persuasivo, mostrando que era um cursos da Bíblia
até que aceitou. Fez o curso “Caminho de Paz” e em 29 de agosto do
mesmo ano entregou sua vida a Deus, confiando em Jesus como seu
Salvador e Senhor. Bibiano participou alguns anos de uma Igreja Batis-
ta na cidade de Juazeiro do Norte-CE e acabou sendo chamado para o
ministério. Formou-se em teologia e o seu chamado foi para administrar
os cursos Fonte de Luz aqui no Brasil. Fundou, ao mesmo tempo, a

Tudo pronto para a Terceira
Conferência Fiel  para Jovens ,
que acontecerá nos dias 18 a 22
de julho de 2005 no Hotel Fazenda
Vale dos Cedros, Paraibuna-SP.

Os três preletores, Adauto
José Lourenço, Jader Borges Fi-
lho e Marcos Granconato já estão
com suas palestras prontas para
abordarem os sub temas do even-
to que incentiva os jovens cren-
tes a viverem a diferença. O tema
“Viva a Diferença”,  que se ba-
seia em uma exposição dos pa-
drões bíblicos em oposição aos
valores do mundo moderno, será
o grande desafio deste ano.

As “tsunamis”, ondas gigan-
tes da Ásia, deram ao mundo uma
pequena amostra dos juízos vin-
douros anunciados no Apocalipse,
que atingirão toda a humanidade.
Em nosso tempo porém, prefere-
se ouvir boas notícias, que pro-
duzam satisfação e venham de
encontro ao desejo natural de
bem-estar e diversão. Por isso, há
multidões que buscam milagres e
encontram um amplo leque de ofer-
tas sedutoras.

De que, porém, consistem os
verdadeiros milagres? Sem dúvi-
da, que seres humanos, espiritu-
almente mortos em pecados e
transgressões, revivem através
do poder de Deus, ouvindo o Evan-
gelho! É admirável vivermos nesta
época especial em que a  Igreja
de Jesus está sendo formada para
o arrebatamento, quando, então,

No período de 21 a 24 de julho
de 2005, a Associação das Igre-
jas Batistas Regulares do Ceará –
AIBRECE, estará reunida para a
realização da 55ª Assembléia. O
evento, que terá lugar no Acam-
pamento Batista Peniel em Iguatu
CE, abordará o tema, “Aperfei-
çoando os Santos”,  procuran-
do estabelecer a visão e edificar
os alicerces (Ef  4:12).

O preletor, Dr. David L

Dawson, é o fundador do Ministé-
rio Aperfeiçoando os Santos e tem
estado envolvido no treinamento
dos crentes nas últimas quatro
décadas.

David é, além de professor
experiente e conferencista eficaz,
um grande comunicador das ver-
dades que edificam e equipam os
santos para o desempenho do
ministério. Ele ensinou Aperfeiço-
ando os Santos no Seminário Ba-

tista Fundamentalista de Denver,
na Faculdade Bíblica de Dallas, e
no Southwestern Baptist
Theological Seminary, auxiliado
pelo Dr. Roy Fish.

Por vinte anos dirigiu o inter-
nato para treinamento de obreiros
no Campo de Educação do Semi-
nário Teológico de Dallas.

O auge do seu ministério foi
quando atuou como diretor do
National Director for The

Navigators por vinte anos em
Singapura onde desenvolveu o
curso “Aperfeiçoando os San-
tos”.

David é casado com Mary e
tem quatro filhos. Reside atual-
mente em Dallas nos Texas e viaja
extensivamente por toda a Améri-
ca, Ásia, Europa, e bloco oriental
da África em cooperação com
agências missionárias, entre elas,
a ABWE.

Aperfeiçoando os Santos

Viva a Diferença!

Alguns dos temas desenvol-
vidos, entre outros, serão estes:
“Códigos Secretos: a teoria da in-
formação”, “Ciência e Fé... se Mis-
turam?”, “Animais rejeitados pela
Arca de Noé, que foram parar na
Igreja”, “Fatores que Provocam
Desvios na Fé”, “A mentalidade do
Mundo: Essência da Carnalidade”,
“Os Contrastes entre a Sabedoria
do Mundo e a Mensagem da Cruz”.

O prazo máximo para inscri-
ções é o dia primeiro de julho, en-
quanto houver vagas.

Contatos E-mail:
christiane@editorafiel.com.br

ou telefone (12) 3936-2529.

VIII Congresso

o Senhor literalmente voltará a tra-
tar com a Nação de Israel.

Mas, mesmo hoje, durante a
dispensação da graça, já pode-
mos perceber o cumprimento de
profecias que tratam especial-
mente do renascimento da Nação
Eterna – Israel!

Neste ano, a missão Chama-
da da Meia-Noite , ao realizar o
seu VIII Congresso Sobre a
Palavra Profética , o tema abor-
dado será: “O milagre da Pro-
fecia”.  Os palestantes serão:
Dave Hunt e Arno Froese (EUA),
Norbert Lieth (Suíça), Samuel F. M
Costa e Reinhold Federolf (Bra-
sil). O local será o |Hotel Nacional
Inn Vilage, em Poços de Caldas-
MG. A data : 24 a 27  outrubro.

Para maiores informações:
www.chamada.com.br , ou pelo
telefone 0300-789-5152.

�Fonte de Luz�

Primeira Igreja Batista Fonte de
Luz.

O propósito do pastor
Bibiano é colocar esta ferra-
menta de evangelização e
edificação disponível a cada
Igreja Batista Fundamentalista
no Brasil Ele é missionário da
MAB-Missão Auxiliadora Batis-
ta, casado com dona Ivonete
Martins Bibiano com quem teve
três filhos. Ellen(21). Fábio (19)
e Anne (18) e todos estão ser-
vindo ao Senhor.

Para contatos:
Caixa Postal 51- CEP-63.011-970

Juazeiro do Norte-CE.
antoniobibiano@ zipmail.com.br.

Telefone (88) 3521-5473. Pr. Antônio B. Sobrinho -
Juazeiro do Norte - CE


