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Todo dia morrem aproximadamente 55 mil
pessoas no mundo sem conhecer a Jesus.
Há 24.000 povos no mundo e ainda faltam
8.000 para serem alcançados. Há 6.809 lín-
guas faladas no mundo e 4.500 delas não têm
nenhuma porção da Bíblia traduzida.

Não há dúvida de que as necessidades
de novos missionários em diversas regiões
do planeta é bem maior do que no Brasil. Mas
como batistas fundamentalistas, carecemos
de uma estratégia devido, principalmente ao
fato de estarmos vivendo um momento em que
precisamos implantar igrejas em nosso país.

Segundo estimativas, temos aproximada-

A história do Ministério Batista Fundamen-
tal  começou com a implantação da Igreja Ba-
tista Fundamental do Bairro Tristeza, Porto Ale-
gre RS pelo Pr. Roger Atlas Crowder e familia.
Os primeiros cultos foram realizados no dia
sete de setembro de 1988, com cinco novos
convertidos presentes, além de outros visitan-
tes. Durante os próximos quatro anos, o Se-
nhor abençoou muito e sustentou o ministério
em tempos de dificuldades e tentações.

Dois eventos significativos se destacaram
no ano de 1992. O primeiro aconteceu em ju-
nho com a chegada da família do Pr. Michael
Ring. Ele, sua esposa Tammy e suas crianças,
Nathan, Natalie, Noel, e Nicholas chegaram
para trabalhar com Pr. Roger. O segundo even-
to foi o início da construção do novo salão para
a Igreja em outubro. Pr. Roger nunca imaginou
que o projeto de construção se estenderia pe-
los próximos treze anos.

O Senhor começou a expansão do ministério
em 1994, com a implantação de uma segunda
igreja, no bairro Ponta Grossa, sob a liderança
do Pastor Michael. No mês de maio de 1995 o
ministério se estendeu para a cidade de Santa
Maria e no mês de junho de 1996, a equipe assu-
miu uma igreja na cidade de Canoas. Ao mesmo
tempo, o Senhor estava aumentando a equipe
ministerial com a chegada de duas missionárias,
Kimberly Himerl e Joyce Bohlman e dois outros
casais, Jeffery e Althea Nordquist e Gary e Yvonne
Trometer com um  casal de filhos, Tyler e Tiffany.
Com os membros adicionais da equipe, o Se-
nhor continuou abençoando e aumentando o mi-

No dia 16 de julho de 2005, às 16 horas,
acontecerá o culto de dedicação da nova sede
da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil.

O preletor será o Rev. Paul Rowland, re-
presentante  Internacional da SBTB e Diretor
Executivo da Trinitarian Bible  Society.

O evento terá lugar à Rua Júlio de
Castilhos, 108, Belenzinho, São Paulo SP. Logo
após a realização do culto, será servido um
coquetel de inauguração.

Contatos com a SBTB (11) 3105-7181 e
Fax (11) 3107-3775.

Nos dias 26 a 28 de agosto de 2005 a
Missão Asas de Socorro  comemorará 50
anos de Brasil. Meio século de serviços pres-
tados à obra missionária brasileira, princi-
palmente nas regiões de difícil acesso onde
os missionários e o povo literalmente preci-
sam de socorro.

Coroando de
êxito sua trajetó-
ria, a Missão
Asas de Socor-
ro  foi agraciada
com o IX Prê-
mio “Bem Efici-
ente” 2005  que
tem como obje-
tivo reconhecer
p u b l i c a m e n t e
as ent idades

que demonstraram trabalho e desempenho
nas suas áreas de atuação, dento de uma
estrutura profissional e competente, operan-
do com custos administrativos baixos, com
transparência e supervisão externa, de for-
ma a garantir sua perpetuação como enti-
dade beneficente.

Foram 50 entidades premiadas que ser-
vem como exemplos de um número bem
maior de organizações sérias. Mais detalhes
no site www.melhores.com.br

Entre 1986 e 2006 terão passados 20 anos.
Em 1986 a cidade de Ribeirão Preto SP, hospe-
dou o I Congresso Batista de  Fundamentalismo
Bíblico . Em 1990 foi a vez de Dourados MS. Em
1991 foi a vez de Franca SP e em 1995 aconte-
ceu o Quarto Congresso , outra vez em Ribeirão
Preto SP. Em 2003 foi a vez da cidade de São
Paulo, na Igreja Batista Esperança.

Nos dias 6 a 9 de fevereiro de 2006 será a
vez da cidade de Porto Alegre-RS, a maior ci-
dade do sul do Brasil com uma população de
um milhão e meio de habitantes. Diversos
outros congressos de cunho fundamentalista
aconteceram em Cuiabá MT , um em Brasília
DF e dois em Manaus AM, mas com propósi-
tos diferenciados.

Leia mais na página 3

Nova Sede da SBTB

Fundamentalismo Bíblico

Asas do Socorro
50 Anos

MinistérioBatistaFundamental doRioGrandedoSul

No pastorado da Primeira Igreja Batista Regular de Campinas
há pouco mais e cinco anos, o Pr. Luciano Martins dá seqüência a
este ministério onde tem atuado vários servos de Deus desde a
sua fundação em 1954 através do trabalho dos missionários
Donald Judson e Melburne Hernest Guthbert. Pr. Luciano e sua
esposa Guaianaí formaram-se pelo Instituto Batista Maranata em
Marilândia do Sul PR.

 Nos dias 25 e 26 de junho último a igreja comemorou 51
anos, oportunidade em que realizou-se uma série de conferênci-
as com o Pr. Carlos Alberto Moraes. Leia mais na página 4.

PIB Regular de
Campinas - 51 Anos

Contagem Regressiva
Estamos agora contando os

dias para o início do Segundo
Congresso  Missi-
onár io Bat ista
Fundamentalista
que está trazendo
ao Brasi l  o Pr.
James A Vineyard,
da Windsor Hi l l
Baptist Church de
Oklahoma City-
Ok, nos Estados
Unidos.

Pr. Vineyard já
pastoreou Igrejas
Batistas Bíblicas
e Independentes
e atualmente a
Windsor Hi l l
Bapt ist  Church
apóia 456 proje-
tos missionários
entre os três principais grupos ba-
tistas fundamentalistas, Indepen-
dentes, Regulares e Bíblicos, sen-
do que 18 desses missionários
atuam aqui no Brasil.

A igreja atualmente com 1.800
membros, está presente em 72
países que recebem missionári-
os por ela apoiados. Com certe-

Pr. James A. Vineyard
Pr. Luciano com a esposa Guaianaí e os filhos,

Luciano M. Filho (4) e Lorena (6 meses).

za, as três noites de pregações
do Pr. Vineyard servirão de desa-

f io e inspiração
para os pastores
presentes.

Do Brasil tere-
mos seis prele-
tores dos mesmos
três principais mo-
vimentos batistas
fundamentalistas.
Dos Independen-
tes, os pastores,
Luizmar Peixoto e
Paulo Castelan; dos
Bíblicos, Marcelo
Silva e Ebenézer
Rodrigues e dos
Regulares, Paulo
Bondezan e Pedro
Evaristo.

Ainda há tempo
para participar. Entre em contato
com o escritório da AMI em São
Bernanrdo do Campo-SP, e-mail:
missaoami@ bol.com.br telefone
(11) 4123-0002 e fale com Pr. An-
tonio ou dona Cristina. O período
do evento: 2 a 5 de agosto de
2005. O local: Hotel  Majestic em
Águas de Lindóia-SP.

mente mil e duzentas igrejas de posição ba-
tista fundamentalista espalhadas pelos 26
estados e Distrito Federal, somando-se os
Independentes, Bíblicos, Regulares entre ou-
tros grupos menores. Mas , estratégicamente
não há muitos esforços conjuntos para o tra-
balho missionário devido, principalmente, a
uma herança da América do Norte que trans-
fere para o Brasil as divisões de lá. Um dos
distintivos de todos os batistas
fundamentalistas é a autônomia e indepen-
dência das igrejas locais. Essa bandeira é
forte devido ao fato de algumas convenções e
organizações nos Estados Unidos terem ten-

tado impor-se à independência das igrejas
locais, o que motivou o surgimento das igre-
jas Independentes, Regulares e Bíblicas como
movimentos e não como denominações.

Nos Estados Unidos, as Igrejas Batistas
Fundamentalistas se destacaram pela ênfa-
se na prática de implantação de novas igrejas
e missões mundiais. Em novembro de 1984,
em matéria publicada neste jornal, o missio-
nário Jaime W. Rose declarou que, “nos EUA,
nos últimos cinqüenta anos, dez mil igrejas
batistas independentes foram fundadas e, no
Sul dos EUA as maiores igrejas são dos Ba-
tistas Independentes”. (Continua na pág. 5)

nistério, dando mais frutos. No ano de 2000 o
Pastor Jeffery começou uma igreja na cidade de
Alvorada. No ano seguinte, em 2001, teve início
o ministério na cidade de Júlio de Castilhos. No
ano de 2002 nasceram mais dois ministérios,
um na cidade de São Sepé, no mês de junho e
outro na cidade de Guaíba no mês de novem-

bro. Em 2003 foi iniciado o ministério no bairro
Partenon em Porto Alegre. A grande benção foi
que as quatro últimas adições ao ministério, fo-
ram feitas com pastores brasileiros, treinados
no próprio Instituto Bíblico e consagrados pela
Igreja Batista Fundamental.

(Continua na Página 4)

Fachada do Seminário Batista Fundamental em Porto Alegre-RS
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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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“Esmaga-nos menos a
fadiga real do que a idéia

que dela fazemos”
(M.F.Quintiliano ).

Separação Entre
Igreja e Estado

Acampamento OANSE
Dias 11 a 15 de julho acontece o Acampamento

OANSE-2005  nas dependências do Acampamento
Harmonia em Araçatuba SP. O evento conta com a
presença de um grupo de líderes OANSE  dos Esta-
dos Unidos que fazem parte do MIT-Missionários
em Treinamento . A responsabilidade do evento é
dos missionários Samuel e Crist ina, e-mai l :
samuel@oanse.org.br

O dia 23 de abril de 2005 entrou
para a história do nosso país quan-
do o juiz da 12ª Vara, Sérgio Men-
donça de Araújo, concedeu liminar
favorável aos noivos, Úrsula Lince
de Almeida Alfonso e Paulo
Henrique de Oliveira Andrade, ga-
rantindo que a cerimônia religiosa
do enlace matrimonial fosse reali-
zada no templo da Primeira Igreja
Batista de Goiânia, contrariando a
decisão da igreja de não realizar a
cerimônia devido à gravidez da noi-
va.

Além de ter sido uma decisão
que fere a Constituição Brasileira
que assegura a liberdade religio-
sa e a separação entre igreja e es-
tado, houve como agravante, o ar-
rombamento do templo. A oficiala
de justiça, Célia Fallone, não con-
seguindo encontrar os represen-
tantes legais da igreja, abriu o tem-
plo com ajuda de um chaveiro, rea-
lizaram a cerimônia com ajuda de
um pastor de outra igreja e depois
fecharam novamente o mesmo. No
jornal Diário da Manhã do dia 26
de abril de 2005 a oficiala  de justi-
ça  declarou que as ordens eram
explícitas: “Se alguém impedisse
o casamento, tinha ordem de pri-
são em flagrante”.

Independentemente dos trâmi-
tes legais ou ilegais acerca do ocor-
rido, o que deve levar-nos a ficar

JUBBESP
Dia 02 de julho aconteceu a reunião dos pastores da

Junta Batista Bíblica do  Estado de São Paulo  sob a presi-
dência do Pr. Roberto C. Brito. A hospedagem da reunião
foi da Igreja Cristã Batista Bíblica de Santa Branca SP lide-
rada pelo Pr. Esdras Moreno Pintor. As próximas reuniões
serão nos dias 03 de setembro na Igreja Batista Shalon e
05 de novembro no Templo Batista Bíblico Vila das Mercês,
São Paulo SP. Maiores informações: www.cbbn.org.br

em alerta é o fato da possível per-
da de liberdade religiosa. Desde a
promulgação da Constituição Re-
publicana de 1891, o Brasil deixou
de ser um Estado confessional e
passou a ser um Estado laico. Isso
quer dizer que os três poderes, Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário es-
tão constitucionalmente proibidos
de professar, influenciar, ser influ-
enciado, favorecer, prejudicar, fi-
nanciar, qualquer vertente religio-
sa, independentemente da quanti-
dade de fiéis, tempo de existência,
ou do patrimônio que uma religião
possua. Todas as manifestações
de religiosidade ou credos, seja
católico, evangélico, espírita, ju-
deu, muçulmano, oriental, maçôni-
co, ateu... Ou seja, em questão de
fé, todos gozam de plena liberda-
de e proteção do Estado.

Nós cristãos batistas sempre
lutamos pela liberdade dos povos
e muitos dos nossos irmãos mor-
reram na defesa da liberdade de
culto. Como cidadãos, somos en-
sinados pela Palavra de Deus a
respeitar as autoridades constituí-
das. Portanto, entendemos que, en-
quanto cidadãos devemos subme-
ter-nos à ordem jurídica vigente e,
por isso, nossas igrejas são legal-
mente organizadas como pessoa
jurídica de direito privado. A lei nos
garante a liberdade de auto-regu-

lamentação através do Estatuto
Social e do Regimento Interno.

Devemos manifestar-nos,
dentro da lei e da ordem, para que
se cumpra a lei e sejam mantidas
as conquistas de liberdade que al-
cançamos como povo e nação. O
que queremos é manter a liber-
dade de pregar a Palavra de Deus
em um Estado livre.

Como cristãos ficaremos sem-
pre com a Bíblia como única regra
de fé. O Estado pode alterar as
leis como quiser, mas a imutável
Palavra de Deus não pode ser al-
terada. Assim, naquilo em que os
homens contrariarem a Palavra de
Deus, teremos que proceder como
procederam os nossos irmãos
primitivos que, em meio às per-
seguições, assim oravam: “...ó
Senhor, olha para as suas amea-
ças, e concede aos teus servos
que falem com toda a ousadia a
tua palavra...” (At-4:29), e respon-
der como Pedro e os apóstolos:
“Mais importa obedecer a Deus
do que aos homens”  (At.5:29).

A razão básica das persegui-
ções aos cristãos em todos os
tempos foi a firmeza com que en-
frentaram aqueles que, dizendo-
se cristãos, aliaram-se ao Esta-
do para aprovar leis que contrari-
avam os princípios da Palavra de
Deus.

“Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muito,
nos aproxima” (Louis Pasteur ).

“Todos os grandes impéri-
os do futuro serão impérios da
mente” (Winston Churchill )

“Os grandes homens, os
mais sábios, são sempre
modestos e discretos” (Margaret Fuller ).

“Rumores crescem à medida que caminham”
(Virgílio ).

“A mudança transforma a maneira como pensa-
mos em mudança” (Alvin Toffer ).

“Não passa um filete de água pura num cano de
esgoto” (Roberto Jefferson ).

“A probabilidade de você entrar no supermer-
cado para comprar pão e sair só com ele é de 1

em 3 bilhões” (Erma Bombeck ).

“As Escrituras nos ensinam
a melhor forma de viver, a forma
mais nobre de sofrer, e a forma
mais confortável  de morrer”
(John Flavel ).

“A verdade de Deus sempre concorda consigo
mesma” (Richard Sibbes ).

“A ignorância muito mais que o saber, produz
convicção” (Charles Darwin ).

“O homem justo e honrado é aquele que mede
seus direitos com a régua dos seus deveres”
(Lacordaire ).

1. Comece deixando de  orar por ele.
2. Na igreja, passe a plantar fofocas e intrigas, a respeito dele,

assim cada um se preocupará com banalidades e se esquecerá da
obra a ser realizada.

3. Se você for pastor, jamais pregue a respeito de  missões, afinal
esta responsabilidade não é sua .

4. Sinta muita vontade de escrever, mas nunca escreva, afinal você
“não tem tempo”!

5. Se por acaso não resistir a tentação de escrever, escreva, mas
sempre cobrando dele alguma coisa, por exemplo: quantas almas
ganhou?

6. Esqueça datas importantes, como o aniversário de nascimento
dele, da esposa e dos filhos.

7. Nunca demonstre seu amor por ele.
8. Nunca envie uma mensagem de ânimo, afinal todo missionári-

os é um “super crente” e, portanto, não precisa dessas coisas.
9. Mantenha o seguinte pensamento: todo missionário precisa

passar fome para atingir o “êxtase espiritual” como se ele fosse um
guru indiano.

10.Pare imediatamente de contribuir financeiramente, pois além
das suas prioridades você já viu em algum lugar a expressão: “o mis-
sionários vive pela fé”.

Se você acha muito trabalhoso praticar todas estas
sugestões, então escolha apenas duas ou três e em breve

o missionários estará morto!

10 Maneiras práticas de
matar um missionário

Num futuro não muito dis-
tante, as Nações Unidas ou ou-
tro tipo de Governo Mundial, po-
derá ser tentado a colocar a
milenar cidade de Jerusalém
num regime conhecido como
“Corpus Separatum”  sob go-
verno internacional especial. As
fronteiras desta “cidade-esta-
do”, seriam na parte oriental a
comunidade de Abu Dis, na par-
te meridional a cidade de
Belém. Na ocidental Ein Karim
e Motsa e na setentr ional
Shu’Fat. Seriam respeitadas as
religiões que consideram Jeru-
salém sua cidade santa. Seria
criada uma polícia especial para
a proteção dos lugares sagra-
dos. As eleições legislativas
seriam por sufrágio universal
com uma representação pro-
porcional, com direito de veto de
seu governante indicado pelas
Nações Unidas ou outro
“Fórum” mundial. As línguas ofi-
c iais ser iam o árabe e o
hebraico. A cidadania seria con-
cedida a “Ipso Facto”  a todos
os residentes permanentes,
menos aos que renunciassem
a ela. Jerusalém, assim como
o Vaticano teria a sua própria
representação consular no ex-
terior.

A liberdade de religião, cons-

A Internacionalização de Jerusalém
ciência, palavra e imprensa de-
veria ser assegurada a todos (!).
Na 128ª sessão plenária das
Nações Unidas em 29  de novem-
bro de 1947 foi tratada a “Ques-
tão palestina”, na qual foram da-
dos os primeiros passos para
uma eventual internacionalização
de Jerusalém.

O recém-criado Estado de Is-
rael em 1948, aceitou em tese
esta internacionalização, mas em
vez do “Corpus Separatum”  pre-
feriu manter controle sobre a ci-
dade. Para Israel esta situação
colocaria em perigo sua seguran-
ça nacional. É evidente que Jeru-
salém é foco de uma grande ten-
são mundial. Dificilmente opini-
ões milenares poderão ser anu-
ladas e uma imposição à força de
um estatuto de internaciona-
lização poderia trazer um dramá-
tico e inesperado final. Israelen-
ses, árabes, cristãos, União Eu-
ropéia e Nações Unidas neces-
sitarão de muita sabedoria par
evitar mais derramamento de
sangue neste lugar tão importan-
te para toda a humanidade. É na-
tural  que para Israel ,  uma
internacionalização de Jerusa-
lém soa de forma estranha, para
os americanos no caso de Nova
Iorque e para os franceses, no
caso de Paris.

Luiz J. Gintner - luizgintner@bol.com.br
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Podemos andar de um texto a outro das Escrituras,
mas, sem qualquer dúvida, pararemos em Jesus como o
modelo mor em todas as áreas da vida. No campo da
liderança, Jesus é nosso modelo também.

Em primeiro lugar, Jesus é modelo de coragem . Mas
não coragem para fazer qualquer coisa. Jesus nunca assu-
miu uma liberdade sem responsabilidade. Ele tinha cora-
gem para fazer o que ele tinha que fazer diante do Pai.

Seu principal convite era: “Segue-me” (Jo 1.43). Ele
não fazia grandes promessas. Ele não usava de  influên-
cia para promover sua causa. Jesus não teve apreço para
com a liderança decadente. Mas fez o que tinha que fazer
(Mt 7.28-29).

Ele teve coragem para não transigir princípios. Isso
quer dizer que ele nunca negociou sua consciência em
busca de poder. Sua meta de treinar homens com caráter
sólido e dependência do Pai sempre foram mantidas,
mesmo ao custo de muita perseguição. O resultado de
tal determinação é inegável para nós.

A coragem de Jesus inspirou seus discípulos na sua
fé em Deus (Jo 14.1-6). Eles deviam ser revestidos de
coragem para proclamar a verdade sem medo, a fazer o
que é certo independente das conseqüências.

A liderança do povo de Deus precisa saber que as
decisões ela toma têm que mirar a glória de Deus em
primeiro lugar. Fazer o que Deus quer tem que ser a prio-
ridade máxima de sua vida (Gl 6.10). Se não, a Igreja de
Cristo virará um mercado persa onde cada um negocia o
produto que desejar.

Em segundo lugar, Jesus é nosso modelo de bonda-
de. Jesus abraçou crianças e as trouxe para seu colo.
Jesus se compadeceu de uma mulher acusada de adul-
tério. Jesus se compadeceu de um pai que havia perdido
sua filha, fazendo com que ela ressuscitasse. Também
se compadeceu da mulher que perdera seu filho único,
ressuscitando-o e o devolvendo à mãe.

Entretanto, talvez o maior exemplo de bondade de Je-
sus foi desenvolver onze homens para liderarem a Igreja
de Deus, depois de sua partida. Paulo passou essa re-
comendação a Timóteo. Ele devia ver homens fiéis e ca-
pazes para receber instrução e transmiti-la a outros. Ins-
truir futuros líderes de forma paciente fará grande dife-
rença no presente e futuro da igreja.

Nisso temos quero fazer reforço – o líder deve ser
alguém com capacidade de treinar outros. E ele deve fa-
zer isso sistematicamente.

Em terceiro lugar, Jesus era um líder  preso à autori-
dade das Escrituras, mas, ao mesmo tempo, livre dos
costumes religiosos de seu tempo . Ele fez o bem, mes-
mo que as regras dissessem o contrário (Jo 5.1-10). Je-
sus colocou a misericórdia e a compaixão na frente das
leis da tradição dos homens de seu povo.

O judeu ortodoxo tinha 613 obrigações diárias. Eles
as dividiram entre 258 obrigações diárias chamadas pe-
sadas e 365 preceitos chamados leves. A quebra das
regras leves não implicava em penalidade muito pesa-
da. Veja que Jesus voltou às bases no Sermão do Monte
(Mt 5.27-44).

Onde, então, buscar inspiração para o exercício do
ministério de liderança? Em Jesus. Ele deve ser a fonte
de inspiração e modelo a seguir para aqueles que têm
sido capacitados por Deus para liderarem seu povo.

Com muita freqüência
noto os crentes citando 1
Samuel 7:12: “Até aqui nos
ajudou o Senhor” ao darem
testemunho das bênçãos
recebidas. A impressão que
se tem é que, a evidência da
bênção do crente ancorada
no termo Ebenézer está mui-
to distante da realidade que
este verso enfatiza.

Isto acontece porque o
crente tem o costume de fa-
zer a aplicação  da Palavra
de Deus sem passar pelo fil-
tro da interpretação .

O verso em questão está
dentro de um contexto que
precisa ser conhecido para
não se fazer uma aplicação
desprovida de convicção
quando se quer dar força ao
que Deus faz na vida do cren-
te.

Israel nesta época es-
tava gemendo sob o jugo
dos fi l isteus como conse-
qüência da desobediência
à Aliança Deuteronômica.
Uma leitura no verso 3 re-
vela que a idolatria t inha
tomado conta do coração
dos  f i l hos  de  I s rae l ,  ao
ponto deles estarem ado-
rando os deuses estran-
geiros bem como as ima-
gens de Astarote.

Samuel chamou-os a
confissão dos seus pecados
terríveis, ao arrependimento,

Nos dias 6 a 9 de feverei-
ro de 2006, a cidade de Por-
to Alegre RS, hospedará o VI
Congresso Bat ista de
Fundamentalismo Bíblico ,
no Hotel Plaza S.Rafael. A co-
missão organizadora, lidera-
da pelo Dr.  Roger At las
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Pr. Flávio Ezaledo

ao jejum e o conseqüente
abandono das práticas pa-
gãs (v.4-6).

Quando os Filisteus sou-
beram que eles estavam
reunidos em Mispa saíram
afim de combatê-los enten-
dendo que a reunião fosse
uma rebelião para guerrear
contra eles e não uma reu-
nião de acerto com Deus (7).

O fato é que o expediente
serviu como a ação divina
imediata em resposta a ati-
tude da nação arrependida.
O combater dos Filisteus a
Israel era parte do plano so-
berano de Deus para lidar
com o inimigo opressor.

Os Filhos de Israel quan-
do souberam que os
Filisteus vinham combatê-
los ficaram com muito medo
(v.8) e pediram para que
Samuel não cessasse de
clamar ao Senhor por eles.

Samuel então, ofereceu
um sacrifício ao Senhor e
clamou em favor de Israel
(v.9). O resultado da atitude
conjunta do arrependimento
de Israel e a intercessão de
Samuel foi a intervenção di-
vina imediata sobre o exérci-
to dos Filisteus, que com um
trovão estrondoso os fez fu-
gir em pânico (v.10).

Com este pano de fundo
é que se pode dar significa-
do a EBENEZER.  A maneira

como este termo aparece
em nossas versões não é o
que o original Hebraico diz.
A maneira como está no Por-
tuguês transmite a idéia, ou
seja, a junção das duas pa-
lavras. A primeira, que se lê
éven,  significando Pedra, e
a segunda, que se lê, ézer,
significando ajuda, auxílio.

No Hebraico quando diz
que Samuel pegou uma pe-
dra e a ergueu entre Mispa e
Sem; e deu-lhe o nome de
Ebenézer, dizendo: “Até aqui
nos ajudou o Senhor”, infor-
ma que Samuel deu o nome
à pedra de: ében ha azer
(transliterado), que significa
Pedra de Ajuda .

 Samuel levantou um
monumento no meio do ca-
minho que ligava as duas
cidades de Sem e Mispa
para servir de Memorial  aos
filhos de Israel, afim de que
todas as vezes que eles pas-
sassem por ali e vissem a
pedra, se lembrassem do
grande livramento que o Se-
nhor fez em ajudá-los.

A ajuda do Senhor veio
após: 1) Os filhos de Israel
reconhecerem que eles es-
tavam adorando outros deu-
ses, 2) Abandonarem as prá-
ticas pagãs através de um
arrependimento genuíno e 3)
Confiarem plenamente no
instrumento da revelação de

Deus para suas vidas, que
era o profeta Samuel.

Os crentes antes de ci-
tarem até aqui nos ajudou
o Senhor deveriam avaliar
suas vidas para saberem
se ajuda que eles tiveram
foi o resultado destes três
passos, ou seja, reconhe-
cimento, abandono e con-
fiança plena na Palavra de
Deus .

A razão porque os testemu-
nhos dados não se tornam um
marco efetivo na vida da igreja
é porque não vem acompa-
nhado de atitudes corretas,
mas, se tratam de empreen-
dimentos realizados pelos
crentes mesmo com suas vi-
das distantes do Senhor.

Os Testemunhos deveri-
am ser pedras levantadas
nas vidas dos crentes e da
Igreja que os fizessem lem-
brar sempre da ajuda  que o
Senhor deu. Somente assim
Ebenézer passará a ter um
grande significado na vida dos
crentes e da Igreja de Deus.

O autor é pastor da IBR da
Fé em S. J. dos Campos  SP;
Mestrando em TB pelo
SBPV;
Presidente da ABCB;
Professor de Grego,
Hebraico e Exegese  do NT
no CETV.
Flavio.ezaledo@uol.com.br

Jesus � O Modelo
Para Liderança

de 2004, ficou decidido que
este ano o evento seria rea-
lizado em Porto Alegre.

A capital gaúcha foi esco-
lhida por estar sediando nos
dias 14 a 23 do mesmo mês
de fevereiro a nona assem-
bléia geral, do Conselho
Mundial das Igrejas , o mais
alto órgão legislativo do CMI
que acontece a cada sete
anos em diferentes lugares
do mundo.

VI Congresso Batista de Fundamentalismo Bíblico

Crowder, estará concluindo
os preparativos para divulga-
ção até final deste mês de
julho e abrindo as inscrições.

No encerramento do últi-
mo congresso, que foi reali-
zado em São Paulo-SP, no
período e 19 a 22 de maio

O CMI , carro-chefe do
ecumenismo mundial  do
lado não católico, congrega
mais de 340 denominações
em cerca de 100 países, re-
presentando cerca de 550
milhões de pessoas. Os
organizadores pretendem
reunir cerca de quatro mil
pessoas no evento. Como
batistas fundamentalistas ,
estamos convocando os
pastores, missionários e os
irmãos de todo o Brasil a
participarem deste Congres-
so Batista Fundamentalista
Bíblico  mostrando que não
somos ecumênicos e repu-
diamos o CMI.

Os outros cinco congres-
sos internacionais  aqui no
Brasil aconteceram nas cida-
des de Ribeirão Preto-SP (2)
em 1986 e 1995, Dourados
MS em 1990, Franca SP em
1991 Em 2003 foi a vez do
Congresso acontecer na ci-
dade de São Paulo SP, na
Igreja Batista Esperança.

Produzir folhetos que vi-
sem a propagação do evan-
gelho será sempre o nosso
compromisso. Folhetos que
sejam verdadeiros instru-
mentos 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

O colunista é pastor da IBR de Tucuruvi - S. Paulo
e diretor do SEBARSP

Vista parcial de Porto Alegre-RS
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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.

Mas o Senhor estava para fazer
algo maior ainda através do Minis-
tério Batista Fundamental  do Rio
Grande do Sul. Durante o ano 1995,
enquanto estava sendo construído
o templo um outro prédio grande
estava sendo erguido na rua atrás
da igreja. Enquanto cinco ou seis
homens trabalhavam na igreja, trin-
ta ou trinta e cinco homens traba-
lhavam naquele outro prédio. Aque-
le prédio era um asilo da Socieda-
de Espírita Alan Kardec. Depois de
apenas oito meses, eles termina-
ram a construção. Nos próximos
cinco anos aquele prédio, embora
acabado, não estava sendo usa-
do. Deus estava fazendo algo que
ninguém podia imaginar.

No mês de agosto de 2002, Pr.
Roger ficou sabendo que o prédio
dos espíritas estava à venda. A
equipe missionária entrou no pré-
dio pela primeira vez no segundo
dia de setembro e descobriu que o
mesmo estava completamente
mobiliado, e nunca fora usado. O
Senhor reservou aquele lugar por
seis anos, até que ele estivesse
pronto para dá-lo à equipe do Mi-
nistério Batista  Fundamental.  Se-
gunda-feira, dia 9 de setembro de
2002, foi feito uma proposta para
comprar o prédio por um preço me-
nor do que o custo para construí-lo e
sem pagar a comissão sobre a ven-
da. Dia onze de setembro de 2002, a
Sociedade Espírita Alan Kardec acei-
tou a proposta, dando um prazo de
12 meses para que fosse efetuado
o pagamento. Deus, na Sua graça,
deu mais que R$900.000,00 para
comprar o prédio, pagar todas as

Na edição de junho último, co-
metemos um erro de revisão na
primeira página do Jornal  de
Apoio . A matéria sobre o IX Encon-
tro Anual de mulheres das igrejas
Batistas Fundamentalistas da Re-
gião Nordeste do Estado de São
Paulo realizada em Batatais, reu-
niu 280 mulheres. A foto logo abai-
xo da manchete, mostrava boa par-
te das participantes mas a man-
chete, em vermelho dizia: “Encon-
tro  reúne  28 mulheres”  O erro de
revisão aconteceu na quantidade:
no lugar de 280 apareceu 28.

Durante as duas semanas se-
guintes recebemos dezenas de

A Primeira Igreja Batista Regu-
lar de Campinas SP, liderada pelo
Pr. Luciano Martins, comemorou 51
anos de fundação nos dias 25 e 26
de junho último.

A igreja que tem uma
membresia de 150 pessoas, man-
tém duas congregações, uma no
Jardim Lisa com 7 anos e outra na
cidade de Mogi-Mirim, com 2 anos.
A IBR do Jd. Lisa é liderada pelo
Pr. Paulo César e a PIBR de Mogi-
Mirim, pelo Pr. Edivaldo. A freqüên-
cia média em Jd. Lisa é de 70 pes-
soas e Mogi-Mirim, 20. O projeto da
igreja é envolver cada nova congre-
gação em novos projetos conjun-
tos de implantação de novas igre-

Recentemente, uma mãe pediu-me para conversar com o seu
filho, um adolescente da 8a  série.  Ela estava preocupada porque
o garoto não se enturmava na escola e era  mal visto pelos outros
alunos. Abordei-o e descobri a razão.  Aurélio (nome fictício),
afirmou que tinha objetivos diferentes dos seus colegas. Seus
interesses pelos estudos distanciavam-no dos demais.

- O que você gosta de ler?
-  Washington Post,  New York Times e outros, de prefe-

rência britânicos.
- O que mais além dessas leituras?
- Prefiro a literatura inglesa, por exemplo:  Oscar Wilde,

O retrato de Dorian Gray,
- Qual é a sua matéria  favorita?
- Lingüística. Gosto de estudar inglês, francês e a língua

Celta.
Pelo fato  do garoto cursar o nível fundamental, fiquei muito

surpreso, descobri que  ele  fazia incursões na biblioteca ameri-
cana de Harvard e na de Oxford, Inglaterra. Incrível, ele estudava
numa escola  pública em Santo Amaro.  Estávamos à vontade na
cantina da igreja, era término do culto, comíamos um lanche
descontraídamente.  Nossa conversa continuou:

- Você tem dificuldade para aproximar-se das pessoas?
- Sim,  tenho outros interesses, é raro achar alguém que

goste das coisas que eu gosto.
- Você é um cristão, alguém que nasceu de novo em Cristo?
- Sim,  tenho certeza de que Jesus está em mim, Ele é

meu Salvador.
- Muito bem, você já ouviu falar do auto-esvaziamento de

Cristo?
- Não.
- Então, ouça...
Em seguida, expliquei-lhe que o Senhor Jesus, na qualidade

de Deus, Criador do Universo, Senhor absoluto da Ciência, da
História, da Filosofia, da Matemática, da Lingüística, dos idio-
mas; ou seja a perfeita erudição infinita do “Logos”,   falou a lín-
gua do povo,   abriu mão de todo o seu Conhecimento,  elevada
posição e  glória  para assumir a forma humana  - conforme
Filipenses 2 –  e humilhou-se ainda mais ao permitir sua morte
de Cruz.   Tudo isso para identificar-se conosco, para sentir o que
sentimos: sono, suor, cansaço, lágrimas, fome, dores, tentações...
Continuei dizendo àquele garoto que se ele não fosse  seguidor
de Jesus, poderia dar-se ao luxo de não cumprimentar as pesso-
as, de não aproximar-se delas, de não criar pontes de aproxima-
ção. Contudo, cada cristão representa o povo de Deus, é embai-
xador do reino do amor e porta voz de boas notícias também,  e
se  continuasse “ausente” do seu meio,  estaria naturalmente
fazendo uma antipromoção da Igreja.

Do mesmo modo,   existe gente orgulhosa, preconceituosa,
encimesmada, olhando os outros de cima para baixo.  É o tipo
que se acha superior, inteligente demais,     privilegiado demais
para respirar o mesmo ar dos moradores da periferia,  das pesso-
as mal vestidas,  de pouca instrução e parcos recursos. A quem
estão seguindo? O nazareno pobre?

O Filho de Deus nascido na manjedoura?   Não, talvez sigam
a própria sombra,   o próprio ventre ou alguma celebridade huma-
na,  mas não O Mestre da bacia e da toalha.   Aquele que se
inclinou  do céu para ver nossa opressão, inclinou-se na terra
para tocar em nossa lepra, inclinou-se    para limpar  nossos pés
sujos e,  finalmente,  inclinou-se  na cruz para  perdoar e purifi-
car nossos corações,  reservatórios  de maldades.

E você? Por que encheu Satanás teu coração? Atos 5.2. Es-
vazie-se de si mesmo, abra as comportas da alma e deixe sair o
egoísmo, o preconceito, a superioridade, a rebeldia  e o orgulho.
Confesse agora mesmo seus pecados e preencha-se  com o
enchei-vos do Espírito.  Quem ainda não se auto-esvaziou não
sabe o que significa o transbordar do verdadeiro amor.

Alguns dias depois retornei à conversa com o surpreendente
garoto.  Ele tem se esforçado e tomado iniciativas. Com freqüên-
cia vejo-o sorridente e enturmado. Inclusive, ouvi-o declamar uma
linda poesia com uma perícia incrível. Quem segue aquele que
disse “Eu sou a porta”, não pode manter-se fechado!

O auto-esvaziamento
de Cristo e o auto-

esvaziamento do Cristão

Ministério Batista Fundamental
do Rio Grande do Sul

taxas de transferência, e
comprar o equipamento
necessário para iniciar
as atividades do Semi-
nário Batista Funda-
mental do Sul do Brasil.
Hoje o SBFSB  está no
segundo ano letivo, com
cinco alunos em tempo
integral e treze em tem-
po parcial. Os planos
são de preparar pasto-
res e obreiros para ser-
vir ao Senhor e Salvador
Jesus Cristo até que Ele
venha. A capacidade
para cumprir esse alvo
foi ampliada com novos
membros adicionados à
equipe do ministério. Pr.
Jonathan e Patrícia
Hutchins já estão servin-
do como reitor acadêmi-
co e professores; Pr.
Dwayne e Dianne Spear
são responsáveis pelo
ministério com os jovens
e o treinamento dos
seus líderes; Pr. Michael
e Hannah Martins e Pr.
James e Karen
Mackiwicz estão levan-
tando sustento nos EUA
para chegarem em bre-
ve. A Deus seja a glória.

Para receber maio-
res informações sobre
o Ministério Batista
Fundamental  e sobre o

Emílio Meyer, 60, Bairro Vila Con-
ceição, CEP 91.920-740, Porto Ale-
gre-RS.
E-mail: rcrowder@terra.com.br

comunicados sobre esse erro. Por
telefone, e-mail, e pessoalmente.
Na verdade, quem primeiro detec-
tou o erro foi o impressor, quando
o jornal já estava pronto e o custo
para refazê-lo seria dispendioso
demais.

Esse erro nos mostrou duas
verdades importantes. A primeira é
que nossos leitores estão atentos,
pois percebem os erros que come-
temos. O segundo é o fato que os
nossos erros sempre são notados
e destacados. Você pode acertar 45
vezes, entre 46, mas aquele peque-
no erro será destacado e chamará
muito mais atenção. Foi isso que

aconteceu na edição 151 do Jor-
nal de Apoio . Dos 46 títulos, entre
grandes e pequenos acertamos 45
e erramos um.

Vamos tomar esse aconteci-
mento como lição para as nossas
vidas, pois por menores que sejam
os nossos erros, eles ficarão em
evidência pelo fato de sermos luz
do mundo e sal da terra. De qual-
quer forma, agradecemos, de co-
ração, a todos que se comunica-
ram conosco devido ao nosso erro.
Aos que não haviam percebido, vol-
tem até lá e vocês vão perceber
como aquele zero que ficou faltan-
do faz uma diferença tremenda!

O Peso de Um Erro

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

51 ANOS
jas em Campinas
e adjacências

Além das con-
gregações, a igre-
ja apóia 4 projetos
m i s s i o n á r i o s ,
sendo dois no es-
tado do Paraná
(Apucarana e
Arapongas),  um
em Minas Gerais
(Serra da Canas-
tra) e um em São
Paulo (Campinas)
além de dois ca-

evangelísticos, Curso “Vida Após
Morte” ministrado à distãncia e que
já alcançou mais de 500 pessoas
em 5 anos com diversas conversões
e o Projeto Ana. (para viúvas, desca-
sadas e solteiras). Está em preparo
um grupo de líderes para iniciar o
ministério de “Grupos Familiares”.

Para celebrar os 51 anos da igre-
ja, o Pr. Carlos A Moraes, Diretor de
Missões da AMI foi o preletor de uma
série de conferências que reuniu no
sábado cerca de 300 pessoas com
participantes de 14 outras igrejas de
posição batista fundamentalista de
Campinas e região.

Seminário Batista Fundamental do
Sul do Brasil entre em contato pelo
fone (51) 3266-4768 ou pelo se-
guinte endereço: Rua Professor

sais nos seminários de Juazeiro do
Norte CE e Marilândia do Sul  PR.

Dos ministérios locais da igre-

ja fazem
parte um
p r o g r a m a
de rádio,
O A N S E ,
Jornal  de
B a i r r o ,
Equipe de
A p o i o
Evangelístico,
Curso de
Artesanato
com f ins

(continuação da página 1)

Pr. Roger e sua esposa

Igreja Batista Fundamental - Bairro Tristeza

Primeira Igreja Batista Regular
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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.

Segundo o Pr. Jaime, o movimen-
to missionário realizado pelos batis-
tas  independentes é um verdadeiro
milagre.É possível que o sucesso
desse avanço seja o fato de haver
centenas de agências missionárias
espalhadas pelo país, facilitando o
contato entre os missionários e as
igrejas enviadoras e sustentadoras.
Algumas são grandes missões como
a BIMI – Baptist International Missions
Inc, com centenas de missionários,
ABWE e Baptist Mid-Missions, entre
outras e muitas menores, conheci-
das apenas regionalmente.

O Pr. Jaime declarou que a sua
igreja de origem nos EUA, apoiava,
na época, missionários de quinze
diferentes missões, todas batistas
fundamentalistas de posição inde-
pendente. Segundo dados de 1984,
as missões batistas fundame-
ntalistas trabalhavam com mais de
seis mil projetos missionários. Na
mesma época, a Convenção Batista
do Sul tinha cerca de três mil missi-
onários.

Onde estava o milagre? No fato
de que a Convenção tinha, naquela
época, 36.000 igrejas e os indepen-
dentes apenas 10.000.

A grande virtude das igrejas in-
dependentes é o sistema de contato

Ilustra – Um novo convertido, certa vez, foi confrontado por uma pes-
soa que lhe disse que havia erros na Bíblia. Este novo irmão ficou tão
exasperado que quase chorou, pois, era alguém que acreditava que a
Bíblia era verdadeira, mas que não sabia como provar isso em detalhes!

Ele procurou uma irmã na igreja que lhe ajudou com suas dúvidas, e
ao mesmo tempo lhe ajudou com sua preocupação. Ela disse: Não
perca seu sono ao ouvir de um incrédulo que a Bíblia tem erros, eles
não tem condições de entende-la por si só! Defenda-a todos os dias,
mas não espere que alguém sem o Espírito de Deus possa conhecer a
Palavra de Deus!

Na última edição escrevi sobre um médico que não cria em nada a
menos que pudesse ser  provado com seus sentidos. Num certo dia um
pastor ao ser abordado pelo doutor, lhe convenceu que Deus existe
mesmo quando os quatro sentidos não contribuem como prova.

 O apóstolo Paulo ao defender a “Mensagem da Cruz”, enquanto
tentava unir a igreja, propôs em  1 Coríntios 2.6-16  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). Desta maneira, o primeiro recurso espiritual disponível a nós para
conhecermos a Deus trata-se de Sua Revelação que nos é dada pelo
Espírito Santo (apresentada no artigo anterior). Agora queremos olhar
para  os dois outros recursos espirituais apresentados neste texto.

O segundo recurso espiritual fala sobre: O CONHECIMENTO DO ES-
PÍRITO SANTO (vv. 10-12). Uma observação importante aqui é que o
texto não fala sobre o conhecimento que nós temos sobre o Espírito
Santo, mas o conhecimento que Ele tem como a terceira pessoa da
trindade a respeito de Deus.

Há três importantes revelações que o Espírito faz acerca de Deus: a)
O conhecimento do Espírito aponta para Sua onisciência(10) Aquilo
que já conhecemos sobre Deus é uma Revelação mediada pelo Espíri-
to Santo. b) O conhecimento do Espírito aponta para o que ele sabe
sobre Deus (11). A única pessoa capaz de saber o que você está pen-
sando é você mesmo e assim também é com Deus, isto é, ninguém
seria capaz de saber o que Deus está pensando a não ser o próprio
Deus. Isto nos aponta para o fato de que jamais teríamos qualquer
conhecimento das coisas de Deus se Ele não quisesse contá-las a
nós. C) O conhecimento do Espírito contrasta as concepções huma-
nas (12). Um filósofo daqueles dias chamado Filo, dizia que o homem
tem dentro dele (soprado nele) a capacidade de conhecer a Deus e as
verdades superiores do Universo, mas esse versículo aniquila de vez
essa possibilidade. Aquilo que Deus nos dá só pode ser reconhecido
através daquilo que o próprio Espírito conhece e nos diz!

 A razão principal por que a pessoas não conhecem a Deus não é
porque Ele se oculta a elas, mas porque elas se escondem dele. “A
sabedoria dos poderosos desta era esta reduzida a nada”. Eles se es-
condem atrás de falsas verdades como: a Evolução de Darwin; ou a
psicanálise de Freud; ou ainda as falsidades ideológicas de uma mídia
que nega a veracidade bíblica.

O terceiro recurso espiritual fala sobre: O ENSINAMENTO DO ESPÍRI-
TO SANTO (vv. 13-16).  Aqui há quatro lições preciosas que o Espírito dá
à igreja: a) O ensino do Espírito transmite  verdades espirituais (13). As
pessoas não conhecem a Deus porque se dizem cansadas da mesma
mensagem nas igrejas, e estão procurando novas pregações. Mas Paulo
afirma que é exatamente dessa mensagem que precisam; b) O ensino
do Espírito é negado pelos não salvos (14) ”...o homem natural não
aceita as coisas do Espírito de Deus...” O homem longe de Deus, cha-
mado de “natural” sequer tem condições de compreender a revelação
de Deus e, por isso mesmo Deus nos deu o Seu Espírito; c) O ensino do
Espírito é para os salvos (15). O ensino do Espírito é negado para os
não salvos porque tratam de assuntos espirituais, possíveis somente
àqueles que são habitados pelo Espírito Santo. Somente o crente ma-
duro (homem espiritual) tem condições de avaliar, peneirar e, assim
entender todas as coisas. D) O ensino do Espírito dá discernimento
aos espirituais (16). A única maneira de afirmarmos que temos a mente
de Cristo é entendendo que temos o Espírito Santo, e que através dele
podemos enxergar as coisas na perspectiva de Cristo, comparando
realidades espirituais com realidades espirituais.

Somente os óculos espirituais que recebemos por causa do Espírito
Santo podem iluminar nossos caminhos na vida cristã. “O grande contraste
apontado por Paulo neste texto não é sobre o crente e o incrédulo, mas sobre
os recursos que temos para compreender  a Deus”. Quando somos guiados
pelo Espírito de Deus então teremos chance de CONHECE-LO melhor.

Ser guiado pelo Espírito Santo significa permitir que Ele oriente nos-
sos passos e direções. Quem tem sido responsável por suas deci-
sões? Que contato você tem com o Espírito para que Ele te ajude no dia
a dia? Você precisa aceitar que as coisas espirituais se discernem es-
piritualmente. Isto é a chave de sua vida cristã.

Paulo para unir a igreja em torno de Cristo focaliza o Poder de Deus
que é a mensagem da Cruz; enfatiza que essa mensagem é poderosa
quando o Espírito Santo é seu agente; e cristaliza a verdade de que só
podemos conhecer a Deus por meio de seu Espírito.

    Em síntese, aquilo que conhecemos de Deus, o sabemos porque
Ele decidiu nos revelar, e somente o Espírito pode nos dar esse conhe-
cimento, porque Ele próprio é quem conhece o Senhor, e nos ensina, a
nós que somos espirituais. Jr 29.13 – “Buscar-me-eis e me achareis
quando me buscardes de todo o vosso coração. Você não irá conhecer a
Deus enquanto não se render a Ele. Você não irá conhecer a Deus
enquanto não reconhecer que precisa dEle.

O estado do Amazonas é tão
vasto que, segundo o IBGE, sua área
é de 1.567.953 Km2, o que repre-
senta exatamente 18,42% do terri-
tório nacional, sendo, portanto, o
maior estado do País. Sua área é
tão extensa que faz fronteira com
cinco estados brasileiros e três na-
ções sul-americanas. Seus rios são
gigantescos em volume d’ água e
extensão, sua floresta é incomen-
surável, seus lagos são belos e
paradisíacos, sua fauna e flora é rica
em diversidade. Quem não se en-
canta com a beleza da vitória-régia
nas águas cristalinas dos igapós?

Porém, por trás de tanta beleza
e exuberância, esconde-se alguém
profundamente triste. Alguém que
vive esquecido, abandonado. Não,
não falo do peixe-boi, nem do
sauim-de-coleira: falo do ribeirinho ,
que só é lembrado em época de
eleições.

Ribeirinho  é o homem que nas-
ce, cresce e vive nas margens de
nossos rios. Sempre vive em locais
muito distantes. Conheci muitos
que nunca estiveram na capital do
estado, que nunca viram uma tele-
visão e que têm como única comu-
nicação um aparelho de rádio, isso
quando conseguem pilhas novas.
Muitas vezes o ribeirinho é rotulado
de preguiçoso pela sociedade ca-
pitalista, que abre sua boca apenas
para dizer que ele não produz, pois
planta apenas para sua subsistên-
cia, portanto, é alguém que não quer
progredir.

Ora, os que dizem isso são os
mesmos que estimulam o isola-
mento, a pobreza e a falta de infor-
mação do ribeirinho , para, em épo-
ca de eleições, terem maiores
chances de manipulá-lo. São os que
detêm as rédeas da dominação que
não dão a ele as condições neces-
sárias para produzir e escoar sua
produção. Nossas estradas são
nossos rios; como pode o homem

Conhecer a Deus é Uma Tarefa do
Espírito Àqueles Que São Espirituais

(Parte II - Uma reflexão em 1 Coríntios)

O Ribeirinho
do interior longínquo plantar sem ter
para quem vender, sem ter os meios
de levar seu produto aos centros con-
sumidores?

No início do século XXI ainda per-
dura esse quadro porque há grupos
que tiram vantagens destes homens
e mulheres marginalizados, vítimas
de uma brutal desigualdade e das
iniqüidades políticas e econômicas.

De quando em vez, criam-se inú-
meros projetos para se reverter esse
quadro, mas tudo não passa de tea-
tro político, de gatopardismo para
manter a silenciosa dominação e
angariar votos para a próxima elei-
ção. A indiferença, a corrupção e a
incapacidade de muitas autoridades
governamentais acentuam ainda
mais o isolamento e a pobreza do
ribeirinho.

Mas, apesar de tudo isso, o ribei-
rinho  é um homem carinhoso, hos-
pitaleiro alegre, singelo e solidário.
Sua ética é a da partilha, da amiza-
de, da compaixão, da resistência co-
munitária por melhores dias, pela
saúde, pela educação e pela ener-
gia elétrica dentre outras coisas.

O que nós, que pregamos tanto o
amor e a alteridade, podemos fazer?
É verdade que temos algumas ações
em prol destas pessoas, mas jun-
tos poderíamos fazer muito mais,
como por exemplo, apoiando mais
efetivamente nossos seminaristas;
oferecendo-lhes, além do preparo
teológico, cursos de enfermagem,
sanitaristas, capacitando-os a minis-
trarem cursos de alfabetização, pre-
parando-os para organizarem suas
ovelhas em Cooperativas Evangéli-
cas Ribeirinhas (As COPERIS, pro-
jeto no qual venho trabalhando na ela-
boração). Tenho tido o privilégio de
ver trabalhos como estes renderem
excelentes resultados espirituais e
sociais dentro da realidade amazô-
nica.

Tenho certeza de que há semina-
ristas que desejam este preparo pois

os encontros entre os meus alunos
no seminário, mas que infelismente
não têm o apoio de suas igrejas se-
quer para comprar um livro, muito
menos para fazer cursos técnicos
como os citados acima.

Alguém pode estar pensando
que este não é o papel do missioná-
rio ou do Pastor no interior. Mas tal-
vez este, que esteja assim pensan-
do, tem luz elétrica em sua casa,
geladeira, computador, escola para
os filhos, enquanto a maioria dos
nossos irmãos ribeirinhos,  nunca
bebeu água gelada e nunca apren-
deu a ler em conseqüência do des-
caso, que certamente não é só do
governo.

Não, não quero um Evangelho
Social, quero uma demonstração de
amor ao próximo como Jesus de-
monstrou. Quero uma maior
integração entre as igrejas, o que
viabilizaria tudo isto, pois o que uma
não pode realizar só, juntas pode-
mos em prol de nossos Seminaris-
tas, Missionários, Pastores e nos-
sos irmãos ribeirinhos.  Este é meu
Sonho!

A foto mostra o casal, Pr. Mário P. Natividade e Terezinha
de J.M. Natividade trocando alianças no dia 4 de junho de
2005 durante a cerimônia das Bodas de  Ouro . Ao fundo, o Pr.
Moisés Damázio, celebrante, pastor da Primeira Igreja Ba-
tista Bíblica de Florianópolis SC, local da celebração. A ceri-
mônia contou com a presença dos nove filhos  do casal:
Cleoni, Fátima, Elizabethe, Ledy, Luis, Raquel, Osni, Cláudio
e Gerson. Pr. Mário lidera a Igreja Batista Bíblica em Jardim
Zanellato, São José SC.

direto dos missionários com as igre-
jas mantenedoras através das agên-
cias missionárias que hoje são cen-
tenas nos EUA.

Vale destacar que ao escrever em
1984 sobre os batistas independen-
tes do seu país, o Pr. Jaime se referia
a todos os batistas fundamentalistas,
incluindo missões das igrejas batis-
tas bíblicas e regulares.

Outra grande virtude das igrejas
na época era o forte apelo ao levanta-
mento de recursos através da Pro-
messa de Fé para missões e a ênfa-
se na criação de institutos bíblicos
que facilitavam a formação de pasto-
res e missionários em suas próprias
regiões. Daí a grande importância de
se trazer ao Brasil representantes
desse pensamento como o Pr.
James A Vineyard que apóia estas
práticas e sustenta missionários de
todos os movimentos de posição ba-
tistas fundamentalista.

POR QUE MISSÕES NACIONAIS?
Queremos enfatizar o trabalho

missionário interno, justamente pela
necessidade que temos de fortalecer
as igrejas existentes e implantar no-
vas congregações. Apenas para fa-
zermos uma avaliação, quero fazer
uma comparação: a soma de todas

as igrejas batistas fundamentalistas
do Brasil não chega nem ao número
de igrejas batistas ligadas à Conven-
ção Batista do Estado de São Paulo.
Enquanto somamos cerca de 1.200
em todo o Brasil eles somam 1500
só no estado de São Paulo.

Portanto, missões como a AMI que
existe desde 1990 são de  fundamen-
tal importância, pois ajudam a
credenciar os missionários  das igre-
jas batistas fundamentalistas para
implantarem outras igrejas batistas
fundamentalistas. Enquanto alguns
líderes andam na contramão do mo-
vimento batista fundamentalista, ten-
tando formar impérios e organizar de-
nominações uma maioria consisten-
te caminha promovendo a  implanta-
ção de novas igrejas.

Certamente temos que reconhe-
cer que há muito para ser feito, prin-
cipalmente no despertamento da vi-
são na área de levantamento de re-
cursos financeiros e treinamento dos
obreiros, mas aos poucos essa
integração dos batistas fundame-
ntalistas vai nos colocando nos tri-
lhos de um novo tempo para missões
nacionais que nos permitirão cres-
cer para termos maiores condições
de fazermos missões mundiais, prin-
cipalmente transculturais.

Foto Notícia

Pr. José F Castro
Manaus – Amazonas

prjfcastro@yahoo.com.br
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O colunista  é pastor e evangelista, membro da PIBB
em Fortaleza-CE e ex-padre católico

e-mail: pastorbarbosaneto@yahoo.com.br

Ressaltamos que de 1917 a 1930 – durante 13 anos – a Igreja
Romana não acreditou nas “aparições” de Fátima, pois, até hoje,
essas “aparições”  não fazem parte do núcleo da Fé Católica, que
quer dizer que o católico romano pode deixar de acreditar nisso,
e continuar a ser católico romano, sem problema nenhum. E podia
ter-se apressado a reconhecê-las, porque, até então, eram já
muitos os milhares de pessoas que ocorriam  a Fátima, entre 13
de maio a 13 de outubro, de cada ano. Um reconhecimento oficial
a que não terá sido alheio ao fato de ter saído vitorioso o golpe
militar de 28 de maio de 1926, o qual institucionalizou a nova
ditadura de Antônio Oliveira Salazar. O novo regime, obscurantis-
ta católico, saído deste golpe militar e presidido pela dupla Salazar-
cardeal Antônio Cerejeiras, carecia de uma coisa assim, para
mais facilmente se implantar nas populações.

A “senhora” de Fátima, com a mensagem retrógrada, moralis-
ta e subserviente que lhe é atribuída e que, ainda hoje, vai tão ao
encontro da generalidade dos altos funcionários católicos dos
Vaticano e do paganismo religioso-católico das massas popula-
res, vinham mesma a encaixar-se...  Vai daí, em lugar de continu-
ar a hostilizar as “aparições”, a hierarquia maior da Igreja Roma-
na, em 1930, mudou radicalmente de estratégia e reconheceu as
“aparições”  de Fátima como fenômeno sobrenatural!  Terá perce-
bido nessa altura que, se não adiasse mais esse reconhecimen-
to, os lucros seriam enormes, como, efetivamente, têm sido. Lu-
cros financeiros, lucros políticos, lucros clericais, mais uma “mina
de ouro” que não podia ser desperdiçada!

A alta cúria romana incentivou às nossas populações su-
persticiosas que acreditassem no frevo carnavalesco solar, isto
é, no “fenômeno do Sol se agitando, rodopiando e pulando fora de
sua órbita, sendo que tal “fenômeno”  nunca teve comprovação
científica nenhuma, como prova da autenticidade  da presença
da “senhora”  de Fátima e, é claro, de suas “mensagens proféti-
cas”, as quais se cumpririam à risca. A “senhora” disse: “A Rússia
se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz”.
Mas ela também advertiu que, se isso não fosse atingido, “os
erros dela (Rússia) se espalharia pelo mundo inteiro, causando
guerras e perseguições... e várias nações seriam destruídas”.
No final, aquela “Senhora” prometeu, como prêmio de consola-
ção, que a Igreja Católica Romana triunfaria, depois que “o santo
padre ( o papa) me consagrar à Rússia”. Dentro de poucos anos,
o culto à “Senhora de Fátima”  havia atingido grandes propor-
ções.

O Vaticano levou à sério as promessas da “senhora” de Fáti-
ma. Eugênio Pacelli, o futuro Pio XII, a eminência parda por detrás
de Pio XI, patrocinou uma política de apoio ao fascismo na Itália e
ao nazismo na Alemanha, no sentido de cumprir a profecia  da
“senhora” de Fátima. Foi então que ele se tornou o instrumento
principal da ascensão de Hitler ao poder. Ele o fez, forçando o
Partido Católico a votar nas últimas eleições gerais da Alemanha,
em 1933. O fascismo e o nazismo, além de esmagarem o comu-
nismo na Europa, também esmagaria a Rússia comunista! Em 1929,
Pio XI  assinou uma Concordata e o Tratado Laterano com
Mussolini, chamando por ele de “o homem enviado pela Providên-
cia Divina”.  Em a933, Hitler se tornou o chanceler da Alemanha.
Em 1936, Franco começou a Guerra Civil. Em 1938, dois terços da
Europa já eram fascistas e os rumores da II Guerra Mundial eram
ouvidos mais e mais, em toda parte. Ao mesmo tempo, contudo, a
Europa também se tornara ‘fatimizada’. O Vaticano deu a maior
promoção ao culto à “senhora”  de Fátima, com ênfase sobre a
promessa de conversão da Rússia, feita por ela! Em 1938, o núncio
papal foi enviado a Fátima e a quase um milhão de peregrinos foi
dito que aquela “senhora” havia confiado três grandes segredos
às crianças videntes. Estava preparado o engodo!

Depois disso, em junho daquele mesmo ano, a então única
sobrevivente das três crianças– a Lúcia, que faleceu recente –
controlada pelo seu confessor, sempre em contato com a hierar-
quia católica, e daí com o Vaticfano, ‘revelou’ o conteúdo de dois
dos três grandes segredos. O primeiro, uma visão do inferno, de
acordo com a concepção do clero romano. O segundo, uma reite-
ração que a Rússia se converter à Igreja Romana. O terceiro, foi
entregue num envelope selado e posto sob a custódia da cúria
romana, não podendo ser revelado antes de 1960. A memória do
brasileiro é muito falha. Mas, alguém se lembra da revelação do
terceiro segredo, após pressão constante dos católicos do mun-
do inteiro? “Um homem de branco alvejado...” Nem os próprios
católicos e devotos da “senhora” de Fátima, acreditaram naquela
estória da carochinha! O silêncio total se faz ouvir até hoje nos
meios católicos mais fervorosos...

Em 1938, as ditaduras fascistas começaram a falar a mesma
língua: a aniquilação da Rússia. No ano seguinte, estourou a II
Guerra Mundial. Em 1940, a França foi derrotada. A profecia da-
quela “senhora” ia se cumprir. No Vaticano, havia grande regozi-
jo. Em 1939, Pacelli já havia se tornado papa, com o nome de Pio
XII. Enquanto os exércitos nazistas se colocavam ao redor de
Moscou, Pio XII, dirigindo-se a Portugal, apressava os católicos a
orar pela rápida realização da promessa da “senhora”` de Fátima.
Mas... o tiro saiu pela culatra!

A “senhora” perdeu a guerra e o império nazi-fascista se
evaporou, após o colapso de Hitler. Em 1945, a II Guerra Mundial
terminou e a Rússia, para vexatória surpresa de Pio XII e de sua
“senhora”, emergiu como a segunda maior potência mundial. Con-
clusão: a “senhora”  de Fátima mentiu em suas ‘profecias’!

NOVOPASTOR
Dia 18 de junho de

2005 a Igreja Batista Bí-
blica em Jardim Maria
Estela, São Paulo SP, li-
derada pelo Pr. Manoel
Domingues Prado reali-
zou o exame do irmão
Gilberto Oliveira Gama
(36), líder há 8 anos da
Primeira Igreja Batista
Bíblica em Jd. Nova Eu-
ropa, Campinas SP. O concílio de examinação teve a presi-
dência do Pr. Benedito Juliare (I.B.B. Jd .Paraíso, Guarulhos
SP), secretariado pelo Pr. Marcos A . Silva (I.B.Emanuel, S.Paulo
SP). O examinador foi o Pr. Walace S. Juliare (I.B.B. V.S.Jorge,
Guarulhos SP). Os demais pastores que formaram o concílio
foram: José de Sales P. de Lima (I.B.B. Vila Brasilina S.Paulo
SP). Valdir Ramos (I.B.B. Cumbica Guarulhos SP); Carlos A
Moraes (I.B.I. Orlândia SP); Alexandre Silva (I.B.B. Jd. Garcia
Campinas SP) e Manoel D. Prado (I.B.B. Jd. M. Estela). O can-
didato foi aprovado e sua ordenação ocorrerá em data a ser
marcada pela igreja.

21 ANOS21 ANOS21 ANOS21 ANOS21 ANOS
Dias 29 a 31 de julho o Templo Batista Bíblico em Cajuru

SP comemora 21 anos de fundação realizando uma série de
Conferências que terá como pregador o Pr. José Ênio Darini
da I.B.I. em Altinópolis SP. A IBB em Cajurú está em transição
pastoral com apoio do irmão Mário Baio da IBI em Ribeirão
Preto SP que atua como obreiro.

CONCÍLIOCONCÍLIOCONCÍLIOCONCÍLIOCONCÍLIO
Convocado pela I.B.I. em Araés, Cuiabá MT, sob a coorde-

nação do Pr. Gonçalo Barbosa, reuniu-se o Concílio de Pasto-
res para examinar o irmão Manoel Nunes, formado pelo Insti-
tuto Batista Emanuel em 1990. Os pastores que formaram o
concílio foram: Paulo Ricardo (Igreja Batista Boa Esperança
Cuiabá MT), Ricardo Head (I.B. Jd. Tarumã Cuiabá MT), Adilson
e Anselmo Miranda (I.B. Maranata) S. A Leverger MT), Moisés
Ribeiro (I.B. Jd. Leblon Cuiabá MT); Antonio Duarte (I.B.em
Pedra 90 Cuiabá MT); Antonio Geraldo (I.B. Maranata em Vár-
zea Grande-MT); Antonio dos Santos (C.B. Jd.Umuarama
Cuiabá MT); João C. Raehl (I.B. Jd. Florianópolis, Cuiabá-MT).
Aprovado por unanimidade, o candidato será ordenado no dia
20 de julho e passará a trabalhar como pastor auxiliar do Pr.
Gonçalo Barbosa na I.B.I em Araés, Cuiabá MT.

MÉXICOMÉXICOMÉXICOMÉXICOMÉXICO
A missionária Izabel de Medeiros, do

Templo Batista Ebenézer de Goiânia GO
está levantando sustento para ser envia-
da através da Missão Novas Tribos do
Brasil para o trabalho missionário aos
povos não alcançados no México. Para
contatos: mizabelde@ibest. com.br

EMAÚSEMAÚSEMAÚSEMAÚSEMAÚS
O Seminário Batista Bíblico Emaús em Guarulhos SP está

oferecendo além dos cursos Médio e Bacharel em Teologia, o
Curso de Aperfeiçoamento Pessoal  com 10 matérias à
distância.Para maiores informações, E-mail: sbbemaus@
aol.com, ou telefones (11) 6461-0076 e 8377-4007.

40 IGREJAS40 IGREJAS40 IGREJAS40 IGREJAS40 IGREJAS
Pr. Josafá Vasconcelos

e sua esposa Ana Célia, fa-
zem parte de um grupo de
igrejas independentes de
posição Batista Fundame-
ntalista  que chegaram ao
Brasil em 1939 através do
ministério da BGFM Brazil
Gospel Fellowship Mission
com sede no estado de
Illinois, EUA. No Brasil é co-

nhecida como SEB Sociedade Evangelizadora  Bíblica  e co-
meçou seu trabalho em Sobral CE. Hoje são 40 igrejas
estabelecidas e com pastores nacionais. Pr. Josafá lidera a
Igreja Bíblica Batista Conservadora na cidade de Camocim CE.

70 ANOS70 ANOS70 ANOS70 ANOS70 ANOS
A Igreja Batista Regular de Mucuripe está complentando

70 anos de fundação e 57 de organização realizando uma
série de conferências nos dias 9 e 10 deste mês de julho.
Mucuripe é um bairro de Fortaleza CE a dois quarteirões da
Avenida Beira-Mar, próximo ao centro da capital cearense e
está sob a liderança do Pr. José Moraes Duarte. Contatos: e-
mail: ibrmucuripe@ yahoo.com.br, telefones (85) 3263-4123
e 8877-9980.

PAUDALHO-PEPAUDALHO-PEPAUDALHO-PEPAUDALHO-PEPAUDALHO-PE
Os missionários Juarez e Musa Peixoto estão de mudan-

ça para o Nordeste. Depois de um período servindo em São
Sebastião da Boa Vista-MG, a partir de agora o seu novo en-
dereço é E-mail: juarezmusa @ig.com.br, Caixa Postal 65 CEP
55.825-970 - Paudalho-PE.

A Máscara das �aparições�
de Fátima caiu...

AMAZONASAMAZONASAMAZONASAMAZONASAMAZONAS
De 12 a 19 de junho o Pr. José Barbosa de Sena Neto, da

PIB Bíblica de Fortaleza-CE esteve pregando em Tefé, Caimbé
e Abial, interior do Amazonas nas Igrejas Batistas Regulares.
Seus contatos foram o missionário Raimundo Inácio Mendes
da missão Batista Regular Paulo de Tarso, Pr. Davi Costa,
Secretário Executivo da mesma missão, Pr. Domingos Trin-
dade de Oliveira, da PIB Regular de Tefé, a 780 Km de Manaus
em linha reta e Pr. Raimundo Augusto Castro, Presidente da
AIBRAM . As conferências realizadas abordaram temas rela-
cionadas à mariolatria e ao catolicismo. Em outubro, Pr. Bar-
bosa deverá retornar ao Amazonas para pregar em diversas
igrejas da capital.

CACACACACATTTTTALÃO GOALÃO GOALÃO GOALÃO GOALÃO GO
Já está na liderança da Igreja Batista Fundamental de

Catalão GO, o Pr. José Carlos da Cruz. Convertido em 1979
aos 7 anos de idade na PIBB em Cidade Ademar, São Paulo-
SP, estudou no Instituto Batista Missionário, ligado à mesma
igreja.Foi ordenado Pastor pela IBF de Catalão e seu novo
endereço é Rua 33, n. 431, Vila Margon ,CEP 75.711-100-
Catalão GO, telefone (64) 411-6980.

25 ANOS25 ANOS25 ANOS25 ANOS25 ANOS
A I.B.R. do Calvário em

Jardim das Imbuias, São
Paulo SP, liderada pelo
Pr. Manoel Fernandes, co-
memorou 25 anos em
abril último.As homena-
gem foram para os mem-
bros fundadores e para o
Pr. Reginaldo Santos e
sua esposa Ailine. Dias
22 a 24 o Pr. José Soares
foi o pregador que Deus
usou para edificar o povo.Durante o mês de abril a igreja con-
tou ainda com os missionários Rodinele e Elizabete que atuam
em São Roque de Minas e o Pr. Antonio Paulo. No dia 30, último
sábado do mês, aconteceu a confraternização dos membros da
igreja em um sítio. A gratidão dos irmãos a IBR do Calvário ao  Pr.
Manoel Fernandes que lidera o trabalho nos últimos 20 anos,
gratidão que se estende à esposa Amenaide, e aos filhos
Neemias, Loide e Enio.

AIBRECEAIBRECEAIBRECEAIBRECEAIBRECE
Em julho de 2006 a AIBRECE Associação das Igrejas Batis-

tas Regulares do Ceará  estará comemorando 70 anos dos Ba-
tistas Regulares no estado e 60 anos do Seminário Batista do
Cariri, Crato CE. A AIBRECE está realizando a 55ª Assembléia
nos dias 21 a 24 de julho de 2005 no Acampamento Batista
Peniel em Iguatu CE sob o tema: “Aperfeiçoando os Santos”. O
preletor é o Dr. David L. Dawson, de Dallas, Texas, EUA. A atual
diretoria a AIBRECE  está assim composta: Presidente, Pr. Paulo
Alves (IBR da Paz, Juazeiro do Norte CE); Tesoureiro, Pr. Antonio
D. Roque (IBR da Paz, Juazeiro do Norte CE); Secretário, Pr. José
Edvon Siqueira (IB Novo Oriente, Maracauau CE); Diretores Con-
sultivos: Pr. João Humberto Araújo (IB Elim, Fortaleza CE); Miss.
Raimundo Maia ( C.B. Jordão  Fortaleza CE).

NONONONONOVVVVVO ENDEREÇOO ENDEREÇOO ENDEREÇOO ENDEREÇOO ENDEREÇO
O Pr. Leonilson P. Leite, missionário a AMI implantando

uma Igreja em Igarapava-SP está com novo endereço para
correspondência; Rua Minas Gerais, 3 – Centro CEP 14.540-
000 Igarapava SP. O telefone permanece o mesmo (16) 3172-
6006. Já aconteceu a inauguração do templo provisório na
Avenida Rebouças, 1917, Alto do Igati.

SENHORAS E MOÇASSENHORAS E MOÇASSENHORAS E MOÇASSENHORAS E MOÇASSENHORAS E MOÇAS
Em maio último, as irmãs do T.B.B. Jd.Garcia em Campi-

nas SP, sob a liderança do Pr. Marcelo Silva, realizou o X En-
contro de Senhoras e Moças Batistas Bíblicas, sob o tema
“Mulheres Cristãs, Obreiras de Deus”. Cerca de 160 senho-
ras e moças estiveram presentes representando dez igrejas
de Campinas. A preletora foi a irmã Gildete Malves da I.B.B.
Nova Jerusalém, São Paulo-SP. A coordenação do evento foi
da irmã Maura e equipe do T.B.B..

MAMAMAMAMATRINÔNIO NO PRESÍDIOTRINÔNIO NO PRESÍDIOTRINÔNIO NO PRESÍDIOTRINÔNIO NO PRESÍDIOTRINÔNIO NO PRESÍDIO
O Pr. José F. Castro

que atua na capelania
carcerária da Igreja Ba-
tista D. Pedro e dirige a
Congregação Batista
Redenção em Manaus-
AM, realizou um casa-
mento dentro do presídio
feminino. Ana Rosa e
Alberto se casaram no
mês de junho último.

CASAISCASAISCASAISCASAISCASAIS
De 9 a 11 de dezembro de 2005 a I.B.R. Horto do Ypê de

S.Paulo-SP liderada pelo Pr. Edgar Rodrigues Donato realizará
um Encontro de Casais no Hotel Fazenda Vale dos Cedros sob o
tema: “Protegendo e Promovendo seu Amor”. Os assunto aborda-
dos serão: Adultério, a loucura não acontece por acaso; As dife-
renças entre o homem e a mulher; Renovando o compromisso
assumido no altar! Inscrição: Rosi (11) 5511-1260 ou Sandra
(11)5816-8189. Contatos por e-mail: edgardonato@terra.com.br.

Pr. Castro oficiando o enlace
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A colunista é formada em teologia pelo I.B.M., membro
da Igreja Batista Bíblica em Valparaiso, Santo André-SP

Liberdade  -  quem não
quer?

É o sonho de todos, pe-
sadelo da maioria, devido a
dificuldade de vivê-la.

O engraçado, às vezes
cômico, é que normalmente
a liberdade, ou parte desta,
se alcança por meio da luta,
da batalha árdua, seja con-
tra a opressão, contra a tira-
nia, o tradicionalismo, ou
contra si mesmo.   É estra-
nho  -  para se ter liberdade
é preciso lutar, vencer, des-
truir, aniquilar, enfim, acabar
com a “liberdade” de outros
para se ter a “própria”.

Liberdade de expressão
-  dizer o que bem entende,
sem se preocupar com a re-
ação dos outros.   Liberdade
de vestir-se conforme o pró-
prio gosto, ou de não vestir
nada.   Liberdade de traba-
lhar onde, como, quando e
com quem quiser.   Liberda-
de de visitar todo e qualquer
lugar que o coração desejar.
Liberdade de não ter que
prestar contas.   Todos que-
rem ser livres!

TRANSFORMADOS NA SUA IMAGEM
Jim Berg

Editora Batista Regular
Rua Kansas, 770 Brooklin
04.558-002 – São Paulo SP
www.editorabatista regular.com.br

Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus,
o Deus fiel.
Deuteronômio 07:09
Esta frase de efeito passou a ser marca registrada

de muitos crentes, podemos vê-la colada em vidro de
carros, em empresas, em várias camisetas e até um
jogador de futebol famoso a colocou em sua chuteira.

“Deus é fiel” , frase colada em meu carro novo, no
escritório de minha empresa lucrativa, em camisetas co-
loridas que demonstram a todos a minha felicidade.

Fico pensando como seria carimbar esta frase na “car-
ta de demissão”, escrever “Deus é fiel” embaixo do re-
sultado positivo de um exame de sangue, colar este ade-
sivo no carro velho ou depois de um acidente, ter no es-
critório de uma empresa em dificuldades um quadro com
esta frase.

Não seria errado fazer isto pois Deus continua e se
mostra mais fiel, quando as situações não são boas,
Ele não muda quando temos problemas, quando nos-
sos sonhos não se realizam, quando a saúde se vai,
quando um filho se desvia da verdade.

A Bíblia nos mostra em muitos versículos a fidelida-
de de Deus, o povo de Israel viu esta realidade em mui-
tos sinais e maravilhas, mas também teve a confirma-
ção da fidelidade de Deus quando Moises morreu, quan-
do perderam batalhas, quando muitos não puderam en-
trar na terra prometida.

Jesus veio ao mundo como a maior prova da fidelida-
de de Deus, Ele havia prometido o Messias e Jesus veio
a este mundo, não como o rei que esperavam, mas como
o filho de um carpinteiro, homem suave e humilde, que
provou de todas fraquezas humanas, vencendo a todas
em nosso lugar, garantindo para todos que quiserem a
eternidade com Deus.

Deus se mostra fiel em todos momentos, Paulo nos
fala que mesmo quando formos infiéis Deus continuará
fiel, pois é santo e não pode mentir.

“Se formos infiéis, ele permanece fiel: não pode ne-
gar-se a si mesmo.”

II Timoteo 02:13
Não precisamos pensar que a prosperidade , as bên-

çãos não sejam provas da fidelidade de Deus, ao con-
trário, é maravilhoso ver irmãos que abençoam a obra
missionária, ajudam órfãos e viúvas, com a sua prospe-
ridade financeira,  mas é triste e errado pensar que Deus
só é fiel a estes irmãos.

Conhecendo a historia de Jó podemos aprender como
um homem que alcançou muitas bênçãos materiais, fí-
sicas, e espirituais pode continuar vendo a fidelidade de
Deus quando tudo desmoronou.

“Por isso a minha harpa se me tornou em prantos
de luto, e a minha flauta em voz dos que choram.” Jô
30:31

Este versículo resumiu todo o sentimento de Jó, mas
ele sabia que Deus continuava fiel, Jó não duvidou de
Deus, e se ele vivesse em nossos dias, teria em sua
roupa de saco a frase “ Deus é fiel” estampada.

Precisamos tirar esta verdade de nossas camisetas,
de nossos carros e escrevê-la em nossos corações, em
nossas cicatrizes, pois nos momentos de dor e solidão
é que o nosso Deus se mostra mais e mais fiel.

Tenho certeza que todos já experimentamos  momen-
tos de harpa sem musica, dias em que o sol brilhava
mas não nos aquecia, mas podemos como Jó continuar
sentindo a fidelidade de Deus, pois quando as nuvens
se forem veremos  que o sol sempre esteve brilhando e
que  o abraço de Deus nos aqueceu, e que  as lembran-
ças dos dias cinzas só nos ajudaram a conhecer Deus
mais de perto.

“Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos
te vêem.” Jó 42:05

Que muito mais que frase de efeito, possamos agra-
decer  a fidelidade de Deus, e sua presença constante e
viva em nosso viver.

Dica de LeituraDica de LeituraDica de LeituraDica de LeituraDica de Leitura

RAINHA DO QUARTO ESCURO
Cristiana Tsai

Editora Fiel
Caixa Postal 81
12.201-970- São José dos Cam-
pos SP
Tel (12) 3936-2529
www.editorafiel.com.br

Deus é Fiel
Liberdade!

Eu também posso criar
um mundo só meu, por
exemplo:   Quero a liberda-
de de pregar e de dar aulas
quando tiver vontade, de ir a
igreja quando der “na telha”.
Quero a liberdade de me re-
lacionar com quem quiser,
cuidar somente daqueles
com quem tenho maior inti-
midade, visitar somente os
meus amigos.   Quero a li-
berdade de dizer “não!”
quando alguém me procurar
esperando um “sim!”.   Que-
ro a liberdade para somente
comer lasanha, moqueca
baiana, peixe frito, assado,
cru, feijoada, dobradinha,
bacalhau, ahhhh!  bacalhau!
Quero ter a liberdade de cri-
ar meu mundinho e viver
nele.

......... Mas sabe o que
acontece quando penso nis-
so?   Depois que reflito so-
bre minhas vontades, e so-
bre o sonho desta tal liber-
dade, dou graças a Deus por
ser escravo de Cristo, e viver
na dependência de Sua von-
tade, de Sua sabedoria e de

Sua maravi lhosa graça,
pois:

-   Percebo de imediato
que esta liberdade sonhada
é uma liberdade egoísta que
ignora a liberdade dos ou-
tros, passando por cima das
necessidades e dos senti-
mentos.

-   Percebo, também, que
sou completamente ignoran-
te quanto ao assunto.   Não
sei o que é ser livre, pois não
o sou, nunca fui, e nunca
serei.   Sou um ser comple-
tamente influenciado, por
Deus, pelo pecado, etc...

-   Percebo que a vida se-
ria estranha, sem graça, sem
explosões necessárias e
dores edificantes se vivesse
em um mundo utópico, go-
zando de uma liberdade ir-
real.

-   Percebo que seria um
irresponsável de carteirinha.

-   Percebo que viveria
uma vida mesquinha, sem a
graça da convivência com
aqueles que são alvos de
meu amor, e também com
aqueles que são alvos de

miser icórdia,  compaixão,
que estão aí prontos para
serem conquistados por
uma mente e um coração
paciente, sereno, cheio de
boas intenções.

Pensando melhor (e bem
melhor), tenho prazer na li-
berdade para adorar ao Se-
nhor.   Sentir-me livre do pre-
conceito, das críticas, da re-
ligiosidade febril que cega,
detonando com o amor a
Deus e ao próximo.   Quero
ser livre para cantar, mesmo
que desafinado, orar sem
me preocupar com a conju-
gação verbal ou com a temí-
vel dupla plural e singular.
Quero chorar, mesmo sem
derramar lágrimas, sorrir,
soluçar, ficar em silêncio, di-
ante de um Deus que é vivo,
que escuta, que vê, que sen-
te, que é presente, e que
presenteia o homem contrito
com a Sua presença
consoladora e orientadora.

Quero liberdade! ...........
Quero Deus!

O autor é pastor da IBR
Jardim Tremenbé-SP.

A TIRANIA DA MINORIA
Elwood McQuaid

Actual Edições
Caixa Postal 1688
90.001-970-Porto Alegre RS
Tel (51) 3241-5050
Fax (51) 3249-7385
www.chamada.com.br

PROCLAMANDO O
EVANGELHO NO RÁDIO

Kenneth D. MacHarg
Editora Transcultural
Rua Dinamarca, 1031
Quadra 20, Lote 4 – Boa Vista
75.083-130- Anápolis GO
Tel (62) 3098-3272
www.transcultural.ws

MINHA ESCOLHA PROFISSIONAL
Jeverton Ledo e

Maria F. Ledo
Editora Vida
Rua Júlio de Castilhos, 280
Belenzinho
03.059-000-São Paulo SP
Tel (11) 6618-7000
Fax (11) 6618-7050
www.editoravida.com.br

ESTE PADRE ESCAPOU
DAS GARRAS DO PAPA!

Dr. Aníbal Pereira Reis (ex-padre)
Edições Caminho de Damasco
Caixa Postal 37
07.790-970- Francisco Morato SP
Tel (11) 4488-2923
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Pr. Rômulo Weden Ribeiro
rom@sercontel.com.br

BíblicoBíblicoBíblicoBíblicoBíblico

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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Um dos maiores atos de cidadania é a oração a favor
da pátria e de seus governantes. Na verdade, a oração
patriótica é um princípio bíblico que poucas igrejas prati-
cam. Orar pelo Brasil e por nossos líderes políticos é
uma atitude que não beneficia só a nação, mas a vida
cristã como um todo: “Admoesto-te, pois, antes de tudo,
que se façam deprecações, orações, intercessões, e
ações de graças, por todos os homens; Pelos reis, e
por todos os que estão em eminência, para que tenha-
mos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e
honestidade ” (I Timóteo 1:1-2). Neste mesmo contexto,
o Apóstolo Paulo destaca que a maior necessidade dos
homens em eminência ou não é a salvação da alma.
Desde o nosso Presidente até aos vereadores de nossa
cidade, todos precisam conhecer o Evangelho de Cristo
e se arrependerem de seus pecados. A nossa lista de
oração deveria conter pelo menos os nomes do nosso
prefeito, governador e do Presidente do país. Quando
deixamos de interceder pelos legisladores da nação,
estamos abrindo mão de uma vida quieta e sossegada.
Portanto, os problemas sociais, econômicos e políticos
do Brasil, também podem ser atribuídos a um movimen-
to cr istão que não ora e não intercede por seus
governantes ao único Deus que pode abençoar ou amal-
diçoar uma nação.

Desde que assumiu o poder em 2003, o atual gover-
no já enfrentou duas grandes crises políticas que parali-
saram a nação. Coincidência ou não, ambas as crises
foram precedidas pela posição brasileira pró-Árabe e
contra-Israel. Na primeira ocasião, o Presidente visitou
vários países no Oriente Médio, oferecendo o seu apoio
à causa palestina e ignorando o lado israelense. Ao vol-
tar para o Brasil, o governo se deparou com o escândalo
Waldomiro Diniz. Na segunda ocasião, o Brasil sediou a
cúpula Árabe - América do Sul que serviu de protesto
mais uma vez contra Israel. Em seguida, o governo se
deparou com duas crises de proporções imensas: a
corrupção dentro dos correios e o tal de mensalão no
Congresso que pode causar muitos danos à economia
do país.

Não cabe à Igreja criticar este ou aquele governo. Bi-
blicamente, temos confiança que foi Deus quem esco-
lheu os nossos representantes apesar do voto democrá-
tico: “... até que conheças que o Altíssimo domina so-
bre o reino dos homens, e o dá a quem quer ” (Daniel
4:32). Portanto, os nossos governantes merecem o nos-
so respeito e as nossas orações em seu favor. Mas a
Igreja precisa ponderar sobre uma das promessas mais
impressionantes da Bíblia. Deus disse para Abraão: “E
abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os
que te amaldiçoarem; e em ti serão benditas todas as
famílias da terra ”. Seguindo as regras da hermenêutica,
Deus promete bênçãos (prosperidade e paz) para os que
desejam o bem de Israel, a semente de Abraão, Isaque
e Jacó, e maldição (infortúnios e calamidades) para os
que desejam o mal de Israel. Isso não significa concor-
dar e aprovar todas as decisões políticas de Israel ou
ser contra outros povos, mas, sim, desejar a paz de Je-
rusalém e os direitos adquiridos do povo através do qual
veio o Salvador do mundo. Por causa de Jesus Cristo, a
promessa de Deus termina dizendo: “... e em ti serão
benditas todas as famílias da terra”, inclusive as famí-
lias brasileiras. É sabido que na última década o Brasil
tem votado viciosamente contra Israel em todas as reso-
luções da ONU, sem analisar caso a caso. Entra gover-
no, sai governo, o país está sempre em crise. Coincidên-
cia ou não?

Dias 18 a 20 de julho de
2005 a Missão Rocha Eterna
realiza uma conferência no
templo da Igreja Batista Fun-
damental do Bairro Tristeza
em Porto Alegre RS, liderada
pelo Pr. Roger Atlas Crowder.
Contatos (51) 3242-4517.

Nos dias 13 a 15 de julho,
a conferência da Missão Ro-
cha Eterna acontecerá em
Florianópolis SC, na Igreja
Batista Bíblica em Florianó-
polis, liderada pelo Pr. Sebas-
tião Moisés Damázio. Conta-
tos (48) 240-6033.

Por ocasião das conferên-
cias em Porto Alegre, será
apresentado às igrejas o novo
missionário da Missão Rocha
Eterna, irmão Joel Ribeiro dos
Santos, membro da I.B.B.
Partenon liderada pelo Pr.

É uma comunhão de pastores e
missionários

Acreditamos que o Pastor lidera seu
rebanho e, portanto, fala pela sua igre-
ja.

É uma comunhão voluntária.
Sua presença conosco é compro-

misso suficiente. Não temos estatutos,
regras ou comitês de disciplina  Confi-
amos na liderança do Espírito Santo no
que diz respeito à sua participação.

É uma comunhão que prima pela
independência da igreja local.

Acreditamos que a igreja local é o
lugar onde Deus desenvolve Seu mi-
nistério aqui na terra. Acreditamos que
cada igreja local é soberana e indepen-
dente e, portanto, suas decisões devem ser respeitas.

É uma comunhão missionária.
Juntos podemos muito mais do que quando nos isola-

mos. Nos unimos voluntariamente para realizar trabalhos mis-
sionários quando assim somos guiados pelo Espírito Santo.

É uma comunhão de amigos.
Procuramos nos conhecer intimamente.Nosso propósito

é de mutuamente suportarmos as cargas uns dos outros atra-
vés da oração, da amizade, de ajuda real e verdadeira em
momentos e dificuldade

É uma comunhão de iguais
Embora seja uma comunhão de pastores, desta comu-

nhão também participam seminaristas, obreiros e lideres lei-

Muitos ministérios não
seguem adiante devido à in-
veja e arrogância de seus pró-
prios ministros.

A inveja no ministério é
cúmplice e comparsa da difa-
mação. Ministros bem sucedi-
dos são alvo de maledicênci-
as e de mentira. Quantos mi-
nistérios não vão para frente
porque seus líderes são inve-
josos contumazes? Vejam um
exemplo clássico de inveja no
ministério. Se nos reportar-
mos a III João versículo 9, va-
mos encontrar Diótrefes, um
ministro, se opondo a João. E
o que queria Diótrefes? Proe-
minência. E quem quer estar
em evidência? O invejoso. Na
narrativa de João, é possível
ler que Diótrefes caluniava, era
malicioso, e ainda expulsava
e não recebia os outros ir-
mãos e ainda impedia que os
irmãos exercitassem sua fé
acolhendo outros.

João afirma ainda que
quando for lá, vai lembrar a
Diótrefes das suas atitudes. O
texto não nos fala se isto ocor-
reu, mas nos faz pensar se
João teve êxito na sua missão.
A atitude de Diótrefes pode ser
encontrada ainda em 2 Timó-
teo 4:14. Paulo fala de Alexan-
dre, e dos males que este cau-
sou ao seu ministério. Paulo
cita a profissão de Alexandre

Coincidência
ou Não?

e tudo nos faz crer que este era
um homem bem sucedido.
Onde então está o mal causa-
do? Provavelmente nos
ensinamentos de Paulo.
Costumeiramente, os tipos de
invejosos muito encontrados
nas igrejas são os donos do
“pedaço”. Consideram-se os
tais invariavelmente gente que
iniciou a congregação ou que
passou por alguma dificulda-
de e por isto se julgam no di-
reito de terem o cargo ou posi-
ção que desejarem.

Invariavelmente reclamam
quando um “novato” ascende
a “postos” e “cargos” que se-
gundo eles teriam de ser seus.
Dizem que ajudaram na cons-
trução, que carregaram cada
tijolo e apontam as paredes
que deram noites e dias em
pról do trabalho, e agora são
colocados de lado sem justifi-
cativa nenhuma. Isto tudo no
conceito enviesado deles. Ma-
goam-se e ressentem-se, e
quando confrontados dizem
não sentir inveja alguma de
ninguém. Reclamam que seus
líderes não lhes reconhecem
a capacidade e o que querem
mesmo é prestígio, que se-
gundo eles é dado a outros.
Muitas vezes buscam boicotar
quem trabalha  em detrimento
do bom andamento das coi-
sas ao seu redor.

Quantos ministérios não
seguem adiante por causa de
problemas e obstáculos colo-
cados por gente deste tipo.
São arrogantes e pretensio-
sos, e nunca dão pista algu-
ma do que realmente sentem.
Às vezes estão muito próxi-
mos dos pastores e líderes
das igrejas e merecem cuida-
dos especiais destes. Fazem
questão de ser adulados e
são melindrosos, precisam
de reconhecimento. Sua fra-
se predileta é “o pastor vai ter
de reconhecer o meu valor!”.
O que estes sentem mesmo
é inveja.  Pura inveja.
Costumeiramente se abatem
e entram em depressão.

Um grave fator de desagre-
gação de uma igreja ou minis-
tério é a inveja. Muitos não en-
tendem porque fracassam nos
seus ministérios. Não admitem
jamais a inveja. Aliás, uma das
coisas que o invejoso não ad-
mite jamais é que ele sente in-
veja. Se ele puder falar mal de
você para outros, ele vai falar,
se ele puder intrigar outros con-
tra você ele vai fazer, se ele tiver
a oportunidade de ser maledi-
cente, ele o será.

Veja que seu colega de
ministério invejoso se faz pas-
sar por espiritual, quando é
carnal, vai chegar perto de
você e te dizer que Deus fala

diretamente com ele, vai con-
tar um monte de vantagens,
dizer que é abençoado, mas
basta um pouco de conversa
com ele para saber da sua
real condição e personalida-
de. Se ele puder exibir diplo-
mas que tem, ele o fará. Ele
vai elogiar a família dele, vai
dizer que o cônjuge é isso ou
aquilo. Mas uma rápida obser-
vação e vocês vão ver o quan-
to sua vida está distante des-
ta realidade. Os filhos não
têm mais respeito, e brigam
e se maltratam em família di-
ante das pessoas. Geralmen-
te se diz “espiritual”. Resta
saber de onde vem esta
“espiritualidade”.

Se é de outra igreja e a sua
igreja tem quinhentos mem-
bros, a dele tem oitocentos.
Se seu carro é novo, o dele
certamente será de um mo-
delo melhor do que o seu. Ele
vai querer competir com você,
embora você não esteja inte-
ressado em competição. Vai
ainda te contar uma série de
vantagens, que ele toma por
verdades. Na realidade este
tipo de gente é infeliz, menti-
rosa e medrosa. Fuja do inve-
joso, não dê espaço. Nunca !

A autor é pastor da Igreja
Batista Regular da Fé -

Mossoró-RN

gos de igrejas locais.Desenvolvemos
papéis diferentes na obra, mas o tra-
balho é do Senhor e somos todos
seus obreiros.

É uma comunhão generosa.
Gostamos de suprir necessida-

des quando elas se apresentam.
É uma comunhão Bíblica
A Bíblia é nossa única regra de fé

e prática.
É uma comunhão que acredita na

liberdade pela graça do Senhor
Nas coisas essenciais (nossa

doutrina), união. Nas coisas não es-
senciais (nossa metodologia e nos-
sas práticas), tolerância e respeito
mútuo. Em tudo, o amor.

É uma comunhão sem fronteiras.
Embora o nome cite os estados dos membros originais,

todos são bem-vindos.
É uma comunhão que continua fiel às suas raízes.
A maioria dos que participam fazem parte da Comunhão

Batista Bíblica Nacional. Temos orgulho de pertencer a este
movimento e esperamos que nosso ministério possa fortale-
cer este trabalho.

É uma comunhão de visão.
Nossos sonhos e alvos são limitados apenas pelo poder

do nosso Deus. Como Ele pode tudo, acreditamos que não
existem sonhos impossíveis de serem realizados – desde que
estes venham do coração de Deus.

A Síndrome de Diótrefes
Pr. Rinaldo Bezerra da Silva

Rocha Eterna em Porto Alegre e Santa Catarina
José Stephanini Neto em Por-
to Alegre-RS.

O irmão Joel foi aprovado
pela missão em reunião ocor-
rida no dia 21 de maio de 2005
com a presença do Diretor In-
ternacional da Rocha Eterna,
Pr. Bobby Syzemore, João
Henrique Nunes e Agnaldo de
Araújo, respectivamente pre-
sidente e vice da missão aqui
no Brasil e pelo missionário
Maurício Arruda, secretário.

Joel converteu-se ao Se-
nhor Jesus Cristo no dia 26
de agosto de 1996, é casado
há 5 anos com Flávia Juliare
com quem tem uma filha de
três anos, Júlia Maria. Está no
terceiro ano de Teologia no
Instituto Bíblico de Canoas RS
dirigido pelo Pr. João Cirineu
Boff.

O trabalho já foi inici-
ado e o missionário Joel
tem tido o privilégio de
contar com o apoio volun-
tário dos irmãos, Gelson
(I.B.B. do Pantenon),
Dolores e Cândida (I.B.B.
de Canoas), que auxili-
am na penitenciária femi-
nina madre Pelletier. Mais
de uma centena de deci-
sões já ocorreram e uma
senhora que ganhou a li-
berdade está freqüenta-
do a igreja regularmen-
te.

Logo será iniciado o
trabalho no Presídio
Central de Porto Alegre
que tem capacidade
para 1770 homens, mas
abriga 4.000 detentos.

O que é a Comunhão Batista Bíblica Rio-Minas?

Diretoria da Comunhão Rio-Minas.
Da esquerda para a direita: Pr. Almir,

Pr. João Batista, Pr. José Pereira, Pr. David
Rohr, Júlio César e Pr. Ronaldo

Joel Ribeiro, a esposa Flávia
e a filha Júlia (3)


