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O PAPA E BUSH
Daniel Shea, um advogado norte-americano que representa três me-

ninos que querem processar o papa Bento XVI, acusando-o de acobertar
abuso sexual por parte de um seminarista, pediu ao presidente George
W. Bush que não confirme a imunidade do papa como chefe de Estado: o
papa é o monarca do Vaticano. O advogado disse que se o presidente
pronunciar a imunidade do papa, ele vai questionar a constitucionalidade
do reconhecimento do Vaticano como um Estado soberano, argumen-
tando que a Constituição dos EUA proíbe o governo de reconhecer qual-
quer religião oficialmente e que “a Santa  Sé é uma religião”. (FOL).

ISLÃ E TERRORISMO
 O Islamismo não é uma religião de paz e nem a favor dos direitos de

liberdade dos povos. Praticamente em todos os lugares onde o Corão
predomina, a liberdade é restringida e não há tolerância religiosa. A mai-
oria das tensões e dos conflitos mundiais acontecem onde ocorre o
encontro do islã com o mundo não-islâmico. Exemplos: Indonésia, Filipi-
nas, Sudão, Afeganistão, África, Índia, Ásia Central, Bálcãs, Chechênia e
Cachemira. Também os atentados terroristas estão quase todos vincu-
lados ao Islamismo. (C.M.N.).

REPÚDIO AO PDPP
O Sínodo Geral da Igreja Presbiteriana Bíblica, reunido de 4 a 9 de

agosto de 2005 em Olympia, Washington, EUA, repudiou Rick Warren e
outros proponentes do Paradigma Dirigido Pelo Propósito (PDPP). Entre
outros erros, o Sínodo destacou que a estratégia de crescimento do PDPP
está baseada no conceito de que os descrentes estão em busca Deus,
apesar de a Bíblia ser clara no sentido contrário a isso. Com isso, o
PDPP valoriza mais as opiniões dos descrentes do que a Palavra de de
Deus, crendo que “as necessidades sentidas”  pelos incrédulos devem
ditar o que é dito no púlpito. (PW e COF).

MUDANÇA DE CRENÇA
Pesquisa realizada pelo CERIS – Centro de Estatísticas Religiosas e

Investigações Sociais para a CNBB – Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil revela que um quarto da população brasileira mudou de reli-
gião. Os dados de sondagem Mobilidade Religiosa no Brasil 2005 tam-
bém trazem detalhadamente a perda de fiéis da religião católica para os
evangélicos.  As pesquisas católicas afirmam que os evangélicos são
hoje cerca de 20% da população brasileira (A A).

ENCONTRO DE HOMENS
 No dia 19 de Novembro de 2005 a Igreja Batista Independente de

Orlândia, sob a liderança do Pr. Lorival Pedroso da Silva estará realizan-
do o Encontro Anual de Homens da região Nordeste do Estado de São
Paulo. O objetivo é reunir homens de todas as Igrejas Batistas
Fundamentalistas. O Preletor será o Pr. Edgar Donato de São Paulo e o
tema será: “A Síndrome de Saul” – Por que algumas pessoas pioram e
outras melhoram à medida que o tempo passa? Informações pelo telefo-
ne: (0XX16) 3821- 1460.

No mês de julho de 2005 o Seminário Batista Regular do Sul
em Pinhais- PR, realizou o seminário “Música na Igreja” , ten
do como preletor, o Dr. Tim Fisher  que aproveitou a ocasião

para fazer o lançamento do seu livro “O  Debate Sobre a Música Cristã” .
Leia matéria na página 5.

Desde 1950 que o processo
de catalogação das línguas do
Brasil tem sido feito sistematicamen-

te. O número de línguas faladas no país já chegou a 238
e hoje são 188, sendo o português, a principal.

No mundo todo, são 6.971 línguas já identificadas. O
mandarim, principal língua da China é falada por 860 milhões
e pessoas. No outro extremo está a língua Apiacá, falada por
apenas dois índios brasileiros, se ainda estiverem vivos enquan-
to escrevemos esta matéria. Das 6.971 línguas faladas no pla-
neta, cerca de 497 estão ameaçadas de extinção dentro de uma
geração e, segundo os pesquisadores do SIL - Summer Institute
of Linguistics, ainda faltam ser catalogadas entre 300 e 400 lín-
guas em grupos no Pacífico e na Ásia.

Leia matéria na página 5.

Á guas de
Lindóia
hospe-

dou o Segundo
Congresso Missi-
onário Bat ista
Fundamentalista e
contou com boa
representação de
pastores dos três
pr incipais movi-
mentos bat istas
fundamenta l is ta
do Brasil, além de
missões, editoras
e outros ministéri-
os.

Leia matér ia
na página 5.

A  cada ano que passa
cresce a necessidade
de crentes dispostos a

se envolverem integralmente nos
ministérios pastoral e missionário.
Vemos uma carência enorme de
pessoas dispostas a pagarem o
preço exigido para os que almejam
o episcopado.

Atualmente a questão é
esta: ministério é carreira
ou vocação? Os que acre-
ditam ser carreira bata-
lham pelo reconhecimen-
to dos cursos teológicos
pelo MEC e pela regula-
mentação da “profissão”.
Os que defendem que o
ministério é “vocação” vão
em direção oposta e que-
rem que a formação teoló-
gica esteja voltada para as
igrejas.

O que a Bíblia ensina,
de fato, é que “digno é o
trabalhador do seu salário”
e praticamente não temos
oposição a isso. Nossas
igrejas acreditam que é responsa-
bilidade do povo de Deus o sus-
tento dos seus obreiros, sejam
pastores ou missionários.

O SEIBIM - Seminário e Institu-

Seminário Promove
Música na Igreja

Perspectiva

Retiro Vocacional
to Batista Independente Macedônia
de Franca-SP está interessado na
formação teológica de jovens e
adultos que entendam o ministé-
rio como vocação santa e, para
isso prepara os seus alunos. De
posição batista fundamentalista,
aceita alunos que estejam, dispos-

tos a enxergarem dessa forma o
ministério pastoral e missionário.

Neste ano, no período de 11 a
15 de novembro , estará realizan-
do o primeiro RETIRO VOCACIONAL

aberto para pessoas de ambos os
sexos a partir de 17 anos, sem li-
mite máximo de idade. Poderão
participar casados e solteiros.

A ênfase deste retiro é desafiar
os participantes para o ministério.
Todas as mensagens e estudos
serão direcionados para este fim.

Os preletores serão os pasto-
res: Sean Lunday (São Paulo-
SP) Carlos Alberto Moraes
(Orlândia-SP), Gerson Rocha e
Mauro Régis da Silva (Batatais-
SP), Paulo Castelan (Franca-
SP), Robson Marcelo da Silva
(Goiânia-GO), Vanderley
Borges (Sales Oliveira-SP),
Kipp H.Rayfielt (Passos-MG) e
Charlie Nichols (Formiga-MG).

O evento acontecerá no Re-
canto Arete  (Acampamento da
IBI de Franca-SP) ao custo de
R$60,00. Há vagas para cem
participantes  e os interessa-
dos deverão inscrever-se o
quanto antes, Maiores informa-

ções.

Batistas Fundamentalistas
Participam de Congresso

Missionários, conselheiros e diretores da AMI

Brasil, Um País
Com Quase
200 Línguas

Leia Nesta Edição
• NOVO PRESIDENTE DA AIBREB - Página 3

• MISSÕES: PATOLOGIAS, POTENCIAIS E PERSPECTIVAS - Página 4

• O QUE A BÍBLIA FALA SOBRE A NATUREZA DAS LÍNGUAS - Página 6

SEIBIM
Caixa Postal 344

14.400-970-Franca-SP
Tel (16) 3702-2194

3721-3307
E-mail: aulocastelan@hotmail.com
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O editor é Diretor de Missões da AMI, Jornalista, e
Pós-Graduado em Missiologia pelo CEM- Viçosa – MG.

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

Os artigos assinados são de responsabilidade dos autores.

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

Tópicos

Dos 146 países elencados
pela ONG Transparência Interna-
cional, que mede a corrupção
numa escala de zero a dez, o
Brasil ocupa atualmente, o 59º
lugar com a pontuação de 3,9.
Segundo os dicionários da língua
portuguesa, corrupção é decom-
posição, putrefação, depravação,
suborno. Portanto, quem foi cor-
rompido, o corrupto, é uma pes-
soa deteriorada, desmoralizada,
adulterada, pervertida, devassa,
depravada.

O Novo Testamento grego
apresenta a palavra phthora
que é traduzida para “corrupção”
e aparece nove vezes denotan-
do: a decadência do corpo físi-
co (I Co.15:42-50); a decadên-
cia do universo físico (Rm.8:21;
Cl. 2:22; II Pe. 2:2); a decadên-
cia moral e religiosa (II Pe. 1:4;
2:9); as destruições escatoló-
gicas (Gl. 6:8); e, estabelecen-
do contraste com a vida eterna
(II Pe 2:12).

Biblicamente, todas as formas
de corrupção estão envolvidas em
nossa natureza moral. Devido à

URGENTE
O missionário Pr. Rogério Inácio precisa com

a máxima  urgência de uma oferta especial para
terminar o banheiro e o piso em sua casa na tri-
bo. Deposite uma oferta especial na conta do
BRADESCO Ag. 647-5 – C. Poupança 9835-3
em seu nome. Endereço: Pr. Rogério Inácio- Cai-
xa Postal 11- CEP 77.900-000 Tocantinópolis-TO.

Corrupção

ASSEMBLÉIA
A JUBBESP  realizará assembléia ordinária no

dia 5 de novembro de  2005 no Templo Batista Bí-
blico de Vila das Mercês, Praça André Nunes, 50
– São Paulo-SP às 10 horas, quando haverá elei-
ção da Diretoria para o biênio 2006/2007. O Retiro
de Pastores e Obreiros será no Hotel Vale dos
Cedros nos dias 23 a 28 de janeiro de 2006.

Queda, o homem passou da pu-
reza à depravação total. Por isso
o apóstolo Paulo nos descreve
como “corpo corruptível” (I Co.
15:53). A cura para a corrupção
está na salvação pela graça de
Deus que nos possibilita o re-
vestir da “incorruptibilidade”, no
arrebatamento, quando de uma
vez para sempre será tragada “a
morte pela vitória” (I Co 15: 54-
57).

Não sabemos quais os crité-
rios que a Transparência Inter-
nacional utiliza para “medir” a
corrupção dos povos, mas o
apóstolo Paulo, usado pelo Es-
pírito de Deus, que é totalmente
imparcial, disse que todos os
homens são indesculpáveis
quando julgam quem quer que
seja, porque se condena a si
mesmos naquilo em que julgam
o outro, pois julgam e fazem o
mesmo (Rm 2:1). O juizo de
Deus, no entanto, é de acordo
com a verdade e dele ninguém
escapa (Rm 2:2-3). Com relação
ao que está ocorrendo hoje no
cenário político-empresarial do

Brasil, envolvendo partidos políti-
cos, pessoas do governo e em-
presas é apenas a ponta do
iceberg. Vem de longe os esque-
mas de levantamento de fundos
para campanhas eleitorais e pa-
trocínio de votos no Brasil. A Re-
pública vem sendo afanada, o país
vem sendo privatizado de modo
predatório, a ponto de termos
hoje, o próprio parlamento
privatizado. Já não somos uma
República (no sentido estrito da
palavra), pois a grande imprensa
faz e desfaz o que quer no país e
não concede nem mesmo direito
de resposta ao povo através dos
movimentos sociais.

O atual governo, eleito por am-
pla maioria dos brasileiros, com
a proposta de operar as mudan-
ças, foi levado pela correnteza dos
esquemas de corrupção instituci-
onalizados.

Resta aos crentes a oração.
Entendendo que oração significa
falar a Deus, ouvir Deus e entrar
em ação. A solução para a
corrupção está na pregação do
Evangelho.

 “O que o jovem pensa de Cristo hoje determina
o destino de nossa nação amanhã.
(Thomas Jefferson).

“Pecados não podem ser
desfeitos, só perdoados”
(Igor Stravinsky).

“Existe tamanho charme nas coisas proibidas que
elas se tornam indescritivelmente desejáveis”
(Mark Twain).

“A pessoa só enxerga o que está preparada para
ver” (Ralph Waldo Emerson).

“A gratidão é a mais bela e delicada forma de
cortesia” (Jacques Maritain).

“Onde a corrupção se generaliza, a liberdade pe-
rece” (AD)

“O homem é universal fisiologicamente. Psicologi-
camente é regional”
(Câmara Cascudo).

“O segredo da
criatividade é esconder
bem as suas fontes”
(Albert Einstein).

“Pense como uma pessoa de ação e aja como uma
pessoa que pensa” (Henri Bérgson).

“É tão antibiblíco quanto irreal divorciar o senho-
rio de Jesus Cristo de sua qualidade de Salvador”
(John R.W.Stott).

“Leituras e conversas podem nos fornecer muitas
idéias sobre os homens e as coisas, mas é nossa
meditação pessoal que deve formar nossos julga-
mentos” (Isaac Watts).

Os “Enclaves” samaritanos de Nablus, na Palestina e de Holon,
em Israel abrigam os sobreviventes de um grande povo do passado.
Restam na atualidade somente cerca de 600 samaritanos. Em Nablus,
perto do monte Gerezim, vivem 300 e em Holon, nos arredores de Tel
Aviv, em Israel, outros 300. Nablus fica no local onde erguia-se a bíbli-
ca cidade de Siquém. A maioria destes samaritanos falam atualmente
o “árabe palestino”, mas alguns ainda conservam o antigo idioma
samaritano, uma forma de aramaico-palestino, com o seu alfabeto
derivado do hebraico antigo. Parcialmente judaizantes, os samaritanos
colonizaram a região em 586 A C, depois da queda de Jerusalém. A
sua origem, provavelmente era a Assíria. Como “Palavra de Deus” os
samaritanos reconhecem somente o Pentateuco (os cinco livros de
Moisés), e o Livro de Josué. No tempo de Jesus Cristo, os samaritanos
seguiam a seita dos saduceus. O evangelho pregado pelo evangelista
Felipe, foi muito bem aceito. A primeira impressão do Antigo Testa-
mento no idioma samaritano, deu-se em 1645 em Paris, por A . Vitré, e
a segunda em Londres, em 1657, por T. Roycroft. Há alguns anos o
jornalista brasileiro Moacir Amâncio, que já foi correspondente em Is-
rael, lançou um livro, de crônicas e reportagens, intitulado “Os Bons
Samaritanos e Outros Filhos de Israel”. A Parábola do Bom Samaritano,
que está narrada em Lucas 10, versículos 25 a 37, e o caso da “Mulher
de Samaria”, João 4:1-43 são algumas das mais belas páginas do
Novo  Testamento.

Nos dias 7 a 9 de setembro a Igreja
Batista Independente de Orlândia-SP
sob a liderança do Pr. Lorival Pedroso
da Silva realiza três eventos que vão
abençoar a região Nordeste do Esta-
do de São Paulo.

No dia 7, um Encontro Regional de
Jovens envolvendo diversas igrejas da
região.  Até o fechamento desta edi-
ção, estavam inscritos mais de 150
jovens.Dos dias 7 a 10, as Conferênci-
as Jovens na Igreja. Os preletores se-
rão os pastores Vanderley Borges, da
Igreja Batista Boas Novas de Sales Oli-
veira SP e Ebenézer Rodrigues, da PIBB

ENCONTRO DE CASAIS NO HOTEL
FAZENDA VALE DOS CEDROS

Próximo a São José dos Campos em Paraibuna

PROTENGENDO E PROMOVENDO O SEU
AMOR
Adultério, a loucura não acontece por acaso.
Homem e Mulher, feitos para complementar e
não para competir.
Renovação dos votos conjugais.

Incrível � O Povo
�Samaritano� Ainda Existe !

Encontro de Jovens e
Reunião de Pastores

EstánaHoradeRevitalizar
o Seu Casamento !!

Pr. Edgar Donato

Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma – Pv. 24.3

Pr. Edgar Rodrigues Donato – IBR Horto do Ypê – São Paulo

Promovido pela  IGREJA BATISTA DO HORTO DO YPÊ – São Paulo – SP

Investimento:
09 a 11.12.05 – Chegada ao hotel sexta á noite e saída no domingo às 17h.
PREÇO POR CASAL: R$ 190,00 (parcelado em 3 ou 4 vezes) até  15.09.05
R$200,00 a partir de 16.09

Inscrições com: Rosi   (11) 5512-1160 ou Sandra  (11) 5816 – 8189

em Cidade Ademar, São Paulo, Capital.
No sábado, dia 10, acontece a tradicional Reunião dos Pastores e

Obreiros da região com pregação da Palavra de Deus e um delicioso
almoço oferecido aos participantes.

Contatos: Pr. Lorival (16) 3821-1460

Pr. Ebenézer Rodrigues

BATISTAS INDEPENDENTES, BÍBLICOS E REGULARES
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CONTATOS
Caixa Postal 125 - 14300-000 - Batatais-SP-

Tel.: (0xx16) 3761-0749
e-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br

IMPRESSÃO
Gráfica e Off Set O Jornal

Telefax: (16) 3761-6282 - Batatais-SP
graficaojornal@netsite.com.br

COMPROMISSO
Este periódico é BATISTA em governo e doutrina,

é INDEPENDENTE em operação,
é FUNDAMENTALISTA em posição
e SEPARADO por convicção.

EDITOR
Pr. Carlos Alberto Moraes - MTb 35.664

Assistente de Redação
Pr. Rômulo Weden Ribeiro
Digitação e Expedição

Agnes Ayres F. Moraes e Talita Fernandes
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O colunista é pastor da IBR de Tucuruvi - S. Paulo
e diretor da SEBARSP

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

No artigo anterior vimos três qualidades em Jesus
como líder – Jesus é nosso modelo em ser um líder cora-
joso, bondoso, e livre de costumes que são imposição
de homens. Mas Jesus não é somente isso. Jesus tem
muito mais qualidades que podemos aplicar a nós no
exercício de nossa liderança.

Em quarto lugar, Jesus era generoso . Ele se compa-
decia das pessoas, então ele dava o que ele tinha. Quan-
do viu as multidões famintas, ele multiplicou pão e peixe
para alimentá-las (Jo 6.1-14). Ao ver as multidões como
ovelhas sem pastor, ele compadeceu-se deles e foi mi-
nistrar-lhes (Mt 9.36-38). Ele foi generoso em dar de seu
ensino ao povo e aos discípulos (Mt 7.28-29; 9.35).

Então v. pergunta-se: O que eu como líder tenho a ofe-
recer? V. tem muito a oferecer. Ofereça a si mesmo. Dar
atenção a alguém que precisa de outra pessoa que o
ouça pode ser de grande valor. Dê seu tempo. Seja em
visitação, aconselhamento, apoio ministerial. Você pode
dar sua experiência. Estes são apenas alguns exemplos.
O importante é – seja generoso com seus liderados.

Um espírito generoso aplica-se ao planejamento an-
tecipado, a equipar seus liderados para que desenvol-
vam suas funções com perícia e dedicação. Também in-
centiva os desanimados de seu equipe para que olhem
para o alvo, em lugar de fixarem-se nas circunstâncias.

Há dois textos que estabelecem o princípio da generosi-
dade. Os dois vêm dos lábios de Jesus. O primeiro está em
Mt 10.8: de graça recebestes, de graça dai. O segundo está
em At 20.35, e é Paulo citando Jesus: Mais bem aventurado
é dar que receber. Os dois nos dão a seguinte mensagem:
nunca se perde quando se é generoso .

Lembre-se: A generosidade é algo que revela o seu inte-
rior. Aquilo que v. é. Ela não tem como alvo a busca do reco-
nhecimento público. Mas o bem estar de seus  liderados.

Em quinto lugar, Jesus foi um líder sincero . Há um
ditado que diz: ”Toda história tem três lados: o seu lado, o
lado do outro, e a verdade.”

Jesus personifica a verdade, ela a defende, e nunca
se desvia dela (Jo 14.6). Ele podia bradar e perguntar
quem o convenceria de pecado. Paulo declara que entre
as coisas que devem ocupar o pensamento está aquilo
que ele chama de “tudo que é verdadeiro” (Fp 4.8).

O líder precisa aprender a falar a verdade. O líder não
deve manipular a verdade para seu próprio benefício. Can-
tar hinos de consagração quando não há interesse em se
consagrar, ou manter o silêncio quando se deve falar, ou
ainda, fazer promessas quando não há a intenção de cum-
pri-las, ou deixar a impressão a outros que v. fez conquistas
espirituais, quando a realidade é outra. O líder precisa apren-
der desde cedo que ele será tentado a mentir.

Jesus, porém, não apenas disse que ele falava a ver-
dade, como ele próprio era a personificação da verdade
(Jo 18.20-21). Jesus era verdadeiro em tudo o que fazia,
dizia ou era porque ele mesmo era a verdade encarnada
entre os homens.

Mas aprendemos algo mais com Jesus – Jesus sabia
que era importante dizer a verdade, como também a for-
ma como ele dizia a verdade. Ef 4.15 diz que a verdade
deve ser dita em amor.

Os lábios e o coração dos líderes devem ser verda-
deiros diante de Deus e dos homens. Jesus crescia em
graça tanto diante de Deus quanto diante dos homens.
Dessa forma cresça em generosidade e sinceridade.

Jesus - O modelo
para Liderança II

A cada dois anos a Asso-
ciação das Igrejas Batistas
Regulares do Brasil  se reúne
em assembléia para eleger
sua diretoria, avaliar o desem-
penho dos trabalhos e traçar
metas. Neste ano, a associa-
ção se reunia nos dias 31 de
maio a 3 de junho no Hotel Ira-
cema Falls em Presidente
Figueiredo-AM  e teve como
principal preletor, o Dr.. Kevin
Bauder, dos EUA, abordando
o tema: “A Supremacia de
Cristo” . Toda a logística do
evento esteve a cargo da
AIBRAM- Associação das
Igrejas Batistas Regulares
do Amazonas  que fez com que
a XXVI Assembléia Geral da
AIBREB  entrasse para a his-
tória do movimento com todos
os méritos.

O Novo presidente eleito
para o próximo biênio foi o Pr.
Douglas Alves da Silva , da
Igreja Batista Regular do
Calvário em Boa Vista-RR.
Casado com Maria Francelina
de Sousa Alves, Pr. Douglas
já completou 30 anos de mi-
nistério. Formado pelos Semi-
nários Batista Regulares do

No período de 22 a 24 de julho próximo passado, os batis-
tas regulares da Bahia realizaram o VI Congresso da AIBREBA
– Associação das Igrejas Batistas Regulares da Bahia na ci-
dade de Riachão do Jacuípe. O preletor oficial do evento foi o
Pr. Jamir Sbrana  que em entrevista ao Jornal de Apoio  duran-
te o evento, nos concede o privilégio de conhecê-lo melhor.

J A  - Pr. Jamir, fale sobre sas origens.
J S - Eu nasci na cidade de São Simão-SP.  Meu pai João

Sbrana, com 79 anos, é membro da IBR de São Simão. Minha
mãe, Sebastiana já faleceu.

J A  – Fale sobre sua conversão e chamada para o ministério.
J S – Me converti em 1978 aos dez anos de idade e desde

aquela época lia o jornal “O Batista Regular”. A propaganda do
Seminário Batista Regular de São Paulo, que era parte do jor-
nal, me chamava a atenção e eu dizia comigo mesmo  “é aqui
que eu quero estudar! É  isso que eu quero para minha vida!”.
Em 1989 veio o despertamento através de um pastor da capi-
tal que, em visita à nossa igreja, me incentivou a ir para o
seminário. Orei durante um tempo buscando a vontade de
Deus e, confiando que Ele havia me chamado para o ministé-
rio deixei o meu trabalho e família e parti para o seminário.

J A – E como teve início seu ministério após o seminário?
J S- Ainda durante os estudos no seminário eu me casei.

Aos 24 anos de idade assumi o ministério da Primeira Igreja
Batista Regular na Zona Leste em São Paulo, onde permaneci
por dez anos como pastor.

J A  _ E como o irmão veio para a Bahia?
J S – Após dez anos e ministério, entendi ser a vontade de

Deus a minha saída da igreja. Voltei para a cidade de São Si-
mão, lecionei inglês durante seis meses e auxiliei o ministério
da igreja local. Naquele tempo, a Igreja Batista Esperança em
Salvador-BA estava procurando um pastor para trabalhar junto
ao missionário Timóteo Hoganson , fundador do trabalho, que

havia buscado junto ao SEBARSP  por alguém. O meu nome foi
indicado. Visitei a Igreja por duas vezes e após decisão da As-
sembléia, por unanimidade, fui convidado a fazer parte da Igre-
ja. No início como co-pastor e depois da saída do missionário
Timóteo, como titular. Estou em Salvador desde janeiro de 2004
servindo ao Senhor na Igreja Batista Esperança.

J A  – Segundo o tema que o irmão desenvolveu no Con-
gresso, quais os grandes desafios para os pastores e as igre-
jas de hoje?

J S — Ao falar sobre “Igrejas firmes num mundo em cri-
se” , precisamos como igrejas e pastores fundamentalistas
nos questionarmos em algumas áreas: somos igrejas e pas-
tores firmes num mundo em crise? Queremos ser igrejas e
pastores firmes num mundo em crise? Vejo que os grandes
desafios para pastores e igrejas são estes: evitar cair nas
armadilhas do crescimento a qualquer custo, pois não pode
haver negociação com os princípios bíblicos; não confundir
inchaço com crescimento – inchaço remete a doença e cresci-
mento a saúde; plantar os membros na casa de Deus em
fundamento sólido – a Palavra de Deus; estar disposto a pa-
gar o preço pelas dores de parto, até que Cristo esteja forma-
do nas vidas dos membros. Dentro em breve, o que vai fazer
diferença na vida de uma igreja não é a qualidade da sua
música, a quantidade de pessoas que a freqüentam, o tama-
nho do seu templo, mas se ela e o seu pastor consideram ou
não a Palavra de Deus suficiente para as suas vidas.

J A  – Como irmão avalia o congresso da AIBREBA  deste ano?
J S – Uma grande e preciosa surpresa, dado o número de

delegados e caravanas de várias igrejas. Todo o empenho, a
organização e a direção de Deus resultou em grandes bên-
çãos para o nosso povo na Bahia.

Entrevista realizada com o apoio do
Pr. Carlos Magno V. da Silva

Entrevista com o Pr. Jamir Sbrana

Novo Presidente da AIBREB
Amazonas e do Cariri, tem
Mestrado em Direitos Huma-
nos pela universidade
Complutense de Madrid, na
Espanha. É formado em Co-
municação Social – Jornalis-
mo pela Universidade Fede-
ral de Santa Maria-RS.

Além do atual pastorado,
Pr. Douglas pastoreou outras
igrejas: I.B.R. da Paz em
Juazeiro do Norte-CE, I.B.R
Boas Novas em Manaus – AM;
I.B.R no Conj. Ernesto Geisel,
João Pessoa-PB; IBR Central
Boa Vista-RR; IBR Tessa-
lônica, Manaus-AM.

No movimento Batista Re-
gular já atuou como presiden-
te da Missão Batista Regular
Paulo de Tarso, secretário
geral da AIBREB  por 5 vezes,
fundador e primeiro diretor do
Seminário Batista Regular de
Roraima. Já trabalhou com a
Rádio Transmundial e atuou
como ator no filme O Deserto
Florescerá. Em conversa com
dirigentes do Jornal de Apoio ,
Pr. Douglas informou que o
biênio 2005-227 “Será pau-
tado pelo tema de missões”

Pretende-se “desenvolver

esforço concentrado das igre-
jas de Roraima é no sentido
de iniciar novas igrejas em
cada município do estado nos
próximos três anos, além de
fortalecer as igrejas organiza-
das entre os indígenas.

Para contatos com o Pr.
Douglas:

 prdouglasalves@yahoo.com.br,
Telefones

(95) 3623-5252 e 9117-6886,
Rua Rondônia, 195 – Bairro
dos Estados – CEP-69.305-

500- Boa Vista RR.

A Primeira Igreja Batista Bíblica em
Hortolândia-SP  realizou no dia 26 de agosto últi-
mo o Concílio Examinatório do candidato Cláu-
dio Oliveira da Cruz  que, aprovado, será ordena-
do pela igreja no dia 12 de novembro deste ano.

O concílio foi presidido pelo Pr. Benedito
Juliare tendo como secretário, o Pr. Marcos A Sil-
va e como examinador o Pr. Walace S Juliare. Os
outros 16 pastores que formaram o concílio fo-
ram: Cláudio V. Almeida, Marcelo Silva, Antonio
Ferreira dos Santos, Gilberto O Gama, Edvilson
M dos Santos, Álvaro A Pavan, Nilson A Souza,
Alexandre da Silva, Bob Gilley, Osmar Vandete
de Freitas, Steven W. Trask, Cláudio Drosten,
Carlos A Moraes, Paulo César Lopes, Valdir

um Projeto Estratégico para
os próximos dois, cinco e dez
anos; fomentar a necessida-
de das Igrejas Batistas Regu-
lares quanto à fi l iação à
AIBREB ; despertar a respon-
sabilidade e a necessidade
de se fundar igrejas nos es-
tados de Tocantins, Sergipe,
Espírito Santo e Amapá. Fa-
zer uma análise crítica sobre
a razão de muitos obreiros es-
tarem fora do ministério e de
muitas igrejas sem pastores”.

A próxima assembléia da
AIBREB (XXVII)  que acontece-
rá entre maio e junho de 2007
será realizada na cidade de
Fortaleza-CE. Segundo o Pr.
Douglas, haverá um esforço
especial da nova diretoria,
para trazer representações
dos Batistas Regulares de
países sul americanos para
a próxima assembléia.

Como seu campo de tra-
balho atual é Roraima, pastor
Douglas nos informou que as
igrejas daquele estado têm
uma crescente visão
missionária e planejam envi-
ar missionários para a
Venezuela e a Guyana. Outro

Concílio de Exame
Pardini e Ebenézer S Rodrigues.

A P.I.B.B. em Hortolândia, fundada e
dirigida pelo missionários Steven W. Trask
está em atividade desde 1990. O templo
definitivo está em fase de construção. Pr.
Steven já organizou outra igreja em Pedrei-
ra - SP.

O irmão Cláudio, que é casado com Mô-
nica Feijó com quem tem um filho, Gustavo
estará sendo ordenado para dar continui-
dade ao trabalho que já vem desenvolven-
do junto ao missionário na própria igreja.
Formado pelo STME Emaús em Orlândia-
SP, o novo pastor será ordenado no dia 12
de novembro de 2005 em Hortolândia.

Pr. Douglas Alves

Mônica, Cláudio e Gustavo
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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.

Ele era um gato, bonito, charmoso, alto, filho de papai rico, destaca-
va-se no mundo masculino, tal como Brad Pitt, Tom Cruise ou Leonardo
di Caprio. Seu nome era Saul e um futuro brilhante parecia atraí-lo.

O perfil do garotão era raro. Ele começou muito bem, foi escolhido
para representar   o povo de Israel. Tinha cacife, tinha personalidade,
tinha fachada, tinha pedigree...   Assim, o profeta Samuel azeitou a coro-
ação de Saul, ungindo-o como o primeiro rei israelita.

Com todo esse currículo, ninguém diria que Saul  estragaria a sua
trajetória, mas faltava-lhe algo essencial: vida interior.  A biografia do
elegante monarca é contrastante: Por fora,  bela viola,  por dentro pão
bolorento. O homem tinha tudo para crescer na graça de Deus e no
favor dos homens, mas ele foi se entortando e caindo, caindo na des-
graça, degrau após degrau num irreversível processo de insensibilida-
de e insanidade. Veja os passos da queda:

1. Saul perdeu o domínio próprio diante das pressões em sua volta
– I Samuel  13

Os filisteus estavam em volta no campo de batalha. Havia uma pressão
incrível por todos os lados. Era necessário esperar a chegada do profeta
Samuel para prestar culto, oferecer sacrifício e depender de Deus para a
vitória. Após sete dias de espera, Saul estava impaciente, estressado,  seus
homens iam perdendo a coragem e pequenos grupos desistiam. O rei
estava mais preocupado com a sua reputação,  com o populismo do que
com a submissão às ordens claramente recebidas. Então, ele usurpa o
lugar do sacerdote e realiza o sacrifício. Ao ser confrontado, responde: fui
forçado pelas circunstâncias.  Quando agimos assim, a agenda fica aperta-
da e a falta de flexibilidade impede a ação de Deus.

2. Precipitou-se  em fazer promessas e foi  incapaz de cumpri-las -
I Samuel 14

O monarca estava com seiscentos soldados nas  proximidades de
Gibeá.  Todos cansados e famintos. Contudo, Saul estava com muita
sede de vingança e os obrigou a um jejum forçado: Maldito o homem que
comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos.
Pelo que todo o povo se absteve de provar pão.  Sem saber do fato,
Jônatas, filho do rei, acompanhado de um parceiro atacou um posto dos
filisteus  e abateram vinte homens, uma iniciativa realmente heróica. Houve
um alvoroço e em conseqüência disso, os inimigos fugiram apavorados.
Jônatas encontrou mel no bosque e o comeu.  Saul disse que ele deveria
morrer, mas o povo impediu-o de ordenar a execução do filho. É muito
comum falarmos bobagens, ameaçar e tomar decisões sem pensar nas
conseqüências. Tais procedimentos minam a nossa autoridade.

3. Sabia o que devia fazer mas agiu com parcialidade – I Samuel 15
A ordem de Deus tinha sido muito clara: Vai,  pois,  agora e fere a

Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver; nada lhe poupes... Os
amalequitas eram inimigos traiçoeiros e incrivelmente perversos. As-
semelhavam-se aos modernos condenados dignos da cadeira elétrica.
Após a batalha, tanto o rei dos amalequitas, quanto o rebanho deste,
fizeram os olhos de Saul crescerem. O rei inimigo  foi poupado, talvez
para ser esbanjado como um troféu enquanto as ovelhas rechonchu-
das e bem nutridas aumentariam o capital de Israel  e ainda poderiam
ser “úteis” no serviço religioso. No processo, a pessoa torna-se  “cara-
de-pau”, e ainda racionaliza a desobediência: executei as palavras do
Senhor, afirmou Saul cinicamente.   Mas Samuel deixa bem claro que
contra fatos não há argumentos: Então que balido de ovelhas é esse
que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que
estou ouvindo? Há gente assim, a rebeldia é evidente, mas negam-na
com um discurso incoerente e contraditório.

4. Agiu com insegurança com medo de perder o seu lugar – I Samuel 18
Enquanto isso, os filisteus organizavam-se novamente e desafia-

ram as tropas de Israel através de Golias. Foram 40 dias de pressão
psicológica e não se achava oponente à altura.  O jovem Davi tinha ido
levar lanche para os seus irmãos, quando ouviu os gritos do gigante
não se intimidou e venceu-o surpreendemente. A partir de então Davi
era aclamado quando retornava das batalhas e as  mulheres cantavam:
Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. O rei tão
preocupado com o seu ibope, ficou terrivelmente enciumado,  começou
a tratar Davi como rival e perseguiu-o implacavelmente. Já viu esse
filme antes? Um gerente de uma empresa, um pastor ou um adminis-
trador pode seguir os mesmos passos e ao invés de capitalizar ajuda e
investir em outros com performance melhor, fazem de tudo para puxar-
lhes o tapete. Saul foi afundando cada vez mais no pântano do
desequilíbrio e da dessensibilização. Você sabe o fim da história, ele
morreu triste e tragicamente.

A lógica indica que aprendendo as virtudes cristãs, tais como perdo-
ar, reconciliar, pacificar, exercer autocontrole e outros frutos do Espírito,
a pessoa vai se aperfeiçoando cada vez mais. Em tese, quanto mais se
aproxima de Deus, quanto mais a Palavra é exposta, quanto mais  fre-
qüenta um ambiente evangélico e tem outras conexões com a  Bíblia,
mais o cristão vai se tornando progressivamente maduro. Será? Será
que há líderes dizendo para si mesmo: somente eu, e mais ninguém
além de mim” ? – Is  47.10.

O alvo do Pai  é  transformar-nos para que fiquemos à semelhança de
Jesus. Infelizmente, no contato com a graça algumas pessoas pioram,
outras melhoram. O Sol da Justiça brilha sobre todos. Assim como o sol
amolece a manteiga ele também endurece o barro. Tudo depende da
condição de cada um, o tipo de sujeição à influência do poder do Espírito
Santo. Todos corremos o  risco de terminar mal ao invés de completar
bem a nossa carreira. Somos tão voltados para supervalorizar o exterior,
a  aparência,  o mundo fashion e impressionar os outros que facilmente
podemos deixar de cultivar a essência, ou seja, o Homem interior. Dize-
mos que estamos a serviço do Senhor, mas estamos suscetíveis a nos
deixar dominar por métodos maquiavélicos que podem denunciar nos-
sas intenções, ficando vulneráveis e sujeitos a que a síndrome de Saul
nos atinja. Cuidado! Atente para o alerta de Jesus: Lembra-te, pois, de
onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras.

“Mas recebereis a virtude do Es-
pírito Santo, que há de vir sobre vós;
e serme-eis testemunhas, tanto em
Jerusalém como é toda a Judéia e
Samaria, e até aos confins da ter-
ra”.  Atos 1:8

Quando Jesus proferiu estas
palavras aos seus discípulos ele,
melhor do que qualquer pessoa,
entendia muito bem a situação real
dos seus seguidores naquele mo-
mento. Ele estava confiando a eles
a propagação de seu evangelho em
todo o mundo até à sua vinda.

Mas ele também, melhor do que
qualquer pessoa, conhecia as limi-
tações naturais daqueles homens e
mulheres, as virtudes que ele con-
seguiu fazer brotar neles e por isso
mesmo os instigou a vislumbrarem
o mundo como seu campo de atua-
ção evangelística.

E tem sido assim ao longo des-
tes dois milênios! A pregação da-
queles “caipiras da Galíléia” se ex-
pandiu, criou corpo, prevaleceu fren-
te às mudanças, venceu o
romanismo e se vê aqui representa-
da neste tempo.

Tempo! Nós sabemos que o tem-
po muda frenéticamente, e quando
mudamos antes do tempo isso re-
vela que estamos conectados  à voz
dos céus e por isso nos antecipa-
mos, nos colocamos um passo à
frente e deixamos de perder tempo.

Mas quando o tempo muda an-
tes de nós, ficamos perplexos, sem
saber o que fazer com a nossa pró-
pria realidade e certamente é por
isso que estamos aqui, não só para
discernir nossos valores e estraté-
gias comuns em relação a missões,
mas também para nos discernirmos
a fim de nos anteciparmos frente ao
tempo que nos resta.

O objetivo desta mensagem é
avaliar honestamente nossas pato-
logias em relação à nossa missão
no mundo, celebrar os potenciais
que temos em Deus e vislumbrar
nossos alvos em perspectivas  re-
ais, executáveis.

PATOLOGIAS
“Patologioa”:  É a parte da medi-

cina que trata das origens, sintomas
e natureza das doenças. Atos 1:8
exige de nós visão! Jesus condiciona
nossas ações à capacitação que
vem do Espírito que em nós habita,
mas não subtrai a necessidade de
visão missionária. (Mt. 28:18-20 ; Mc
16:15 ; Jô 4:35).

Por isso, vemos com preocupa-
ção, certas enfermidades no campo
da visão missionária no seio de
muitas igrejas. E não estou aqui
como quem não é ocasionalmente
acometido dessas enfermidades,
mas como alguém busca na graça
de Deus, remédio poderoso contra
elas. Senão vejamos:

A primeira patologia da visão é a
“miopia missionária”.

Sabemos que a miopia é a ano-
malia da vista que só permite ver os
objetos a pequena distância, vista
curta. Não é pequeno o número de
igrejas cuja visão missionária é mí-
ope, tacanha, pequena, que não en-
xerga além de sí, cuja obra está re-
duzida à sua “Jerusalém”.

São igrejas que concentram todo
o seu potencial apenas em suas con-
gregações, em seus seminaristas e
obreiros, em sua denominação, mas
Atos 1:8 não serve pra que tem mio-
pia missionária porque não é
reducionista, diz que missões é tra-
balho pra se fazer “...tanto em Jeru-
salém como em toda a Judéia e
Samaria e até aos confins da terra.”

A miopia missionária tira dessas
igrejas a benção de obedecerem e
avançarem no cumprimento a Gran-
de Comissão.

Não importa se é projeto missio-

Missões: Patologias, Potenciais e Perspectivas
nário Batista Independente, Regular
ou Bíblico ; é um bom projeto? Identi-
fica-se com os objetivos missionári-
os da minha igreja? Eu abraço !!!

Porque “Qualquer visão menor
que o mundo não é missões!”,  dizia
Oswald Smith.

A segunda  patologia da visão é a
“hipermetropia missionária”.

É a anomalia visual em que os
raios luminosos paralelos ao eixo do
olho, depois de refrangidos, formam
foco além da retina. Trata de pesso-
as que enxergam de longe e não de
perto. Aqui temos o oposto da mio-
pia! É o retrato daquelas igrejas que
só enxergam os projetos missioná-
rios de “grande vulto”  e desprezam
as ações missionárias mais imedi-
atas ou a precária expansão da obra
em certos estados da nossa nação.

Há muitos estados da nossa na-
ção com pouca ou nenhuma presen-
ça batista fundamentalista! Vamos agir
mais estrategicamente, mais objeti-
vamente. O dinheiro está mais caro e,
mais do que nunca, precisa ser apli-
cado de maneira estratégica !!!

A terceira  patologia da visão é o
“astigmatismo missionário”.

É uma perturbação visual, prove-
niente de defeito na curvatura do cris-
talino. O que o astigmatismo faz ba-
sicamente é embaraçar, distorcer a
visão. Isso me fez lembrar de igre-
jas para as quais missões é tudo,
menos missões.

Para essas igrejas missões não
existe. Em outras, missões é ape-
nas uma data na agenda ministerial
da igreja quando se faz uma confe-
rência, quando se faz! Para elas,
missionários são pedintes, a contri-
buição missionária é concorrente
inimiga dos dízimos e ofertas para a
igreja local. Para ela, o obreiro que
se diz vocacionado só pode ser
vocacionado a permanecer lá, ser-
vindo no contexto local, nunca num
campo missionário.

Mas missões não é uma data na
agenda ministerial da igreja. Mis-
sões é a própria agenda
missionária! E aí as agências
missionárias que surgem no vácuo
dessa deficiência visual das igrejas.
Surgem para ajudar, mas com o
tempo se vêem quase que obriga-
das a fazer o que essas igrejas dei-
xaram de fazer: missões. Os semi-
nários surgem trazendo preparação
teológica e se vêem quase que obri-
gados a discipular seus alunos por-
que essa educação para o ministé-
rio não se vê nestas igrejas.

E aqui recai sobre nós, pastores,
essa responsabilidade para com nos-
sas igrejas, porque o povo de Deus
tem para dar, espiritualmente e mate-
rialmente, mas quando falta o visio-
nário nada de produtivo acontece.

POTENCIAIS
Modéstia à parte, temos potencial!
É muito importante dizer que nós,

batistas fundamentalistas temos po-
tencial! Já somos inclusive admira-
dos por alguns “movimentos históri-
cos” por nossa resistência e firmeza,
coisa que julgam que perderam , se
é que tiveram alguma dia. Pena que
alguns de nós esteja entre os dez
espias derrotistas e não entre os  dois
outros, maravilhados pela potenci-
alidade da terra. O segredo do nosso
potencial está em Deus!

Modéstia à parte, nós temos teo-
logia!

Nossa teologia é simples, mas
não é simplista, é equilibrada, mas
não indefinida, é firme, mas não é
arrogante! É uma teologia rara em
nossos dias e por isso mesmo pre-
ciosa! Nossa teologia é incompará-
vel porque é eminentemente bíblica.
Nada a ver com o evangelho utilitá-
rio da teologia da prosperidade,
nada a ver com o evangelho socia-
lista da teologia da libertação, nada

a ver com o evangelhos relativista da
teologia liberal.

Nossa teologia é saudável, pra-
ticável, e poderosa em Deus, porque
é bíblica,  porque é regular  e inde-
pendente , e aqui, permitam-me o
trocadilho: É bíblica,  porque essa é
sua fonte, é regular  porque não é
volúvel, é independente  porque não
se deixa macular ou influenciar pe-
las mudanças no mundo.

Modéstia à parte, nós temos es-
sência missionária!

Nós não conhecemos o potenci-
al missionário que somos e temos.
No meio pentecostal histórico, mis-
sionário, se não for queridinho de
algum pastor de sede, “come o pão
que a  sua denominação amassou” ,
passa fome nos rincões do nosso
país e mundo. Só se dá bem se for
filho do pastor da sede! Nos grupos
chamados “protestantes”  ou histó-
ricos, missões é tudo, menos mis-
sões! Na Convenção Batista Brasi-
leira, missões é monopólio político,
onde a convenção toma o lugar das
igrejas locais para determinar para
quem e para onde o dinheiro vai, for-
jando igrejas míopes. Nós temos
potencial para “dar um banho”  nes-
sas denominações porque, propor-
cionalmente, ninguém se envolve
mais com missões bíblicas do que
os fundamentalistas!

PERSPECTIVAS.
Precisamos de humildade para

aprender com o passado.
Nós temos um passado glorioso,

sobretudo, na obra missionária e não
podemos nos esquecer disso. Sabe-
mos que os pioneiros que chegaram
ao Brasil não eram perfeitos, mas
eram homens destemidos com uma
visão muito clara acerca do que fazer
aqui! Apesar das limitações dos que
nos antecederam, não podemos jul-
gar o passado com os olhos do pre-
sente. Devemos é aprender com o
passado, porque o passado que nos
serve é o passado que ensina pas-
sado com o qual podemos aprender.
Muitos de nós estão perdendo a iden-
tidade porque deixaram de celebrar
esse passado, que está vivo entre
nós, e suas raízes.

Precisamos de coragem para
avaliar o presente.

Jesus vem, e essa bem aventura-
da esperança cresce à medida em
que os dias passam! E aqui cabe uma
avaliação honesta, corajosa e indivi-
dual sobre a qualidade do nosso tra-
balho missionário, com o crescimen-
to que tivemos ao longo dos anos,
sobretudo em São Paulo. Se fizermos
isso com coragem, sem dúvida, en-
contraremos erros, mas também so-
luções, em Deus, para avançar.

Precisamos de ousadia  para
empreendermos o futuro.

O futuro da obra missionária pas-
sa pelo robustecimento da nossa
identidade também pelo estrei-
tamento da nossa comunhão e pelo
amadurecimento do discipulado. O
avanço missionário que se fez com a
doutrina que temos, aliada às par-
cerias que temos  e à formação sau-
dável de obreiros, trazem, sem dúvi-
da um futuro ainda mais contunden-
te que o nosso passado ou presen-
te. Que Deus nos dê a nós, seus ser-
vos, mais graça e misericórdia dian-
te das perspectivas que temos.

Diante disso, oramos pedindo
que Deus nos dê graça e miseri-
córdia para, no mínimo lutarmos
conta essas patologias, que esse
Deus maravilhoso nos encha de
confiança diante do potencial que
Ele nos faz ser, e que nos inunde
com uma visão real, sem utopi-
as, de um futuro onde queremos
chegar e precisamos chegar, até
que Ele, o Senhor da seára, volte
e exi ja os frutos dessa seára!
Amém !!!

O autor é um dos pastores da PIBB em Cidade Ademar-São Paulo-SP
Esta mensagem foi pregada durante o Segundo Congresso Missionário Batista Fundamentalista

em Águas de Lindóia - SP no início de agosto de 2005.

�Saulficiência�



5

O colunista é Pastor da Igreja Batista Bíblica de Vl.S.Jorge
Guarulhos – SP.  Diretor Acadêmico do Seminário Batista Bíblico Emaús.
Mestrando em Teologia e Exposição Bíblica pelo SBPV em Atibaia – SP.

Um cristão sonhou que estava diante do Tribunal de Cristo. Diante de
seus olhos perplexos o Filho de Deus tomou todas as obras de sua vida
inteira – o que ensinou, o que cantou no coro, o que contribuiu, sua fre-
qüência assídua à igreja e centenas de gentilezas que fez a outras pesso-
as – e colocou tudo em um grande tubo de ensaio. O recipiente foi coloca-
do sobre o fogo; e, conforme os ingredientes das obras de sua vida eram
aquecidos, começaram a derreter e então separaram-se em diferentes
níveis dentro do tubo. O conteúdo das obras foi medido e dividido. O calor
das chamas separou todas as obras de sua vida em diversas motivações
que induziram as obras. Envergonhado o cristão observou as medidas:
Amor aos elogios pessoais – 30%; Senso de responsabilidade – 25%;
Hipocrisia – 15 %; Ambição pessoal – 20%; Amor a Cristo – 10%; Toda
uma vida de trabalho passando pelo julgamento divino e só 10% de tudo
que fizera fora motivado pelo amor a Cristo.Quando o Senhor olhou para
ele, o homem acordou. Fora só um sonho!

No entanto, o texto de  1 Co 3.10-15 não se trata de um sonho, mas de
um alerta da Palavra de Deus sobre nossas obras! O texto fala sobre o
tipo de construção que empenhamos nosso  trabalho e de como as
obras de cada um serão julgadas e recompensadas conforme sua qua-
lidade e durabilidade.  Paulo após falar a respeito da carnalidade, ele
chama a atenção para o tipo de obras que os irmãos estão realizando e
lembra-nos que daremos contas a Deus por cada uma delas.

Precisamos entender que as obras que realizamos na casa de Deus
devem ter um efeito não somente presente, mas também futuro (10). O
alicerce da igreja já foi colocado; a obra está sendo edificada; os mora-
dores precisam, então, avaliar como morar!

A construção de uma igreja fundamentada em Cristo possui 3 fases
distintas:

Primeira, retrata o passado:  A IGREJA TEM UM ALICERCE FIRME (11).
O eterno e divino Filho de Deus é o único Fundamento para a salvação,
o único Fundamento para a edificação de uma vida cristã adequada e o
único Fundamento para a Igreja. “Não existe cristianismo sem Cristo e
nenhuma igreja cristã, separada do Cristo da Palavra. Aqueles que que-
rem ter uma igreja sem as grandes doutrinas centralizadas em Cristo
estão edificando sobre fundamento arenoso. Podem ter uma religião,
mas não o cristianismo proclamado por Paulo”.

Uma igreja bem construída fundamenta-se em cristo pois, ele é seu
alicerce imutável. 1 Jo 4.2-3 afirma que todo aquele que confessa que
Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo aquele que nega a
divindade de Jesus não procede de Deus. Ef 4.15 diz que Cristo é o
cabeça da igreja. Como um servo fiel, você deve rejeitar qualquer oferta
para substituir a Cristo como seu alicerce!

Segunda, retrata o presente: A IGREJA ESCOLHE O MATERIAL DE
QUALIDADE(12-13) .       O edifício de Deus pode ser construído com ouro,
prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, e esta, com certeza, é
uma alusão à qualidade do ministério de cada um. Paulo não é egoísta
a ponto de dizer: “Esse prédio é meu, ninguém põe a mão”, apenas
adverte que aqueles que quiserem participar do empreendimento de-
vem faze-lo criteriosamente.

Há dois 2 tipos de materiais usados na obra: a) os duráveis : Eles são
caros, não facilmente adquiríveis, mas fornecem uma linda e permanente
estrutura. Se o nosso Alicerce é maravilhoso é esse tipo de material que
devemos usar. Entendo que o ensino consistente da Palavra de Deus faz
parte desses materiais, além da oração e adoração, bem como uma
evangelização pura, sem maquiagens ou falsidades; b)Não-duráveis:  Eles
são baratos no custo, fáceis de se obter e longe de serem permanentes –
o oposto do primeiro tipo de material. Paulo pode estar se referindo à sabe-
doria dos homens, aos falatórios inúteis, às divisões e invejas na igreja.

Amados, podemos até escolher como edificamos a igreja, mas ca-
berá a Deus julgar se fizemos a escolha certa ou não (v.13). A igreja
pode escolher o tipo de evangelismo que usará, o estilo de adoração
para o culto, a estratégia ministerial, etc. Mas Deus é quem dirá se a
escolha foi certa. A solução para fazermos escolhas certas, é não de-
pendermos da sabedoria humana, mas da Palavra de Deus e de Seu
Filho Jesus Cristo.

Terceira, retrata o futuro:  A IGREJA RECEBERÁ A RECOMPENSA PELO
TIPO DE OBRA QUE REALIZOU (14-15) . A prova máxima da qualidade do
material que usamos na construção de um edifício espiritual está em
sua durabilidade! Se o material for bom, ele dura, se for ruim será consu-
mido. Isto nos aponta para o fato de que todos os salvos comparecerão
diante do Tribunal de Cristo para prestar contas de suas obras (2 Co
5.10; Rm 14.12; Mt 7.20-23). Observe que não é o homem que será
julgado, mas sim suas obras, pois o texto não está falando de salvação.
O julgamento é pelo trabalho do salvo, pela escolhas da igreja. Este
julgamento relaciona-se com as recompensas  do crente por sua fideli-
dade, serviço, e motivações próprias.

Queridos, este texto deixa claro que o Senhor está mais preocupado
com a qualidade de nosso trabalho do que com a quantidade de nosso
serviço. Há perguntas que devemos fazer enquanto servimos ao Senhor: O
que nos motiva no serviço prestado a Deus? A quem você procura agradar?
Lembre-se: O fogo só revelará o que o Senhor, o justo juiz, já sabe. Deus
reconhecerá e recompensará tudo o que vale a pena guardar. Se a obra do
crente-construtor “permanecer”, ele receberá galardões no céu.

�A Igreja Fundamentada em Cristo
Constrói com Obras Duradouras�

Para os que pensam que o por-
tuguês é a única língua falada no
Brasil, o Ethnologue, edição de
2005, tem uma surpresa: são 188
línguas, sendo o português a prin-
cipal, além de outras 47 que já fo-
ram extintas. De acordo com o
Ethnologue, compêndio que é pu-
blicado de quatro em quatro anos
pelo SIL – Summer Institute of
Linguistics, um instituto de verão
para lingüistas que treina missio-
nários para aprender as línguas
locais e traduzir a Bíblia esse nú-
mero de línguas faladas no Brasil
tem oscilado pouco nas duas últi-
mas décadas. Em 1982, eram 238
línguas no total, com 30 extintas.
Em 2000 eram 234 e 42 extintas.

O Ethnologue considera como
línguas diferentes aquelas em que
dois povos não conseguem se co-

Contando com a participação
de 148 congressistas, sendo 82
pastores, seis obreiros e uma
missionária,  além dos demais
participantes, o Segundo Congres-
so Missionário Bat ista Funda-
mentalista conseguiu reunir 7%
dos pastores batistas fundamen-
talistas do Brasil. Entre os três prin-
cipais movimentos, 56% eram in-
dependentes, 27% bíblicos e 17%
regulares.

Além dos pastores e obreiros
representando as igrejas, partici-
param a convite da AMI- Associa-
ção Missionária Independente, a
Missão Batista Internacional Bra-

O Seminário Batista Regular do Sul  do Brasil (Pinhais-
PR) trouxe ao Brasil o Dr. Tim  Fisher de Greenville, South
Carolina, fundador da Sacred Music Services e da Discover
Christian Music. Como músico, cantor e professor, já minis-
trou em mais de mil igrejas nos EUA e ao redor do mundo,
além de ter escrito orquestrações, arranjos e produzido nu-
merosos CDs. É autor de dois livros: “Harmany At Home” e
“The Battle for Christian Música”, este segundo traduzido para
o português e publicado pela Editora Batista Regular. O lan-
çamento do livro, “O Debate Sobre a Música Cristã”,  do Dr.
Fisher fez parte das programações desta sua vinda ao Brasil
nos dias 13 a 15 de julho no campus do Seminário Batista
Regular do Sul.

Os principais tópicos tratados na conferência “Música
na Igreja Local”  foram: filosofia da Música, O Princípio do
Novo Cântico, Deus Como Compositor, A Mensagem da Mú-
sica, Música Cristã Contemporânea e Música na Adoração.

Além das palestras, foram realizadas oficinas tratando
de assuntos variados, como: Normas para Músicos na Igre-
ja; Como Fazer Arranjos Simples, Tocando Hinos, Teoria Mu-
sical, Regência e Técnicas Vocais.

Brasil, Um País Com Quase 200 Línguas
municar se cada um falar a sua.
Segundo informa os editores do
atual compêndio, nos últimos anos,
o número de línguas subiu e des-
ceu ao mesmo tempo. Subiu, por-
que há situações em que algumas
línguas se dividiram. E desceu por-
que, em outras, descobriu-se que
onde eram identificadas mais de
uma língua, na verdade, falava-se
a mesma com pequenas diferen-
ças, sendo apenas um dialeto den-
tro da mesma língua.

O trabalho do SIL que começou
em 1951 como uma espécie de
guia para missionários com ape-
nas 40 línguas, hoje lista 6.912 lín-
guas em todo o mundo. Seus da-
dos são bem completos e mostram
quantas pessoas falam cada língua
e onde fica tal povo.

Segundo Ray Gordon, editor do

Ethnologue, o trabalho de identificar
todas as línguas está perto do fim.
Segundo ele, talvez haja mais 300
ou 400 línguas que ainda não estão
identificadas, que se separaram de
grupos no Pacífico e na Ásia, onde
faltam algumas pesquisas.

As línguas em risco de extinção
que chegam a 497 em todo o mun-
do, deverão desaparecer no perío-
do de uma geração. Em algumas
dessas línguas, são pouquíssimas
as pessoas sobreviventes, caso do
Ofaié, idioma indígena dominado
por apenas 11 pessoas, em
Brasilândia-MS.

Para o trabalho missionário fica
o desafio de continuar sua batalha
no cumprimento da grande comis-
são que visa alcançar os confins
da terra e todo povo, língua, tribo e
nação.

Congresso Missionário Atingiu o Alvo
si leira, Missão Batista Regular
Evangelizadora, Missão Batista Bra-
sileira Fundamentalista, Projeto
PEPE- Por Ele e Para Ele, Asas de
Socorro, Missão Novas Tribos do
Brasil e Projeto UTI – Uma Tarefa
Inacabada. Outras missões que fo-
ram convidadas, mas não partici-
param.

A convite dos organizadores,
participaram ainda: Editora Fiel,
Editora Batista Regular, Sociedade
Bíblica Trinitariana do Brasil, Jor-
nada Bíblica, Jornal de Apoio e uma
livraria evangélica de Ribeirão Pre-
to-SP.

Os preletores, representando os

batista independentes, regulares e
bíbl icos, abordaram adequada-
mente os temas propostos. As
mensagens foram gravadas e es-
tão sendo oferecidas em áudio
(CD) aos interessados que pode-
rão entrar em contato com a AMI-
Associação Missionária Indepen-
dente pelo E-mail :  missaoami
@hotmail .com  ou missiaoami
@bol.com.br  e Tel/Fax (11) 4123-
0002.

O próximo congresso já está
com data definida para os dias 31
de julho a 3 de  agosto de 2007 no
mesmo Hotel Majestic em Águas
de Lindóia.

Música na Igreja local
Pr. Eduardo
Alexander e

Dr. Tim Fisher

• Fabrício Henrique da Silva
R. Capitão Geronimo Gomes, 45 - Vila Gomes
14.540-000  - Igarapava – SP
• 

 
Leia Cristina P. Barbosa

R. Larangeiras do Sul, 101 - Bairro Costa e Silva
 89.220-190 - Joinville – SC
•  Lidiane Vieira de Souza
R. Santa Luzia, 36 – Cruzeiros
45.040-240 - Vitória da Conquista – BA
•  Dileire B. J. Ribeiro
R. São Judas Tadeu, 19 - São Cristóvão – Aeroporto
41.500-510 - Salvador – BA
• Josiclei Ferreira Lobo
R. liberdade, 480 - Bairro Campestre
68.795-000 - Benevides – PA
•  Cleiton da Sailva
Rua José do Patrocínio, 2721
14.401-199 - Franca – SP
• Patrícia Gomes Pereira
R. Padre João Epifânio, 81
Centro - 63.630-000 - Pedra Branca – CE
•  Maria Cardoso
Rua Mirassol, 117 – Jd. Brasil
69.917-405 - Rio Branco – AC
•  Cristiane Cruz
Rua Constelação Escorpião, 189
Interlagos - 04.858-050 - São Paulo – SP

Este espaço tem o objetivo de aproximar
pessoas para fins de amizade, oração e até
casamento! Já aconteceram 3 casamentos

como fruto de amizade iniciada nesta coluna.

Capa do Livro



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

ou pelo correio:  Caixa Postal, 125 -
CEP 14300-000 - Batatais-SP
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O colunista  é pastor e evangelista, membro da PIBB
em Fortaleza-CE e ex-padre católico

e-mail: pastorbarbosaneto@yahoo.com.br

Quanto à exata natureza das línguas faladas
miraculosamente no NT, devemos buscar indícios nos relatos
do livro de Atos e na primeira carta de Paulo aos Coríntios. O
final do Evangelho de Marcos (16.9-20), traz o falar “novas lín-
guas” como um dos sinais que haveria de “acompanhar aque-
les que crêem”(v. 17). Alguns têm sugerido que as “novas lín-
guas” ali mencionadas se referem a um novo tipo de línguas,
diferente  da linguagem humana. Entretanto, o adjetivo “novo”,
empregado na expressão, não significa necessariamente um
novo tipo , mas simplesmente algo que eram “as últimas novi-
dades novidades” (Atos 17.21), ainda não costumeiro ou co-
nhecido, em oposição a velho.  O sentido natural seria o de
falar línguas até o momento ainda não faladas pelos que cri-
am e, portanto, uma novidade para eles. A palavra traduzida
como “línguas” aqui, e em todo o NT, é a palavra normal em
grego para linguagem humana.

Parece evidente que as línguas descritas em Atos 2 eram
idiomas humanos conhecidos pelos ouvintes presentes por
ocasião do Pentecostes (Atos 2.6, 8,11). Estes versículos se
referem às línguas maternas dos que as ouviram naquela
ocasião, das quais quatorze são citadas por Lucas. Portanto,
fica claro de que eram línguas estrangeiras, e não “estranhas ”.
A expressão “em nossa própria língua materna” em Atos 2.8,
literalmente “nossa própria língua em que somos nascidos”,
reforça este ponto.

 A declaração de Lucas em Atos 2.4  deixa pouca dúvida de
que o milagre foi o de os apóstolos falarem em “outras línguas ”
que não as suas próprias, e não, como alguns têm sugerido, o
de os presentes ouvirem em suas próprias línguas. Em Atos
2.6 Lucas afirma que a multidão “se possuiu de perplexidade,
porquanto cada um os ouvia falar  na sua própria língua”. Não foi
um dom de ouvir  porque a Bíblia diz que estavam falando  “na
sua própria língua ”. O uso de “outras ” por Lucas em Atos 2.4
(“passaram a falar em outras línguas ”) não fornece apoio deci-
sivo para a sugestão de que as línguas faladas em Pentecostes
eram de um gênero diferente , e que, portanto, não eram idio-
mas humanos. O adjetivo “outro” freqüentemente expressa a
idéia de um outro item de uma mesma série, sem a conotação
de que se trata de algo diferente  em sua essência. Por exem-
plo, “no outro barco ” (Lucas 5.7), “outro de seus discípulos ”
(Mateus 8.21), “outra  (passagem) vez diz a Escrituras ” (João
19.37). Portanto, como já acima frisamos, o fenômeno, pois, foi
dictivo, e não auditivo.

Quanto às línguas mencionadas por Paulo na sua primeira
carta aos Coríntios, embora sua exata natureza seja de mais
difícil de interpretação, não há qualquer evidência exegética, te-
ológica ou histórica, de que fossem diferentes  do procedente
estabelecido em Atos, ou seja, dos idiomas falados no Pente-
costes. Alguns têm apontado para a expressão “outras línguas ”
, que ocorre várias vezes em I Coríntios 14, como indício de que
se trata de línguas diferentes  dos idiomas humanos. O adjetivo
“estranha ”, colocado pelos tradutores da versão Almeida Re-
vista e Corrigida após o substantivo “língua ” na passagem de I
Coríntios 14.2, não aparece  no original grego, e certamente tem
contribuído para difundir a idéia errônea de que o fenômeno
tinha a ver com línguas misteriosas, intraduzíveis e estáticas,
portanto, tratando-se de uma interpretação errônea dos traduto-
res para o português.

Alguns ainda apelam para I Coríntios 14.2 para apoiar  a
idéia de que Paulo está lidando em I Coríntios com um fenôme-
no distinto de Atos 2.4-11. O texto afirma que “quem fala em
outras línguas  (desconhecidas), não fala a homens, senão a
Deus, visto que ninguém o entende , e em espírito fala misté-
rio ”. No NT o termo “mistério” é usado vinte e oito vezes. Palmer
Robertson, autor de “A  Palavra Final”  diz que “se descartarmos
por um instante a ocorrência em I Coríntios 14, presentemente
em consideração, vinte e sete casos falam do ‘mistério’ como
sendo algo que outrora esteve oculto, mas que   agora  foi reve-
lado . O cristianismo enfaticamente não é uma religião de misté-
rio. Ele se põe em drástico contraste com numerosas outras
religiões edificadas sobre códigos de segredo. A meta do cristi-
anismo é que tudo seja amplamente aberto. O Deus do cristia-
nismo não tem  nada para ocultar. Ele manifesta publicamente
sua verdade ao mundo da mesma forma em que envia luz para
dispersar as trevas”.  E ele continua: “Ao falar um “mistério ”, ele
não oculta a verdade. Aliás, ele comunica a verdade que se lhe
fez conhecida por divina revelação. As línguas foram instrumen-
to para comunicar revelação. Elas foram um meio pelo qual
Deus descortinou a verdade redentiva outrora oculta, mas agora
revelada”. E ele faz a seguinte pergunta: “Como é possível fazer
bom sentido  que uma mensagem expressa em línguas é
revelacional, se ela não é entendida?” . E ele mesmo responde:
“Poderia fazer bom sentido  se as ‘línguas ’ descritas ao longo
da Escritura forem idiomas estrangeiros. Se ‘línguas’ são ‘idio-
mas’ estrangeiros para quem fala, os quais não podem ser
conhecidos do auditório, então o sentido –  o ‘quem fala em
outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que nin-
guém o entende’- seria perfeitamente justificável”. À luz do pre-
cedente estabelecido em Atos, torna-se mais natural supor que
as línguas de Corinto eram, como em Atos, idiomas humanos.

O Que a Bíblia Fala Sobre
a Natureza das �Línguas�

OBREIRO APROVADO
O Pr.  Calvin Gardner,  mantém um si te bat ista

fundamentalista com centenas de estudos bíblicos prepa-
rados por pastores batistas. O site tem ainda, livros em por-
tuguês e inglês. Vale a pena confer i r :  www.obreiro
aprovado.com,  e o e-mail do Pr. Gardner: wbtbrazil@usa.net.
Para correspondência ; Rua Orlando   M. do Amaral, 181 –
Jardim Vale Verde, CEP-19.065-745 – Presidente Prudente-
SP

GRATIDÃO
O Pr. José Moraes e sua

esposa Rita estão agrade-
cidos a Deus e à SAIBRES
do Brasil pelo apoio recebi-
do através das i rmãs
Rosires Ferreria e Renny
Snare, presidentes da
SAIBRES . O apoio financei-
ro recebido em forma de oferta especial através de uma
campanha iniciada pelos irmãos Josemir e Maurílio possi-
bilitou que fosse realizado tratamento preparatório para que
a irmã Rita receba uma prótese. Seu tratamento envolve
especialistas nas áreas de ortopedia, endocrinologia,
metabologia e neurologia. Pr. Moraes é líder da I.B.R em
Mucuripe – Fortaleza-CE.

MUNDO CRISTÃO
No final de julho último, a Editora Mundo

Cristão  de São Paulo, capital comprou a Edito-
ra Textus  de Niterói-RJ. Fundada em 1965 pelo
missionário norte-americano Peter Cunliffe, a
Mundo Cristão está completando 40 anos de
atividades e procura aumentar sua participação no merca-
do editorial. Com essa negociação a Mundo Cristão que
publica cerca de 40 novos títulos anualmente, consolida um
dos mais expressivos catálogos no segmento de literatura
cristã, ultrapassando a marca de 560 títulos.

“RASTRO DE SANGUE”
Todo crente batista fundamentalista deve procurar co-

nhecer sua história desde o início. O livro “Rastro de San-
gue” é leitura obrigatória nesta área e está disponível na
internet no site: www.geocíties.com/Athens/Olympus/1563 .
Você pode baixar o arquivo e imprimir, ou solicitá-lo por bai-
xo custo.

SIMÕES FILHO- BA
A Igreja Batista Bíblica Monte Sião  de Simões Filho-BA

convocou o concílio de pastores para examinar o irmão
Edson Sacramento dos Santos  para ordenação pastoral.
O concílio contou com a presença dos pastores: Humberto
Vieira, da I.B.B. Salém, Salvador-BA; Milton França, da T.B.B.
Salém, Camaçari-BA; Gildásio Brandão, da I.B.B. Monte das
Oliveiras, Salvador-BA; Vicente Paulo, da PIBB de Salva-
dor-BA; Elias Sá Barreto, da I.B.B. Monte Sinai, Salvador-
BA; Florisvaldo Xavier da IBB Primavera em Marechal
Rondon-BA; Osival Serra, T.B.B. Ebenézer, Lauro de Freitas-
BA. Edson, que formou-se no Instituto Batista Bíblico de
Salvador em 1993, já liderou os trabalhos da sua igreja
entre 1998  e 2000  e atualmente, desde dezembro de 2004,
a ordenação está marcada para o dia primeiro de outubro
próximo.

FUTURO NOVO PASTOR
No dia 7 de agosto último, a Pri-

meira Igreja Batista em São Se-
bastião do Paraíso-MG,  l iderada
pelo Pr. Manoel A Souza , realizou
assembléia extraordinária para ele-
ger o irmão Jader Saraiva Macha-
do Neto  que deverá vir a ser o novo
líder da igreja a partir de dezembro
des te  ano .  In te r inamento  o  Pr.
Carlos A Moraes coordenará os tra-
balhos da igreja. Jader é casado
com Mércia Barroso Trindade Ma-

chado e estão terminando o bacharelado em teologia do
SBBE  Emaús em Guarulhos-SP.

CONFERÊNCIAS
A Igreja Batista Bíblica Betel  em Taubaté-SP, lidera-

da pelo pastor Manoel A Cruz , estará realizando uma
série de conferências evangelísticos nos dias 20 a 23
de outubro próximo, tendo como preletor, O Pr. Esdras
Moreno Pintor , de Santa Branca-SP. A igreja localiza-se
à Rua Elpídio dos Santos, 78 – Jardim Maurisco, Tele-
fone (12) 233-4509.

SEMINÁRIO
O Seminário Batista

Fundamentalista , que
funciona junto à Igreja
Batista em Jorda-
nópolis, São Bernardo
do Campo-SP comple-
tou seu primeiro ano le-
tivo no primeiro semes-
tre de 2005, tendo inici-
ado em agosto de
2004. O seminário oferece os cursos médio e bacharelado e
atende, principalmente, as igrejas daquela região. Informa-
ções, E-mail:seminariobatista@ hotmail.com, telefone (11)
4123-8901.

ESTÂNCIA ESPERANÇA
O mês de janeiro de 2006 será um período de novos come-

ços no ministério do missionário William Charles Kieffer  (Pr.
Bill), de Catalão-GO . Nos dias 3 a 7 de janeiro de 2006 acontece-
rá o Curso de Aconselhamento e dias 10 a 14 o Retiro de Jovens.
O preletor será o Pr. Ken May  acompanhado e sua esposa Diane.
O evento  terá lugar na Estância Esperança . Para maiores infor-
mações: Caixa Postal 111- CEP 75.701-970 – Catalão-GO, E-
mail:wkieffer@wgo.com.br, telefone (64) 3471-8169.

RUSSELITAS
O Pr. Wagner Cunha  preparou um livreto sobre A Tradução

do novo Mundo, a “versão” da Bíblia utilizada pelo grupo religi-
oso conhecido como Testemunhas de Jeová . O material é
contundente e pode ser adquirido em quantidade para distri-
buição. Maiores informações Caixa Postal 295 – CEP – 10.159-
970- São Paulo-SP

MISSÕES
Dias 14 e 15 de outubro de 2005 acontecerá um encontro

de líderes de Escolas Teológicas e Agências Missionárias das
igrejas batistas fundamentalistas (Bíblica, Regulares e  Inde-
pendentes)  com a finalidade de colher informações e suges-
tões para implantação do Centro de Treinamento para
Plantadores de Igrejas e Missões Transculturais . O encontro
será realizado na Chácara Moriá , acampamento da Igreja
Batista Bíblica do  Centro em Campinas-SP . Os custos de es-
tadia serão por conta dos organizadores. Maiores informações
com Pr. Álvaro A Pavan : pr.pavan@bol.com.br , telefones (19)
3243 – 6302 e 3231-3566

COMJOBB
A Comunhão dos Jovens Batistas Bíblicos realizará no dia 17

de setembro de 2005, às 19 horas, nas dependências da I.B.B.
Jd. Míriam, São Paulo, capital, o seu terceiro encontro do ano. Na
ocasião haverá comemoração do 33º aniversário da mocidade
daquela igreja e serão dados maiores detalhes do I Congresso
COMJOBB  que será realizado nos dias 11 a 15 de novembro de
2005. O tema deste terceiro encontro é: “Buscando Novos Obrei-
ros  para uma Antiga Missão”,  e o preletor será o Pr. Ebenézer S.
Rodrigues  da PIBB em cidade Ademar, São Paulo-SP.

PROJETO FAMÍLIA
A Comunhão Batista Bíblica de Campinas e região promo-

ve para os dias 20 a 22 de outubro de 2005 o Projeto Família
sob a coordenação do Pr. Cláudio Venâncio de Almeida . O
preletor será o Pr. David Rohr  de Belo Horizonte-MG e aborda-
rá os temas, Criação de Filhos, Perdão Vida Sexual e Finan-
ças. O evento acontecerá nas dependências do Templo Batis-
ta Bíblico de Campinas liderado pelo Pr. Marcelo Silva . Conta-
tos para inscrições: (19)3261-5453.

APOIO A MISSIONÁRIOS
O irmão Omar de Carvalho , de Ribeirão Preto-SP trabalha

em um ministério denominado “Ministério de Apoio Calebe” .
Seu trabalho consiste em substituir missionários que estão
implantando igrejas e precisam se ausentar do campo por
qualquer razão. Para maiores informações: Rua Girolano
Precinoto, 139- Cândido Portinari, CEP-14.093-518-Ribeirão
Preto-SP, telefone para recados (16) 3967-2773.

ENLACE
O dia 23 de julho último ficou

marcado na vida do jovem casal
Daniel e Josilene  que se uniram
em matrimônio. O casal, que é
membro da Congregação Batista
em Jardim Emília , firmou o com-
promisso de união conjugal no
templo da Primeira Igreja Batista
em Cipó, Embu Guaçu – SP, lide-
rada pelo Pr. Eliel Barbosa.
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A colunista é formada em teologia pelo I.B.M., membro
da Igreja Batista Bíblica em Valparaiso, Santo André-SP

...aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará.
Filipenses 01:06

Pelas cidades de nosso país encontramos muitas pon-
tes pela metade, estradas que acabam de repente  não nos
levando a lugar nenhum, são obras inacabadas, aqui em
São Paulo temos o famoso Fura Fila, uma obra que come-
çou com a promessa de aliviar o transito e ajudar aos que
andam de ônibus, mas desde 1999 está parada, atrapa-
lhando o transito e deixando a cidade mais feia.

Deus é o maior construtor, para Ele não existe obra difí-
cil, obra inacabada, tudo que Ele começa Ele termina e no
momento que aceitamos Jesus como nosso Salvador Deus
quer fazer em nossa vida uma obra maravilhosa.

Quando o homem e a mulher habitavam no Jardim do
Éden, viviam em plena comunhão com Deus, conversavam
com seu Criador todos os dias, eram obras acabadas e
perfeitas, mas Satanás que é um destruidor de vidas con-
seguiu enganar o casal e o pecado acabou com a comu-
nhão do homem com Deus, tornando o homem um edifício
em ruínas, mas o construtor Deus está sempre à  procura
do homem para reconstruir.

“E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde
estás? – Gênesis 3:09”

Quando aceitamos Jesus como Salvador, Deus começa
a construção de tudo, cada área de nossa vida precisa ser
construída e Deus começa a trabalhar.          O novo convertido
está pronto para receber, aprender e crescer. Os dias para o
novo convertido são de louvor, ele fala de Jesus a todos e vive
a alegria da espera da volta de Jesus, mas com o passar do
tempo este primeiro amor vai se apagando, Deus quer con-
tinuar a obra, mas nós abandonamos a leitura da Bíblia,
paramos de orar, de louvar, começamos a ver só defeitos na
igreja e o Espírito Santo fica impedido de trabalhar.

“Tenho porem, contra ti que abandonaste o teu primei-
ro amor. Apocalipse 2:4”

Esquecidos do primeiro amor, caminhamos pela vida
cristã como obras inacabadas, e como as obras da cidade,
crentes carnais atrapalham o crescimento da igreja e a be-
leza de Cristo não pode ser vista pelo mundo.

As obras nas cidades ficam abandonadas, os anos pas-
sam e parece que ninguém se preocupa em terminá-las,
Deus ao contrário está sempre preocupado em completar
em nossas vidas a sua vontade.

Para termos vidas plenas, só precisamos deixar Deus
trabalhar, o vaso não pode dar palpites ao oleiro, assim o
que cabe ao crente é orar, ler a Bíblia, procurar a presença
de Deus , e assim Deus estará trabalhando em nossas
vidas, finalizando detalhes de uma obra prima.

Em nosso redor podemos ver obras inacabadas, vidas
destruídas precisando de ajuda, muitas nem sabem que
Deus é o construtor e pode mudar tudo, você pode ter um
filho nesta situação, um irmão, um amigo, não podemos
acabar a obra de Deus mas podemos ajudar orando, ensi-
nando e mostrando os frutos em nossas vidas de uma obra
feita a cada dia por Deus.

“ No qual todo edifício, bem ajustado, cresce para tem-
plo santo no Senhor. Efesios 2:21

Edifício bem ajustado, obra acabada, com todos deta-
lhes, um templo santo ao Senhor, este deve ser o desejo de
cada crente, não podemos falar que isto é fácil, que esta
obra é feita rapidamente e sem nenhum desgaste, toda
obra leva tempo e todo ajuste é muitas vezes dolorido, mas
deixando tudo nas mãos do Construtor, poderemos des-
cansar e saber que Deus acabará a obra que começou e
seremos um memorial de seu amor.

Obra Inacabada

Agradeço muito a Deus por ter partici-
pado do segundo congresso missionário
batista fundamentalista, ocorrido em Águas
de Lindóia, no período de 02/08/05 até 05/
08/05.

É bom saber do interesse, ensino e pro-
jetos das igrejas em participar no exercício
desse ministério.

O processo de enviar um missionário
para o campo exige algumas providências
legais que devem ser obedecidas, de modo
que amanhã ou depois essas igrejas não
se vejam expostas, dando brechas aos ata-
ques do inimigo.

Infelizmente, muitas vezes, ficamos su-
focados com a burocracia exigida pelas leis
seculares. Porém, somos herdeiros de
uma cultura e legislação bastante própria
do povo latino, na qual tudo tem de estar
esclarecido, escrito e assinado numa folha
de papel.

DETALHES DAS PROVIDÊNCIAS
O exercício da função eclesiástica (mi-

nistro de confissão religiosa ou o membro
de vida consagrada de ordem religiosa).
Seja pastor, auxiliar do pastor ou missio-
nário não é “protegida” pela consolidação
das leis trabalhistas (CLT) e nem pela le-
gislação da previdência social. A lei trata
essa função com alguma similaridade ao
trabalhador autônomo, sendo que o autô-
nomo em muitas situações passa a ter di-
reitos trabalhistas; o que não ocorre com a
função eclesiástica quando a igreja proces-
sa corretamente a nomeação, mesmo que
o pastor ou missionário conflitante apele à
justiça trabalhista.

A igreja, pessoa jurídica, expõe-se em
conflitos quando não cumpre todos os pas-
sos burocráticos exigidos, que são os se-
guintes:

1. A pessoa objeto dessa função deve
ser aprovada por uma assembléia geral,
precedida por um edital de convocação
pela igreja;

2. A assembléia geral deverá providen-
ciar uma relação dos membros participan-
tes (civilmente capazes), contendo os no-
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Martinho Lopes Névoa

mes, assinatura e número do RG
e CPF de cada pessoa. A ata de-
verá ser composta em redação
clara e correta, identificando o
nome completo da pessoa que
está sendo aprovada; função
eclesiástica (pastor, auxiliar do
pastor ou do missionário).

3. Destacar que a pessoa
aprovada se compromete (por
escrito e assinado) a exercer o
ministério nos conformes da de-
claração doutr inár ia estabe-
lecida pela igreja.

4. É recomendável que essa
ata seja registrada no cartório e
que seja dada uma cópia à pes-
soa aprovada.

MISSIONÁRIO COM FUNÇÃO
NÃO ECLESIÁSTICA

É importante esclarecer que
a lei não faz menção de nenhu-
ma outra função que não seja
função eclesiástica (ministro de
confissão religiosa ou membro
de vida consagrada de ordem re-
ligiosa).

A lei e as igrejas americanas
aceitam e enviam missionário
médico, missionário enfermeiro,
missionário engenheiro e etc.

No Brasil, essas funções não
são reconhecidas por leis espe-
cíficas como ocorre com a fun-
ção eclesiástica. Razão pela
qual, entende-se que as funções
não eclesiásticas estão cober-
tas pelos direitos trabalhistas.

Para não se sujeitar a esses
direitos, ou seja, para que as
igrejas não venham a ser surpre-
endidas amanhã ou depois por
reclamações trabalhistas, a igre-
ja tem a alternativa de assinar
com o candidato um contrato de
trabalho voluntário não remune-
rado, nos termos da lei 9608 de
18/02/98.
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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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Em tese, o ateísmo nega a existência de Deus e atribui
todos os acontecimentos do universo ao acaso. O Brasil é
considerado um dos países mais cristãos do mundo porque,
além de acreditar em Deus, tem fé em uma miríade de santi-
dades. Não obstante, essa fé não é demonstrada nas atitu-
des e natureza do país. Vivemos como se Deus não existisse
e essa conduta ateísta é facilmente observada em todas as
camadas da sociedade. Na verdade, todos os povos são ateus
na prática, mas a impunidade do sistema jurídico e as falsas
doutrinas religiosas sobre o céu e o inferno aumentam a in-
credulidade nacional. Diante da degradação moral e espiritual
da Inglaterra, Wiston Churchil declarou que os ingleses preci-
savam acreditar novamente na existência do inferno. A Ingla-
terra, que já foi reduto de missionários, é, hoje, reduto de terro-
ristas. Infelizmente, com o avanço das chamadas igrejas evan-
gélicas no Brasil, não temos assistido a nenhum avanço no
caráter e no código de ética de nossa sociedade.

Apanhado com cerca de 10 milhões de reais armazena-
dos em malas, representante de uma igreja neopentecostal
alegou que a origem do dinheiro vinha das doações de fiéis.
No entanto, o valor expressivo e a forma como as notas esta-
vam sendo transportadas levantaram suspeitas sobre o de-
putado que foi imediatamente expulso de seu partido. La-
mentavelmente, falta ética e transparência até mesmo no
meio religioso. Quantas igrejas e ministros do Evangelho
passariam exemplarmente no pente fino da Receita Fede-
ral? Igrejas e óbolos estão isentos de impostos, mas a de-
claração fiel de rendas precisa ser submetida anualmente
ao governo. Às vezes, a boa ética dificulta a barganha e a
realização de bons negócios, levando pessoas ao caminho
mais curto, porém difícil de explicar. Depois de fechar a com-
pra de um terreno, o negociante, que era um pastor batista
tradicional, não aceitou pagar um valor e registrar outro em
cartório. Apesar de ser uma prática comum para fugir do Im-
posto Imobiliário, o pastor pensou em Deus, que tudo vê, e
em seu testemunho cristão perante os incrédulos. O crente,
muito mais que outras pessoas, não pode se esquecer que
Deus existe e está assistindo a tudo que fazemos.

Em meio a uma crise política sem precedentes na histó-
ria recente do país, políticos estão mentindo peremptoria-
mente para fugir de uma cassação ou confundir a opinião
pública. Algumas Comissões Parlamentares de Inquérito irão
acabar em pizza aqui na terra, mas o veredicto final só será
conhecido no Grande Trono Branco de Deus. Todos os la-
drões e mentirosos serão lançados no lago de fogo e enxo-
fre: “... nem os roubadores herdarão o reino de Deus ” (I Co.
6:10). “... e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago
que arde com fogo e enxofre; o que é a segunda morte ” (Ap.
21:18). Alguns culpados, que não podem escapar da conde-
nação através da mentira, estão usando o dispositivo jurídi-
co da delação para abrandar a sentença. Ou seja, o réu, que
conseguir incriminar outras pessoas, poderá receber penas
mais brandas devido à sua colaboração. Durante a opera-
ção Mãos Limpas na Itália, alguns mafiosos terminaram o
processo como heróis porque delataram criminosos piores
e mais importantes. O Brasil caminha para o mesmo desfe-
cho. A mídia, que tem feito um ótimo trabalho de investiga-
ção, tenta chegar às maiores autoridades do país. A oposi-
ção tenta chegar ao presidente e assim o povo brasileiro
assiste e aprende a jogar a culpa uns nos outros e negar a
própria responsabilidade até às últimas conseqüências. A
natureza humana nunca muda! Quando caiu em pecado, Adão
culpou a sua esposa que, por sua vez, culpou a serpente. No
entanto, o princípio da delação não foi premiado por Deus.
Todos pagaram espiritual e fisicamente pelos seus atos.

A única solução para o ateísmo praticado no meio político
e religioso é o verdadeiro arrependimento de pecados. Quan-
do o famoso pregador norte-americano, Jimmy Swaggart, foi
apanhado em adultério, ele não jogou a culpa na frigidez da
esposa ou na indiscrição da mídia, mas em frente às câma-
ras de televisão e perante uma congregação de 8 mil pesso-
as, ele chorou amargamente, pedindo o perdão e a misericór-
dia de Deus.  O povo brasileiro tem assistido a muitas lágri-
mas nos últimos dias, mas a única lágrima que pode purificar
uma alma é aquela causada pela dor do arrependimento. Ain-
da queremos ver políticos e religiosos chorando por seus pró-
prios pecados e não pelos pecados de outros. Para que isso
aconteça, a verdadeira igreja precisa pregar ardentemente a
Palavra de Deus e verdadeiramente praticá-la. Não adianta
prometer cura física e prosperidade financeira e ficar carre-
gando malas de dinheiro, contrariando a lei de Deus e a lei
dos homens. Enquanto o país precisa urgentemente de uma
reforma política, aqueles que realmente conhecem a Deus
precisam passar por uma reforma espiritual. A maior necessi-
dade dentro e fora da igreja, ou seja, a maior necessidade do
Brasil é de ARREPENDIMENTO DE PECADOS. Jesus disse:
“... se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis ”
(Lc. 13:3). Jesus incluiu todos nós!

Somos Um País de Ateus!

A cidade de Riachão do
Jacuípe-BA, hospedou nos
dias 22 a 24 de julho último,
o VI Congresso da AIBREBA
– Associação das Igrejas
Batistas Regulares da
Bahia.

A Associação conta atu-
almente com 16 igrejas, 16
congregações, cerca de dois
mil membros, dois institutos
bíblicos e um seminário teo-
lógico. No congresso, esta-
vam presentes 18 pastores
e muitos outros representan-
tes das igrejas.

O preletor oficial do even-
to foi o Pr. Jamir Sbrana
(veja entrevista nesta edição
do J.A.) que abordou o tema
“Igreja Firmes no mundo em
Crise”.

Conforme já divulgado, nos dias 13 a 16 de fevereiro de
2006 acontecerá em Porto Alegre-RS o VI Congresso Batis-
ta de Fundamentalismo Bíblico , no Hotel Plaza São Rafael.
A programação terá inicio no dia 13 às 19 horas e o encerra-
mento no dia 16 à noite.

O tema geral do congresso será. “A Graça de Deus
Operando no Mundo Hoje”  e diversos preletores abordarão
os sub temas. As inscrições para o congresso, incluindo
apenas o coffee break e o manual terá o custo de R$50,00.
A alimentação e hospedagem serão cobrados à parte mas
os organizadores ainda não disponibilizaram os valores.

Naquele mesmo período estará acontecendo em Porto
Alegre, a IX Assembléia Geral do CMI – Conselho Mundial
de Igrejas , nos dias 14 a 23 de fevereiro. O congresso Ba-
tista de Fundamentalismo Bíblico manifestará sua posição
contrária ao ecumenismo promovido pelo CMI que congre-
ga mais de 340 denominações em cerca de 100 países e
representando 550 milhões de pessoas.

O evento está sendo organizado através da Igreja Batis-
ta Fundamental  e pelo Seminário Batista Fundamental  de
Porto Alegre-RS, sob a coordenação do Pr. Roger Atlas
Growder . Para maiores informações, falar com Paula , E-
mail:sbf.paula@terra.com.br, telefone(51) 3266-4768.

Para viagens aéreas ao Congresso em Porto Alegre-RS,
indicamos para contatos a Gidem Turismo e Viagens. Fa-
lar com, Yang pelos telefones (11) 6865-0784 e 3486-5063
das 9 às 18 horas. Por e-mai l :  g ideontur ismo@
terra.com.br.

�A Graça de Deus Operando noMundo Hoje�

O Pr. Fernando Nunes
Santos, da Terceira Igreja
Batista Maranata em Feira
de Santana, deu seu teste-
munho emocionado: “Sou
crente desde 1984. Passei
por vários departamentos
da igreja. Já fui diácono e
hoje sou pastor. Já partici-
pei de vários eventos, como
congressos e seminários.
Nunca tinha presenciado
algo como neste congresso.
O pregador conseguiu atin-
gir o alvo, corrigindo e esti-
mulando a todos a rever
seus conceitos acerca do
ministério pastoral”.

Outro que falou acerca do
congresso foi  o Pr.
Odenilson Figueiredo, da
Igreja Batista Regular de

Dias D’Ávila-BA. Sua avalia-
ção foi a seguinte: “Agrade-
ço ao Senhor por ter nos
proporcionado dias maravi-
lhosos com os participantes
da AIBREBA. Tivemos mú-
sicas edificantes, reuniões
decisivas e importantes,
acomodações e refeições
suficientes e a Palavra de
Deus pregada de modo po-
deroso e desafiador”

A irmã Rosíris, redatora
da revista Missão Mulher, de
São Paulo que ficou encan-
tada com a Bahia disse que
ao chegar para o congresso
pensou que o espaço não
daria ao ver chegando tanta
gente, mas deu! “Senti-me
em casa cercada de cari-
nho comunhão e bem ali-

mentada espiritualmente
através das pregações do
pastor Jamir Sbrana . Co-
nheci  ca já,  grav io la e
genipapo, mas também co-
nheci um povo que busca a
união em torno da Palavra
de Deus”.

A nova d i retor ia  da
AIBREBA ,  e le i ta  para o
biênio 2005/2006 ficou as-
sim constituída: Presidente,
Pr. Carlos Magno V. da Silva;
Vice-Presidente, Pr. Evaldo
de O Moraes; Primeiro Se-
cretário: Renilson Dantas
da Si lva;  Segundo
Secretário:Vicente Sanches
R.Filho; Primeiro Tesourei-
ro, Pr. Jorge Francisco Brito;
Segundo Tesoureiro, João
Batista L.da Silva.

Igrejas Firmes noMundo emCrise

Despertando Vidas Para Servir
A COMJOBB - Comunhão de Jovens Batistas Bíblicos

estará realizando no período e 11 a 15 de novembro de
2005 o Congresso Despertando Vidas para Servir.

O evento que pretende reunir jovens de todo o Estado
de São Paulo e está aberto para participantes de outros
estados, será realizado na Capela do Alto, São Roque, e
o investimento será de R$140,00 por participante.

O preletor dos cultos noturnos será o Pr. Walace S
Juliare, Diretor Acadêmico do Seminário Batista Bíblico
Emaús de Guarulhos-SP que abordará o tema: “Desper-
tando Vidas Vocacionadas para Servir”.

Os demais preletores e temas serão: Pr. Álvaro A
Pavan  com os temas: Uma Questão de Vida ou Morte;
Chamado ou Escolhido? Novas igrejas Para Uma nova
Geração; Os Parâmetros Bíblicos para missões.

Pr. Roberto C Brito  com os temas: Uma Aliança com
Deus; Alcançando a Visão de Deus; Levando a minha
Vida Cristã a Sério.

Nancy Fragoso  com os temas: Seguindo os Passos
de uma Rainha; Um Futuro Garantido Walace S Juliare
com os temas: Ministrando Minha Aula de EBD; Alcan-
çando Vidas pelo Ensino I e II.

Gildete Malves  com os temas: Servindo Num Mundo
de Promessas, Prazeres e Mentiras I e II

Pr. Marcos Antonio  com o tema: O Jovem Crente e a

Pr. Marcos Antonio

Pr. Walace Juliare

Pr. Jonathan Mathews

Pr. Álvaro Pavan Gildete Malves Pr. Roberto Brito

Internet.
Pr. Joanathan Mathews

com o tema: Liderando Mi-
nha Mocidade Num Plano
Divino.

As inscrições já estão
abertas e os interessados
poderão obter maiores infor-
mações através do site:
www.comjobb.com, pelos
e - m a i l :
comjobb@comjobb.com e
comjobb@hotmai l . com,
Ana Lívia e (11) 5625-2392
e 9727-7131 com Marcelo.

Centro de Porto Alegre vista pelo Rio Guaíba

Nancy Fragoso


