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A  maior cidade do Brasil, São Paulo, é
também conhecida como “cidade

cosmopolita”. A imigração trouxe para a ca-
pital paulistana pessoas de várias partes do
mundo: Alemanha, França, Espanha, Ingla-
terra, Portugal, Grécia, Itália, Peru, Bolívia,
Argentina, Israel, Síria, Lituânia, África,
Rússia, Países Árabes, Armênia, China, Ja-
pão, Coréia e muitos outros.

Na verdade, é possível você dar uma vol-
ta ao mundo dentro de São Paulo, conhe-
cendo a arquitetura, culinária, música, arte-
sanato e cultura da maioria destes países.
Há museus, centros culturais e até bairros
inteiros que lembram outros países, como
o Bixiga (italianos), Liberdade ( japoneses)
e Brooklin (alemães).

Construído no século XIX e batizado como
“Memorial do Imigrante”, o prédio onde funcio-
nava a Hospedaria dos Imigrantes (Mooca), é
o ponto de partida para os que desejam co-
nhecer os aspectos culturais da cidade.

Os primeiros imigrantes que chegaram
em grandes levas foram os italianos, por
volta de 1886, seguidos por espanhóis, por-
tugueses, japoneses e alemães. Judeus e
sírio–libaneses foram atraídos no início do
século XX pelas grandes oportunidades co-
merciais. Após a Segunda Guerra Mundial
foi a vez de coreanos, lituanos, russos,
armênios e ucranianos.

Aos  Amigos do Cristianismo Bíblico
Fundamentalista; nosso desafio:

“Deus, na Tua graça, transforma o mun-
do”.  Este é o tema da Nona Assembléia  Geral
do Conselho Mundial de Igrejas (CMI) que será
realizado nos dias 14 a 23 de Fevereiro de
2.006 em Porto Alegre-RS. O tema que parece
ortodoxo, esconde o fato que a Assembléia
será repleta de erros ecumênicos e falsida-
des anti cristãs.

O TIBI - “Testemunho Internacional pela Bí-
blia Infalível”, decidiu realizar um congresso
regional em Porto Alegre sob a coordenação
do Dr. Roger Atlas Crowder, durante os dias
13 a 16 de fevereiro de 2006 , como um even-
to paralelo ao do CMI. O propósito desse Con-
gresso é especificamente o de proclamar a
verdade bíblica em oposição aos erros pro-
clamados pelo CMI.

O sistema religioso anti cristão está cada
vez mais forte contra a igreja de Jesus Cristo.
Os pastores e líderes de todo o Brasil que

No final da década de 1960 um
reavivamento levou milhares de jo-

vens à fé em Jesus. Muitos daqueles jovens
eram judeus. Naqueles dias, através do
slogan, “Judeus por Jesus” , teve início um
forte trabalho de evangelização aos judeus.

Em setembro de 1973, Moishe Rosen, um
missionário veterano que evangelizava os ju-
deus, fundou oficialmente a organização “Ju-
deus por Jesus”  e foi seu Diretor Executivo
por 23 anos. Rosen revolucionou os métodos
e materiais evangelísticos com sua criativa for-
ma de comunicar o evangelho. Sem dúvida,
esse servo de Deus se tornou o principal es-
trategista na evangelização do povo judeu.

Durante aquela década de 1970, “Judeus
por Jesus”  abriu diversas filiais nos EUA e
teve início um trabalho sério através da mídia

Objetivos Alcançados

Judeus por Jesus

secular, com a publicação de uma página in-
teira no New York Times.

Na década de 1980 o movimento expan-
diu-se para o Canadá e África do Sul. Nos anos
90 a missão chegou à ex- União Soviética, In-
glaterra, França, Austrália e Israel.

A partir do ano 2000 “Judeus por Jesus”
recebeu o “AMUTAH”,  ou seja status oficial
e o Brasil ganhou sua filial no Rio de Janeiro.
Aqui em nosso país a coordenação dos tra-
balhos está a cargo do missionário Sérgio
Danon . Carioca, Danon cresceu em um tra-
dicional lar judeu e veio a crer em Jesus como
seu Messias após passar pelo exército bra-
sileiro onde chegou a tenente. É casado com
Alexia e pai de Israel e Gabriel. Sérgio é Ba-
charel em Teologia e formado em Ciências
Sociais (sociologia). Antes de assumir a lide-
rança de “Judeus por Jesus”  no Brasil, pas-
sou por um treinamento em Nova Iorque, EUA.

Maiores informações:
www.judeusporjesus.org.br

E-mail: jpg@judeusporjesus.org.br
Telefone (21) 2238-1201

acreditam na Bíblia
vão congregar em
Porto Alegre-RS
para serem desafi-
ados e encorajados
a permanecerem
como “atalaias dos
muros”,  chamando
atenção contra os
predadores religio-
sos que estão ferin-
do as ovelhas.

O propósito do
Congresso é o de
educar e esclarecer

sentadas na Nona Assembléia do CMI. Convi-
damos as pessoas que estão firmes na posi-
ção bíblica para se encontrarem e serem de-
safiadas por este Congresso.

Nós fervorosamente desejamos que todos
os irmãos em Cristo, de todo Brasil, que acre-
ditam na Bíblia, reservem aquela semana para
estarem presentes neste encontro  histórico
em Porto Alegre.

Na medida em que a trágica influência de
“outros evangelhos” contaminam este mun-
do, oramos para que homens e mulheres se
apresentem como servos do Senhor para, de
modo inabalável, defenderem e proclamarem
a pureza do Evangelho de Jesus Cristo.

Queremos contar com a sua inestimável
presença para que juntos nos empenhemos
para mobilizar o resgate oportuno em favor de
homens e mulheres pelos quais nosso ama-
do Salvador morreu e ressuscitou. Espero en-
contrar você entre os participantes do congres-
so. Veja como se inscrever na página 07.

as pessoas de que devem se manter firmes
na posição  fundamentalista, e encorajar as
que já estão firmes.

Os tópicos a serem desenvolvidos foram
criteriosamente escolhidos pelo Dr. Roger
Crowder para servirem como respostas
bíblicas às doutrinas falsas que serão apre-

Propósito do Nosso Congresso

Bob Jones III
Diretor Mundial

do TIBI

São Paulo, Um Pouco do Mundo Todo
Todas estas

características
cosmopolitas fa-
zem de São Pau-
lo um campo de
treinamento e
um grande de-
safio missioná-
rio. Nossas igre-
jas têm oportu-
nidade de alcan-
çar pessoas de
várias culturas
que, sendo desa-
fiadas e prepa-
radas para a
obra de Deus,
poderão com
maior desenvol-
tura, serem envi-
ados de volta
aos seus res-
pectivos países

ação Internacional de Missões aos Israelitas
(Amigos de Sião), que visa alcançar os ju-
deus (hebreus) da grande São Paulo. Atual-
mente a missão tem uma família e uma
missionária atuando em Israel e outra tra-
balhando em São Paulo.

Fica o desafio para todos nós. Vamos
envolver nossas igrejas em missões !

de origem como missionários.
O Templo Batista de Indianópolis, funda-

do pelo missionário norte americano.
Thomas L. Gi lmer e pastoreado por
Severino Monteiro, é uma das igrejas de
posição fundamentalista que se dedicam a
alcançar pessoas de outras culturas. Atra-
vés dos ministérios do TBI nasceu a Associ-

�O Ide é Comigo
e com Você�

Retiro Vocacional no Recanto Areté.
Leia na Página 03Leia na Página 04

Joinville-SC

Leia matéria na página 04.

IV Seminário

80 Anos

LEIA MAIS NA PÁGINA 03

Pr. Gerson Rocha

Pr. Gerson e a esposa Eunice

68 Anos
Igreja

Fundamentalista

10 Anos de Pastorado.
O Pr. Edgar Sandri, da Igreja Batista Bí-

blica em Joinville-SC comemora em novem-
bro, o décimo aniversário à frente daquele
ministério.

Alagoano de Barrado Camaragibe, o Pr.
Gerson Rocha acaba de ser homenagea-
do em sua igreja na cidade de Batatais-SP
pelo octogésimo aniversário.

A data foi marcada por um culto de
ações de graças com a presença dos fi-
lhos e diversos pastores daquela região.

Avenida Paulista - São Paulo-SP

Preletores: Davi Merkh e Brian Mentzer

A Primeira Igreja Bat ista Funda-
mentalista de Feira de Santana-BA, lidera-
da pelo Pr. Carlos Magno Vitor da Silva (foto
acima) acaba de comemorar seu 68º ani-
versário de fundação. Na página 3 nós
estamos apresentando um pouco da his-
tória desta igreja fundada em 1937 pelo
casal de missionários neozelandeses
Roderick M. Gi l landers e Isobel C.
Gillanders.
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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
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Nos últimos anos diversas teo-
rias desenvolvidas por PHDs (dou-
tores segundo as concupiscênci-
as humanas) apimentaram o car-
dápio  pseudo-científico adotado
por “pastores” que estão fazendo
de suas congregações uma espé-
cie de laboratório psicológico.

Os livros de referências des-
ses “ministros da religião”  são
obras baseadas nas teorias de
Freud, Jung, Adler, Maslow, Skiner,
Janov, Rogens e Fromm. Parece
que estão seguindo o conselho
da pr imeira dama de Wil low
Creek, a senhora Lynne Hybels
que aconselha as esposas dos
pastores a fugirem de suas má-
goas mantendo contato com o seu
verdadeiro “eu”. Citando um ami-
go, sem mencionar o nome, ela
diz: “Esqueçam Paulo, esqueçam
as Epístolas, esqueçam o Antigo
Testamento. Leiam apenas Je-
sus”. Em outras palavras: sejam
seletivos na leitura da Bíblia.

A psicologização da Igreja,
acredito eu, é a síntese das  he-
resias dos tempos finais que está
levando as pessoas a darem ou-
vidos às doutrinas de demônios.
Tudo parece muito sério e espiri-
tual, mas na verdade não passa
de um ritual místico, amalgaman-

Sopa de Ilusões
do ocultismo com pseudo-ciência.
O sincretismo assume a cada dia
a forma do sagrado através dos
métodos elaborados no estilo G-
12, Igreja com Propósito, Rede Mi-
nisterial, entre tantos outros.

Concorrendo com Seicho-no-iê,
Hare Krishna, Zen-Budismo, Baú
da Felicidade, Lair Ribeiro, e Movi-
mentos Carismáticos e com todas
as psicoterapias dos PHDs já
mencionados, pastores denomina-
dos “evangélicos”, estão adaptan-
do-se ao mercado e criando uma
verdadeira sopa de ilusões para o
povo faminto que a eles recorrem.
Ficam entre vender a primogenitura
por um prato de lentilhas (Gênesis
25:29-34) ou envenenarem-se pe-
las coloncíntidas que foram parar
na panela dos filhos dos profetas
como nos tempos de Eliseu (II Reis
4:38-40).

Vale lembrar aos tais, que dei-
xam os fundamentos das Escrituras
que lhes parecem retrógrados e ul-
trapassados, que a verdade divina
não muda com a chegada das novi-
dades e que o coração humano con-
tinua sendo enganoso (Jr 17:9).

Mesmo que fatos sobrenaturais
estejam acontecendo por todos os
lados, a tendência da multidão é
de dispersão tão logo acabe o pão

e o peixe. Os verdadeiros discípu-
los são aqueles que permanecem
por não terem lugar melhor para
onde ir (Jo 6:67-68).

Infel izmente, a doutr ina da
santificação do crente está sendo
substituída pela heresia da  “cura
interior”. Ao invés de enfatizar a nova
criação em  Cristo Jesus, (Ef 4:24;
Gl. 2:20;5:16; Rm 6:4,6,11; Jo8:36),
l imitam- se ,  tais “mestres” ao
insano labor de fazer os pecado-
res se sentirem realizados e “cura-
dos” pelo próprio esforço humano.
Imitam kardecistas e as centenas
de outras crenças reencarna-
cionistas que substituem a morte
expiatória do Cordeiro de Deus que
t ira o pecado do mundo, pelo
Karma Vidhi do hinduísmo, que é o
caminho das obras.

A renúncia do ego continua sen-
do um escândalo para os que se
perdem na orientação humanista.
Eficiência humana é o lema do sé-
culo 21. Mas a única saída para os
“cansados e sobrecarregados”
continua sendo Jesus (Mt 11:28). As
teorias humanas só fazem crescer
o orgulho daqueles que “julgando-
se sábios, tornaram-se loucos”
(Rm 1:22) e continuam curando su-
perficialmente a ferida” do povo (Jr
6:14;8:11).

ABORTO
Dia 27 de setembro últ imo a Comissão de

Seguridade Social e Família da Câmara dos Depu-
tados recebeu o ante-projeto de lei que propõe a
descriminalização do aborto  no Brasil. O texto pre-
vê a legalização do aborto  até a décima segunda
semana de gestação para qualquer mulher e até a
vigésima semana quando a gravidez resultar de vio-
lência sexual. Agora só nos resta orar pelas vítimas
desse crime hediondo que passará a ser legal.

CORREÇÃO
Na edição 154 deste  periódico  anunciamos a

presença  do Pr. Ebenézer S. Rodrigues nas confe-
rências de jovens na Igreja Batista Independente em
Orlândia SP, bem como na reunião de pastores e
obreiros ocorrida na  mesma igreja no dia 10 de se-
tembro. Por motivo de força maior Pr. Ebenézer não
pôde estar presente e foi substituído pelo Pr. Paulo
César, de São Bernardo do Campo SP. Pr. Vanderley
Borges participou normalmente.

“É possível ser uma pessoa ocupada – muito
ocupada – sem ser muito eficiente”  (Stephen
Covey).

“Nada revela mais sobre o
caráter de um homem do que
as coisas que ele ridiculari-
za” (Johann W. Von Goethe)

“Não se encontram pessoas intrépidas entre
aquelas que têm algo a perder”  (Napoleão
Bonaparte).

“Uma das razões pelas quais as pessoas adul-
tas param de aprender é que elas tornam-se cada
vez menos dispostas a se arriscar a um fracasso”
(John Gardner).

“As pessoas que vão para a frente neste mun-
do são as que levantam e procuram as circunstân-
cias que querem. Se não as encontram, criam-nas”
(George Bernard Shaw).

“Um camelo é um cavalo projetado por um co-
mitê” (Anônimo).

“Não é porque as coisas são dif íceis que
nós não nos atrevemos; é porque nós não nos

atrevemos que elas se tornam
difíceis” (Sêneca).

“Somente as pes-
soas que têm a capa-

cidade de fazer as coi-
sas simples com perfeição é

que adquirem a arte de fazer as coisas difíceis com
facilidade” (AD).

“A obra de Deus começa difícil, torna-se impos-
sível e então é feita” (Hudson Taylor).

“Meu futuro é tão brilhante quanto as promessas
de Deus para mim” (AD).

“O maior clamor missionário atual é: Quem
nos enviará? Quem há de ficar nos sustentan-
do?” (Júlio Cezar T. Machado).

“Sempre é correto partir, quando se trata de es-
capar ao mal” (Sófocles).

Uma das menores, e mais desconhecidas imigrações européias para o Brasil
é, sem dúvida, a dos finlandeses. Em 1929 partiram a Finlândia para o Brasil, os
primeiros imigrantes, compostos por um grupo de 28 pessoas, para Penedo, que
foram alojados na “Casa Grande” da fazenda, que existia no local. Em seguida
vieram mais alguns grupos. Penedo localiza-se próximo a Resende, no Estado do
Rio de Janeiro. Como para a maioria dos imigrantes de diversos povos, a adapta-
ção dos finlandeses também não foi nada fácil. Este grupo, movido pelo amor à
natureza, fazia diariamente exercícios respiratórios e ginástica, os pioneiros e
seus descendentes não fumavam e não bebiam. Foram eles também que trouxe-
ram a sauna para o Brasil. Preserva-se em Penedo até aos dias de hoje, costu-
mes, culinária, trajes típicos e grupos folclóricos finlandeses que apresentam-se
em dias de festa. Os primeiros imigrantes eram de origem evangélica. Atualmente
existem diversas igrejas na comunidade, inclusive uma católica.

 A história desta imigração é contada por Eva Hildén, no seu livro A SAGA DE
PENEDO – A História da Colônia Finlandesa no Brasil editado em 1989. A autora
que veio para Penedo ainda criança, fez um interessante livro de memórias e de
informações gerais sobre a origem da comunidade. No Brasil houve ainda outras
imigrações minoritárias, como a  dos samarineses para Cachoeiro de Itapemirim,
dos luxemburgueses para uma região próxima a Santa Leopoldina no Espírito
Santo, dos letos para Varpa no Estado de S.Paulo, dos armênios para alguns
bairros paulistas e dos bukovinos para Mafra e Rio Negro no Sul do Brasil. A
história das grandes levas de imigrantes como de alemães, italianos, japoneses
e de outros povos é bastante conhecida, tanto na literatura, como no cinema e na
televisão.

QUALQUER TIPO DE REGISTRO O
CARTÓRIO EXIGE DUAS VIAS DA ATA.

(complementação do assunto pu-
blicado no jornal nº 148 de março/05)

Informações e palavras muitas ve-
zes esquecidas de serem menciona-
das na ata:

Posse da diretoria. Caso a Igreja
opte por posse em outra data, deverá
haver uma outra assembléia onde cons-
te a palavra posse;

Tempo de mandato da diretoria elei-
ta;

Número do CNPJ – casos de enti-
dades já existentes;

Reconhecer firma de todos que
assinam a ata – Normalmente é somen-

A Imigração Finlandesa
Para o Brasil

REGISTRO DE ATA
NO CARTÓRIO

te o Presidente e a Secretária(o).
Relação dos Diretores: Deve ser emitido à parte uma relação da diretoria
Os membros da diretoria deverão ser qualificados (cpf, rg, endereço, estado

civil, profissão e nacionalidade) - assinado pelo presidente.
Edital de convocação: D uas vias originais assinadas pelo presidente. O Car-

tório exige que haja coerência entre os assuntos tratados e aprovados na ata e os
assuntos listados no edital de convocação. Exemplo negativo: Constar no edital
somente a convocação para reforma do estatuto e acrescentar na ata a eleição e
a posse da nova diretoria.

Lista de presença: Deverá ser emitida e assinada em d uas vias origi-
nais; constar o número do rg de todos que participaram da assembléia. Pode ser
processado no computador uma listagem padrão pré-pronta com todos os nomes
dos membros civilmente capazes, contendo três colunas, a saber: 1) NOME DOS
MEMBROS, 2) NÚMERO DO RG, E

3) ASSINATURA. Quem não comparecer basta escrever à frente do nome
(manualmente) a palavra : AUSENTE.

Nota: Recomenda-se que a lista de presença seja emitida para qualquer tipo de
assembléia, mesmo aquelas não encaminhadas para registro em Cartório.

Estatuto: No caso de primeiro registro, ou reforma do estatuto, deverá ser
anexado duas vias do estatuto assinados pelo secretário e presidente.

Observações:
O cartório adota e exige uma ata para cada assembléia; não aceita uma ata em

continuação a outra, onde a hora ou data sejam diferentes.
O mesmo critério é quanto ao registro: sempre será um registro para cada ata,

e conseqüentemente, uma despesa para cada registro.
Reconhecer a firma da pessoa que assinou o requerimento (Presidente).
Caso houver a renúncia de algum diretor, deverá ser apresentada a CARTA DE

RENÙNCIA com firma reconhecida, ou o mesmo, deverá assinar a ata correspon-
dente, com firma reconhecida.

Valor do registro:  Ata de posse - até 5 folhas R$ 38,00; demais atas R$ 71,00

Martinho Lopes Névoa
Contador especializado em Igrejas, Associações e fundações.

Qualquer dúvida ou questão o autor coloca-se à disposição através do
Email: lopesnevoa@uol.com.br, ou pelo telefone: 12 3942-6231

Mar t inho
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O colunista é pastor em São Bernardo do Campo-SP
Bacharel em Direito e Letras.

Pr. Antônio
Majela Pupin

“E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na
terra de Node, do lado oriental do Éden” (Gn 4:16) . Os primei-
ros capítulos de Gênesis apresentam a primeira família de seres
humanos, e com ela um antigo problema: conflito familiar. O capítulo
4 fala da briga entre dois irmãos, que terminou de maneira trágica.
Quando nasceu o primeiro filho de Adão e Eva, Caim, havia uma
grande expectativa sobre quem ele se tornaria. Já imaginou as es-
peranças que aquela primeira mãe depositava naquele filho? “...Al-
cancei do SENHOR um homem”  (Gn 4:1). Um homem! Eva deve
ter alimentado muitos sonhos a respeito de seu filho. Depois de
algum tempo, o segundo filho: Abel. Agora, eram dois filhos que
poderiam crescer juntos e se apoiarem mutuamente.

No entanto, estes dois irmãos tiveram caminhos muito diferentes,
a começar pela profissão. “... e Abel foi pastor de ovelhas, e
Caim foi lavrador da terra” (Gn 4:2b). Além de diferentes profis-
sões, tinham também propósitos espirituais diferentes. Ao contrário
de Caim, Abel queria agradar a Deus com sua vida. Estas diferentes
escolhas de vida iriam levá-los a destinos também completamente
diferentes. Abel morreu inocentemente, enquanto Caim, o assassino,
se tornou fugitivo pela terra. Irmãos que haviam recebido a mesma
criação, juntos numa mesma família, habitando num mesmo lugar, que
tiveram pais perfeitos, criados diretamente por Deus. Pais que, depois
do pecado do jardim Éden, haviam sido restaurados por Deus. Portan-
to, uma família que mantinha contato direto com Deus.

Apesar de tudo aparentemente tão perfeito, Caim tomou deci-
sões que mudaram toda a história da humanidade. Caim decidiu
se distanciar de Deus . “E saiu Caim de diante da face do
Senhor,...” (Gn, 4:16a).  Caim sempre se encontrava com Deus,
mas mantinha uma religiosidade aparente. Até Lhe trazia ofertas. No
entanto, o estado da mente do ofertante é o que dá o valor moral ao
seu sacrifício. O Profeta Isaías falou sobre este tipo de oferta: “Não
continueis a trazer ofertas vãs; o incenso é para mim abomi-
nação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das
assembléias; não posso suportar iniqüidade, nem mesmo a
reunião solene”  (Is. 1:13) . Deus não tolerava ver aquele povo
indo à igreja e O cultuando somente para manter as aparências.
Para Deus, era uma religião de fachada, não Lhe importando o volu-
me de sacrifícios que eram oferecidos. Caim se aproximava de Deus
desta forma. “E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe
do fruto da terra uma oferta ao SENHOR” (Gn 4:3). Caim trou-
xe “uma” oferta ao Senhor, uma entre outras, e não algo no qual sua
mente e seu coração estivessem envolvidos. Ali iniciava a fase das
piores decisões da vida de Caim.

Caim também tentou adorar a Deus com uma oferta sem sacrifí-
cios. Eram frutos da terra que lhe sobravam, bem diferente do tipo
de oferta de seu irmão Abel. “Pela fé Abel ofereceu a Deus
maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemu-
nho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons,
e por ela, depois de morto, ainda fala” (Hb. 11:4). Abel ofere-
ceu o seu melhor: as primícias do seu rebanho. E ainda apresentou
sua oferta em forma de sacrifícios, culto de adoração que agradou
a Deus. O culto de Caim, no entanto, era uma forma religiosa sem fé,
como são muitos dos louvores de nossos dias. Vivemos um cristia-
nismo “igrejista”, de estar na igreja, mas sem um compromisso de
vida. “Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que
apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agra-
dável a Deus, que é o vosso culto racional” (Rm 12:1). Este
culto racional envolve uma entrega de coração, dons e habilidades.
Isto parecia demais também para Caim, e se estabelecia a queda e
destruição de sua vida.

A segunda decisão errada de Caim foi que ele se aproximou do
pecado , e acabou sendo controlado por Satanás. Ele se aliou à se-
mente da serpente. “Que nos amemos uns aos outros, não como
Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que
causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu
irmão justas” (1Jo.3:12). Caim tornou-se do maligno porque permitiu
que o pecado entrasse em sua vida. Ao escolher fazer o que não era
certo em sua vida, Caim demonstrou pelas suas obras que Satanás era
quem lhe controlava. “Vós tendes por pai ao Diabo, e quereis
satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o
princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade
nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio,
porque é mentiroso, e pai da mentira” (Jo. 8:44). Caim deixou
claro quem o governava, e sua vida estava indo de mal a pior. Caim
também foi dominado pelos seus impulsos carnais. Ele teve inveja de
Abel, por causa da oferta aceita. “Mas para Caim e para a sua
oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o
semblante” (Gn 4:5). Parecia um garoto mimado com um grande bico.
Ficou fortemente irado e perdeu o controle. Ao invés de dominar seus
impulsos, foi controlado por eles e o desejo de vingança tomou conta
dele. “E falou Caim com o seu irmão Abel; e sucedeu que, estan-
do eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e
o matou”  (Gn 4:8). Alguém sob forte pressão emocional pode come-
ter muitas tolices. A ira e raiva não podem ficar sem serem resolvidas.
Para se resolver a raiva, é preciso se humilhar e estar pronto a perdoar.
Caim decidiu se distanciar de Deus e aproximar-se do pecado, e aca-
bou sendo controlado por Satanás e dominado por seus impulsos. Logo
estava muito longe de Deus, passando a habitar outra terra, fugindo
como muitos. Apesar de todos os seus erros, Deus tratou Caim com
ternura, rogou-lhe que deixasse sua petulância infantil, mas Caim ne-
gou-se a confrontar o seu pecado. Quantas famílias e igrejas têm se
destruído por causa de orgulho ferido! Sempre há alguém que não
perdoa, que não se dispõe a ceder face ao seu erro. A atitude de Deus
perante este primeiro homicídio demonstra que Deus inexoravelmente
castiga o pecado, mas, ao mesmo tempo, é misericordioso. Caim se
recusou ao arrependimento e preferiu excluir Deus de sua própria vida.
A conseqüência foi habitar distante, errante, sem paz e nem sossego.
As decisões de Caim o distanciaram de Deus e o colocaram mais
próximo do pecado. Suas decisões de hoje poderão definir o seu des-
tino. Abel, apesar de morto, foi para junto do Senhor, porque escolheu
entregar a sua vida a Ele.

Nascido em Barra do
Camaragibe, Alagoas, no
dia 27 de setembro de 1925,
O Pr. Gerson Rocha acaba de
completar 80 anos. A data fi-
cou marcada por um culto de
ações de graças realizado
na Igreja Batista Independen-
te de Batatais no último dia
24  de setembro.

A Primeira Igreja Batista
Fundamentalista é a mais an-
tiga igreja evangélica em solo
feirense. Foi fundada em
1937, num bairro chamado
“Olhos D’água”, pelo casal de
missionários neozelandeses
Roderick M. Gillanders e
Isobel C. Gillanders, bairro
este, onde nasceu a nossa
bela cidade, cognominada “A
Princesa do Sertão”.

Em 1939, a obra iniciada
pelos missionários colpor-
tores de Bíblias, transfor-
mou-se na primeira congre-
gação evangélica na praça 2
de Julho, mudando em se-
guida para a Rua Marechal
Deodoro e finalmente para a
Rua Barão do Rio Branco,
onde até hoje está localiza-
da. O templo, que permane-
ce até hoje, foi inaugurado
em 7 de setembro de 1950.
Naquela época a Igreja se
chamava “Igreja Evangélica
Unida de Feira de Santana”.

No dia primeiro de janei-

Decisões de Caim

Ministério pastoral e mis-
sionário é profissão ou vo-
cação? Quais são os requi-
sitos para ser um pastor ou
missionário de tempo inte-
gral?

Qual é o caminho para
um melhor preparo para o
ministério? Devemos buscar
reconhecimento do MEC ou
do céu para os nossos cur-
sos teológicos? Reconheci-
mento do MEC significa per-
da da separação entre Igre-
ja e Estado?

Estas e outras questões
de cunho espiritual serão
tratadas durante o Primeiro
Retiro Vocacional realizado
pelo SEIBIM  – Seminário e
Instituto Batista Indepen-

�O Ide é Comigo e com Você�
dente Macedônia sediado
em Franca-SP. O evento,
que acontecerá nos dias 11
a 15 de novembro de 2005
nas dependências do Re-
canto Arete,  localizado na
estrada que liga a cidade
de Franca a Ribeirão Cor-
rente, pretende reunir jo-
vens e adultos de todas as
idades e de ambos os se-
xos,  com vistas a serem
desafiados por Deus para
o ministério.

O pregador dos cultos
noturnos será o Pr. Sean
Lunday  de São Paulo capital.
Os desafios inspirativos de
cada manhã serão desenvol-
vidos pelos pastores: Charlie
Nichols (Formiga-MG), Ger-

son Rocha  (Batatais-SP),
Kipp (Passos-MG) e Paulo
Castelan (Franca-SP).

Os temas específ icos
serão ministrados pelos se-
guintes pastores: “O Voca-
cionado Fugitivo”, Pr. Carlos
Alberto Moraes (Orlândia-
SP); “O que leva alguém a
desejar o Ministério?”; Pr.
Vanderley Borges (Sales Oli-
veira-SP); “As Barreiras que
o Vocacionado Enfrenta”, Pr.
Robson Marcelo da Silva
(Goiânia-GO); “O Vocaci-
onado e seu Preparo”, Pr.
Mauro Régis da Si lva
(Batatais-SP).

Toda a programação dará
ênfase na salvação das na-
ções, podendo os acam-

pantes trajarem  roupas típi-
cas nas atividades . Venham
preparados para isso. O Re-
canto Areté  pode hospedar
cem pessoas e as inscri-
ções já estão abertas a pre-
ço de custo. Haverá uma
abertura oficial na sexta-fei-
ra, dia 11 às 21 horas . No
domingo à tarde haverá um
simpós io  vo l tado para a
orientação vocacional e a
apresentação da biografia
de um herói vivo: “Uma Vida
de Fé“.

Maiores informações:
SEIBIM Caixa Postal 344,

CEP 14.400-970-Franca-SP
ou pelos telefones

(16) 3702-2194;
3721-3307; 9965-6399.

Pr. Gerson e sua esposa,
Eunice Lopes Rocha (17/05/
1923) são membros ativos
da Igreja Batista Independen-
te de Batatais-SP, liderada
pelo Pr. Mauro Régis da Sil-
va. O pregador do culto de
ações de graças foi o filho
primogênito do casal, Helcias
Rocha que atualmente resi-

de em Belo Horizonte-
MG.

Tudo foi planejado
pelos irmãos da igreja
de Batatais como uma
surpresa de aniversário
para o servo de Deus
que só ficou sabendo
horas antes, com a
chegada de todos os fi-
lhos que se f izeram
presentes ao evento.
Além do primogênito,
Helcias, os demais,
Eliana, Lucy, Reinaldo,
Nilce e Benilda.

Pr. Gerson, em seu
frutí fero ministér io,

80 Anos

68 Anos de História
A Primeira Igreja Batista Fundamentalista de Feira de Santana-BA, comemora 68 anos

ro de 1964, o pastor Antônio
Ribeiro Fernandes de Olivei-
ra assumiu o ministério pas-
toral da Igreja. Ele tinha sido
enviado ao Seminário Con-
gregacional de Pedra de
Guaratiba do Rio de Janeiro
pelo então pastor da Igreja,
Pr. Antonio Limeira Neto. Lá
ele estudou por um ano,
mas como não se adaptou
ao clima da região, mudou-
se para São Paulo, onde
concluiu o curso de Bel. em
Teologia no Seminário Pre-
sbiteriano Conservador, que
foi o berço do movimento
fundamentalista no Brasil. O
Pr. Antônio pastoreou a Igre-
ja por 32 anos e, durante o
seu ministério o nome da
igreja foi mudado para “Igre-
ja Evangélica Fundamen-
talista”. Com a saída do Pr.
Antônio, a Igreja convidou
mais uma vez o Pr. Antonio
Limeira Neto para assumir o
seu ministério. Em sua ges-
tão, o Pr. Limeira promoveu

uma ampla reforma
do templo, reforçan-
do inclusive a sua
fundação estrutural.

A convite do Pr.
Limeira, o Pr. Carlos
Magno Vitor da Silva
assumiu a liderança
da Igreja em 06 de
setembro de 1997,
sendo ainda o atual
pastor da Igreja. Sob a lide-
rança do Pr. Carlos Magno, a
igreja emancipou as duas
congregações, a da Matinha
e a do Parque Ipê. Em 02 de
março de 1988, foi fundado o
INSTITUTO BÍBLICO FUNDA-
MENTALISTA, que já formou
duas turmas, uma do curso
Médio em Teologia e a outra
do curso Médio em Educação
cristã. Em dezembro deste
ano, alunos dos dois cursos,
pela graça de Deus e pelo es-
forço de abnegados professo-
res, estarão colando grau.

Em 10 de setembro de
2000, após plebiscito, a Igreja

em assembléia decidiu filiar-
se ao grupo Batista Regular do
Brasil, e então mais uma vez
mudou de nome, passando a
chamar-se “Primeira Igreja
Batista Fundamentalista de
Feira de Santana”.

A Igreja conta hoje com
cerca de 150 membros e
está em processo de cons-
trução do seu prédio de edu-
cação cristã. Esta é uma Igre-
ja cujo lema é: “Soli Deo Gló-
ria”.  A Graça de Deus não
tem sido em vão. A obra de
Deus continua: mudam-se
as pessoas, mas a obra de
Deus não pode parar.

igreja que hoje conta com qua-
se mil membros, gerou mais
de 40 pastores e 25 missio-
nários que hoje estão espa-
lhados pelo Brasil, pelas tri-
bos indígenas e no exterior. O
templo, construído entre 1958
e 1965, é o maior entre os Ba-
tistas Bíblicos e foi tema para
o livro, Romance da Uma
Construção. A igreja, que foi
fundada no dia quatro de fe-
vereiro de 1900, comemorou
seu centenário no ano 2000,
pouco antes a saída do Pr.
Gerson.

No culto de ações de gra-
ças que contou com a pre-
sença de pastores e irmãos
de diversas igrejas da região
nordeste do Estado de São
Paulo, foi apresentado um
histórico do ministério deste
servo de Deus e as home-
nagens foram por ele mes-
mo, transferidas com toda
honra e glória ao Senhor a
quem ele serve.

atuou em Belfor Roxo-RJ,
Pedro Afonso-GO, Volta Re-
donda-RJ e o mais longo,
que durou 43 anos, na Pri-
meira Igreja Batista Bíblica
em Vitória da Conquista-BA,
hoje liderada pelo Pr. José
Infante JR.

O ministério em Vitória da
Conquista entre 1958 e 2001,

Pr. Gerson apresentando a família

Pr. Carlos Magno Vitor da Silva.



4

O colunista é pastor da Igreja Batista no Horto do Ypê – São Paulo – SP.
Bacharel em Teologia e Licenciado em Letras.

Recentemente, assistindo ao programa de TV,  O Aprendiz, de Roberto
Justus, comecei a refletir sobre as qualificações dos discípulos (sinôni-
mo de aprendiz) de Jesus. Lembrei-me dos doze que Ele escolheu para
aperfeiçoar e, diferentemente  da mini-série, o treinamento durou três
anos, 24 horas por dia.  Os objetivos do Mestre  não eram comerciais,
nem visavam a insuflar o ego dos participantes, mas capacitá-los para
transformarem o mundo, reconciliando o Homem com Deus.  A recom-
pensa?  Muito melhor  do que os R$ 250.000  ao ano: Aprender sobre a
verdadeira Vida e compartilhá-la com  outras pessoas.

Jesus deixou muito claro o perfil do seu aprendiz: amá-Lo acima de
tudo, amar o próximo como a si mesmo, permanência na Palavra e
autonegação. O espaço, neste texto,  não permite conceituar cada item,
por isso destacarei o último.

Dizia a todos: Se alguém vir após mim, a si mesmo se negue,  dia a
dia tome a sua cruz e siga-me – Lucas  9.23.

A proposta hedonista  é o contrário: a si mesmo se afirme!  Mostre
seu  valor! Seja o primeiro!  Leve vantagem! Eu sou mais eu! Cada um na
sua! Salve-se quem puder.

Recordo-me das primeiras lições de autonegação a que fui submeti-
do. Tinha pouco mais de 20 anos e morava na cidade de Diadema. Meus
pais haviam mudado para o Mato Grosso e haviam deixado a casa para
mim  e o meu irmão mais velho (também solteiro).  Ele foi uma lixa huma-
na, instrumento de Deus para remover camadas do meu orgulho. Sendo
exigente e autoritário fez questão de deixar o status de primogenitura bem
definido. Para você ter uma idéia,  nos primeiros dias, tomei uma iniciativa
pacífica ao dizer-lhe: - Meu irmão, já que  nossos pais não estão mais aqui,
darei sempre uma satisfação para você quando demorar em retornar a
casa. A resposta foi imediata: Acho bom mesmo! Percebi que a convivên-
cia seria bem tensa  com  o meu amado (às vezes amuado) irmão.

Lembro-me bem  um dia de verão nos idos de 87. Trabalhava no
Banco de Tókio, obrigatoriamente usava roupa social, gravata e tudo mais.
No final do expediente, gostava de andar a pé pela Manhatan Paulistana, a
majestosa avenida Paulista,  até o metrô Paraíso. Cursava teologia no
Seminário Batista, mas estava de férias.  Descia no  Jabaquara, pegava
um ônibus até o meu bairro. Não via a hora de chegar a casa, libertar-me
das vestes pegajosas,  pegar minhas sandálias Havaianas, tomar um
gostoso banho morno, refrescar-me no quarto com as janelas abertas e
ler um bom livro.   Apesar de ter um par de chinelos Ryder, não gostava de
usá-los por causa do onomatopaico nhec-nhec e trec-trec quando molha-
dos. Mantinha meu quarto trancado, pois a residência era muito freqüenta-
da pelos clientes   do meu irmão (ele tinha uma oficina mecânica na
mesma rua). Ao olhar debaixo da cama, minhas Havaianas haviam desa-
parecido, procurei, procurei e nada. Desconsolado, peguei a Ryder mes-
mo, tirei a camisa, pus uma toalha nas costas e sentei-me cabisbaixo na
sala. Senti-me como o profeta Jonas que tinha perdido a sombra da planta
que havia morrido. Estava irado, tentando entender quem encontrara a
chave do meu quarto, abrira e usurpara as prediletas Havaianas (refiro-
me às sandálias). Eis que ao erguer os olhos, vi um vulto parado à porta
da cozinha.  Imagine só! Era um corpo humano,  com  pés grandes,  pisan-
do no  patrimônio alheio,  o meu próprio irmão. Nem me concentrei nele,
meus olhos estavam nas  minhas sandálias. Lembro das cenas como se
fosse em câmara lenta.  Quase levantei e voei naqueles pés para arrancar
o que era meu. Na linguagem do deputado Roberto Jefferson, “instintos
primitivos” foram despertados em meu íntimo. Mas os  contive e  sentindo
a ira à flor da pele, esforcei-me  para tirar a raiva da voz e consegui diplo-
maticamente balbuciar: E aí, você tá com as minhas sandálias, não?  Ele
não falou absolutamente nada. Insisti:  Olha, estas são boas também,
pode ficar com a Ryder. Sabe o que ele respondeu? Eu gosto desta e  vou
ficar com esta e tá acabado!

Eu não conseguiria reproduzir o turbilhão de emoções que povoaram
a minha mente naqueles segundos.  Em meio à tempestade cerebral,
um pensamento, uma voz, um lampejo de luz, um breque, um eco...
Negue-se a si mesmo!   Tal pensamento manteve-me imobilizado na
cadeira e acalmou-me completamente:  Ah tudo bem! Fique com as
sandálias, eu me viro.

Ao deitar-me naquela noite, recordei tudo. Se tivesse insistido, briga-
do, talvez teria conseguido, mas certamente  o desconforto dos pés pas-
saria para a cabeça, que estaria  suja de vergonha e de culpa. Contudo,
o  espírito estava leve e a consciência limpa. Adormeci grato a Deus,
valeu a pena ter renunciado aos meus direitos.

O tempo passou, o mano casou-se, eu também. Moramos em cida-
des diferentes, mas com freqüência nos encontramos e somos muito
amigos. Confesso que nem sempre reagi assim,  poderia narrar muitas
situações nas quais a  minha  poderosa vontade prevaleceu e colhi frutos
amargos. Se você prestou atenção, só para contar o episódio acima usei
mais de vinte pronomes pessoais e possessivos, fora os ocultos. Jesus
teria todo o direito de me dizer as implacáveis palavras: Você está demiti-
do! Eis a diferença entre a graça do Senhor e a competição do empresário.
A beleza da graça não nos manda embora, não nos rejeita, concede-nos
novas oportunidades, haja vista, o explosivo Pedro: além de perder o con-
trole em vários momentos, negou o Senhor, uma, duas, três vezes...

  Sabendo que temos novas chances, um Mestre amoroso e ao mes-
mo tempo excelente não podemos  deixar de buscá-Lo como nosso
modelo ideal. À semelhança do aprendiz  Paulo, podemos exercitar com
a mesma tenacidade: ... mas esmurro o meu corpo e faço dele meu
escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não
venha a ser reprovado – I Coríntios 9.27.

Sem dúvida é gratificante ouvir de qualquer empregador: Você está
admitido!  Melhor ainda será naquele dia, naquela hora quando o Senhor
dos Senhores olhar em nossos olhos e pronunciar: Muito bom servo
bom e fiel! Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e
participe da alegria do seu senhor!

O Aprendiz de Jesus

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

Produzir folhetos que visem a propagação do
evangelho será sempre o nosso compromisso. Fo-
lhetos que sejam verdadeiros instrumentos de
evangelismo e fonte de transformação de vidas.

Os três preletores do IV Semi-
nário promovido pela AAI Associa-
ção de Auxilio às Igrejas em Serra
Negra SP no mês de setembro, al-
cançou seus objetivos. Mais de 60
casais presentes, na maioria pas-
tores e missionários, voltaram para
seus respectivos ministérios saci-
ados, tanto pelo alimento espiritu-
al de alto nível quanto pela agradá-
vel comunhão e  camaradagem
entre os participantes.

O Pr. Davi Merkh , apoiado por
sua esposa Carol  Sue
“emplacaram”, tanto pela forma
expressiva e prática das palestras,
como pelo evidente testemunho de
vida, conhecido de muitos que se
fizeram presentes ao evento.

Pr. Brian Mentzer , que é confe-
rencista em diversas partes do
mundo e a esposa Jayne, conheci-
dos desde o primeiro seminário da
AAI,  foram uma grande benção abor-

A Igreja Bat ista Bíbl ica em
Joinville SC, estará comemorando
dez anos do ministério do seu pas-
tor, Edgar Sandri em um culto de
ações de graças no próximo dia 15
de novembr.

Pr. Edgar foi ordenado ao mi-
nistério pastoral no dia 15 de no-
vembro de 1995 a pedido da Igreja
Batista Bíblica em Joinville, na épo-
ca pastoreada, interinamente por
Marcos Freire, pastor em Curitiba
PR, 130 Km de Joinville.

Nascido na cidade de São Pau-
lo, capital, Pr.Edgar conheceu a
Cristo através do ministério da Pri-
meira Igreja Batista Bíblica em Ci-
dade Ademar, l iderada pelo Pr.
Josué Pereira Felix. Ali serviu ao
Senhor durante 20 anos como pro-
fessor da Escola Dominical, líder
de música e regente do coral. As-
sim, Deus o preparava para servir
em outra seára.

Em meados de 1991, por moti-

vos profissionais, mudou-se
com sua família, para Joinville-
SC e começou a freqüentar
uma pequena Congregação Ba-
tista Bíblica da cidade, iniciada
pelo missionário Armênius
Clinton Holcomb. Logo se en-
volveu na obra colaborando
com o trabalho. Depois de al-
gum tempo o missionário mu-
dou-se para outro local e Ed-
gar ficou como obreiro respon-
sável pelo trabalho.

A nova igreja crescia, pre-
parando-se para mudar para um
local próprio que estava sendo
construído em mutirão. Na ocasião,
O Pr. Marcos Freire dava assistên-
cia interinamente ao trabalho, mes-
mo residindo e pastoreando em
Curitiba-PR. Foi naquela ocasião
que a igreja percebeu a necessi-
dade de pedir a ordenação pasto-
ral do Edgar Sandri.

Atualmente a igreja continua

abençoando a cidade de Joinville
através dos seus múltiplos minis-
térios: capelania hospitalar em
uma maternidade, lar de idosos e
grupos familiares espalhados por
diversos bairros da cidade.

O edifício ocupado pela igreja,
inaugurado em 2001, está em fase
de ampliação procurando oferecer
melhor espaço físico para a Esco-
la Dominical e outros ministérios.

10 Anos de Pastorado

dando os temas
propostos pelos
organizadores.

A expectativa é
que o próximo semi-
nário seja realizado
em Salvador BA,
mas esta ainda é
uma decisão que
cabe à Diretoria e
deverá ser divulgado
a seu tempo.

Em seus poucos
anos de existência,
além de ter trabalha-
do eficientemente na
edificação de muitos pastores e
suas famílias, a AAI  tem contribuí-
do de forma decisiva investindo fi-
nanceiramente na construção de
prédios para igrejas.

Para obter maiores informações
sobre este ministério, entre em
contato pelos endereços:

Associação de Auxílio
às Igrejas

A/C Lúcia M. de Castro Alves
de Sousa

Av. Heitor Vila Lobos, 299
3º Andar, Apto. 34 Vila Ema
12.243-260 São José dos

Campos SP

Seminário alcançou objetivos

Diretoria da AAI

Fachada da IBB em Joinville

A Vigésima Primeira Conferência Fiel para
Pastores e Líderes ,  que acaba de acontecer
em Águas de Lindóia SP, reuniu cerca de 1200
adu l tos ,  200  c r ianças  e  ado lescen tes  e  60
equipantes, aproximando-se de 1500 part ici-
pantes !

Sob o tema, “O Homem de Deus no Lar e na
Igreja” , os quatro preletores, Hal Winn, Jerry
Marcellino, Josafá Vasconcelos e Adauto Lourenço,
foram canais de Deus para abençoar os corações
dos participantes que vieram de quase todos os

estados brasileiros.
Para 2006,  já está definido o período de 3 a 6

de outubro  para a realização da 22ª Conferência
que deverá acontecer no mesmo Hotel Monte Real
Resort. Dois preletores já estão confirmados: Tom
Ascol e Jim Eliss. Um terceiro está para ser defi-
n ido.

As inscrições para 2006 já foram abertas durante
as conferências em Águas de Lindóia. Para maiores
informações, e-mail : marilene@editorafiel.com.br
ou pelo telefone (12) 3936-2529.

Quase 1500 Participantes!
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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.

Durante o capítulo três da epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo
trata das conseqüências da divisão na igreja. Ele primeiro fala que a
carnalidade impede o progresso da igreja; em seguida afirma que a
construção de um edifício espiritual usa obras duradouras. E então, para
concluir o capítulo ele salienta a identidade do cristão, ajudando-o a ser
aquilo que Jesus planejou para sua vida (1 Cor 3.16-23) .

Deixe-me contar-lhes uma história que ilustra bem aquilo que esse
texto diz sobre nossa identidade e de como muitas vezes temos uma
enorme dificuldade para entende-la! Um pastor estava realizando uma
série de conferências em várias igrejas nos EUA. Ele estava hospedado
na casa de amigos em Asheville e viajava todas as noites para pregar.
Certa noite, ao ir a uma igreja distante, alguns amigos ofereceram caro-
na. Quando estes apareceram para apanha-lo, ele se despediu de seus
hospedeiros, avisando que retornaria por volta da meia-noite ou um pou-
co depois.

Após ministrar na igreja, retornou à casa que estava hospedado. Ao
descer do carro, despediu-se e caminhando em direção a casa, sentiu o
forte frio da noite de inverno. Ele bateu à porta, mas ninguém atendeu.
Bateu mais forte, mas nada de resposta. Finalmente, preocupado com o
intenso frio, deu a volta e bateu à porta da cozinha e na janela lateral. Mas
o silêncio continuou absoluto.

Frustrado e ficando a cada instante mais gelado, não encontrou aju-
da com os vizinhos, então resolveu achar um telefone público. Por não
conhecer os arredores ele caminhou por vários quilômetros. A certa altu-
ra, ele escorregou numa grama molhada e deslizou numa ribanceira,
caiu dentro de meio metro de água. Ensopado e quase congelado, ele
subiu rastejando a ribanceira e continuou caminhando até chegar a um
hotel. Acordou o gerente, que gentilmente lhe cedeu o telefone.

O pastor, enlameado, telefonou e disse ao sonolento anfitrião: “Sinto
acorda-lo, mas não consegui que ninguém atendesse quando bati à
porta. Estou a vários quilômetros de sua casa, estrada abaixo, aqui no
hotel. O irmão poderia vir me buscar?” Ao que o anfitrião respondeu:
“Meu querido irmão, há uma chave da porta da frente no bolso de seu
paletó. O irmão esqueceu? Eu a dei ao irmão quando saía de casa”.
Então o pastor colocou a mão no bolso, e lá estava a chave.

Essa história verdadeira ilustra bem a embaraçosa situação dos
cristãos que procuram obter as bênçãos divinas por meios humanos,
enquanto que o tempo todo, já possuem a Cristo, que é a chave para
todo tipo de benção espiritual. Há no texto citado três chaves que preci-
sam destrancar a identidade do cristão.

A primeira relaciona-se com a salvação: O CRISTÃO PERTENCE A
DEUS E NÃO AO MUNDO  (16-17). “Não sabeis vós que sois santuário de
Deus...?” – i.e., aquilo que vocês já tem conhecimento deveria estar influ-
enciando seu presente. Há duas boas razões para o salvo deixar as
brigas e confusões e voltar a andar com Deus, como filhos que lhe
pertencem: a) o cristão é santuário de Deus; b) o salvo é habitação do
Espírito Santo.

A segunda relaciona-se com a sabedoria: A SABEDORIA DO SALVO
PERTENCE A DEUS E NÃO AO MUNDO  (18-20). “Não se enganem...” – O
alerta quem vem explicitado neste imperativo é forte. Parece que a igreja
estava vivendo uma fantasia quando confiava na sabedoria do mundo
para estabelecer seus valores na vida. Ao combater isto, Paulo afirma
que: a) a sabedoria humana é um engano;  b) a confiança excessiva na
sabedoria humana é um engano.

 A terceira relaciona-se com segurança: AS POSSES DO SALVO PER-
TENCEM A DEUS E NÃO AO MUNDO  (21-22). Muitas pessoas vivem atrás de
autógrafos de Celebridades tanto no mundo secular, como mais recente-
mente no meio Evangélico julgando que tornam-se melhores por causa
disso. Nenhum homem deve gloriar-se em outros homens. Isto seria lou-
cura! Pois gloriar-se no servo em lugar do Senhor e Salvador é ilusão!

 Queridos, “A identidade do cristão destranca as portas para sua
união com Cristo”. Muitos salvos estão vivendo sem Deus porque perde-
ram a certeza de pertencerem a Ele. Muitos incrédulos não querem sa-
ber do Deus verdadeiro porque são escravos das coisas do mundo.
Talvez, você esteja vivendo como se não pertencesse a Deus, e por isso,
sua vida está vazia, frustrada e sem razão. Mude de atitude! Destranque
as portas de sua vida para uma união verdadeira com Cristo.

 Use as chaves corretas para abrir a porta de sua vida e descobrir sua
verdadeira identidade! Use a chave da salvação que afirma que o cristão per-
tence a Deus e não ao mundo! Use a chave da sabedoria que afirma que a
legítima sabedoria pertence a Deus e não ao mundo! Use a chave da seguran-
ça que afirma que nossas posses pertencem a Deus e não ao mundo!

Lembram-se do pastor no início da mensagem? Ele já possuía a
chave, mas porque esqueceu que a tinha passou por “maus bocados” e
ficou impedido de entrar na casa quentinha e confortável. Assim aconte-
ce com aqueles que não usam a identidade que possuem; deixam de
desfrutar das bênçãos que Deus já reservou para suas vidas! Apocalipse
3.20 – “Eis que estou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e
abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo”

A Identidade do Cristão
Destranca as Portas Para
Sua União Com Cristo

(Uma reflexão em 1 Coríntios)

No início de 2005 o Pr.
José Daniel de Santis, da
Igreja Batista Bíblica do
Calvário em Campinas-
SP, deu início ao Seminá-
rio Teológico Fundame-
ntalista de Campinas. A
nova escola iniciou suas
aulas com nove alunos e
está preparada para re-
ceber alunos de outras
localidades com aloja-
mentos para rapazes e
moças.

Dois cursos são ofere-
cidos pelo seminário: Li-
cenciatura (3 anos) e Ba-
charel (4 anos) com grego
e hebraico para o Bachare-
lado. Além disso, haverá
cursos extra-curriculares
aos sábados. Todas as

Alunos da primeira turma do SETEFUC

Existem mulheres tão desordeiras, briguentas, barulhentas,
iradas, inquietas, desorganizadas, ranzinzas, agitadas, espalha-
fatosas...   Ao cair da tarde o marido volta para casa e todo dia é
vitimado pela esposa  Katrina.

Existem homens tão desorganizados, desordeiros,
desconcentrados, baderneiros, bagunçados, confusos, largados...
A esposa deste tipo de Tsunami é uma  verdadeira sobrevivente.

Existem mulheres tão especiais, amáveis, sábias,
edificadoras, organizadas, pacíficas, fiéis, organizadas, ordeiras,
femininas...   Ao cair da tarde o seu marido volta para casa e se
sente feliz ao ser abraçado pela mulher virtuosa.

Existem homens tão educados, cavalheiros, sensatos, respei-
tosos, agradáveis, trabalhadores, bondosos, honrados...    A espo-
sa deste raro fenômeno é bem aventurada entre as mulheres.

PROTEGENDO E PROMOVENDO O SEU AMOR
Ø Adultério, a loucura não acontece por acaso.
Ø Homem e mulher, feitos para complementar e não para

competir.
Ø Renovação dos votos conjugais
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
Encontro de casais no Hotel Fazenda Vale dos Cedros
Próximo a  São José dos Campos e Paraibuna

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

09 a 11.12.05 – Chegada ao hotel sexta á noite e saída no
domingo às 17:00 hs.

PREÇO POR CASAL: R$ 200,00  a partir de 16.09.
VAGAS LIMITADAS PARA 100 CASAIS!
INSCRIÇÕES COM ROSI - 011 5512-1160
ou Sandra  011 5816-8189

No dia 22 de outubro estaremos
comemorando 25 anos desde o iní-
cio dos trabalhos aqui em Vila Calú. É
por isso que queremos contar aqui
um pouco da nossa história e tam-
bém expressar nosso louvor e grati-
dão para com o Deus que nos salvou
e aqui tem nos mantido. Apesar de
não encontrarmos nesse bairro um
terreno tão fértil e também de sofrer-
mos atraso no bom andamento da
obra devido às falhas humanas,
estamos convictos da providência do
Senhor e do seu propósito para
conosco, pois Ele diz em sua Palavra:
“Eu é que sei que pensamentos tenho
a vosso respeito, diz o Senhor: pensa-
mento de paz e não de mal. Para vos
dar o fim que desejais.” Jr 29.11.

Nosso reconhecimento aos ir-
mãos que aqui serviram vai na for-
ma de um breve histórico que tem
como base o que foi lavrado no livro
de ata da IBR de Jardim Ângela, nos
registros da congregação em Vila
Calú, e ainda a confirmação verbal
de irmãos que fizeram parte do iní-
cio do trabalho.

Nossa história começa assim:
no ano de 1980 foi iniciado um tra-
balho no Jardim Vera Cruz na casa
do irmão Vicente Margarida, toda
quinta-feira. Neste mesmo ano a
irmã Zélia Baptista Garcia passou a
freqüentar a Igreja em Jardim Ângela
e orava para que o trabalho chegas-
se em Vila Calú. Um grupo de irmãos
do Ângela com apoio da igreja mãe
resolveu iniciar as reuniões em Vila
Calú e então o trabalho realizado no
Vera Cruz passou a ser feito apenas
no Calú. No ano de 1980 foi adquiri-
do o prédio atual e a IBR em Jardim
Ângela enviou o diácono José
Galdino Fernandes e o irmão Almir
Marcolino Tavares para que dessem
assistência à nova congregação.

Novo Seminário

Está NaHora de Revitalizar
o Seu Casamento!!

Em 18 de Janeiro de 1984 a lide-
rança passou para os irmãos
Rivaldo Firmindo dos Santos e José
Gonçalves a Cruz. Em 19 de janeiro
de 1985 assumiu a congregação o
pastor Carmelito Calazans da Silva
que era sustentado pela congrega-
ção, pela Igreja em Jardim Ângela e
pela Missão Batista Regular de São
Paulo. No ano de 1989 a liderança
foi exercida pelo irmão Milton
Calazans da Silva (que ainda não era
pastor) e pelo irmão Adil Pereira
Tavares. De 1990 a 1991 o trabalho
ficou sob a liderança de Haroldo e
Eliana. Desde 1991 até a 1998 a
congregação ficou sob a liderança
do irmão Adil Pereira Tavares.

Em 1999 assumiu como líder da
congregação o seminarista Francis-
co Luciano Laurentino de Souza,
membro que estudava no Seminá-
rio Batista do Cariri e a convite,
retornou, ficando à frente da congre-
gação. O pastor Luciano concluiu
seus estudos de Bacharel em Teo-
logia no ano de 2001 pelo Seminá-
rio Batista Regular de São Paulo, foi
ordenado ao ministério em 14 de
junho de 2003 e é casado com

Edileuza Laurentino.
Se nessa trilha de nomes, ou até

mesmo outros nomes que aqui não
aparecem e fazem parte da história
desta amada igreja, mas  que des-
cuidando-se de sua fé tenham afas-
tado-se da presença do Senhor, dei-
xamos aqui um apelo que brota do
coração Deus:

“Buscar-me-eis e me achareis
quando me buscardes de todo o vos-
so coração”. Jr. 29.13

25 anos de Calú25 anos de Calú25 anos de Calú25 anos de Calú25 anos de Calú
IBR Água da VidaIBR Água da VidaIBR Água da VidaIBR Água da VidaIBR Água da Vida

Para maiores informações
SETEFUC
A/C Pr. José Daniel de Santis
Rua Euvira Pardo Meo Muraro,14

Jardim Santa Genebra
13.080.430-Campinas-SP
Tel (19) 3241-9765/ 32-8-2706/
9745-9190

matérias são ministradas em
módulos e com professores qualifi-
cados. As aulas vão de segunda a
sexta-feira, das 19:30 às 22:30 horas.

Pr. Luciano Laurentino



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

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

066

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

e-mail: pastorbarbosaneto@yahoo.com.br

Há, por todo o mundo, igrejas que Deus não está abençoando e
nossas cidades, grandes e pequenas, estão repletas de igrejas
mortas, sem vida, frias e indiferentes, embora possuam uma decla-
ração  de fé ortodoxa, fundamentalista e firme. Que tipo de igreja
deseja o Senhor e qual a igreja que Ele quer abençoar? Não há
outra fonte a que possamos ir a fim de responder a esta pergunta,
a não ser a Palavra de Deus, pois é nela que encontramos o plano
divino para igrejas locais sólidas e bem sucedidas. Outras de há
muito já se afastaram da verdadeira fé cristã, envolvidas e mergu-
lhadas num pragmatismo religioso sem precedentes, com ranços de
toda forma de pentecostalismo disfarçado, “igrejas com propósi-
tos” que não são os do Senhor.

Na igreja de Tessalônica, observamos inúmeras características
apresentadas com a finalidade de serem alcançadas por todas as
igrejas que querem, realmente, servirem ao Senhor. E uma das ca-
racterísticas encontradas naquela igreja, é que ela era uma igreja
operante .(I Ts. 1.2-4). O texto revela que essa igreja estava empe-
nhada em uma “operosidade de fé (e) da abnegação do vosso
amor” (v.3). Encontramos aqui duas palavras gregas distintas. A
primeira, traduzida por “operosidade”  contém o pensamento da
tarefa na qual está empenhado, enquanto que a segunda, traduzida
por “abnegação”, refere-se à fadiga e ao esgotamento produzida
pela tarefa. Por operosidade entendemos ser produtividade. Por
abnegação entendemos renúncia, desprendimento, sacrificar-se
em benefício de outrem, devotamento. O motivo pelo qual muito
pouco é realizado para o Senhor Jesus é que muitos crentes não
são operantes e nem abnegados. Mas os crentes de Tessalônica
eram abnegados ao ponto de chegarem ao esgotamento pela causa
do seu Mestre, Salvador e Senhor absoluto.

O trabalho eficaz para Deus é produzido, não apenas pela fé
pessoal, mas por um coração que ama. As palavras do Senhor
Jesus a Pedro nos faz lembrar de tudo isso: “Simão, filho de Jonas,
amas-me mais do que estes? ... Apascenta os meus cordeiros”
(João 21.16). Os crentes que não servem ao Senhor com produtivi-
dade e sacrificando-se em benefício de outrem, são deficientes em
amor, frios de coração, apáticos, desinteressados e precisam ter
seu vigor espiritual estimulado novamente. Precisam voltar ao pri-
meiro amor.

A outra característica que encontramos naquela igreja, é que
era receptiva à Palavra de Deus e aos líderes de Deus (I Ts.
1.5-6). Observemos o contraste entre as palavras: “...nosso evan-
gelho não chegou...” e as palavras: “...vos tornastes imitadores
nosso e do Senhor”. Estas frases indicam que aqueles crentes
daquela igreja do primeiro século haviam recebido a mensagem de
Paulo com um coração aberto, quando ele foi lá pela primeira vez.

Observemos também esta frase: “... tendo recebido a Pala-
vra...”. Denota que eles acolheram entusiasticamente a Palavra. Há
uma idéia de recepção calorosa, franca. Algumas pessoas rece-
bem a Palavra de Deus domingo após domingo, mas não lhes dão a
menor atenção, e voltam para casa vazias, apáticas e rebeldes.
Mas não foi assim com os eleitos de Deus daquela igreja!

Uma das coisas que impressionaram Paulo quanto à autentici-
dade da conversão dos crentes tessalonicenses foi o fato de que
eles se tornaram “imitadores” do apóstolo “e do Senhor”. Isto quer
dizer que eles procuravam viver como os apóstolos viviam – em
completa renúncia, desprendimento e em completa consagração a
Deus. Nossos pastores estão vivendo assim, para que os membros
de suas igrejas possam “imitá-los”, para que haja produtividade na
Obra do Senhor? Que tenhamos resposta positiva para esta per-
gunta...

Os crentes tessalonicenses recém-convertidos tiveram, imedi-
atamente,  o desejo de viver vidas agradáveis ao Senhor e, por
isso, começaram a moldar seu viver diário de acordo com os únicos
crentes que conheciam -  os apóstolos - que os haviam levado a
Cristo. Quanta responsabilidade recai sobre todos nós, pastores e
obreiros, ministros do Evangelho!

 Uma outra característica que encontramos naquela igreja, é
que ela era paciente  (I Ts. 1.6). Aqueles crentes tessalonicenses
foram duramente perseguidos por causa de sua fé  e Atos 17.1-9
descreve a natureza daquela  perseguição. Uma das principais
causas da perseguição foi o fato de que o evangelho penetrou na
comunidade judaica e “alguns deles foram persuadidos” (At. 17.4).
Pelo fato de os judeus terem aceitado a Cristo como Salvador per-
turbou os líderes judeus, os quais ficaram enfurecidos.

 A figura que Paulo usa para descrever “em meio de muita tribu-
lação”, diz respeito à pressão e provação que seriam experimenta-
das por alguém triturado entre duas pedras enormes. Muitas vezes
os recém-convertidos podem experimentar pressões tremendas,
especialmente por parte de parentes e familiares não salvos. Esses
crentes devem ser sustentados com oração e ser objeto da grande
fraternidade cristã diante dessas provações difíceis. Sob pressões
dessa espécie alguns crentes ficam deprimidos, derrotados e amar-
gurados. Mas não foi isso que  aconteceu com os crentes
tessalonicenses. Eles experimentavam, vivenciavam esta “muita tri-
bulação, com alegria do Espírito Santo”. (v.6) Que contraste maravi-
lhoso! Seríamos, hoje, capazes de vivenciar as mesmas coisas por
que passaram aqueles  crentes do primeiro século?

 O NT está repleto de referências de alegria no Senhor demons-
trada naqueles primeiros crentes (Atos 5.41; 8.8; 13.52; 15.3). A
vida vitoriosa, em meio a pressões e perseguições, só pode ser
conseguida com o poder do Espírito Santo. Que estas característi-
cas sejam uma realidade nas nossas vidas!

Esta coluna, de caráter permanente, tem o objetivo de divulgar os sites das igrejas de posição
fundamentalista para que os nossos leitores possam aproveitar o seu tempo de pesquisas na Internet
conhecendo os pastores, as programações e trocando informações através do contato direto. Se você tem um site de
sua igreja ou conhece de outros, envie-nos para divulgação.Divulgaremos, também  os sites de seminários, missões
e outras organizações.

www.pibbvc.com.br
www.obreiroaprovado.com
www.templobatistabiblicosjc.com.br
www.semibe.org/ibbv
www.daigraças.kit.net
www.cbbn.org.br
www.http://geocities.yahoo.com.br/batistacatanduva/
www.http://geocities.yahoo.com.br/igbatistapp/
www.http://geocities.yahoo.com.br/pastor-inacio/

II ACAMPAMENTO AMDE
De 11 a 15 de novembro de 2005 acontecerá o II Acampa-

mento AMDE em Suzano-SP . O tema: “Qual é a Sua? Ser
Igual ou Fazer a Diferença?”, será defendido pelo Pr.
Wanderley Rangel Filho, diretor do PAVI – Preparando o Ado-
lescente para a Vida. Investimento de R$110,00 por pessoa.
Maiores informações com Sergio ou Sueli (11) 5844-3750.

INAUGURAÇÃO
Dia primeiro de outubro aconteceu a inauguração do tem-

plo da Igreja Batista em Bebedouro-SP, fundada pelo missio-
nário Lanny Gene Woody. A nova igreja está localizada na
Avenida Mário Rimole, 422, Bairro Menino Deus I.

MISSÕES
O Templo Batista em V.S.José, São Paulo, capital, lidera-

do pelo Pr. Ricardo Marques de Brito realizou uma conferên-
cia de reforço para a campanha missionária de Promessa
de fé para Missões, tendo como preletor o Pr. Antonio Majela
Pupin, de S.B.Campo-SP. A   Igreja apoia 18 projetos e tem o
alvo de R$1.800,00 por mes. Fundada em 1983 pelo missio-
nário Delbert Ray Canrigth, a igreja sempre participou de
missões pela fé.

ELEIÇÃO
Dia 05 de novembro de 2005 acontecerá a eleição da

nova  diretoria da Junta Batista bíblica do Estado de São Pau-
lo para o biênio 2006 e 2007. A votação será realizada duran-
te a reunião de pastores e obreiros nas dependências do
Templo Batista bíblico em Vila das Mercês, São Paulo-SP,
sob a liderança do Pr. Domiciano G da Silva. A assembléia
será dirigida pelo atual presidente, Pr. Roberto Castilho de
Brito.

SÉTIMO ANIVERSÁRIO
De 18 a 20 de novembro, a Igreja Batista Adonai Osasco-

SP, liderada pelo Pr. Fernando realizará conferências come-
morando 7 anos de fundação  e terá como preletor o Pr. Tomé,
da IBR em Cidade Tiradentes, São Paulo-SP. No dia 29 de
outubro a Igreja Batista Adonai realizou o Concílio Examina-
dor do irmão Daniel Severino de Barros, casado com Sane
Bandeira de Barros com quem tem um filho, Gustavo (4)
Daniel é formado pelo SEBARSP.

GOIÂNIA-GO
De 22 a 24 de outubro aconteceu o Acampamento de

Jovens realizado pelo TBM e TBE em Goiânia sob o tema: “O
jovem e os Desafios do Século 21”. Os preletores foram os
pastores Robert Lee Smith de Araraquara-SP e Daniel
Douglas Johnson, de Londrina-PR.

RASTO DE SANGUE
O Pr. Calvin Gardner, coloca à disposição dos interessa-

dos o site: www.ObreiroAprovado. Com, onde disponibiliza o
livro Rastro de Sangue, entre outros. Aos interessados, ele
oferece gratuitamente um CD-ROM com centenas de estu-
dos bíblicos.

Solicite para: PastorCalvin@obreiroAprovado.com

RETIRO DE PASTORES
Já está confirmado a data de 23 a 27 de janeiro de 2006

para a realização do Retiro de Pastores e Obreiros no Hotel
Fazenda Vale dos cedros em Paraibuna-SP. O tema será:
“Crescimento da igreja” e o investimento de R$150,00 por
pessoa, com desconto de 10% para inscrições efetuadas
até 31/12/05. O evento é promovido pela Junta Batista Bíblica
do Estado de SP. Informações pelo E-mail:
marcosigreja@uol.com.br,telefone(11)5062-7735 e 9614-
0854.

NOVOS ENDEREÇOS
Juarez A Peixoto e Musa
Caixa Postal 65
55.825-970-Paudalho-PE
E-mail:juarezmusa@ig.com.br
Fone(81) 9903-1446

Pr.Phillip Ronald Allen
Iigreja Batista Filadélfia
3550-Sprvell Circle
Alpharetta,GA 30022
E-mail:drphilliprallen@yahoo.com
Tel.678-762-7954

38 ANOS
A IBR em Vila Lageado liderada pelo Pr. Gláucio Benedito

Farias e Rúbens Marcio de Moura comemorará o 38º aniver-
sário realizando série de conferências nos dias 19 ,21 e 23
de outubro. O tema geral das conferências é “Em tudo daí
graças” (I Ts.5:18). Dia 19, Culto de Oração tendo como pre-
gador: Marcos dos Santos. Dia 21, vigília de oração sob a
direção dos diversos manistérios da igreja; dia 23 cedo e à
noite, Pr. Roberto Moreira Brito, da Igreja Batista Castelo For-
te, de Itaquera, São Paulo-SP. A IBR em Vila Lageado foi fun-
dada dia 21 de outubro de 1967 pelo missionário Dynes
Cullough

NOVO CD
O cantor Ivanildo

Tenório acaba de lançar o
seu terceiro CD, Maior é
Ele. Os dois primeiros tra-
balhos, Amor Glorioso
(1997) e Cristo é a Res-
posta (2000), tiveram boa
aceitação nas igrejas Ba-
tistas de posição Funda-
mentalista.Tenório já está
preparando dois novos tra-
balhos: o quarto CD que
deverá ser uma coletânea

dos 3 primeiros e o quinto, uma homenagem ao povo de
Israel. Em janeiro de 2006 ele deverá viajar pelo estado de
São Paulo para divulgação. Contatos e agendamento pelos
telefones (71) 3306-2621-Residência; 3321-8739- comercial
e 9116-1125 celular.

FEIRA DE SANTANA-BA
No mês de agosto próximo passado a Igreja Batista Bíbli-

ca em Feira de Santana, liderada pelo Pr. Aílton A. Almeida
realizou conferências missionárias com os pastores
Florisvaldo Xavier da I.B.B. em  Marechal Rondon, Salvador-
BA e George Brito, da Primeira Igreja Batista Maranata em
Feira de Santana-BA. Contatos com Pr. Aílton: Rua Flamengo,
618-Gabriela III, CEP 44.022.060 Feira de Santana-BA.

BÍBLIAS
Chegaram as Bíblias para a missão “Levando a Preciosa

Semente” sob a liderança do irmão Mário Baio. Para maiores
informações, entre em contato: Rua Veiga Miranda, 786 –
Campos Elíseos- CEP 14.085-200 Ribeirão Preto SP; E-mail:

levandobr@hotmail.com. Telefone (16) 3967-2042.

AMIGÃO DO PASTOR
Continua sendo publicado, pelo Ministério Maranata de

Literatura Fundamentalista, o boletim mensal, “O Amigão do
Pastor”. Para maiores informações e assinaturas: Caixa Pos-
tal 74, CEP 37.270-000 Campo Belo MG, telefone (35) 3832-
2704, Fax (35)3832-2455.

MÊS DOS JOVENS
A I.B.B. em Jardim S.Pedro, Itapecerica da Serra –SP, sob

a liderança do Pr. José Reginaldo G. Santana entregou toda a
programação do mês de agosto nas mãos dos jovens que
pregaram e dirigiram os trabalhos. O resultado foi de muitas
bênçãos e, com o tempo, certamente algumas vocações se-
rão espertadas. A igreja está orando para que o Senhor pre-
pare uma liderança para a congregação no Jardim Vera Cruz.

CATÓLICOS
A Primeira Igreja Batista Bíblica de Fortaleza-CE realizou

cultos em praça pública dias 1 e 2 de outubro, visando a
evangelização dos católicos. O tema foi “O Jesus que os ca-
tólicos precisam conhecer”, e o pregador foi o ex-padre cató-
lico, José Barbosa de Sena Neto.

OITO ANOS
A Igreja Batista em Jardim Laura, São Bernardo do Cam-

po-SP, liderada pelo Pr. Roque, comemora seu oitavo aniver-
sário realizando conferências nos dias 14 a 16 de outubro.
Contatos (11) 4357-2083.

26 ANOS
A Igreja Batista Bíblica de Barretos-SP, liderada pelo Pr.

João Camargo de Vasconcelos Filho, comemora 26 anos
realizando conferências dias 15 e 16 de outubro. O pregador
será o Pr. José Mauro Teles da IBI em S.Joaquim da Barra-SP

A Igreja Que o
Senhor Deseja
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A colunista é graduada em Letras, membro da
Igreja Batista Independente de Batatais - SP

“Aquele que leva a preciosa semente, andando e cho-
rando,  voltará sem duvida com alegria trazendo consigo os
seus molhos. “Salmos 126:6

Já não se vê lágrimas por amor às almas.
Vivemos um tempo de corações endurecidos, de olhos

secos. Já não se testemunha mais de Cristo, já não se
chora por entes queridos perdidos.

As lágrimas que têm sido derramadas são por proble-
mas enfrentados, por tristezas, decepções, até por raiva,
mas não por amor. Amor ao amigo sem Cristo, ao irmão
desviado, amor ao mundo enganado, aos rebeldes , aos
desesperados. Amor à criança ludibriada, ao jovem sem
esperança, ao vizinho, ao conhecido também.

Lembro-me de um tempo de minha mocidade em que
era difícil ver um pregador subir e descer do púlpito sem
lágrimas. Eram raras as vezes em que uma mensagem
não me fazia marejar os olhos , por compreender minha
responsabilidade como Mensageira  do Rei.

Jesus chorou de simpatia e piedade em João 11:35 . A
pecadora chorou aos pés de Cristo em Lucas 7:38. Paulo
chorou no serviço do Senhor em Atos 20:19.

Mas o que nos deve  mover são as lágrimas de Cristo
pela incredulidade de Jerusalém e seu futuro desastroso
em Lucas 19:41.

Sim! Queremos ver nossas igrejas crescerem. Igrejas
que existem para representar a Deus. O mesmo Deus que
procura o pecador para demonstrar-lhe misericórdia. Mas
nossas igrejas com o passar do tempo perdem a habilida-
de de comunicar a salvação ao mundo. Elas  só vão crescer
na medida em que mostrarmos ao mundo a transformação
que Deus pode realizar no pecador. Deus é glorificado quan-
do um pecador se arrepende.

Por isso é preciso que cada filho de Deus seja submis-
so à Sua Palavra , tenha um espírito maleável e quando
errar, reconheça e confesse seus erros. Quando andamos
no Espírito, Ele muda nossa vida. Mas essa transformação
só  ocorre quando o Espírito de Deus tem liberdade para
agir  em nossa vida e dar  a ela  o toque sobrenatural.

É preciso que mostremos a luz que habita em nós, que
não escondamos a verdade de Cristo atrás do silêncio. Nós
somos luzeiros do mundo. Nossas igrejas deveriam ser os
candelabros para expor a luz.

Nossos melhores sermões são testemunhos apresen-
tados sem palavras.

Li certa vez de um terrível acidente numa estrada de fer-
ro, quando alguns vagões de um trem de passageiros caí-
ram no rio ao passar por uma ponte quebrada. Muitas pes-
soas morreram. O maquinista seriamente ferido afirmava
que havia visto uma bandeira branca (sinal de que tudo es-
tava bem). O sinaleiro garantia que havia colocado uma ban-
deira vermelha que podia ter evitado o acidente.

Ao encontrar a bandeira as autoridades descobriram o
mistério. A bandeira vermelha, após anos de uso,  sob sol e
chuva,  tinha desbotado e à distância parecia branca. Assim
são  muitas vidas de crentes que,  desbotadas , são incapa-
zes de mostrar o perigo de uma vida sem Cristo.

Sejamos fiéis luzeiros do Senhor, minhas irmãs.
Com amor,

Selma

Vidas desbotadas

A foto mostra a fachada do templo da Igreja Batista
Regular em Sena Madureira AC , liderada pelo Pr. João
Marinho Campelo Filho . O trabalho foi iniciado em 1916
e atualmente os seus ministérios envolvem: cinco pro-
gramas radiofônicos semanais em duas emissoras da
cidade, evangelização nos quatro rios da região uma vez
por ano. A igreja tem três missionários , quatro congre-
gações e três pontos de pregação. Pr. Marinho, que está
à frente do trabalho há dez anos, é grato a Deus por toda
a liderança e  membros da mesma que tem sido uma
grande benção na sua vida. Contatos: Av. Avelino Cha-
ves, 1026 Centro-CEP. 69.940-000 Serra Madureira AC.

Foto Notícia

Tema:  “A Graça de Deus Operando no mundo de Hoje.”
Para participar do congresso, os interessados deverão

preencher a Ficha de Inscrição   e remeter para:
Igreja Batista Fundamental,
Pr. Roger Atlas Crowder
Caixa Postal 8520
CEP 91.901-970 – Porto Alegre – RS.

Informações:  Valor da Inscrição: R$ 50,00 (cinqüenta reais)
A Inscrição inclui: hinário, coffee break e transporte até o

local do evento, a partir do aeroporto ou rodoviária.

Forma de Pagamento:
Depósito na conta da Igreja Batista Fundamental – CNPJ

95.217.121/0002-87. Banco Bradesco, Agência: 3419-3 – C.
Poupança: 8152-3. Cheque Nominal para Igreja Batista Fun-

damental. Nesse caso a efetivação da Inscrição será após
a compensação do cheque. Enviar junto com a Ficha de
Inscrição o comprovante de depósito ou cheque. Fax: (51)
3266-4768 – E-mail: sbf.paula@terra.com.br

Hotéis:
O Congresso tem reservas em dois Hotéis: Plaza São

Rafael e Plaza Porto Alegre (vagas limitadas). A Lista dos
demais hotéis podem ser encontradas no si te:
ondehospedar.com.br ou falar com Paula pelo telefone (51)
3266-4768.

Observação:  Faça sua reserva o mais breve possível,
pois neste período haverá o congresso do CMI e há pouca
disponibilidade.

Limite:
A data limite para inscrição é: 16  de janeiro de 2006.

VICongressoBatistaFundamentalistaBíblico

Ficha de Inscrição
Dados Pessoais
Dr./ Pr./ Sr./ Sra./ Srta.
Nome Completo:
Estado Civil: Cônjuge:
Endereço:
Cidade Bairro:
CEP: Estado:
Telefone: (      )  Fax: (       ) Cel: (       )
E-mail:
Data de Chegada         /         /              Horário
Data de Saída         /         /              Horário
Indicar Meio de Transporte:
Avião (     ) nº do vôo:                               chegada                             saída
Ônibus (      ) Empresa:

Dicas de LeituraDicas de LeituraDicas de LeituraDicas de LeituraDicas de Leitura
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Dr. John Macarthur
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Caixa Postal 37
07.790-970-Francisco Morato SP
Tel (11) 4488-2923
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Caixa Postal 1601

12.230-990-S. J. dos Campos SP
Tel (12) 3936-2529

www.editorafiel.com.br
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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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Quem considera a criação e a soberania de Deus
sobre o universo, não pode atribuir os últimos aconteci-
mentos climáticos à força natural do planeta ou, sim-
plesmente, ao azar das pessoas que foram vitimadas
por furações, maremotos, terremotos e tufões. O mundo
convive com catástrofes “naturais” desde os seus
primórdios. O dilúvio, por exemplo, varreu todos os se-
res humanos da terra, preservando apenas a família de
Noé e os animais que estavam na arca. O que muitos
consideram uma história “fabulosa” é, na verdade, a úni-
ca explicação lógica para a extinção de animais de gran-
de porte, como os dinossauros, e os fósseis de animais
aquáticos encontrados a centenas de quilômetros de dis-
tância dos oceanos.  Além disso, as marcas do dilúvio
universal foram deixadas em todos os continentes deste
mundo. O dilúvio não foi uma catástrofe natural, mas uma
mensagem de julgamento sobre os habitantes da terra.
Gênesis 6:5 mostra claramente qual foi a causa do dilú-
vio: “E viu o SENHOR que a maldade do homem se mul-
tiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos
pensamentos de seu coração era só má continuamen-
te”. Os cientistas e governos da terra chamam o Tsunami
e Katrina de catástrofes naturais, mas a Bíblia, a Palavra
de Deus, os chama de pragas porque a terra está cheia
de violência e imoralidade.

Não há inocentes vitimados por essas catástrofes.
Qualquer um de nós poderia ter morrido no Tsunami ou
Katrina sem fazer qualquer reclamação a Deus. A Bíblia
claramente diz: “Porque todos pecaram e destituídos
estão da glória de Deus ” (Rm. 3:23). Até mesmo Noé e
sua família poderiam ter morrido no dilúvio; no entanto,
isso não aconteceu porque Deus foi misericordioso para
com eles: “Noé, porém, achou graça aos olhos do SE-
NHOR” (Ge. 6:8). As regiões atingidas pelo Tsunami es-
tavam infestadas de violência, imoralidade e idolatria.
Nova Orleans, por outro lado, estava se preparando para
a maior Parada Homossexual do planeta se não tivesse
sido atingida pelo Katrina dois dias antes. Porém, ne-
nhuma dessas regiões ou pessoas, que morreram tra-
gicamente, é mais ou menos culpada que outras. Jesus
disse: “... se não vos arrependerdes, todos de igual
modo perecereis ” (Lc. 13:5). A nossa cidade e o nosso
país também merecem uma dessas calamidades. O Bra-
sil, que sempre foi conhecido por seu clima estável, já
está sendo atingido por furacões e tornados que ultra-
passam a 200 km por hora, além de tremores de terra.
É uma questão de tempo e essas catástrofes—não tão
naturais assim—chegarão até onde estamos porque o
Brasil também está cheio de violência, imoralidade e ido-
latria. Os ímpios estão pecando por comissão, fazendo o
que parece mal aos olhos do Senhor. A igreja está pe-
cando por omissão, deixando de cumprir o seu papel de
luz e sal da terra. Os pregadores estão fazendo o papel
de psicólogos, acariciando o ego das pessoas. Faltam
os verdadeiros profetas de Deus para proclamar o amor
e a justiça divina.

Pessoas estão perplexas com a fúria do mar. Mas
quem criou o mar? Nessas horas de catástrofes climáti-
cas, o mundo precisa olhar para o verdadeiro Deus por-
que, de acordo com as profecias bíblicas, os sinais da
ira de Deus irão aumentar assim como a perplexidade
dos habitantes da terra: “E haverá sinais no sol e na lua
e nas estrelas; e na terra angústia das nações, em per-
plexidade pelo bramido do mar e das ondas ” (Lc. 21:25).
Quando Deus enviou as Dez Pragas sobre o Egito, os
magos de Faraó reconheceram: “... é o dedo de Deus !”
(Ex. 8:19). O planeta Terra não está se deteriorando ape-
nas por causa da emissão de gases poluentes,
agrotóxicos e armas nucleares. Tudo isso faz mal, mas
a maior contaminação sobre a terra é o pecado do ser
humano. Gênesis 6:11 mostra como Deus vê o nosso
mundo: “A terra, porém, estava corrompida diante da
face de Deus; e encheu-se a terra de violência ”. Não
existe esperança para o mundo, como um todo, mas exis-
te esperança para você. Arrependa-se de seus pecados
e entregue sua vida a Jesus. Em geral, o mundo não irá
se arrepender e, consequentemente, experimentará
muitas catástrofes naturais—não tão naturais assim: “E
os homens foram abrasados com grandes calores, e
blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre
estas pragas; e não se arrependeram para lhe darem
glória ” (Ap. 16:9).

É O DEDOÉ O DEDOÉ O DEDOÉ O DEDOÉ O DEDO
DE DEUS!DE DEUS!DE DEUS!DE DEUS!DE DEUS!

Ao assumir o pastorado da
Igreja Batista Boas Novas em mar-
ço último, descobri que alguns dos
irmãos desta igreja entregavam,
entre outras coisas, lixo para mis-
sões. Isso mesmo, entregavam lixo
para missões. Tal fato despertou-
me curiosidade, especialmente
porque a Bíblia nos ensina a ser-
mos criteriosos, quando o assun-
to é contribuição. O salmista per-
guntou-se a si mesmo: “ que darei
eu ao Senhor por todos os bene-
fícios que me tem feito?” (Sl
116:12). O objetivo do escritor
sagrado era agradar a Deus pe-
las infinitas bênçãos dedicadas à
sua vida e dentre outras coisas,
decidiu tomar o cálice da salva-
ção, para depois prosseguir com
a entrega de suas ofertas. Aliás,
é bom que cada pessoa entenda
que o fato de contribuir não é o
bastante. Necessário se faz ,que
todo contribuinte seja crente em
Cristo. E se Jesus é o Senhor da
sua vida, então “ ... fazei tudo para
glória de Deus”. (I Cor. 10:31).

Aprendemos pela palavra de
Deus, ainda, que quando o assun-
to é contribuir com seus dízimos e
ofertas para a manutenção dos
cultos, construções, aquisições
diversas e missões o participante
deve questionar, também, como e
com que contribuir. Em Mt 5:23-
26, Jesus nos ensina que a oferta
deve ser entregue quando a nos-
sa vida estiver acertada com nos-
sos irmãos e com Deus. Ofertar é
parte do nosso culto. É nossa ex-
pressão maior de confiança na

O Pr. Fridolin Janzen, de Campo Grande-MS, depois de quatro anos
de trabalho, está apresentando a nova versão do Novo Testamento.

Para conhecer o texto, e participar de sugestões, entre em contato
através do site: http://www.origemedestino.org.br/Fridolin/FJ%20WEB/
index.htm ou pelo e-mail: fjanzen@gmx.net.

Waldemar Janzen, irmão do Pr. Fridolin, disse que “a Nova Or-
dem Mundial não poupa esforços para unir tudo e todos politicamen-
te, comercialmente, militarmente e, também religiosamente . A re-
ligião é um meio forte de auxílio para se reger um país. É um mal
político necessário para se chegar à tomada do poder (Ap.13:12;
17:16). Para a Nova Ordem Mundial a união das religiões é necessá-
rio para formar uma homogeneidade coexistente pacificamente e
submissa... O movimento para a união das religiões se concentra
nos seguintes tópicos:

Um louvor comum.
Promover o mesmo estilo de música em todas as religiões.

Durante os dias 30 de setem-
bro e primeiro de outubro, acon-
teceram as conferências de inau-
guração do templo do TBM de Lon-
drina-PR, fundado pelo missioná-
rio Rômulo Weden Ribeiro. O tra-
balho, iniciado pelo missionário e
sua família no dia 7 de maio de
2001, já conta com dezenas de
congregados e agora inaugura o
seu templo no Jardim Monte Belo.

Com ênfase na pureza doutri-
nária, no amor fraternal, na impor-
tância da família e visão
missionária, a nova igreja é a se-
gunda fundada pelo missionário
Rômulo Weden Ribeiro. A primeira
foi o TBM em Goiânia-GO.

Nova Versão do Novo Testamento
Uma experiência comum.
Promover manifestações, propagadas como sendo do Espírito Santo,

com manifestações semelhantes em todas as religiões. Tira-se daí a
conclusão de que todas as religiões estão debaixo do Espírito de Deus.

Substituir o foco da questão.
Trocar teocentrismo por egocentrismo. Não perguntar mais: O que

Deus requer de mim e sim o que Deus pode fazer por mim. Resultado:
Teologia da Prosperidade, Palavra de Fé, etc.

Uma Bíblia comum .
Uma Bíblia comum dentro do cristianismo e menos ofensiva para as

outras religiões, com arestas aparadas, abrindo espaço para reconhe-
cimento, sem escândalo, dos mestres venerados por outras religiões”.

Essa nova versão do N.T. vem contribuir para a confiabilidade dos
manuscritos em geral, evitando que se forme, em torno dos manuscri-
tos mais corrompidos, uma erudição que poderia ser classificada como
os “doutores segundo suas próprias concupiscências”.

Inauguração do TBM em Londrina

Nesse período de um ano e
quatro meses de trabalho, Pr.

Rômulo já montou uma equipe de
pastores e obreiros formada por

Lixo para Missões
provisão de
Deus para nos-
sas vidas e
nossos lares.
Assim, como de
resto, as de-
mais parte do
culto devem ser
apresentadas a
Deus com o co-
ração limpo sem
pecado. É bom
lembrar,  tam-
bém da neces-
sidade de nos
oferecermos primeiramente a
Deus, para depois entregarmos as
nossas ofertas e demais partes
do culto.(Rm. 12:1-2; I Cor 8:5). O
exemplo dos crentes macedônios
é digno de imitação por parte da-
quele que gostaria de ofertar nos
dias de hoje.

A oferta, seja ela para sus-
tento da igreja ou para missões
(promessa de fé), deve ser sepa-
rada. É “.. Corbã, isto é, oferta ao
Senhor”. (Mc 7:11). Não podemos
entregar a Deus qualquer coisa e
achar que Ele irá aceitar e nos re-
compensar por aquilo que foi
entregue.É necessário separar-
mos aquilo que será ofertado e
dedica-lo ao Senhor. A mesma
deve ser especial e deve expres-
sar a gratidão do ofertante a Deus
pelas bênçãos derramadas sobre
sua vida. O valor em si, não é o
mais importante. A história de uma
pobre viúva que foi ao templo en-
tregar sua oferta, nos é contada
por Jesus em Mc. 12:41-44, com

ela, aprendemos que o importante
para Deus, não é a quantidade e
sim a qualidade ou a
proporcionalidade daquilo que
ofertamos. As duas pequenas
moedas contituíram na maior ofer-
ta daquele culto, simplesmente,
porquê a pobre senhora deu tudo,
cem por cento do que possuía.

Voltando ao caso dos irmãos
salenses que entregavam lixo
como oferta para missões, o que
chamou a minha atenção, foi o
fato de que, a despeito de entre-
garem aquele tipo de oferta, eles
são uma bênção na vida da igreja
e da comunidade de Sales
Oliveira.Explico: com a
modernidade dos nossos tempos,
um deles passou a trabalhar com
a retirada de entulhos das cons-
truções da cidade através da lo-
cação de caçambas. Juntamente
com outros, passou a comprar su-
catas, latinhas, garrafas petti e
demais materiais reciclados.  Par-
te do lucro obtido com a retirada

de entulhos e a comercialização
dos produtos mencionados, aque-
les irmãos contribuem para o sus-
tento de missionários através de
promessa de fé em nossa igreja e
diretamente para alguns servos e
Deus que estão no campo seme-
ando a Sua Palavra.

Com o trabalho destes, vários
participantes da nossa, especial-
mente juniores, têm recolhido ma-
terial reciclado e vendido para ter
alguma coisa para ofertar para mis-
sões em nossa igreja. Assim parte
do lixo que iria entupir o aterro sa-
nitário da nossa cidade. Está sen-
do direcionado para a propagação
do evangelho em várias localida-
des da nossa Pátria. Nativos e mo-
radores de cidades estão sendo
confrontados com  as verdades
bíblicas sobre a salvação  ofereci-
da pela graça de Deus através do
sacrifício de Jesus Cristo na Cruz
do Calvário. Eles estão contribuin-
do para que, se não todos, pelo
menos uma parte dos brasileiros
possam ouvir as Boas Novas de
Salvação em Cristo Jesus.

A verdade é que, o que pode-
ria parecer um contracenso, tem
se tornado uma bênção nas mãos
de Deus. Curioso, não! Mas, Deus
é assim. Ele pega, inclusive pes-
soas imprestáveis e as transfor-
ma em seus filhos. E isso faz, para
honra e glória do seu nome.

Vanderley Borges
Pastor da Igreja Batista
Boas Novas
Sales Oliveira-SP.

ele, outro missionário, Daniel
Douglas Johnson, Pr. Manoel A
Souza e o obreiro Everton de Cas-
tro.

O pregador das conferências
de inauguração foi Daniel Djokne,
da Fundação de Treinamento Cris-
tão dos Estados Unidos (The
Christian Training Foundation).
Formado em economia norte-ame-
ricana, Bjokne abandonou uma
carreira promissora como homem
de negócios para se dedicar à
pregação do Evangelho.

A programação contou com a
presença do coral do Templo Ba-
tista Maranata de Goiânia-GO, li-
derado pelo Pr. Luizmar Peixoto.


