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“A Graça de Deus Operando no Mundo Hoje”
D
Desligue
ezessete preletores foram convidados
para falar às mentes e corações dos Ba
tistas Fundamentalistas do Brasil que estarão
reunidos em Porto Alegre RS nos dias 13 a 16 de fevereiro
de 2006 no VI Congresso Batista Fundamentalista Bíblico.
O evento, que conta com o apoio do TIBI – “Testemunho
Internacional pela Bíblia Infalível”, movimento
fundamentalista originário dos Estados Unidos mas com
alcance mundial, pretende reunir o maior número possível
de líderes brasileiros entre os Batistas Independentes,
Bíblicos e Regulares, além de outros grupos. Dentre os 17
preletores, nove são norte-americanos, um é argentino e
sete são brasileiros. Dentre os norte-americanos está o
Dr. Bob Jones III, Diretor Mundial do TIBI.
A principal razão deste congresso é rebater as teses
propagadas pelo CMI – Conselho Mundial de Igrejas que
estará realizando sua Nona Assembléia Geral no mesmo
período na capital gaúcha.
Não se pode ignorar a influência maléfica que o sistema religioso anti-cristão propagado pelo CMI e pelo catolicismo romano tem provocado sobre a fé cristã. Portanto,
como verdadeiros atalaias de Cristo, devemos marcar presença neste congresso que não será apenas para pastores e líderes, mas para todos os fundamentalistas.
Estamos fazendo aqui uma convocação geral a todos
quantos amam a Palavra de Deus e o Deus da Palavra
para que participem ativamente da batalha pela fé que nos
foi entregue.
(Leia mais na pág.3)

a TV
e Leia
um Livro

E

m 2006 tome a decisão de
desligar a televisão e co
meçar a ler bons livros. A
TV pode ajudar muito pouco a sua
vida pessoal e familiar. Raramente
uma programação tem algum valor
educativo.
Algumas estatísticas realizadas
nos Estados Unidos são assustadoras e mostram que, até completar
18 anos, uma pessoa que assiste
televisão nos padrões normais para
essa faixa etária, já presenciou duzentos mil atos violentos e testemunhou dezesseis mil assassinatos.
Vamos fazer uma campanha contra a televisão e a favor da leitura bíblica, restauração da vida devocional
e oração, visando um verdadeiro
reavivamento para as nossas igrejas que poderá resultar em um avivamento para o Brasil.
Leia mais na página 7.

Agendas
2006
A Abba Press produziu para
2006, excelentes agendas com textos bíblicos para estudo e meditação diária nos modelos Executiva,
Clássica e Jovem.
Vale a pena conferir no site da
editora www.abbapress.com.br,
onde você pode ler, também, a versão online da Bíblia King James e
muitos outras publicações.
Confira nossas Dicas de Leitura
na página 07 desta edição.

Prefeitura de Porto Alegre-RS

Batistas Bíblicos Elegem Diretoria
A

Junta Batista Bíblica
do Estado de São
Paulo elegeu sua
nova diretoria para o biênio
2006/2007 no dia 5 de novembro último durante a Reunião de
Pastores e Obreiros realizada
no Templo Batista Bíblico em
Vila das Mercês, São Paulo, capital.
O Pr. Roberto Castilho de
Brito, do Templo Batista Bíblico
em São José dos Campos SP
foi reeleito para um terceiro
mandato consecutivo. Para a
vice-presidência, o Pr. Nilton
Osmar Malves, da I.B.B. Nova
Jerusalém, São Paulo SP; Primeiro Secretário, e Primeiro Tesoureiro foram reeleitos, respectivamente, Pr. Marcos A Sil-

va, da Igreja Batista
Emanuel e Eliel Lins, da
PIBB em Cidade Ademar,
ambas da capital paulista. Segundo Secretário, irmão Elias Francisco da I.B.B. em Valparaiso, Santo André SP e
Segundo Tesoureiro, Pr.
José de Sales, da I.B.B.
em Vila Brasilina, São
Paulo SP.
A posse formal da
nova diretoria acontecerá durante o Retiro de
Pastores e Obreiros a ser
realizado nos dias 23 a
27 de janeiro de 2006 em
Paraibuna SP, no Hotel
Fazenda Vale dos Cedros.

Quatro Novos Pastores Visite Israel em Janeiro

C
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Edição
Boatos e Fofocas
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Monólogo de
Um Mago

Ana Rocha e Pr. Maurício Bulcão Fernandes

N

Página 04

Igrejas na Rede
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o mês de novembro de 2005, quatro novos pastores foram
consagrados ao santo ministério da Palavra: Maurício Bulcão
Fernandes, da Igreja Batista em Jordanópolis São Bernardo
do Campo SP; Mário Donizeti Baio, do Templo Batista de Cajuru SP;
Daniel Severino de Barros, da Igreja Batista Adonai, Osasco SP, Cláudio
Oliveira da Cruz, da Primeira Igreja Batista Bíblica em Jardim Amanda,
Hortolância SP. Veja mais detalhes nas páginas 4 e 5.
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Diretoria da JUBEESP, da esquerda para a direita:
Pr. Marcos, Pr.Sales, Pr.Brito, Pr. Nilton, Eliel e Elias

omece 2006
realizando o
seu sonho de
visitar Israel. O Pr. Joaquim Teixeira e Silva Neto,
missionário de Amigos
de Sião em Jerusalém
está no Brasil visitando as
igrejas para levantar
mantenedores e programou uma visita de 12 dias
para 12 pastores em Israel.
A oportunidade é rara
Pr. Joaquim com a esposa Rosânea
porque Pr. Joaquim cone as filhas Esther e a caçula Amanda.
seguiu alojamento e alimentação por apenas dez dólares por dia para esses doze pastores.
Assim, além dos custos das passagens, cerca de três mil reais (divididos no cartão de crédito), os gastos em Israel serão mínimos. Calculase 15 dólares por dia, totalizando 180 a 200 dólares, incluindo a locomoção para os lugares a serem visitados.
As datas possíveis são a partir de 21, 22 ou 23 janeiro. A intenção do
Pr. Joaquim é proporcionar uma visita ao campo missionário para que os
pastores conheçam de perto as condições de trabalho em Israel.
Contatos: Pr. Joaquim Teixeira e Silva Neto
Av. Otávio Santos, 312 - Recreio- 45.020-750 Vitória da Conquista BA
Telefones (77) 3422-1652 e 3425-0639 e 8807-5370
E-mail:teixeiras@mac.com
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19.629 Bíblias!
E se Deus falar com você?
Suponhamos que você esteja sentado em sua casa,
com total privacidade, refletindo sobre o que fazer em
2006. Afinal é bastante comum encerrarmos um ano
fazendo planos para o próximo. Você estaria, não apenas meditando de mente vazia, como qualquer pagão,
mas baseando suas reflexões na Palavra de Deus.
Suponhamos que o texto que você estaria lendo fosse Isaías 54: 2-3 “Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações; não o
impeças; alonga as tuas cordas, e fixa bem as tuas
estacas. Porque transbordarás para a direita e para
a esquerda; e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas”.
Suponhamos que, ao ler todo o capítulo 54 de Isaias,
você se lembrasse que esse era o texto favorito do pai
das missões modernas, o inglês William Carey e que,
embora o texto trate originalmente do futuro glorioso de
Sião, profeticamente faz alusão à expansão da Igreja
no Novo Testamento que, a partir da vinda do Espírito
Santo, encerrou o trabalho do Servo do Senhor (Jesus)
e deu início à ação dos servos do Senhor (os crentes).
A partir daquele momento, até hoje, somos responsáveis pela pregação das boas novas. A Grande Comissão nos coloca em missão conjunta com o Senhor.
Suponhamos ainda, que, ao terminar a leitura, em
suas reflexões, Deus falasse claramente ao seu coração, que você tem a responsabilidade de participar do

cumprimento da Grande Comissão, seja como missionário, pastor, ou nos ministérios da sua igreja local evangelizando, discipulando, orando e contribuindo financeiramente para sustentar os que
saem para implantar novas igrejas.
Qual será a sua resposta? Você estaria disposto
a obedecer, ampliando sua visão e participando de
modo prático e sistemático como ensina o texto de
Isaias 54: 2-3 ?
Você estaria disposto a assumir o compromisso
de começar o seu preparo teológico para o ministério, caso tenha o chamado de Deus para a linha de
frente, ou aumentar a sua participação no sustento
financeiro daqueles que são enviados para implantar novas igrejas?
Você estaria disposto a sufocar toda apatia, todo
conformismo e toda indiferença que te impede de
servir apenas ao Senhor (Mt 6:24)?
Você estaria disposto a começar o novo ano sendo fiel, não apenas com a participação nos ministérios da sua igreja local e nos dízimos, mas também
a fazer um compromisso de fé para sustentar missões ?
Quero terminar fazendo uma pergunta que nos
leva a outra reflexão: você já imaginou se cada crente que você conhece tomasse a mesma decisão que
você tomou? O que aconteceria com a obra de Deus
em 2006?

Esta é uma excelente
notícia! O ministério “Levando a Preciosa Semente”,
com sede em Ribeirão Preto SP, acaba de receber
19.629 Bíblias populares
para serem distribuidas
gratuitamente.
Anteriormente já foram
distribuídos milhares de
livretos com o Evangelho de
João e o livro de Romanos, além
de um milhão de folhetos
evangelísticos. Há, também, folhetos especiais para evangelização do povo hebreu.
Muitos mais exemplares da
Bíblia poderão chegar ao Brasil,
mas é necessário que surjam
mantenedores para o ministério

“Levando a Preciosa Semente”.
Entre em contato com o irmão Mário Donizete Baio pelo E-mail:
levandobr@hotmail.com, telefone
(16) 3967-2042.
Os pastores interessados em
participar da distribuição de Bíblias em todo o Brasil, deverão falar
com o irmão Mário.

Bento Gonçalves-RS

Tópicos
CHINA
Um tribunal chinês condenou um pastor evangélico, sua esposa e seu cunhado a tres anos de
prisão por terem impresso bíblias e outras publicações cristãs. Um site oficial do governo chinês afirma que vivem no país, 4 milhões de católicos e 10
milhões de evangélicos, mas sabe-se que os números reais de cristãos na China são infinitamente
maiores. Mesmo assim, as perseguições e discriminações contra os cristãos continuam. Vamos orar
para que haja liberdade religiosa naquela enorme
nação.

MÉXICO
Dirigentes católicos do povoado de San Nicolas,
no Estado de Hidalgo, México, estão incitando os
fiéis daquela religião a praticarem atos violentos
contra os evangélicos (protestantes). Apesar do encaminhamento de denúncia junto ao Conselho Nacional por parte dos evangélicos, visando acabar com
a discriminação e intolerância dos católicos, as hostilidades continuam. Até confisco de propriedades
estão acontecendo com apoio das autoridades. Temos que orar para que mais missionários sejam
enviados para o México.

Em 2003, o casal de missionários norte americanos Pr.
Phillip e Deborah Harris, que trabalham no Brasil há 28 anos,
decidiram iniciar uma nova igreja na cidade de Bento Gonçalves,
na Serra Gaúcha, estado do Rio
Grande do Sul.
Depois de atuarem na Bahia
por muitos anos, o casal Harris,
foi para Bento Gonçalves iniciar
esse novo trabalho, tendo como
igreja mãe o Templo Batista de
Itapuã, Salvador-BA, sob a lide-

rança do Pr. Joel Moura Gouveia.
Pr. Phillip participou da fundação do
Templo Batista de Itapuã.
O que a princípio era apenas
uma reunião informal na residência do casal de missionários, hoje
é uma igreja, o Templo Batista de
Bento Gonçalves. Com reuniões
regulares em um salão provisório,
alugado, a nova igreja reúne-se
com uma média de 55 pessoas.
No dia 22 de outubro, a igreja
realizou um encontro para família
com a presença de 23 casais.

O editor é Diretor de Missões da AMI, Jornalista, e
Pós-Graduado em Missiologia pelo CEM- Viçosa – MG.
“A idéia de que este mundo é um parque de diversões e não um campo de batalha tem sido hoje aceita na prática pela vasta maioria de cristãos
fundamentalistas”
(A W Tozer).

“A beleza serena e silenciosa de uma vida santa é a influência mais poderosa do mundo, depois
do poder do Espírito de Deus”
(C.H.Spurgeon).
“O fato de um grupo de pessoas aproximar-se de outro não nos permite inferir que qualquer um deles esteja aproximandose da verdade”
(J.I. Packer).

“A pessoa que sabe que é
susceptível à queda estará
mais pronta a perdoar as
ofensas de seus semelhantes”
(Alexandre Auld).
“Não conheço nenhum caso de algum homem que
tenha aumentado sua dignidade vangloriando-se dela”
(Winston Churchill).
“A obediência não impedirá a decomposição de
nossa vida física, mas fará cessar a decadência de
nossa vida espiritual”
(Ian Barclay).

Mat. nº 4 Livro B-2,
fls 1v, 2

EXPEDIENTE

“Algum dia vocês lerão nos jornais que D.L. Moody,
de East Northfield, morreu. Não creiam absolutamente nisso! Naquele momento, eu estarei mais vivo do
que agora”
(D.L. Moody)

“A esperança nunca vai mal quando a fé vai bem”
(John Bunyan)
“A eternidade, para o crente, é um dia que não
tem crepúsculo; para o incrédulo, é uma noite que
não tem alvorada”
(Thomas Watson)
“Fazer o que está certo não é o problema. O
problema é saber o que está certo”
(Lyndon Johnson).
“Dê o Saara a um tecnocrata e, em cinco anos,
o deserto estará importando areia”
(Henri Jeanson).
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Você Sabia Que no Brasil Já
Existiu um Império Negro?
A sede do único “império negro” no Brasil, o “Império Bem-tevi” ficava na Fazenda Tocangueira,
que pertencia a Ricardo Neiva, entre os rios Tutóia e Priá, no interior do Maranhão.
Criado em 1838 pelo “Tutor
e Imperador” Dom Cosme Bento das Chagas, um escravo fugitivo da condenação à forca em
São Luís, o “império”, uma pequena réplica do Quilombo dos
Palmares,
teve
duração
efêmera. Cosme era analfabeto, mas contava com a ajuda de
um jovem português que redigia as “proclamas”, os “diplomas” e os “títulos de nobreza”,
confeccionados em latão e papel, que eram vendidos em diversas fazendas da região. Os

“títulos de barão” e as “patentes
de capitão” eram semelhantes
aos distribuídos pelos antigos soberanos negros do Haiti. Com o
nome de “Cosme I, Tutor e Imperador das Liberdades Bem-te-vi”,
o ex-escravo era carregado em
uma liteira decorada com paramentos litúrgicos roubados de
uma igreja, e por quatro latagões.
Cosme acabou aderindo aos revolucionários “Balaios”. O “imperador” passou a incomodar
bastatne o governo brasileiro, que
optou pela sua condenação a
morte. O Duque de Caxias ao referir-se a ele, chamou-o de “o infame Cosme”. Na História do Brasil existem muitos fatos curiosos,
em geral, desconhecidos pela
maioria da população.
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Pr. Antônio
Majela Pupin

Boatos e fofocas...
“...aprendem também a andar ociosas de casa em casa; e não só ociosas,
mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém...” I Timóteo 5:13

Palavras deixadas
por um sábio Pastor
“As palavras dos sábios são como aguilhões, e como
pregos, bem fixados pelos mestres das assembléias, que
nos foram dadas pelo único Pastor”. (Ec.12:11)
Desta vida, sabemos que nada levaremos. Então, antes
de partimos, seria bom revermos o que estamos deixando.
Seriam apenas bens e entes queridos? Poderíamos, ao
menos, deixar palavras sábias. Salomão fala sobre o peso
de cada palavra proferida. “Porque Deus há de trazer a
juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer
seja bom, quer seja mau”. (Ec. 12:14) Todo pregador sabe
que não é fácil sempre ter palavras sábias para serem deixadas. Salomão, que também era um pregador, tinha esta
mesma preocupação: “Procurou o pregador achar palavras agradáveis”(Ec.12:10a). O ministério pastoral exige
de seus vocacionados mais que palavras, mas palavras de
sabedoria. Que palavras um sábio pastor deveria deixar?
1- Palavras como aguilhões. O aguilhão é uma ponta
aguda de ferro com a qual se espetam animais para tomarem o rumo desejado. Interessante que a barra de ferro é
curta, mantendo o condutor e o animal bem próximos um do
outro. Ao espetar o animal, preferencialmente na testa, no
caso dos bois, há uma reação física imediata para o rumo
apontado pelo condutor. Há pregadores que adoram usar
palavras como aguilhões quando estão por detrás do púlpito. Ficam espetando as testas do seu povo com um aguilhão de cabo longo. Na verdade, o pastor precisa estar bem
próximo de sua ovelha para usar sua palavra como aguilhão. “Procura conhecer o estado das tuas ovelhas; põe o
teu coração sobre os teus rebanhos”. (Pv. 27:23) Mais que
espetar, ou machucar, o propósito de cada palavra usada
pelo pastor deve ser de provocar mudanças espirituais. Mas,
na hora da exortação, as ovelhas precisam ver o seu pastor
de perto, no mano a mano. “Assim como bem sabeis de
que modo vos exortávamos e consolávamos, a cada um
de vós, como o pai a seus filhos”. (1Ts.2:11) Paulo exortava
os crentes individualmente, com carinho, como o pai a seu
filho. A exortação é uma das principais tarefas de um pastor
e o rebanho sabe que precisará ouvir palavras como aguilhão, desde que vindas de um sábio pastor.
2- Palavras como pregos bem fixados. Os pregos também são peças de metal, tal qual o aguilhão, mas têm outro
propósito. São para fixarem ou manterem coisas unidas entre
si. As palavras de um sábio pastor precisam ser bem
alicerçadas, como pregos bem fixados. Não pode o pastor
ficar em dúvida sobre o que ele mesmo acredita. Sua fé,
suas convicções, seus propósitos pessoais e familiares
precisam estar muito claros em sua própria vida primeiro.
“Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas; porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti
mesmo como aos que te ouvem”. (1Tm.4:16) Uma vez que
sua própria vida esteja devidamente definida e fixada, ganhará autoridade para apresentar palavras que ajudem o
povo a também tomar decisões firmes. Um pastor não pode
ser como um prego na areia. O povo costuma experimentar
as convicções de seu pastor e espera respostas firmes.
Uma vez que assim o povo veja, as palavras do pastor serão
vistas como pregos bem fixados e os seus conselhos serão
aceitos como sábios. O rebanho deseja também ouvir conselhos que consigam fixar peças aparentemente sem possibilidades de se juntarem: Como juntar dois crentes que
estão em desarmonia? Como resolver o conflito de um casal que está brigando? Como ajudar um irmão que está
com uma vida distante do Senhor? O pastor será visto como
sábio se puder unir peças difíceis assim através de seus
conselhos. Pastor, deixe palavras sábias, palavras como
pregos bem fixados, vinda de um sábio pastor.
3- Palavras dadas pelo único Pastor. O pastor precisa
exortar com carinho e aconselhar com firmeza? Mas, como
alguém pode cumprir tal ministério tão complexo? Somente
se buscar sabedoria nas Palavras dadas pelo único Pastor!
Nenhum pastor sobreviverá com sucesso por muito tempo
no ministério se não buscar palavras sábias junto ao nosso
único Pastor, Jesus Cristo. É Dele que o pastor pode e deve
buscar estas sábias palavras. Nenhum pastor terá sucesso
em exortar suas ovelhas se não estiver orando por elas constantemente. Paulo orava por todos os crentes da Igreja de
Tessalônica. “Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações”. (1Ts.1:2)
Ao falar com o Senhor, Ele dá as palavras sábias que uma
ovelha do rebanho precisa ouvir, seja para corrigi-la ou
aconselhá-la. Pela oração, o pastor deixará que Deus conheça o seu coração e o coração do seu povo. Pela meditação da Palavra, o pastor conhecerá o coração e a vontade de
Deus para si e para o seu rebanho. O Apóstolo Paulo orientava o jovem pastor Timóteo sobre onde encontraria as palavras sábias: ”Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens
aprendido, E que desde a tua meninice sabes as sagradas
Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela
fé que há em Cristo Jesus”. (2Tm.3:14-15) As palavras dos
verdadeiros sábios são dadas pelo único Pastor, Jesus Cristo. Pastor, deixe suas próprias palavras de lado e revista-se
das palavras deixadas pelo Senhor. Assim, você deixará
palavras de um sábio pastor.
O colunista é pastor em São Bernardo do Campo-SP
Bacharel em Direito e Letras.

Se o Apóstolo Paulo vivesse hoje e presenciasse a revolução nos meios de comunicação, principalmente na telefonia
fixa e móvel e na Internet, talvez ele contextualizasse este
versículo da seguinte forma “...aprendem também a navegar
de site em site, e não só navegar, mas fofocar e espalhar
boatos, telefonando ou mandando e-mails que não convém...”
É incrível como recebemos e-mails indesejáveis todos os
dias. São boatos, fofocas, histórias sem fundamento que abarrotam nossas “caixas de entrada” acabando com nossos “Gb”
de espaço de armazenamento em dois tempos e que muitas
vezes nós, sem o devido cuidado, passamos adiante e acabamos ajudando a divulgar mentiras e espalhar terror.
Quem sabe você já não recebeu uma destas notícias:
. Canetas BIC possuem sonda espacial para nos vigiar...
. Dolly, o guaraná assassino que causa câncer...
. Cuidado com os desodorantes anti-transpirantes que causam câncer de mama...
. Latinhas de refrigerantes assassinas transmitem
leptospirose...
. Música Aserejé (Ragatanga) é música satânica...
. Sanduíches do McDonalds são feitos de carne de “coisa”...
. TV Semp Toshiba possui tubo que implode...
. Diga não ao MSM pago....
O que fazemos quando recebemos um e-mail desses ?
Muitas vezes, num primeiro impulso atendemos o famoso apelo
contido nas mensagens: PASSE ADIANTE !!! ESPALHE PARA
TODOS DE SUA LISTA !!! ISSO É IMPORTANTE !!! O PRÓXIMO PODE SER VOCÊ !!!
Movidos pelo sensacionalismo, entramos na corrente dos
fofoqueiros de plantão! Afinal, nós pensamos: os e-mails possuem “estudos” feitos por especialistas com números de
CREA, CRM, OAB e outros mais, e, além disso, são “estudos”
feitos por entidades especializadas...
Você sabia que, na maioria das vezes, não passam de
pessoas e entidades fictícias, que nem sequer existem, citando pessoas que nunca disseram aquelas palavras?
Precisamos ser prudentes !!!
Mas, infelizmente, a fofoca não tem se limitado ao ambiente
da internet! Esse triste “vício” tem atingido nossas igrejas. Ao
sabermos de uma história envolvendo um membro, ou quando
possuímos alguma animosidade contra alguém, o que fazemos? Pegamos o telefone, o computador, o megafone, o celular, ou qualquer outro meio de comunicação e nos apressamos
em divulgar a notícia. Alguns têm até chavões preferidos:
- Ah! Eu gostaria de lhe contar algo que eu soube sobre
fulano, para que possamos “orar” por ele !
- Eu já sabia !!! Mas não é bem assim... é pior !!!

- E assim, com a rapidez de uma
conexão de banda larga a história é
passada adiante. E depois? Quando a fofoca correu, como podemos
reparar o erro? Faz-me lembrar de
uma ilustração que li há alguns
anos passados:
“Um plebeu procura um monge
para saber o que poderia fazer para
reparar o dano causado por uma fofoca que ele havia espalhado contra
seu vizinho. O monge aconselhou-o
a subir no alto da torre da Igreja e
jogar um saco e pequenas penas
de pomba para o alto. O plebeu
Joel Barbosa
achou isso muito simples e interrogou se somente isso bastaria; o monge disse-lhe que fizesse
isso e depois voltasse. O plebeu cumpriu o determinado. Subiu
na torre e jogou as penas para o alto e viu-as voar para todas as
direções! Algumas caíram sobre árvores e outras ele até perdeu de vista. Ao retornar à presença do monge e dizer que havia
feito conforme o combinado, recebeu a segunda parte da tarefa.
Ele deveria voltar e recolher todas as penas de volta para o
saco: Todas, sem faltar nenhuma! Isso é impossível disse o
plebeu! Algumas eu perdi de vista! O monge então lhe disse
que da mesma forma, a fofoca era impossível de ser revertida,
a não ser que ele procurasse uma por uma as pessoas que
souberam do boato e desmentisse !”
Esta alegoria deveria fazer-nos refletir sobre os danos de
uma notícia falsa ser passada adiante. Além do mais, a Bíblia
nos exorta a deixarmos esta prática de lado; basta lermos
Efésios 4:25 - 32.
Jesus também nos deixou conselhos e diretrizes para tratarmos problemas na Igreja: “...se teu irmão te ofendeu, vai e
o procura em PARTICULAR, pois agindo desta forma, se ele
te ouvir, ganhaste um irmão...” (Mateus 18:15).
Antes de falar, telefonar, ou enviar uma mensagem que
possa causar contenda, lembre-se: “o irmão ofendido é mais
difícil de conquistar do que uma cidade forte” (Provérbios
18:19) e, “a falsa testemunha não ficará impune; e o que
profere mentiras perecerá” (Provérbios 19:9).
Acordemos !!! Usemos nossa língua para bendizer e não
para amaldiçoar.
Quer passar uma mensagem adiante? Que tal passar esta?
Sobre boatos na Internet, consulte o site:
http://www.quatrocantos.com/lendas
Vale a pena conferir !!!

Inscreva-se para o Congresso
Maiores Informações:
Pr. Roger Atlas Crowder
Caixa Postal 8520 - 91.901-970 Porto alegre RS
E-mail:sbf.Paula@terra.com.br
Tel/Fax (51) 3266-4768 Paula

Inscrição: R$50,00
Deposito: Bradesco Agência: 3419-3
Conta Poupança: 8152-3
Para: Igreja Batista Fundamental
CNPJ 95.217.121/0002-87

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

Cônjuge:
Bairro:
Estado:
Fax: (
)
Horário
Horário
chegada

saída
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De Ribeirão Preto para Cajuru

Monólogo de Um Mago
Venho de uma terra muito distante e de um tempo que já passa de
2000 anos. Sei que vocês estão celebrando a data do Natal, então gostaria de contar a experiência por que eu e os outros magos passamos.
Encontra-se registrada no Evangelho de Mateus capítulo 2.
Somos de uma região do extremo oriente. Aquelas regiões a que
vocês chamam de Iraque, Arábia, terra do Bin Laden e Saddam Hussein.
De alguma forma, as Escrituras do Antigo Testamento chegaram ao nosso país. Assim que tomamos contato com aqueles textos tão ricos, nossa
fé cresceu e entendemos a criação conforme o livro de Gênesis. Ficamos
tão apegados ao Deus dos hebreus que de vez em quando organizávamos peregrinações a Jerusalém.
A minha profissão é bem antiga, já no Egito, meus ancestrais ajudavam
os Faraós. Modéstias à parte, até os imperadores caldeus nos contratavam como assessores. É verdade que alguns colegas se envolviam com
espiritismo e coisas desse tipo, mas éramos voltados também para a
Ciência e para a Astronomia. O universo tem leis fixas, por isso quem
estuda o movimento dos astros sabe que eles seguem uma determinada
rota. Enquanto trabalhávamos, algo surpreendente aconteceu, ficamos fascinados com um fenômeno, uma estrela inusitada apareceu no céu. Não
tínhamos telescópio como vocês, mas nem precisávamos. Ela estava
movimentando-se em direção a Judá. Conhecíamos uma profecia em Nm
24.17: ...uma estrela procederá de Jacó. Nós também aguardávamos o
Messias, não aquele escolhido do Matrix, mas o verdadeiro escolhido, o
Servo sofredor conforme Isaías 53. Também outros oráculos afirmavam
que Ele daria a sua vida para que nossas transgressões fossem perdoadas. Ficamos intrigados com aquela estrela diferente, pois havia um
brilho distintivo nela e uma vontade enorme de segui-la. Então, arrumamos as malas, os camelos, ajudantes e nos pusemos a caminho.
A viagem não foi nada fácil, milhares de quilômetros percorridos no
lombo de camelo; às vezes andávamos e, quando cansávamos, voltávamos para os animais. Infelizmente surgiram-nos feridas e não dispúnhamos de uma pomada tão boa como a Hipogloss de vocês. Dava uma
vontade louca de beber algo refrescante como Coca-Cola ou água de
coco. O uso da água era controlado porque atravessamos enormes
regiões desérticas. E de magos, ficamos até magros, mas não nos importávamos com isso. O que mais queríamos é saber se o Rei dos judeus
tinha nascido. Esta era a nossa busca e a causa do nosso ânimo.
Após semanas de viagem, chegamos a Jerusalém. O nosso coração
palpitava. Imediatamente começamos a perguntar se alguém sabia do
nascimento do Rei dos Judeus. As pessoas nos olhavam assustadas e
começavam a indagar. Infelizmente a estrela desapareceu, pensamos
que o bebê poderia estar ali. A notícia se espalhou e chegou ao palácio
do rei Herodes. Estranhamos as excessivas gentilezas dele, até chamou escribas e doutores conhecedores da Bíblia para nos ajudarem.
Depois de pesquisarem nos escritos dos profetas, um deles disse:
Achei! E tu Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de
milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas
origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade - Mq
5.2. Ao ouvirmos isso, o nosso coração disparou. Agradecemos a todos
eles e íamos sair quando o rei Herodes disse-nos que também queria
adorar o menino-rei, pediu-nos para avisá-lo assim que o encontrássemos. Diante da boa receptividade, concordamos e partimos.
Assim que saímos de Jerusalém a estrela reapareceu. Vocês não
imaginam a nossa alegria, estávamos mais perto do nosso objetivo.
Logo nos aproximamos da pequena cidade de Belém. Lembramos dos
escritos sobre o pequeno Davi que, centenas de anos atrás, naquelas
imediações cuidava dos rebanhos e seria o homem segundo o coração
de Deus. Ele escreveu belíssimos Salmos e o seu nome estava ligado à
descendência do Messias.
A estrela diminuía o seu ritmo e finalmente parou, estacionou sobre a
cidade e um facho de luz incindia-se sobre uma casa. Era uma casa
alugada, pois ficamos sabendo que o bebê havia nascido numa
estrebaria. Com o retorno de muita gente para seus lugares, a cidade
ficou menos lotada. Lá estava aquela senhora muito serena e o seu
marido muito agradável. Eles nos receberam muito bem. A dona Maria
tinha um ar meditativo, era uma verdadeira serva. Assim que ela nos
mostrou o nenê, inclinamos em adoração e trouxemos os presentes que
havíamos guardado com muito carinho: ouro, incenso e mirra. Sentimonos muito privilegiados, pois o Senhor Deus havia nos convidado para
presenciar um evento que jamais esqueceremos. Estávamos mais felizes de ter estado ali, do que termos ido ao palácio de Herodes. Não é
para menos, estávamos diante do Príncipe da Paz.
Ao retornarmos no sentido de Jerusalém, um anjo nos avisou em
sonhos que deveríamos seguir outro caminho, pois Herodes não tinha
boas intenções para com o bebê. Não duvidamos disso nenhum minuto
e prontamente tomamos outra direção.
Essa viagem mudou profundamente nossas vidas. Desde então, o
Filho de Deus tornou-se o nosso Senhor. Assim como fomos orientados.
Ainda hoje Ele está fazendo de tudo para que você também o encontre.
Finalmente, quero lembrá-los de que havia muitas estrelas no céu,
mas apenas uma foi o instrumento para mostrar a verdadeira luz. É necessário ficar atento quanto às diversas “estrelas” (personagens natalinos tentando roubar a cena) apontando tantas direções. Deixe-se guiar
pela Bíblia: Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do
mundo. Quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida
– João 8.12. Não permita que nenhum obstáculo o impeça de chegar até
Jesus. Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida.
O colunista é pastor da Igreja Batista no Horto do Ypê – São Paulo – SP.
Bacharel em Teologia e Licenciado em Letras.

No dia 19 de novembro de 2005,
a Igreja Batista Independente de
Ribeirão Preto-SP, liderada pelo Pr.
Terrill N. Rose, realizou a ordenação pastoral do irmão Mário
Donizeti Baio que assume as responsabilidades pastorais do Templo Batista de Cajuru-SP
Mário é formado pelo Instituto
Batista Ebenézer de Ribeirão Preto SP, casado com Regina Eleuza
e pai de Rodolfo (17), Victor (4) e
Vitória (3). Além de assumir o tra-

balho em Cajuru, Mário é responsável pelo ministério “Levando a
Preciosa Semente”.
Do concílio examinador do irmão
Mário, liderado pelo Pr. Terrill N.
Rose, participaram os pastores,
Fernando César Martins, José Ênio
Darini, Milton José Nunes, Jaime W.
Rose, Wagner Barros e Luis Alberto
Furtado. Os mesmos pastores,
mais Carlos Alberto Moraes e Bob
Ford, participaram da ordenação. O
pregador foi o Pr. Bob Ford.
Pr. Mário abraçado pelo irmão Jair

Ministério Colegiado
O irmão Maurício Bulcão
Fernandes, formado pelo Instituto
Batista Missionário em São Paulo
SP, casado com Ana Rocha
Fernandes e pai de Maurício Filho
(7) e Mariana (4) , foi examinado pelo
concílio de pastores convocado pela
Igreja Batista em Jordanópolis, São
Bernardo do Campo SP liderada
pelo Pr. Antonio Majela Pupin, no dia
5 de novembro de 2005.
Do concílio fizeram parte os pastores: Joaquim Teixeira e Silva Neto,
Nilton Osmar Malves, Estanislau Vilas Boas de Almeida, Valdir Ramos,
Adilson Ferreira, Donald Merchant,
Odair Biachi, Valdir Pereira Pardini,
Armando Castelan Júnior, Marcos A
Silva, Carlos Alberto Moraes, Paulo
César Lopes, Walace S. Juliare, Edgar Rodrigues Donato e Antonio M.
Pupin. O moderador foi o Pr. Walace
S. Juliare.
No culto de consagração, no dia

19 de novembro
participaram os
pastores: Donald
Merchant, Antonio
M. Pupin, George
Lewis, Paulo César
Lopes e Honório
Correia da Silva. O
pregador foi o Pr.
Antonio M. Pupin.
Pr. Maurício trabalha no colegiado
de pastores da Igreja Batista em
Jordanópolis, São
Imposição das Mãos: Pr. Maurício.
Bernardo do Campo-SP, ao lado dos pastores Antonio vice-presidente por três anos e obreiM. Pupin e Paulo César Lopes, além ro na Congregação Batista Bíblica
de coordenar o Seminário Batista em Embu das Artes SP.
Pr. Maurício é grato a Deus pelos
Fundamentalista.
Maurício, antes de sua ordena- pastores que o Senhor tem usado
ção, além de atuar na igreja em em sua vida: Donald Leaf, Nilton
Jordanópolis, participou em diversos Malves, Manoel Maranata, Donald
ministérios na IBB Ebenézer, sendo Merchant e Antonio Pupin.

Segundo Homem
Depois de ter sido
examinado pelo concílio
de pastores convocado
pela Primeira Igreja Batista Bíblica em Jardim
Amanda, HortolândiaS P, liderada pelo Pr.
Steven Wade Trask, no
dia 26 de agosto de
2005, o irmão Cláudio
Oliveira da Cruz foi ordenado ao ministério pastoral no dia 12 de novembro
de
2005
em
Hortolândia-SP.
Casado com Mônica
Feijó da Cruz, com quem
tem um filho, Gustavo, Pr. Cláudio
graduou-se Bacharel em Teologia
pelo Seminário Teológico Missionário Emaús em Orlândia-SP e tem
servido ao Senhor como segundo
homem, ao lado do Pr. Steven, des-

Mônica Feijó e Pr. Cláudio
de sua formatura.
Do concílio examinador que teve
como moderador, O Pr. Walace S
Juliare, participaram os pastores
Benedito A Juliare, Marcos A Silva,
Cláudio Venâncio de Almeida, Mar-

celo Silva, Antonio Ferreira dos
Santos, Gilberto Gama,
Edvilso Manoel dos Santos,
Álvaro A Pavan, Nilson Aurora
de Souza, Alexandre da Silva,
Bob Gilley, Osmar Vandete de
Freitas, Steven W Trask, Cláudio Drosten, Carlos Alberto
Moraes, Paulo César Lopes,
Valdir P. Pardini e Ebenézer S
Rodrigues.
No culto de consagração ,
que teve como pregador, o Pr.
Carlos Alberto Moraes, no dia
19 de novembro de 2005, participaram além do Pastor da
Igreja, Steven W. Trask e do
pregador, Pr. Carlos A Moraes, os
pastores: Almir Nunes, Marcelo Silva, Marcos A Silva, José Satiro Sobrinho, Bob Gilley, Alexandre Silva,
Cláudio Venâncio de Almeida e
Evaldo Penido.

A Nova Geração de
Folhetos Evangelísticos
Produzir folhetos que visem a propagação do
evangelho será sempre o nosso compromisso. Folhetos que sejam verdadeiros instrumentos de
evangelismo e fonte de transformação de vidas.

Contatos: Editora Elim - Rua Alain da Luz, 57
23.080-150 - Rio de Janeiro-RJ Fone/Fax (21) 2415-7923
www.editoraelim.com.br
falecon@editoraelim.com.br
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“O Ide é Comigo e Com Você”
Sob o tema, “O Ide é Comigo e
com Você”, o Seminário e Instituto
Batista Independente Macedônia, da
cidade de Franca SP, realizou o seu
Primeiro Retiro Vocacional nos dias
11 a 15 de novembro último.
O evento, que teve lugar no Recanto Areté, registrou um fato inédito: todos os participantes, cerca de
40 jovens, se entregaram para servir ao Senhor no ministério.
Além disso, preferiram dispensar
a recreação da parte da tarde, para
participarem de painéis com os

preletores, na base de perguntas e
respostas sobre as mais diversas
áreas ministeriais.
Alguns destes jovens já estarão
matriculados no SEIBIM para o próximo ano letivo e outros ainda dependem de terminar o segundo
grau.
Para obter maiores informações
sobre o SEIBIM, entre em contato
pelos endereços: Caixa Postal 344 CEP 14.400-970 Franca SP; E-mail:
paulo.castelan@terra.com, telefone
(16) 3702-2194.

Participantes do Retiro
com trajes típicos

Uma cultura não é estática, como
também não estamos parados no tempo.
Identificação cultural
Adquirir conhecimentos, não
muda a minha nacionalidade. Sou
brasileiro, mesmo que a minha língua tenha influência estrangeira,
como também minha comida. Ninguém pode roubar isto de mim. Sou
brasileiro.
O aborígine não deixa de ser
aborígine por adquirir conhecimentos
sobre outras culturas, pelo contrário,
ele enriquece mais a sua cultura e
com certeza terá opções de escolha
quanto a diversos pensamentos e até
mesmo nas formas de desempenhar algum trabalho ou tarefa.
Não existe uma cultura certa.
Toda cultura seja dita civilizada
ou não, tem aspectos positivos e
negativos, o bom e o ruim, o certo e
o errado. Uma cultura não é estática. Sofremos influências constantemente. Podemos ver isso no povo
Canamari, olhando para sua cultura
material. Antigamente eles moravam todos numa casa grande com
compartimentos dentro como se fossem pequenos quartos cada um
com uma porta que davam o nome
de “Janiyohak”. Hoje o povo mora em
casas separadas, suspensas, sem
muita divisão de cômodos e usam
um mosquiteiro, feito de pano no
qual armam dentro sua rede e que
recebe o nome de “Janiyohak”. Antigamente faziam fogo e o nome do
instrumento para fazer o fogo era
“ihta am”. Hoje este nome é dado ao
fósforo. Antigamente, na casa grande, eles usavam o breu para ilumi-

nar na hora das refeições. (breu é
uma seiva tirada de uma árvore usada para calafetar). O nome na língua
é “pahkuru”. Hoje eles têm a
lamparina e usam o óleo diesel para
ter luz em suas casas. Óleo diesel é
“pahkuruhi”, que traduzindo quer dizer “breu líquido” Hoje tem um nativo
que domina bem a arte de fazer
lamparina seu nome é “Hidoni” o
chefe da comunidade. Ele aprendeu
este ofício há muito tempo atrás na
época da seringa quando trabalhava extraindo seringa para seringueiros. Ele disse que seu patrão fazia e
ele ficava observando e assim
aprendeu. Com o passar do tempo
ele tentou fazer, mas não foi bem
sucedido na sua primeira tentativa,
pois precisava de solda. O tempo foi
passando e em contato com os missionários ele pode adquirir a solda,
tesoura para cortar alumínio e outros materiais básicos para confecção. A matéria prima é fácil de achar
com os missionários: lata de leite
de conserva, e outros. E de uma forma bem artesanal ele desenvolveu
sua maneira de fazer lamparinas.
Hoje Hidoni faz e troca com o seu
povo, com os ribeirinhos da região e
até quando tem oportunidade vende
na cidade de Eirunepé.
E o processo continua.
Hoje a comunidade “canamari”
tem um painel solar e bateria que
funciona um sistema de radiofonia
e estão falando em colocar gerador
para ter luz em suas casas. A
lamparina daqui a pouco vai ser coi-

sa do passado. E como tudo que
perde a sua utilidade primeva, talvez
se torne apenas objeto decorativo.
Quem será que está
produzindo estas mudanças?
Com certeza não somos nós
missionários. Nosso criador nos fez
á Sua imagem e semelhança e colocou em nós uma mente inteligente. Somos diferentes dos animais
somos a coroa da criação e não fomos criados “robôs”, mas sim com
liberdade de escolha tanto para o
bem quanto para o mal. Fomos formados por um Deus criativo e que
nos ama independente de raça e
cultura.
Você já parou para pensar como
viveríamos hoje se os chineses não
tivessem inventado a pólvora ou se
“Thomas Edson” não tivesse inventado a lâmpada, ou mesmo se “Alexandre Graham Bell” não tivesse inventado o telefone? E mesmo outros inventores que contribuíram, e
tem contribuído para mudar a história de outros que irão nascer independente da sua raça e cultura?
Homens e culturas diferentes contribuindo para o progresso da humanidade. Se nada disso tivesse sido
inventado no decorrer do tempo,
mesmo na nossa cultura dita civilizada estaríamos como se diz no ditado popular, “Num mato sem cachorro” na era da pedra lascada e
não na era da informática.
Rôndone Ferreira Santos
Missionário entre o povo
Canamari - Amazonas

Aguardando Novo Ministério
No dia 26 de novembro de 2005,
o irmão Daniel Severino de Barros
foi ordenado ao ministério pastoral
pela Igreja Batista Adonai em
Osasco-SP, liderada pelo Pr.
Fernando F. de Souza. O candidato
havia sido examinado pelo concílio
de pastores no dia 29 de outubro,
sob a presidência do Pr. Dorivaldo
Soares e secretariado pelo Pr. Eládio
dos Santos.
Daniel nasceu no dia 5 de junho
de 1975, casou-se com Sane Bandeira de Barros em 1999 e tem um

filho de quatro anos, Gustavo.
Pernambucano de Vitória de Santo
Antão, cidade na qual, seu pai, Antonio Severino de Barros, pastoreou a
Igreja Batista Bíblica Sinai, Daniel
graduou-se Bacharel em Teologia
pelo Seminário Batista Regular de
São Paulo SP.
Por dois anos, Daniel serviu a
Deus na então Congregação Batista Adonai, 1996 e 1997 e, em 1998,
a convite do Pr. Alceu Olímpio
Ferreira, liderou os jovens da Igreja
Batista Betel em Vila Brasilina,

S.Paulo SP. Após o casamento em
1999,voltou a participar da Igreja
Batista Adonai, já organizada, a qual
agora pediu a sua ordenação para
trabalhar ao lado do Pr. Fernando até
que o Senhor a conduza a um novo
ministério.
O pregador no culto de
consagração,foi o Pr. Marcos
Dezasso, ex-pastor da Igreja Batista
Regular em Jardim Oriental, onde
Daniel atuou entre 2000 e 2001
como professor do Instituto Bíblico
Antioquia.

Relatório de Atividades do Diretor de Missões da AMI
AGOSTO
Dias 13-14
Igreja Batista Regular em Tucuruvi
Pr. Pedro Evaristo
São Paulo SP
Dia 26-28
Primeitra Igreja Batista Bíblica
Pr. Steven Trask
Hortolândia SP
SETEMBRO
Dia 11
Igreja Batista Independente
Pr. Lorival Pedro da Silva
Orlândia SP
Dia 18
Igreja Batista Missionária Peniel
Pr. Antonio F. Santos
Campinas SP
Dia 25
Igreja Batista Regular Jd. Ângela
Pr. Milton Calazans
São Paulo SP
OUTUBRO
Dias 14-16
Igreja Bíblica Boa Vista
Pr. Idin C.Harmon
Araçatuba SP

Dia 23
Igreja Batista Adonai
Pr. Fernando F. De Sousa
Osasco SP

Dia 20
Igreja Batista Bíblica Pq. Valença II
Pr. Cláudio Venâncio de Almeida
Campinas SP

Dias 28 e 30
Igreja Batista Maranata
Pr. Valdir P Pardini
Santo André SP

Dia 23
Igreja Batista do Calvário
Pr. Almir Nunes
Morro Agudo SP

Dia 30 (EBD)
Congregação Batista Bíblica A. Franco
Ob. Marcos Silva
Santo André SP

Dia 27
Templo Batista Maranata
Pr. Manoel A Souza
Londrina PR

NOVEMBRO
Dia 06
Igreja Batista em Jordanópolis
Pr. Antonio M. Pupin
São Bernardo do Campo SP

DEZEMBRO
Dia 4
Primeira Igreja Batista
São Sebastião do Paraíso MG

Dia 12
Primeira Igreja Batista Bíblica
Pr. Steven Trask
Hortolândia SP

Dias 8 – 11
Igreja Batista Bíblica Sião
Pr. Edson Sacramento dos Santos
Simões Filho BA

Dia 14
Igreja Batista Independente
Retiro Vocacional
Franca SP

Dia 18
Igreja Batista Independente
Pr. Lorival Pedroso da Silva
Orlândia SP

Além destas conferências, o Diretor de Missões da AMI, Pr Carlos Alberto Moraes, leciona em 4 seminários,
envolvendo 4 semanas por semestre, além das atividades como Diretor de Missões relacionadas aos projetos e
missionários. O relatório não inclui participação em eventos para os quais não é convidado como preletor.

Uma Igreja Unida em Cristo
Vive Harmoniosamente
Com Seus Líderes
Parte II
(Uma reflexão em 1 Coríntios)
Há muitas filosofias por ai, e a maioria delas sempre focalizou o ser humano
como simplesmente um consumidor de algo que lhe pudesse dar alegria. P.ex: Os
gregos diziam: “Seja sábio; conheça-se a si mesmo!” ; Os romanos diziam: “Seja
forte; discipline-se!”; Os religiosos dizem: “Seja bom; assuma tal padrão de vida!”;
Os epicureus dizem: “Dê vazão aos sentidos; aproveite a vida!”; Os educadores
dizem: “Seja versátil; expanda sua mente!”; Os psicólogos dizem: “Seja confiante;
afirme-se!”; O materialismo diz: “Satisfaça-se; agrade a si mesmo!”; O orgulho diz:
“Seja superior; promova-se!”; O ascetismo diz: “Seja humilde; reprima-se!”; Os
humanistas dizem: “Seja capaz; acredite em si mesmo!”; O legalismo diz: “Seja
religioso; imponha a si mesmo algumas restrições!”; Os filantropos dizem: “Seja
generoso; libere a si mesmo!”
Mas diante de todas essas propostas eu quero ficar com a de Jesus que diz:
“Seja servo, cuidem uns dos outros!” Em 1 Coríntios 4.1-5 (última edição), vimos a
primeira parte dos sinais essenciais de uma liderança espiritual e de como a igreja
deveria se comportar em relação a eles. Nesta edição, continuaremos vendo
outros sinais essenciais que ajudam uma igreja a andar em harmonia com seus
líderes. Os versículos 6 a 13 apresentam o líder como um servo humilde (6-13), e
a lição a ser aprendida mostra que O LÍDER QUANDO SERVO ATRAE A UNIDADE
DE CRISTO PARA A IGREJA. Neste momento do capítulo teremos três procedimentos do líder como servo.
1. O SERVO TRABALHA COM RECURSOS DE OUTROS, POR ISSO NÃO É
SOBERBO (6-8). Era inconcebível qualquer tipo de partido dentro da igreja ou
ainda qualquer tipo de soberba ou vanglória, pois tudo o que possuíam haviam
recebido de Deus. O paralelo era óbvio, pois, o administrador não é o dono e,
portanto, não tem de que se gabar. Os coríntios estavam mais ou menos agindo
como faz um empregado que sai com o carro importado do patrão e age como se
ele fosse seu proprietário.
O líder precisa ter a consciência que não é proprietário de nada, no que diz
respeito à igreja! “O sentido de posse não condiz com o verdadeiro espírito de
liderança”. Homens e mulheres que exercem a liderança possessivamente adoecem seus liderados porque, não apenas estão usurpando o lugar de Deus, como
também criam uma relação paternalista com o seu povo. Igualmente, a igreja
precisa ter consciência de que não é patroa ou proprietária de nada e ninguém
aqui na terra.
2. O SERVO HUMILHA-SE POR CAUSA DE CRISTO (9-13). O pastor Kivitz
escreveu que “Liderar é sacrificar-se até tornar-se descartável”. Ele sugere que
se alguém quer ser estrela e quer trabalhar para Cristo, escolheu o ‘céu’ errado.
No céu de Cristo só tem uma estrela! A conclusão de Paulo é que ele e os demais
apóstolos (principal liderança da igreja naquele momento) vieram a ser como o lixo
do mundo, a escória. Termo usado para indicar criminosos condenados das classes baixas, que eram sacrificados como oferendas para a purificação de uma
cidade sob julgamento dos deuses.
O contraste entre aquilo que os líderes da igreja haviam se tornado com aquilo
que a igreja pensava sobre si era gritante: loucos e sábios, fracos e fortes,
desprezíveis e ilustres. Para piorar esse contraste os apóstolos passavam fome
e sede, não tinham o que vestir ou onde morar, eram espancados caluniados e
tinham que trabalhar secularmente para ter seu sustento, pois a igreja não o dava.
Em outras palavras, Paulo afirma que um líder deve se sentir mais ou menos como
dizia um cartaz de PERDIDO: Está perdido um cão de 3 pernas, cego do olho
esquerdo, sem a orelha direita, rabo cortado e recentemente castrado. Reponde
pelo nome de “Sorte”.
Um líder verdadeiramente cristão é humilde em seu procedimento, pois sua
alegria é agradar aquele que o chamou. Jesus disse: “Quem não renuncia a tudo
quanto tem, não pode ser meu discípulo” (Lc 14.33). Cabe aqui ainda uma palavra
à igreja: os apóstolos estavam enfrentando todos esses tipos de provações
porque a igreja estava sendo infiel com eles .
3. O SERVO ABENÇOA MESMO QUANDO ESTÁ SENDO AMALDIÇOADO
(12B-13). O líder como servo é um exemplo no meio das adversidades e por isso
ele atrai os irmãos a viverem em comunhão. O líder secular, mundano responde
tudo o que fazem a ele na mesma moeda, e ainda tentando ser pior do que lhe
foram. No entanto, não é assim com os líderes espirituais, pois eles estão sendo
moldados à imagem de Jesus. Na cruz Jesus conversa com o Pai sobre seus
opositores, ele diz: “Perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem”. John Maxwell
disse: “O sacrifício é um processo contínuo, não uma cota única”.Quem não quer
ser criticado, ou acusado, recuse a liderança e esconda-se! Howard Hendricks
disse; “Deus não está procurando mais astros, porém mais servos” (H.H.).
Uma igreja vive unida quando vê seus líderes agindo sabiamente em meio às
adversidades. Queridos Líderes, o amor de Deus haverá de faze-los continuar,
onde a maioria das pessoas desistir. O amor de Deus resiste sob as mais testadoras circunstâncias. Queridas igrejas, pratiquem Hb 13.7,17-18. Queridos, Não
há igreja unida enquanto não houver lealdade entre seus líderes e liderados;
entre o pastor e o rebanho; entre os professores de EBD e seus alunos; entre os
diáconos e o rebanho, ou outras lideranças.
Concluindo UMA IGREJA UNIDA EM CRISTO VIVE HARMONIOSAMENTE COM
SEUS LÍDERES, porque eles, como servos trabalham com os recursos de outros,
por isso não são soberbos; e estão prontos a se humilhar por causa de Cristo; e
ainda como servos abençoam mesmo quando estão sendo amaldiçoados.
Uma palavra que ressalta estes princípios é LEALDADE. Precisamos resgatar
esta qualidade no relacionamento entre igreja e liderança. Alguém disse que “A
medida máxima de uma igreja será amar como Cristo amou, e isto começa entre
o pastor e seu rebanho”
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.
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Enviem as notícias por e-mail:
jornaldeapoio@jornaldeapoio.com.br,
ou pelo correio: Caixa Postal, 125 CEP 14300-000 - Batatais-SP

e-mail: pastorbarbosaneto@yahoo.com.br

Bíblia Sagrada:
Palavra de Deus
Todos os anos, no segundo domingo de dezembro, comemoramos o Dia da Bíblia, ultimamente sem aquele entusiasmo dos velhos
bons tempos. Nada mais oportuno fazemos alguns comentários
sobre o Livro Sagrado. O único livro religioso com válidas pretensões de inspiração por Deus – e que, segundo as evidências internas e externas, de fato o é – é a Bíblia Sagrada. Daí a sua singularidade como única regra de fé e prática, pelo menos para os cristãos bíblicos, mormente os de linha fundamentalista, destinada a
revelar aos homens o caráter do Deus verdadeiro, e, também, a
mostrar-lhes o caminho pelo qual eles podem encontrar a salvação
eterna, que esse mesmo Deus, segundo as Sagradas Escrituras,
providenciou-lhes em Cristo Jesus.
Dirigindo-se aos escribas e fariseus, Jesus lhes disse claramente: “Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são
mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus,
retendes a tradição dos homens” (Mc 7.7-8). A posição da assimchamada Igreja Católica Romana, em relação à tradição, é a de que
esta mais o magistério romano e as Escrituras Sagradas constituem a regra de fé cristã. Essa igreja depende da tradição e do seu
magistério para ‘justificar’ vários dos seus ensino e práticas, contrários e contraditórios às Sagradas Escrituras, que jamais poderemos aceitá-los.
Na sua linguagem antropomórfica ou, seja, na sua maneira de
atribuir a Deus modo de agir humano, a Bíblia Sagrada nos diz: “E,
tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as
duas tábuas do Testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo
de Deus”(Ex. 31.18). O Senhor Deus não consentiu que o Decálogo
ou os Dez Mandamentos fossem transmitidos oralmente de geração
em geração, mas deu-os escritos ao povo, para evitar que fossem
truncados ou por deficiência de memória de quem os transmitisse
ou, o que seria muito mais grave, por infidelidade de quem fosse
encarregado de ensiná-los. Moisés escreveu tudo o que o Senhor
lhe ordenou: “Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e
levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do
monte, e doze monumentos, segundo as doze tribos de Israel... E
tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo que o Senhor tem falado faremos, e obedeceremos” (Êx.
24. 4, 7).
Salomão devia atentar para a Lei de Moisés, conforme está
escrito: “E guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares
nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus
mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está
escrito na lei de Moisés; para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores.”(I Rs 2.3).
Para falar na sinagoga, Jesus leu o que estava escrito em
Isaías 61.1-2: “O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o
Senhor me ungiu para pregar boas-novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados; a apregoar o
ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus; a
consolar os que choram” . No diálogo que manteve com o doutor da
Lei Jesus tomou, como base da doutrinação que aí aparece, a Lei de
Moisés: “Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus
lhe perguntou: Que está escrito na Lei? Como interpretas? A isto ele
respondeu: Amarás o Senhor deus, de todo o teu coração, de toda
a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento; e:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus lhe disse:
Respondeste corretamente; faze isto e viverás”. (Lc10.25.28). Na
boca de Abraão, que respondia ao rico em tormentos, Jesus coloca
palavras que tornam decisiva a importância da Lei, como regra
escrita: “Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os Profetas; ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os
mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos Profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos”.
(Lc 16.29-31). Para provar aos apóstolos que era o Cristo, Jesus
referiu-se à Lei de Moisés, aos Profetas e aos Salmos, pois nestas
três divisões das Escrituras Hebraicas havia referências aos Messias: “São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda
convosco: importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito
na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos”. (Lc 24.44).
Enfim, à regra escrita é que temos de recorrer em matéria de
orientação religiosa, pois esta questão é decisiva para o nosso
destino eterno. O profeta Isaías pergunta: “A favor dos vivos se
consultarão os mortos? À lei e ao testemunho! Se eles não falarem
desta maneira, jamais verão a alva”. (Isaías 8.19-20).
Escrevendo aos Gálatas, Paulo declara: “Mas, ainda que nós
mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do
que já vos tenho anunciado, seja anátema” (Gl. 1.8). Proibindo com
severas penas, que se tire ou acrescente qualquer coisa da Palavra de Deus, o Apocalipse 22.18-19, encerra definitivamente, para
esta dispensação, o ciclo da revelação de Deus.
Em matéria de autoridade religiosa a Bíblia Sagrada é única, pois
só ela contém a revelação total de Deus, do Seu amor, da natureza
do pecado, da redenção que Deus mesmo providenciou em Cristo,
Seu filho eterno., e nos traz, finalmente, a revelação da vida eterna,
doutrina que nos enche de esperança e nos mostra, de maneira
inequívoca, que as nossas mais profundas aspirações de natureza
espiritual e moral, têm, na eternidade, junto a Deus, a mais plena
satisfação.
Portanto, a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus, escrita para os
nossos corações e é o tesouro do céu que enriquece as nossas
almas!
O colunista é pastor e evangelista, membro da PIBB
em Fortaleza-CE e ex-padre católico

Conferência para a Família
A I.B.R. Maranata, liderda pelo Pr. Antonio Bezerra da Silva, realizou a Décima Terceira Conferência Anual para a Família nos dias 1 e 2 de outubro último. Os preletores deste
ano foram os pastores: Antonio Valentin, José Gildo de Paiva,
Davi Pinheiro, Edy Rugres e José Barbosa de Serra Neto.

Projeto Arceburgo MG
O missionário José Antonio Marques a CBBN está com o
Projeto Arceburgo MG praticamente pronto, aguardando apenas o momento certo para dar início. Enquanto isso, continua seu múltiplo ministério em Avelino Lopes PI e região.
Nova Missionária

Conferência Missionária
O Templo Batista Jerusalém,. Que está sendo implantado em Camaçari BA, pelo missionário Pr. Tomé Lopes dos
Santos continua crescendo em todos os sentidos, inclusive
na construção do templo. Nos dias 11 a 13 de novembro a
igreja realizou a sua Conferência Missionária Anual e teve
como pregador o Pr. Antonio M. Pupin, Diretor Administrativo
da AMI.
Batismos
No mês
de outubro
último,
o
Templo Batista em Vila
São José,
São Paulo
SP, liderado
pelo
Pr.
Ricardo
Marques de
Brito, realizou o batismo de novos irmãos que passaram a ser membros da igreja. Na foto,
na fileira de traz, da esquerda para a direita, Milena, Andréa,
Ivonete, Antonio e Osmane. Na fileira da frente, na mesma
ordem, Maria José, Ruberlândia, João, Lia e Patrícia.

Matilde O. Silva

Sexto Aniversário
A Congregação Batista Bíblica no Parque Satuba, em
Camaçari BA, ministério do Templo Batista Bíblico Salém,
sob a liderança do Pr. Milton França Fernandes da Silva,
comemorou 6 anos de existência. A data foi lembrada com a
realização de uma Conferência Evangelística em setembro
último. Os pregadores foram. Guaraci Andrade e Pr. Frank
Brim. A liderança do trabalho está a cargo do irmão Jean
Carlos Santos de Santana.
Gary e Janet

SETEM
O Seminário Teológico McClanahan estará realizando o
Processo Seletivo Vocacionado para o ano letivo 2006. As
inscrições serão feitas no período e 5 a 23 de dezembro de
2005 e as provas de conhecimentos bíblicos e redação acontecerão no dia 15 de janeiro de 2006. Informações: (84) 3140670; 312-2699.
Formatura
O Instituto Bíblico Maranata de Marilândia do Sul PR realiza a formatura para os alunos dos cursos Básico, Médio e
Bacharel em Teologia no dia 3 de dezembro de 2005 na
capela do IBM. O patrono é o Pr. José Orr, o orador da turma,
Benjamin de Lima Andrade e o paraninfo, o Pr. Artênio L.
Pauluci
35 Anos
A IBI em
Altinópolis SP,
sob a liderança
do Pr. José Ênio
Darini, comemorou o trigésimo quinto aniversário de fundação realizando uma série de
conferências
nos dias 25 a 27
de novembro de
2005. O preletor
Pr. José Ênio e Hulda
foi o Pr. Luiz Alberto Furtado, da IBI em Ribeirão Preto SP.
Retiro de Pastores
De 23 a 27 de janeiro de 2006 a JUBBESP realizará o
seu Retiro Anual de Pastores e Obreiros no mesmo local de
2005, o Hotel Fazenda Vale dos Cedros, no município de
Paraibuna SP. Maiores informações pelo e-mail:
marcosigreja @ uol.com.br, ou pelos telefones (11) 50627735 e 9614-0854.

Matilde Oliveira da Silva, da Igreja Bíblica de
Araçatuba, formada em
Educação Cristã pelo Sem inár io Teológico de
Araçatuba acaba de ingressar como missionária na missão Asas de
Socorro para atuar na área
administrativa, mais especificamente no departamento de Equipe de Sócios de Ministério (ESM).
Contatos: matilde.silva@
asasdesocorro .org.br ou
pelo telefone (62) 30991133.

Pr. Gary e Janet

No mês de outubro último, os missionários, Gary
e Janet Tomberlin, diretores
da AAI Associação de Auxílio às Igrejas, foram assaltados em sua residência no
Paraná. Foram seis horas
nas mãos de sete assaltantes que levaram quase
tudo o que eles tinham em
casa. Vamos orar por este
casal que tem sido uma
grande benção para as Igrejas Batistas Bíblicas aqui
no Brasil.

31 Anos
De 16 a 20 de novembro último, a IBI em Ribeirão Preto,
liderada pelo Pr. Terrill N. Rose realizou uma série de Conferências tendo como preletor o Pr. Bob Ford, presidente do
ministério “Levando a Preciosa Semente”, com sede nos
EUA. As conferências celebraram o 28º aniversário de organização da igreja e 31 anos do trabalho, que teve início em
1974.
Boston
O missionário, Pr. José Donizete Rangel, preparando-se
para o Projeto Boston, está prestes a marcar a viagem de
sondagem aos EUA. Conseguiu uma passagem com bom
desconto e está levantando os recursos para completar os
gastos. Assim que conseguir, marcará a data da viagem.
Participe apoiando esse projeto. Contatos: MSN e e-mail:
donibras@ bol.com.br, telefone (41) 3238-1869.

Gratidão
O Pr. Omar Abdalla agradece a todos que estiveram intercedendo por ele em oração quando de sua
cirurgia para eliminar um câncer na região da glândula tireóide. Ele já está em plena atividade e desenvolvendo regulamente seu ministério junto à missão
Asas de Socorro.

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.http://geocities.yahoo.com.br/igbatistapp/
www.obreiroaprovado.com
www.http://geocities.yahoo.com.br/pastor-inacio/
www.templobatistabiblicosjc.org.br
www.ibiformiga.org.br
www.semibe.org/ibbv
www.flogao.com.br/ibrmucuripe
www.daigraças.kit.net
Quer ter uma página na internet? Entre em contato com a Neekos.
www.cbbn.org.br
www.neekos.com.br - Hiroshi Mitsunaka Jr. - hiroshi@neekos.com.br
www.http://geocities.yahoo.com.br/batistacatanduva/
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Desligue a TV e Leia um Livro

A Presença
de Deus
“Irá minha presença contigo, para te fazer descansar. ”
Êxodo 33:14
A cada manhã na maioria dos lares brasileiros o cheiro do café sendo coado se espalha pela casa, depois à
mesa o café é misturado ao leite, a família se reúne, alguns com pressa, outros com mais tempo saboreiam o
café com leite, não podemos ver, mas o açúcar faz parte
desta saborosa mistura, sem o açúcar as manhãs não
seriam tão saborosas.
Estamos chegando ao final de mais um ano, neste
momento é normal fazermos um balanço do que aconteceu: manhãs alegres junto com nossas famílias, noites
passadas em oração, lágrimas, sorrisos, bons e maus
momentos, mas o importante é saber que Deus estava
presente em todos eles.
Como o açúcar no leite a presença de Deus é invisível, mas muito importante, podemos até afirmar que é
essencial para que nossos dias sejam de benção.
Quando as lágrimas chegam, a presença de Deus é
sentida no consolo, na lembrança de uma letra de hino
que nos fala do cuidado de Deus, do versículo que nos
afirma suas promessas de cuidado e amor.
Quando passares pelas águas, estarei contigo, e
quando pelos rios, eles não te submergiram, quando
passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaias 43:02
A presença de Deus é sentida na amizade cristã, no
abraço que recebemos quando os irmãos estão ao nosso lado quando todos partiram, Deus é nossa força quando os nossos sonhos são desfeitos.
Nos momentos de dúvidas, Deus precisa estar presente, só Ele tem todas as respostas, pois conhece o
final da história, sabe o dia de amanhã, e o motivo das
nuvens que muitas vezes nos escondem o sol.
Para que buscassem ao Senhor, se ,porventura,
tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe
de cada um de nós. Atos 17:27
Nas alegrias, nas vitórias, Deus também deve estar
presente, pois é dele que vem a força de lutar, e também
a vitória, se alguma coisa conseguimos durante este ano,
a Deus deve ser dada glória, pois toda sabedoria pertence a Ele.
Nossa vida pode ser mais doce com a presença de
Deus, muitos têm se esquecido de buscar esta presença, pensam que sua própria sabedoria, seus bens, suas
vitórias pessoais são suficientes para adoçar suas vidas, sabemos que muitos não podem usar açúcar por
problemas de saúde e usam adoçantes sintéticos, que
adoçam mas não com o mesmo sabor.
Assim são as vidas que não buscam a presença de
Deus, tem momentos de alegria, sentem-se poderosos,
mas isto não é natural, o doce destas vidas é sintético e
muitas vezes no fundo amargo.
Buscar a presença de Deus, neste ano que se aproxima deve ser o nosso alvo, o nosso maior desejo, pois
com Deus até nos momentos amargos, poderemos encontrar a doçura de sua Palavra.
Oh ! Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar! Mais doces do que o mel à minha boca. Salmos
119:103
Durante este ano de 2005, dentre muitas bênçãos que
recebi, uma delas foi compartilhar ao teu coração o que
Deus tem falado ao meu, posso dizer que em algumas
manhãs precisei buscar mais da presença de Deus, mais
de suas palavras doces, para que meu dia se alegrasse,
e posso afirmar que Deus fez isto, não me deixou sozinha, me confirmou suas promessas, respondeu minhas
dúvidas e me deu o privilégio de chorar e sorrir .
Eu e minha irmã em Cristo Selma Agnesini, dividimos com alegria este espaço, agradecemos à Deus o
privilégio de poder escrever para tantas pessoas o que
Ele tem nos ensinado, esperamos que durante o ano de
2006, as bênçãos encham os lares, que almas sejam
acrescentadas às igrejas, que a presença de Deus possa ser buscada e sentida pelo seu povo.
Que a doce presença de Deus esteja conosco a cada
manhã do Ano Novo.
Como suspira a corça pelas correntes das águas,
assim, por ti, ó Deus suspira a minha alma. Salmos
42:01
A colunista é formada em teologia pelo I.B.M., membro
da Igreja Batista Bíblica em Valparaiso, Santo André-SP

Faça as contas, mas seja
honesto consigo mesmo,
verificando quantas horas
por semana você gasta assistindo televisão. Some
tudo: telejornais, esportes,
programas culturais... não
omita nada. Tome esse tempo e calcule quantas páginas
de boa leitura você poderia
colocar no lugar. Cronometre
o tempo de leitura de uma
página da Bíblia e de outros
bons livros que você precisa
ler.
Depois disso, faça um
plano pessoal e famíliar de
vida devocional. Você deve
incluir leitura bíblica, leitura
de outros livros recomendados, oração pelos membros
de sua igreja, pelos seus
pastores, pelos missionários, pelas autoridades constituídas, pela salvação de al-

mas...
Uma boa sugestão é
você começar o ano com
uma campanha familiar: A
Semana da TV desligada”.
Poderá ser “A semana da Família”. Faça uma programação especial com a esposa,
outra com os filhos, com
outros parentes, com os irmãos em Cristo, com outras
famílias. Seja criativo. Invente algo novo que vocês ainda não fizeram.
Será uma excelente oportunidade de reabrir o diálogo com a família, brincar com
os filhos, passear, exercitar.
Esqueça o tal de horário nobre da TV e crie o horário
nobre da sua família.
Leia as estatísticas no
quadro ao lado, depois ore,
planeje e faça um pacto com
Deus.

Estatísticas sobre a TV
01 – Horas por dia que a TV fica ligada nos lares: ... 7 horas
02 - Percentual de pessoas que assistem TV enquanto come:
........................................................................................ 66%
03 - Número de minutos que uma criança até 11 anos de
idade assiste TV por semana: ..................... 1.197 minutos
04 - Percentual de crianças de 5 a 17 anos com TV nos
quartos: .......................................................................... 52%
05 – Horas por ano que o jovem padrão assiste TV:
............................................................................1500 horas
06 – Número de atos violentos que uma pessoa assiste na
TV até 18 anos: ....................................................... 200.000
07 – Número de assassinatos testemunhados na TV até os
18 anos: .....................................................................16.000
08 – Percentual de crianças que afirmam ter se sentido
assustado ou perturbado pela violência na TV: ........... 91%
09 – Número de comerciais vistos por uma criança padrão
na TV a cada ano: ......................................................30.000
10 – Percentual de pessoas que acreditam que consumimos além do normal devido à TV: ................................ 82%
11- Percentual de pais que gostaria de limitar o tempo de
seus filhos assistindo TV: ............................................ 73%.
Fonte: TV – Free América, Washington, DC

Foto Notícia
A foto mostra a fachada da
Igreja Batista Boa Vista em
Orlândia SP, liderada pelo Pr. Sidnei dos Santos Lima. Nos dias 9
a 11 de dezembro a igreja comemorará 27 anos de fundação realizando uma série de conferências tendo dois preletores. No dia
9, sexta-feira, uma noite especial com o Pr. Jamil Abdalla que,
além de pregar, estará cantando
louvor a Deus apresentando algumas faixas do seu CD : “Somos do Senhor”, lançado pela
Actual Edições de Porto Alegre
RS. Nos dias 10 e 11, o preletor
será o Pr. Daniel Rodrigo de Souza, missionário da AMI que está
levantando sustento para iniciar
uma igreja em Jaboticabal SP.

Dicas de Leitura
Teologia do Antigo Testamento
Walther Eichrodt
Editora Hagnos
Tel/Fax (11) 5668-5668
www.hagnos.com.br
Nesta obra, o autor estrutura sua teologia vétero-testamentária de modo a
dialogar com a teologia neo-testamentária, propondo uma relação de continuidade.

Amado Timóteo
Thomas K. Ascol (compilador)
Editora Fiel
Tel (12) 3936-2529
www.editorafiel.com.br
Uma coletânea de cartas ao pastor,
escritos por pastores experientes
durante cerca de 480 anos.

Dicionário de Ética
Stanley J. Grenz
Jay T. Smith
Editora Vida
www.editoravida.com.br
Diariamente somos confrontados por
questões éticas e temos que tomar
decisões. Este pequeno dicionário é
um manual de bolso para ajudá-lo.

Alianças Bíblicas
Diversos Autores
Actual Edições
Tel (51) 3241-5050
www.chamada.com.br
A palavra Aliança aparece mais de 300
vezes nas Escrituras. Vale a pena estudar o seu significado.

A Vida é Como a Neblina
John Piper
Editora Mundo Cristão
Tel (11) 5668-1700
www.mundocristão.com.br
Este devocional retrata da brevidade
do corpo e a eternidade da alma. Você
ficará instigado a examinar com
ousadia sua vida íntima.

A Medida de Uma mulher Espiritual
Gene A Getz
Abba press
Tel (11) 5686-5058
www.abbapress.com.br
Esta é a reedição de um clássico dos
estudos bíblicos. Trata-se de um material que provoca reflexão e conduz a mudanças práticas.

A divulgação destas obras não implica em concordância com todos os títulos dos catálogos das respectivas editoras.

m

m
y

c
k

m
y

c

y

c

k

k

Ano XXI
Pág. 8

Dezembro de 2005
Edição 157

O Dia da Bíblia, o Natal e o Ano Novo
Desde 1850, os crentes
brasileiros reservam o segundo domingo de dezembro para comemorar o Dia da
Bíblia. Mas devido ao forte
domínio do catolicismo naquela época, a comemoração pegou mesmo a partir de
1948, quando foi realizado,
junto ao monumento do
Ipiranga em São Paulo, a primeira manifestação pública
alusiva à data.
Vale a pena aproveitar
esta comemoração para dar
Bíblias de presentes, realizar cultos especiais reafirmando o valor da Palavra de
Deus e a forma como ela

chegou até nós através dos
séculos.
O Natal, data bem mais
conhecida, é lembrada em
todo Ocidente e boa parte do
Oriente. Apesar de ser uma
data fictícia, decidida por decreto, serve para lembrar às
pessoas acerca da encarnação de Cristo. É a lembrança de que, um dia, na história
humana, cerca de dois milênios atrás o verbo se fez carne e habitou entre nós.
O Natal divide a história
em duas partes e lembranos da perfeita humanidade
de Cristo. A história da redenção se consuma na vida,

Ponto de VVista
ista

Bíblico

Pr. Rômulo Weden Ribeiro

Inversão de Valores
O presidente norte-americano, George W. Bush, é culpado pelos ataques terroristas depois do 11 de Setembro, apesar de que na era Bill Clinton os terroristas agiam tanto quanto ou mais que estão agindo agora.
Saddam Hussein não deveria ter sido deposto e o dinheiro do petróleo iraquiano deixado em paz para continuar fomentando o anti-sionismo e aparelhar os partidos
terroristas no Oriente Médio. Hugo Chaves defende a
democracia e, por esta razão, faz planos para se perpetuar no comando de seu país. Amigo dos pobres, ele conseguiu aumentar o número de amigos desde que assumiu o poder na Venezuela. Diego Maradona é um ótimo
exemplo de honestidade e autodisciplina apesar das
mentiras, vícios e, principalmente, das causas que defende. Os políticos, em geral, salvo algumas exceções,
são um ótimo exemplo para os nossos filhos, desde que
não haja provas concretas de suas mentiras e extorsões.
O dinheiro do Valerioduto não saiu dos cofres públicos,
apesar de todas as provas ao contrário, e o Presidente
não sabia de nada. A união homossexual é um direito,
apesar de que fere outros direitos e o aborto é uma questão de escolha, mesmo que seja para matar. A pena capital é uma aberração, pois só Deus tem o direito de tirar a
vida de uma outra pessoa (a não ser no caso do aborto,
onde a mulher tem mais direito que Deus).
Este é o mundo onde estamos criando os nossos
filhos, onde o mal é chamado de bem e a luz é chamada
de trevas. Apesar da posição apolítica das igrejas batistas tradicionais, nenhum de nós é totalmente apolítico. O
povo de Deus, mais que qualquer outra classe, sabe
discernir os acontecimentos dos Últimos Dias. Os nossos filhos estão recebendo a influência secular através
da escola, da mídia e até mesmo de outras igrejas que
acham que vão transformar o mundo, infiltrando-se na
política; porém, a igreja verdadeira não precisa fazer parte deste mundo para fazer a diferença. Na verdade, para
fazer a diferença, a igreja precisa ser diferente. O pastor
não precisa defender este ou aquele ponto de vista político para orientar o seu povo. Basta ensinar
expositivamente a Palavra de Deus, com aplicações claras e objetivas, sem mencionar política ou nomes de
políticos, que o povo saberá como discernir as notícias e
os acontecimentos do dia-a-dia. Por que o índice de inflação está baixo, mas os preços no supermercado só
aumentam? Por que Israel é sempre culpado pelos problemas que há no mundo? Por que a Rede Globo de
Televisão ataca os valores morais e ao mesmo tempo faz
a campanha Criança Esperança? Por que um professor
na sala de aula deixa a matéria de lado, e faz a cabeça dos
alunos política e sexualmente? Um crente bem nutrido da
Palavra de Deus é alguém com discernimento, dentro e
fora da igreja. Além da família, uma igreja instruída pode
também preparar os seus membros para que vivam neste
mundo, mas sem abusar e ser abusado por ele.
Não há esperança para este mundo! Como brasileiros e, principalmente, como cristãos, estamos enfadados deste mundo, aguardando a bem-aventurada promessa da Volta de Cristo. Mas que fique bem claro: Não
estamos sendo enganados! Sabemos exatamente o que
está acontecendo. Se você não sabe, precisa saturar a
sua mente com a Palavra de Deus e compreender a natureza humana do ponto de vista divino e não do homem.
O colunista é missionário, implantador de igrejas,
atualmente em Goiânia-PR. É formado pela
Universidade Bob Jones dos E.U.A.

morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Além
disso, a bendita esperança
do crente, é a promessa da
sua segunda vinda.
O Ano Novo significa o
momento em que zeramos
os ponteiros a fim de começarmos uma nova jornada.
novos planos, novos alvos e
metas, sem esquecer o ba-

lanço geral do ano findo.
No início de cada ano
estamos prontos a continuar o que tem sido bom
e a recomeçar ou refazer
o que precisa ser redimensionado. É o momento
em que recebemos novos
365 dias como páginas,
em branco para continuarmos escrevendo a nossa

Crianças da sexta série
das escolas da Síria e da
Arábia Saudita estudam geografia com mapas onde no
lugar do Estado de Israel,
aparece apenas Palestina. O
mesmo ocorre com o Atlas
editado pela Autoridade Palestina, publicado para estudantes e mapas do Ministério do Turismo do Líbano
(www.ajc.org).
Mas o agravamento dessa crise veio com a recente
declaração do presidente do
Irã, Mahmoud Ahmadinejad,
diante de quatro mil jovens
iranianos: “Israel deve ser
varrido do mapa”. Tal declaração constitui crime contra
a humanidade e incendeia
as discussões sobre o antisemitismo em todo o mundo, além de incrementar a
judeofobia.
O Irã é um dos países armados com artefatos nucleares e, sem dúvida, uma
ameaça constante não só

para Israel, mas para o mundo todo.
A ameaça de genocídio
contra Israel por parte de
Ahmadinejad deve levar o
mundo livre a uma reação
histórica contra regimes ra-

Vista de Jerusalém - Israel
cistas e totalitários que violam as leis internacionais.
Você que conhece as Escrituras e os planos de Deus
para o mundo e para a nação
de Israel deve reagir. Participe da lista dos que repugnam

tal procedimento. Acesse:
www.deolhonamidia.org.br/
peticoes/mostrapeticao.asp
e seja um dos signatários da
campanha que visa pressionar os líderes mundiais através da ONU.

Primeiro Congresso Alcançou Objetivos
A COMJOBB - Comunhão de Jovens
Batistas Bíblicos realizou nos dias 11 a 15
de novembro, o seu Primeiro Congresso,
alcançando os objetivos planejados.
Dizer que o evento foi uma benção parece muito pouco. Com a participação de
membros de dez Igrejas Batistas Bíblicas
de São Paulo, ABC paulista, Campinas e
Litoral, os participantes foram abençoados com as mensagens e palestras.
Muitos talentos foram acordados e
anseios despertados, tanto através das
palestras, como da comunhão e troca de
idéias entre os participantes.
A diretoria da COMJOBB já planeja o
próximo congresso e, com uma divulgação mais ampla em todas as igrejas pretende ampliar ainda mais a participação.
Participantes do Congresso 2005

Dando Vista a Quem Tem Visão
Nascida no dia 26 de fevereiro de 1979,
Cristiane G dos Santos, quer trabalhar na
seára do Senhor. Tendo sido uma das primeiras pessoas a se converterem através
do trabalho da Igreja Batista Independente
em Serrana SP, Cristiane é aluna do Instituto Batista Ebenézer de Ribeirão Preto SP.
Filha de Antonio dos Santos (trabalhador rural) e Sueli dos Santos (faxineira),
Cristiane é uma batalhadora e fiel serva do
Senhor. A sua visão de trabalhar na obra do
Senhor tem sido dificultada e quase impossibilitada, devido a uma tremenda deficiência visual. Cristiane tem hipermiopia (13
graus no olho direito e 18 no esquerdo) com
tendência agravante.
A solução é cirúrgica, conforme consulta no dia 9/11/2005, sendo que, numa primeira etapa deverá ser feito implante (de
lente) artesan, atrás das córneas e na segunda etapa , lasik com Wav-Front. O médico é o Dr. Reinaldo Rezende, de Ribeirão
Preto SP

O agravante, na história, é que o
custo desta cirurgia é de R$8.500,00
(oito mil e quinhentos reais) e a família não tem a mínima condição de arcar com os custos
Procurando abençoar a irmã
Cristiane, estamos lançando uma
campanha para que as igrejas e irmãos, em particular, possam ajudar
esta jovem a fazer a cirurgia.
Como a família não tem nenhuma
conta bancária, a Igreja Batista Independente em Serrana está colocando a Conta Poupança à disposição
dos que puderem ajudar. Depositem
uma oferta na conta Bradesco Agência 1946-1-Conta 10.873-1 Poupança vinculada à conta corrente. Avisar
sobre o depósito por telefone (16)
3979-7000
Maiores informações com o Pr.
Milton J. Nunes no mesmo telefone ou
pelo E-mail: milnun@hotmail.com

Cristiane G. dos Santos

m
y

sentido da encarnação de
Cristo.
No primeiro de janeiro de
2006, assim que os ponteiros assinalarem o novo ano,
ore a Deus no espírito em
nome de Jesus comprometendo-se a ser um canal de
benção para o maior número possível de pessoas proclamando a glória de Deus.

“Israel deve ser varrido do mapa”
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história.
Vamos aproveitar estas três
comemorações para a glória
de Deus. Dê pelo menos uma
Bíblia de presente para alguém no dia da Bíblia. Fale com
alguém sobre o verdadeiro Natal. Aproveite para evangelizar
um amigo, um parente, uma
criança. Dê e receba presentes, mas não perca de vista o
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