
c

m

k

y c

m

k

y c

m

k

y

c

m

y c

m

y c

m

y

Editor: Carlos A. Moraes Mtb 35.664 jornaldeapoio@jornaldeapoio.com.br Ano XXI - nº 158 - Janeiro 2006

A cidade de Várzea Gran-
de MT com seus mais de
350 mil habitantes já tem

uma nova Igreja Bat ista
fundamentalista. No dia 26 de no-
vembro de 2005 aconteceu a inau-
guração do Templo Bat ista
Maranata. Leia mais na página 3.

No período de 13 a 16 de fevereiro de 2006,
os Batistas Fundamentalistas de todo o
Brasil, incluindo Batistas Independentes,

Regulares e Bíblicos, além de outras igrejas igualmen-
te de posição fundamentalista, estão convidadas a par-
ticipar do VI Congresso Batista de Fundamentalismo
Bíblico na cidade de Porto Alegre-RS.

As reuniões serão realizadas, no Centro de Eventos
do Hotel Plaza São Rafael, na Avenida Alberto Bins,
509, auditório Itapema. Além do Hotel Plaza São Rafael,
há vagas no Hotel Plaza Porto Alegre e na Adesbam.

Serão ao todo, 17 preletores abordando temas rela-
cionados ao tema geral do congresso: “A Graça de
Deus Operando no Mundo Hoje”. Do Brasil: Pr. Rômulo
Weden Ribeiro, Dr. Roger Atlas Crowder, Pr. Carlos
Alberto Moraes, Pr. Josué Pereira Félix, Pr. Geber Coe-
lho, Pr. Milton José Nunes, Pr. Sérgio de Moura, e Pr.
Paulo Bondezan. Dos Estados Unidos: Dr. Bob Jones
III, Dr. Ralph Colas, Dr. David Doran, Dr. Stephen Jones,
Dr. Michael Yarborough, Dr.Danny Sweatt, Dr. Walt Co-
las e Mrs. Beneth Jones. Da Argentina, o Pr. Orlando
Loredo Vergara.

Leia mais sobre como se inscrever na página 6.

O Instituto Batista Bíblico da Bahia, presidido pelo
Pr. Milton França, alcançou número recorde de
alunos em 2005: 68 alunos nas quatro unida-

des espalhadas pela região metropolitana de Salvador:
Salvador (Cabula), Simões Filho, Camaçari e Paripe.

Leia mais na página 5, junto à matéria Formatura e
Conferência Missionária.

Com população de apro-
ximadamente 250 mil
habitantes, e mais de mil

comunidades ribeirinhas e pelas
estradas, Santarém no Pará, cres-
ceu demograficamente sem que
houvesse compatível crescimento
econômico. Sua crescente popu-
lação vive, quase que exclusiva-
mente, do turismo e das madeirei-
ras.

A Igreja Batista Fundamen-
talista de Santarém tem a missão
de alcançar tanto a cidade como a
região através do projeto “Ultrapas-
sando as Fronteiras”. Desde o dia
10 de março de 2004 a igreja está
com novo pastor.

Na época, ainda solteiro, Ro-
gério Lima da Silva foi enviado
como evangelista pela Igreja Ba-
tista Betel de Manaus-AM. No dia 6
de novembro, Rogério casou-se
com Fábia Lorena de Itaituba-PA.
A cerimônia foi oficiada pelo Pr.
John Hawkins (pai), fundador e di-

O s membros da IBR
Murucipe, de Fortaleza
CE, est iveram em

mutirão espiritual no município de
Icapú, 220 Km de Fortaleza. Em um
ônibus fretado, 59 pessoas, lide-
rados pelos pastores José Moraes
Duarte e Manoel Vieira,  t rês
diáconos e a maior parte dos mem-
bros do Departamento de Missões
da Igreja.

Em Icapú, foram recebidos pelo
Pr.  José Carlos, a esposa
Antonieta e os filhos. O Pr. José
Carlos, além de atuar na congre-
gação de Icapú, procura alcançar
outras local idades como
Ibicuitaba, Morro Pintado, Melanci-
as de Baixo e Peixe Gordo.

Este é um dos projetos apoia-
dos pela IBR Mucuripe que tem
como alvo colocar 50 projetos mis-
sionários no seu quadro de mis-
sões até 2010. Atualmente já são
20 projetos, ultrapassando o alvo
estabelecido para 2005.

Para contatos com o Pr. José
Moraes Duarte:  E-mai l :
ibrmucuripe@yahoo.com, telefo-
nes (85) 3269-4123 e 3086-7548.

N o primeiro se-
mestre de
1996, os missio-

nários Kyron e John Horton tra-
balharam juntos na fundação
da Igreja Batista Independen-
te de Benevides-PA, que foi or-
ganizada   no dia 11 de novem-
bro de 2001. Em novembro de
2005 comemorou seu quarto
aniversário, sob a liderança do
Pr. Natanael Rodrigues No-
gueira. Os preletores foram os
pastores, Juscel ino Barros
Costa da IBB em  Belém e o
missionário Kyron, um dos
fundadores da igreja. No sá-
bado, a igreja recebeu cerca
de 250 part ic ipantes entre
membros e convidados e no
domingo à noite mais de 170
presentes.

Antes de construir o seu
templo, a IBI de Benevides
teve dois endereços provisóri-
os. Em dezembro de 1997 re-

Chamada Final para o Congresso

Alcançando SantarémeRegião
retor do Instituto Batista Bíblico do
Amazonas, onde Rogério formou-
se em 2002.

No dia 23 de julho de 2005, a
igreja pediu a ordenação do irmão
Rogério, hoje com 24 anos e con-
vertido desde os 14. Sua esposa,
Fábia, tem 21 anos. No culto de
consagração pastoral, se fizeram
presentes os pastores; John
Hawkins (pai), Luiz da Costa So-
br inho ( fundador da igreja de
Santarém), Aldemir Cardoso dos
Santos, Edimilson Araújo Vale,
Francisco Martins, José R. Corrêa
Brasil e Raimundo Nonato Nunes.

A Igreja que tem hoje uma
frequência de 30 a 40 pessoas in-
cluindo crianças. Precisa de apoio e
das orações dos irmãos espalhados
por todo nosso Brasil. Para contatos
com o Pr. Rogério e sua esposa: Tra-
vessa 19, Casa 61, Nova República,
CEP 68.025-380, Santarém PA, tele-
fone (93) 3522-9495.

Nos dias 12 e 13 de novembro

último, a igreja realizou uma série
de conferências tendo como pre-
gador o Pr. José Orlain quando
seis pessoas foram salvas, além
da reconciliação de uma irmã. No

sábado, dia 12, a grande benção
foi a presença de mais de cem
convidados, com irmãos vindos
das igrejas da vitória (Pr. José Ede)
e Maranata (Pr Jaime).

Mutirão
Espiritual

Nove Anos

alizou o primeiro culto
no seu templo definiti-
vo.

Em Julho de 2004,
a igreja chamou seu
primeiro pastor, Nata-
nae l  Rodr igues No-
gueira que participava
da IBB em Itarir i-SP.
Sua posse aconteceu
em abril de 2005, quan-
do foi ordenado. A IBI

Várzea
Grande
tem Nova
Igreja

Instituto da Bahia
tem 68 Alunos

Nesta
Edição
Leia na Pág 3 o Curso

de Grego oferecido
pelo Seminário Teoló-

gico Fundamentalista de Cam-
pinas-SP

em Benevides nasceu
e permanece com vi-
são miss ionár ia .  No
mesmo ano em que foi
o rgan izada,  env iou
para o campo missio-
nário o Pr. Inácio Neves
Cereja (Castantal-PA)
através da AMI, além de
apoiar financeiramente
outros sete projetos no
Brasil.

Hotel Plaza São Rafael

Da esquerda para a direita, os pastores: Luiz Sobrinho,
Aldenir, Edimilson, Francisco, Hawkins, José Corrêa e Raimundo,

impondo as mãos sobre o Pr. Rogério

Missionários Odair e Pedro

Pr. Natanael, a esposa e filhas

Pr. Humberto, Pr. Edson e Pr. Milton França
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No campo do mistério existe o País dos Índios
Pigmeus. Segundo os índios Suiá, do médio
Xingu, existiram antigamente, índios muito

pequenos, que eles denominavam “Kupemerré” e  que
atacavam seus antepassados no local onde hoje está o
Posto Diauarum, flechando-os nos joelhos, imobilizan-
do-os e matando-os em seguida com pequenas armas
que pareciam bordunas.

Os Kamaiurá conheciam estes seres pequenos como
“Sapuim”, os Waurá chamava-os de “Kamitsotsé”, os
Kajabis de “Tapuiim”, os Jurunas de “Ipinsai” e os
Txucamarães conheciam-nos pelo nome de “Kubetone”.

O conhecido cacique Raoni (Txucamarães), conta que
seu avô lutou com eles. Raoni também afirma que eles
habitavam a região leste do Parque do Xingu. Segundo o
cacique, seu avô, inclusive, morreu numa destas lutas.

Os índios tentavam matar os “kubetones” com flechas,
mas não os acertavam, pois eram por demais pequenos
e desapareciam em buracos na terra. Sobre estes bura-
cos, os Txucamarães fizeram várias fogueiras e assim
os pequenos acabaram desaparecendo.

Para os irmãos Vilas-Boas, esta lenda é passada de
geração em geração e continua intrigando os estudio-
sos. Diversos grupos indígenas do Brasil já receberam a
Bíblia ou partes bíblicas traduzidas para os seus idio-
mas. Alguns missionários estão empenhados na tradu-
ção de porções bíblicas para os povos que até o momen-
to ainda não foram alcançados pelo Evangelho.

O Mistério dos
Índios Pigmeus

No início dos anos
80, o ex-padre,
Dr. Aníbal Perei-

ra dos Reis, estava pregan-
do em uma igreja batista na
capital de São Paulo. Duran-
te a sua preleção, ele fez um
comentário afrontoso, mas
coerente a respeito do Movi-
mento Pentecostal-Cari-
smático que começava a se
despontar naquela época: “O
pentecostismo é pior que o
espiritismo ,” afirmou o ex-
padre. Um visitante, hesitan-
do falar diretamente com o
preletor, perguntou a uma
criança de 10 anos por que
o pentecostismo seria pior
que o espiritismo? Sabia-
mente, a criança levou o ho-
mem à presença do Dr.
Aníbal e a explicação foi a
mais clara possível: “O pior
tipo de mentira é a mentira
misturada com a verdade ”,
o Dr. Aníbal respondeu.

Infelizmente, muitas igre-
jas estão nascendo da dis-
sidência entre membros de
uma congregação local e
não com o objetivo de espa-
lhar a mensagem do verda-
deiro Evangelho. A sã doutri-
na é a última preocupação na
mente dos divergentes que
começam uma igreja e que
dependem não do conheci-
mento bíblico, mas dos dons
naturais da oratória, da mú-
sica e, muitas vezes, da psi-

cologia. Em geral, as igrejas
pentecostais prat icam a
mesma liturgia e ensinam
as mesmas mensagens. Há
diferenças apenas nos deta-
lhes e nos nomes de fanta-
sia. Porém, é triste ver o
nome BATISTA associado a
igrejas pentecostais, pois se
for pentecostal, não pode
ser batista, se for realmente
batista, não é pentecostal.

Para ser batista, uma igre-
ja precisa ser fiel às suas tra-
dições históricas e, princi-
palmente, às doutr inas
apostólicas. Por “apóstolos”,
subentende-se os 12 após-
tolos apontados por Jesus
Cristo no Novo Testamento
e não os pseudo-apóstolos
dos dias de hoje.

Primeiramente, uma igre-
ja batista acredita na salva-
ção eterna, obtida através da
graça do Senhor Jesus Cris-
to. Ou seja, o homem só
pode ser salvo através do
sangue derramado de Jesus
na Cruz do Calvário e a sal-
vação dura para sempre con-
forme a promessa de Deus.
As boas obras, antes e de-
pois da salvação, não têm
nenhum valor remidor. Tito
3:5 diz: “Não pelas obras de
justiça que houvéssemos
feito, mas segundo a sua
misericórdia, nos salvou
pela lavagem da regenera-
ção e da renovação do Es-

pírito Santo ” (Veja também
Ef. 2:8-9; Jó 9:20; Rom. 3:28).
Se é pela graça, sem mérito
próprio, como, então, as igre-
jas pentecostais ensinam a
perda da salvação? Uma
igreja batista ensina tam-
bém que a Bíblia, além de
perfeita e infalível, é a única
regra de fé e fonte de revela-
ção do cristão. A igreja que
vê a Bíblia como revelação
completa da parte de Deus
não se preocupa com reve-
lações, sonhos, profecias e
tantos outros meios de ma-
nipulação religiosa que es-
tão sendo usados hoje em
dia. Ou a Bíblia é suficiente
ou deficiente. Para o verda-
deiro batista, a Bíblia é tudo
que a igreja precisa para co-
nhecer a perfeita vontade de
Deus. Também, a igreja ba-
tista crê que o Espírito Santo
é a Terceira Pessoa da San-
ta Trindade. Ele exalta a Cris-
to através da Igreja e os seus
dons espirituais são dados
de acordo com a Sua vonta-
de. Os dons de sinais (mila-
gres), no entanto, não são
concedidos, hoje em dia,
como foram dados nos
primórdios da Igreja. Lín-
guas, conhecimento extra-
bíblico e profecias já cessa-
ram de acordo com I
Coríntios 13:8-13. Deus con-
tinua tão poderoso quanto
antes, mas os Seus métodos

mudaram. Igrejas que vivem
em busca de sinais estão
preparando o campo para o
surgimento do anticristo: “A
esse cuja vinda é segundo
a eficácia de Satanás, com
todo o poder, e sinais e pro-
dígios de mentira ” (II Tess.
2:9). Finalmente, uma igreja
batista crê que o batismo
(imersão) deve ser, somen-
te após a salvação e que o
mesmo não salva. Trata-se
apenas de um simbolismo a
respeito da salvação “E, indo
eles caminhando, chega-
ram ao pé de alguma água,
e disse o eunuco: Eis aqui
água; que impede que eu
seja batizado? E disse Fili-
pe: É lícito, se crês de todo
o coração. E, respondendo
ele, disse: Creio que Jesus
Cristo é o Filho de Deus ”.
(Atos 8:36-37).

Considerando que o
nome de uma igre ja não
deve ser patenteado, verifi-
que se você ou a sua igreja
é realmente batista. É me-
lhor mudar o nome de uma
placa do que tentar mudar
as credenciais de uma igre-
ja bíblica e histórica. Lem-
bre-se: nenhuma igreja ou
denominação re l ig iosa
pode salvar o ser humano,
mas algumas através do
engano e da mentira podem
condená-los mais rapida-
mente.

Se For Pentecostal, Não é Batista

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

“Aquele que reconhece os seus próprios defeitos está
muito próximo de corrigi-los”  (Anônimo)

“A adversidade é um trampolim para a maturidade”
(C.C. Colton).

“No meio de qualquer dificuldade, encontra-se a
oportunidade”  (Albert Einstein).

“O insucesso é apenas uma oportunidade para começar
de novo com mais inteligência”  (Henry Ford)

“Corajoso não é aquele que não tem medo, e sim aquele
que enfrenta o medo”  (Andréa Meira).

“Perdoa a teus  inimigos. Nada os chateia tanto”
(Oscar Wilde).

“Todo homem que encontro é superior a mim em alguma
coisa. Por isso dele sempre aprendo alguma coisa”

(Emerson)

“Nos campos da observação, o acaso favorece apenas as
mentes preparadas”  (Louis Pasteur).

“Primeiro aprenda a ser um artesão. Isso não impedirá
você de ser um gênio”  (Eugene Delacroix).

“Fale com um homem sobre ele mesmo e terá um
ouvinte para muitas horas”  (B. Disraeli).

“Seja mais sábio do que as outras pessoas se puder;
mas nunca lhes diga isso”  (Lord Chesterfield).

“Com uma gota de mel se apanham mais moscas do que
com um galão de fel”  (Abraham Lincoln).

“Todos os homens se enganam, mas só os grandes
homens reconhecem que se enganaram”  (Fontenelle).

Já iniciamos 2006! Temos um livro com 365 páginas
para escrever mais um capítulo da nossa história.
Podemos fazê-lo a sós ou com Deus. A escolha é

nossa. O que não podemos esquecer é que a vida é “como
neblina que aparece por instante e logo se dissipa” (Tg 4:14).
De acordo com a exposição de Tiago, irmão de Jesus, não
devemos excluir Deus dos nossos planos.

Somos chamados para testemunhar de Deus e, para
tanto, nossos planos, atitudes e ações devem refletir algo
do nosso relacionamento com Ele. Nós não fomos criados
apenas para negociar e ter lucros. Pode ser pura jactância
(Tg. 4:13-16).

O fato da nossa vida ser como a neblina atesta nossa
transitoriedade na história humana. O tempo de que dispo-
mos é curto, mas não será pouco se fizermos o que o Se-
nhor quiser. O que aprendemos com Tiago é que, além de
termos uma visão correta da vida ao fazer nossos planos,
precisamos, também ter a visão correta de Deus. Tudo de-
penderá do Seu querer.

Ter a vida como a neblina não deve ser motivo de preocu-
pação, e sim de precaução. O próprio Senhor Jesus nos
alertou sobre o perigo da preocupação, afirmando que, por
mais ansioso que alguém possa estar, não poderá acres-
centar, com isso, alguma coisa à própria vida (Mt 6:27). A
precaução, que me leva a fazer tudo de acordo com a vonta-
de de Deus, pode até trazer melhor qualidade de vida, mas
a preocupação, além de piorar, poderá encurtá-la.

Deixo para você neste início de um novo ano, uma séria
reflexão no versículo 17 do capítulo 6 de João, onde diz que
os discípulos, “entrando no barco, atravessaram o mar
em direção a Cafarnaum; e era já escuro, e ainda Jesus
não tinha chegado ao pé deles”.

Aqui o apóstolo João descreve a inquietação instalada
no barco em que eles estavam na travessia do mar. Além da
terrível escuridão, altas ondas avançavam sobre o barco que
balançava sob o forte vento.

Fiz questão de destacar o advérbio “ainda”  porque ele
dá a idéia de que poderia haver um atraso da parte de Je-

sus. Na verdade, vivemos  muito desconfiados de Deus em
momentos de dif iculdades. Vivemos uma espécie de
síndrome do “ainda”  cada vez que dependemos da ação
divina.

Mas, se realmente acreditamos na soberania de Deus,
deveríamos saber que ele nunca chega atrasado. Deus é
Senhor do tempo e não perde a hora. Sua graça e misericór-
dia estão rigorosamente sintonizadas com a Sua vontade
soberana e imutável. Podemos ter certeza, ao iniciarmos a
travessia deste novo ano, mesmo nos momentos mais difí-
ceis, que a nossa sensação de que Deus perdeu a hora,
nunca será verdadeira.

Deus não Perde a Hora

Quero fazer aqui
uma recomendação
especial  aos nossos
leitores para que procu-
rem adquirir o livro “O
Final  dos Tempos –
Glorioso Retorno”, es-
crito a quatro mãos por
Tim La Haye e Thomas
Ice. Tudo o que a Bíblia
revela sobre os aconte-
cimentos dos últ imos
dias,  organizado em
gráficos e ilustrações.

Tópicos

www.abbapress.com.br
E-mail: abbapress@abbapress.com.br
Tel/Fax: (11) 5686-5058 e 5686-7046

Pastor em Goiânia-GO, formado pela Universidade Bob Jones dos E.U.A.*

Ponto de VPonto de VPonto de VPonto de VPonto de Vistaistaistaistaista Pr. Rômulo Weden Ribeiro
rom@rombrazilbrtdata.com.br*

Pastor, jornalista e pós-graduado em Missiologia pelo CEM - Viçosa-MG*
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Uma das principais carac-
terísticas deste século é
a inconstância. O Auré-

lio define como Inconstante aque-
le que é mutável, variável. Ao con-
trário, define como constância a
qualidade daquele que é persis-
tente, perseverante. Ser constante
é ser estável, invariável.

Vivemos em um mundo onde
em nome da modernidade e da
tecnologia tudo é efêmero, incons-
tante.  Ser persistente e invariável
está fora de moda, principalmente
quando se trata de valores. Os va-
lores que este século ditam são
inconstantes. O que é hoje pode

Servir Ao Senhor Jesus Requer Constância
UM DESAFIO PARA O SALVO, UM ALVO A SER PERSEGUIDO.

não o ser amanhã. Infelizmente isto
tem afetado de maneira direta a
Igreja de Jesus Cristo.

As pessoas não SÃO, mas, ES-
TÃO casadas. Pelo menos até que
o tédio ou a incompatibilidade os
separe.

Já não TEMOS, mas, ESTAMOS
amigos. As amizades neste sécu-
lo estão condicionadas ao jogo dos
interesses e à relação do ganha-
ganha, f icando completamente
dissociada do compromisso da
doação e da entrega incondicio-
nais.

Há os que não SÃO, mas, ES-
TÃO membros da Igreja, e, só con-
tinuarão a ser se as circunstânci-
as lhes forem favoráveis, se seus
desejos forem satisfeitos e todas
as suas expectativas forem atendi-
das. Esquecem-se de sua condi-

ção de servo.
É óbvio que esses parâmetros

ditados pelo presente século são
contrários aos princípios da Pala-
vra de Deus.

A constância faz parte do cará-
ter de Deus. Servimos a um Deus
constante, que não muda, em quem
não há variação. A constância é de-
fendida na Bíblia. O Apóstolo Pau-
lo escrevendo aos Tessalo-
nicenses, no capitulo 1 verso 4 da
segunda carta declara: “a tal ponto
que nós mesmos nos gloriamos de
vós nas Igrejas de Deus,  á vista da
vossa constância  (destaque da
autora) e fé, em todas as vossas
perseguições e nas tribulações que
suportais”. Será que Deus tem se
alegrado conosco como Igreja e in-
dividualmente por nossa constân-
cia? O desejo de Deus é que seja-

mos crentes constantes.
Ainda em II Tessalonicenses

3:5 o Apóstolo Paulo movido pelo
Espírito Santo expressa o seguin-
te desejo: “Ora, o Senhor conduza
o vosso coração ao amor de Deus
e à constância em Cristo (desta-
que da autora)”. Essa constância
pode estar relacionada à nossa
expectativa quanto à volta de Cris-
to. Muitos são os salvos que per-
deram a visão dessa gloriosa pro-
messa e conseqüentemente, aban-
donaram a constância.

Por fim, em II Timóteo 6:11 o
Apóstolo nos exorta: “Tu, porém, ó
homem de Deus, foge destas coi-
sas; antes, segue a justiça, a pie-
dade, a fé, o amor, a constância
(destaque da autora) e a mansi-
dão”.

Que em 2006 possamos viver

de acordo com os parâmetros di-
tados por Deus e por sua Palavra e
não pelo mundo. Que um dos nos-
sos alvos possa ser a busca da
constância em Cristo, pois ela cer-
tamente nos ajudará a servir me-
lhor ao Senhor, à  Igreja e ao nos-
so irmão.

Que em todas as áreas da nos-
sa vida possamos ser
temperantes, respeitáveis, sensa-
tos, sadios na fé, no amor e na
constância...

• Maria Genaina de
Almeida Ribeiro Reder

e-mail: mgreder@flash.net.br
Membro da Igreja Batista

Bíblica de Vila São
Jorge em Guarulhos

Mestre em Educação,
Pedagoga e Professora.

No dia 26 de novembro de 2005 o missionário da
AMI, Pr. Odair Alves de Souza, pela graça de
Deus, realizou o culto de inauguração do auditó-

rio do Templo Batista Maranata no bairro 15 de Maio, Várzea
Grande-MT com capacidade para 80 pessoas.

O preletor foi o Pr. Peter Doollittle, da greja enviadora.
Irmãos de diversas igrejas da região se fizeram presentes
ao evento, atingindo cerca de 200 participantes, louvando a
Deus em, ações de graças pela vitória alcançada.

O Pr. Odair agradece a todas as igrejas do Brasil que o
apóiam financeiramente, pois mesmo sem ter ainda alcan-
çado o sustento ideal, essa etapa do projeto já foi vencida.

O trabalho do Templo Batista Maranata já alcança uma
boa freqüência em cada culto principal. Para contatos com o
missionário Odair: E-mail: prodair2005@hotmaiul.com, te-
lefone (65) 3692-4441.

Inauguração do Templo

Neste ano desejo trazer
um assunto que caberia
dentro do tópico TEOLO-

GIA DA GENEROSIDADE. Mas gos-
taria de pensar no povo de Deus, tan-
to no Antigo quanto no Novo Testa-
mento. Sim. Gostaria de olhar o povo
de Deus quando agiu generosamen-
te para com a causa divina no mun-
do. Junto a isso, atentar para os re-
sultados dessa ação. Minha inten-
ção, no entanto, não é exaurir o con-
teúdo bíblico sobre o assunto.  Afi-
nal de contas, a Escritura fala muito
sobre dinheiro. Para termos apenas
uma leve noção, o reino de Deus é
comparado com aquele homem que
vende tudo, e compra o campo onde
está a pérola de grande preço. O rei-
no divino é o lugar onde devemos
fazer o maior investimento – o inves-
timento de nossas vidas e tudo a que
isso se relaciona. Mas, porque cha-
mar o assunto do ângulo do povo de
Deus? Por que pensarmos na ge-
nerosidade como uma ANTROPO-
LOGIA DA GENEROSIDADE no povo
santo? A razão para isso é que va-

mos penetrar nas Escrituras, olhan-
do a reação do povo de Deus a gran-
de generosidade divina. Mas isso
não é excluir Deus.  Afinal, nós va-
mos penetrar na Palavra dele. En-
tão, olhando do lado divino, essa AN-
TROPOLOGIA DA GENEROSIDADE
é também uma TEOLOGIA DA GE-
NEROSIDADE. É uma palavra de
Deus sobre a Generosidade de seu
povo. O Dicionário Michaellis dá, en-
tre outras definições de generosida-
de, o sentido de liberalidade. Partin-
do disso, o mesmo dicionário diz que
o indivíduo generoso é alguém do-
tado de caráter nobre, alguém que é
liberal, ou benevolente.1  Então, o ho-
mem generoso é liberal com seus
recursos. No caso do homem de
Deus, ele é liberal com os recursos
que Deus bondosamente lhe dá em
sua grande generosidade. É interes-
sante ver que, em certo sentido, Je-
sus deu uma definição de generosi-
dade. Em Lc 6.37-38, Jesus diz o
seguinte:

“Não julgueis para que não sejais
julgados; não condeneis, e não
sereis condenados; perdoai, e
sereis perdoados; dai, e dar-se-vos-
á; boa medida, recalcada, sacudida,

transbordante, generosamente vos
darão; porque com a medida com
que tiverdes medido vos medirão
também.”

Jesus está falando da generosi-
dade com que um indivíduo será tra-
tado de um lado ou outro. É claro
que Jesus está falando da atitude
de condenar, julgar e perdoar. Se
você for generoso e não fizer isso,
você receberá boa medida disso.
Mas se eu for generoso na conde-
nação, julgamento e falta de perdão
indevidos, então eu receberei medi-
da - boa, calcada, sacudida e trans-
bordante. Podemos dizer que essa
medida se aplica à generosidade do
povo de Deus na hora de doar. A ge-
nerosidade deve ser boa medida,
calcada, sacudida e transbordante.
Citando Jesus mais uma vez. Em Mt
6.3-4, ele disse o seguinte:

“Tu, porém, ao dares a esmola,
ignore a tua esquerda o que faz a tua
direita; para que a tua esmola fique
em secreto; e teu Pai, que vê em
secreto, te recompensará”.

Jesus está dizendo que a gene-
rosidade será recompensada por
Deus. Deus não esquecerá o fiel
generoso que faz suas ações em

resposta a seu temor, ou reverência
a Deus, e não com o intuito de pare-
cer generoso diante dos homens.
Talvez você esteja se perguntando:
Qual o valor desse assunto para
mim, hoje? Há três valores, e com
esses valores eu quero também
estabelecer meus propósitos com
estes artigos em 2006. Primeiro  – a
Igreja de Cristo tem sofrido duro
combate com a Teologia da Prospe-
ridade em suas multifacetadas for-
mas, a qual leva a Igreja a pensar
que ela deve dar sempre pesando
em receber. O contribuinte passa a
ser credor de Deus, não um que deve
a Deus. Então, que quero estabele-
cer a generosidade como resposta
a uma generosidade muito maior re-
cebida de Deus.

Segundo  – porque a maioria
das igrejas, quando fazem campa-
nhas para levantar fundos, logo
pensam em bazares, comida e be-
bida. Poucas levam em conta a
necessidade do desenvolvimento
do espírito de graça no dar sem
pensar no que vai receber. A ques-
tão aqui é que provavelmente to-
dos nós sejamos contra aqueles
que fustigam seus membros para

tirar dinheiro dos fiéis, no entanto,
dão um jeito de retirar dinheiro dos
crentes por meio de almoços, ba-
zares, etc., em lugar de pensar
numa Teologia da Graça que moti-
ve seus membros a dar, sem pen-
sar em receber comida, brincos,
roupas, e tudo mais.

Terceiro  – levar em considera-
ção que a motivação para dar deve
estar no Deus que nos é gracioso, e
não naquilo que vamos receber por
dar. É claro que Deus prometeu aben-
çoar o fiel generoso. Mas isso não
deve ser nossa motivação central. Se
Deus nos criou para sua glória, a
nossa generosidade não deve ter
outro alvo maior que o próprio Deus.
Quando o centro de nossa atenção
volta-se para o próprio homem que
doa, nós desviamos nossos olhos
do ponto que Deus deseja que
foquemos.

Podemos resumi r  ass im –
Deus deseja que seu povo seja
generoso. Com quê? Com sua
obra. Povo de Deus generoso re-
flete a grandeza de seu Deus. En-
tão, minha expectativa que é você
seja desafiado a agir generosa-
mente com a causa do Mestre.

AGenerosidade do Povo de Deus nas Escrituras

Fachada Principal
Grupo musical em apresentação no culto

TEMPLO BATISTA MARANATA

Teologia da Generosidade Pr. Pedro Evaristo C. Santos
diretoria@sebarsp.org.br*

Pastor em São Paulo-SP - Diretor Acadêmico do SEBARSP*
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Por que precisamos
ter pai? Qual o va
lor dos pais para os

filhos? O que se espera de
um pai? Estas perguntas in-
troduzem o último parágrafo
do capítulo 4 de 1 Coríntios.
O apóstolo Paulo neste ca-
pítulo havia se apresentado
como mordomo e servo, mas
nos versículos 14 a 21, ele
mostrará o terceiro sinal es-
sencial de uma liderança que
promove a unidade na igre-
ja.

Paulo muda o tom de
suas  palavras. Até o verso 13,
ele estava sendo muito duro
com os irmãos, mas sua in-
tenção não era envergonhá-
los e sim, admoestá-los
como a filhos amados. Ele
afirma que não se considera-
va simplesmente um
paidagõgo (preceptor, instru-
tor) - o escravo responsável
pela educação das crianças
– mas supunha ser um pai
espiritual para aquela igreja,

Uma Igreja Unida em Cristo Vive
Harmoniosamente Com Seus Líderes

pois os tinha gerado.
 Se um dos sinais essen-

ciais para a liderança da igre-
ja é ser “pai”. Que tipo de pai
o rebanho de Jesus precisa
ter para crescer bem alimen-
tado e unido?

 Primeiro, precisa ter O
PAI COMO MODELO (v.16) . O
ditado que o apóstolo queria
usar para aquela igreja era:
“Tal pai, tal filho!”. Quando
Jesus veio ao mundo, ele
quis nos salvar, mas tam-
bém nos deixar um exemplo
de como viver (1 Pe 2.21). Ele
deixou para os pastores um
legado onde fossem um
modelo para os fiéis (1 Tm
4.12).

 A igreja precisa encon-
trar seus modelos de vida
cristã em seus próprios líde-
res. Um povo sem
referenciais estará entregue
a todo tipo de erros, e su-
cumbirá com mais facilida-
de. Como igreja, o povo de
Deus deve seguir os passos

de seus pastores, mas caso
isto não seja possível, então
que ela seja bíblica e o aju-
de a ser um modelo.

 Segundo, precisa ter O
PAI COMO EDUCADOR (v.17) .
O ditado que agora o após-
tolo queria usar para aquela
igreja era: “Faça o que eu
digo, e faça o que eu faço!”.
Normalmente é: “Faça o que
eu digo, mas não o que eu
faço!”. No entanto, uma igre-
ja que precisa de modelos,
trata-se de um povo que ca-
rece de ensino sobre o ca-
minho de Jesus (Cl 1.28-29).
O pai como educador foi
dado à igreja para aperfei-
çoa-la na santificação e de-
senvolve-la no serviço para
alcançar a edificação do Cor-
po de Cristo (Ef 4.11-16).

 A igreja precisa dessa
edificação, e este é o papel
do pastor.  Todo pastor deve
ensinar consistentemente e
biblicamente seu rebanho
afim de conduzi-lo à seme-

lhança com Cristo, além de
torna-lo produtivo. Como igre-
ja, o povo de Deus deve se
submeter ao ensino de seus
pastores, mas caso isto não
seja possível, então que ela
seja bíblica e o ajude a ser
um mestre.

 Terceiro, precisa ter O PAI
COMO DISCIPLINADOR (v.18-
21). O ditado agora era bíbli-
co, “o que retém a vara abor-
rece seu filho, mas o que o
ama, cedo lhe disciplina” (Pv
13.24). Paulo sabia da impor-
tância em corrigir os erros dos
irmãos, e por isso, não se
absteve de sua responsabili-
dade, muito menos fez média
com aquela igreja.

 Certa vez, um pai, deu
um castigo ao seu filho: Dor-
mir no sótão. Lá pela meia
noite o pai foi ver como o fi-
lho estava e o encontrou com
os olhos arregalados. Assim
que viu o pai, o garoto disse:
- “Me perdoe, papai. Deixe-
me dormir na minha cama?”.

– “Não, filho” – disse o pai –
“o castigo não pode ser alte-
rado. Você vai passar a noite
aqui;  mas eu vou dormir
com você”.

 Apesar de eu não ser
adepto  desse tipo de casti-
go para filhos, pois entendo
disciplina como restauração
e não punição, gosto de pen-
sar na presença do pai como
determinante para o cresci-
mento dos filhos até no mo-
mento de disciplinar.

 A igreja precisa de disci-
plina, e este papel deve ser
exercido pelo pastor, que foi
revestido de autoridade. A
disciplina faz parte do pro-
cesso de aprendizado (Hb
12.4-11) e portanto, deve ser
valorizada tanto pelo pastor
quanto pelas ovelhas.

 Queridos irmãos, duran-
te estes três últimos artigos
baseados no capítulo 4 de 1
Coríntios, vimos que uma

igreja para andar unida em
Cristo precisa de líderes fi-
éis a Deus; que amem seu
rebanho; e que dediquem
suas vidas para apascentá-
lo. Mas também cabe desta-
car que a igreja deve sub-
missão à sua liderança (Hb
13.17). Quando os dois la-
dos cumprem com seu pa-
pel,  vemos então uma
edificação na igreja que pro-
duz frutos dignos do nome de
nosso Mestre.

 Stephen Covey disse: “A
força de um chefe vem da
administração que ele des-
perta, e não do medo que ele
inspira”. A igreja não precisa
temer seu pastor, porque ele
deve viver como um pai para
seu rebanho. O pastor não
deve ameaçar sua igreja,
porque ela deve ser vista
como uma filha amada. Esta
é a força de uma igreja uni-
da em Cristo!

A foto mostra o casal, Pr. Efraim de Sousa Rosa
e a esposa Helena Schlatter Rosa que parti-
ram para a glória com um ano de espaço entre

um e outro. Irmã Helena no dia 18 de novembro de 2004
e Pr. Efraim no dia 15 de novembro de 2005. O casal
serviu o Senhor durante muitos anos através do ministé-
rio nas Igrejas Batistas Bíblicas e deixou 3 filhos casa-
dos e seis netos.

Foto Notícia

O Pr. Calvin Gardner, distribui diversos materiais
de origem batista fundamentalista através da
Imprensa Palavra Prudente em Presidente Pru-

dente – SP.
São livros, livretos e folhetos sobre diversos assuntos

relevantes para os pastores e igrejas. Entre estes materiais
estão os dois mais recentes lançamentos: Do Pr. Gilberto
Stéfano, de Marília – SP, “A Origem dos Batistas, dos Católi-
cos, dos Protestantes e dos Pentecostais” e o livreto a com-
pilado pelo Pr. Calvin Gardner, “Lar Doce Lar”, contendo qua-
tro palestras de senhoras para senhoras.

Outras publicações distribuídas são: O Rasto de San-
gue deJ.M. Carroll, e dois CD’s contendo centenas de estu-
dos bíblicos, livros e várias versões da Bíblia.

Para obter maiores informações visite, na Internet, o site:
www.obreiroaprovado.com, ou escreva para: Pr. Calvin
Gardner, Rua Prof. Orlando M. Amaral, 181 – Jardim Vale
Verde, CEP 19.065-745 – Presidente Prudente – SP, telefo-
nes (18) 3906-5585 e 8124-7153.

Palavra Prudente

O REGISTRO DA ATA DA ASSEMBLÉIA PODE TER VÁRIAS FINALIDADES.
EXEMPLO UM: REGISTRAR O NOVO ESTATUTO OU ESTATUTO REFORMADO.
EXEMPLO DOIS: REGISTRO DA NOVA DIRETORIA OU SOMENTE DO NOVO TESOUREI-

RO PARA ATENDER EXIGÊNCIA DO BANCO, NA ABERTURA OU MUDANÇA DA ASSINATU-
RA DA CONTA CORRENTE BANCÁRIA.

É BOM ALERTAR QUE OS CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
DO PAÍS ESTÃO CADA VEZ MAIS ORGANIZADOS E PADRONIZADOS NAS  EXIGÊNCIAS
DOS DOCUMENTOS PARA REGISTRO.

GERALMENTE EXIGEM OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 
• EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL – 2 VIAS ORIGINAIS ASSINADAS

PELO PRESIDENTE;
• ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL – 2 VIAS DATILOGRAFADAS E ASSINADAS PELO PRESI-

DENTE E SECRETÁRIO, COM FIRMA RECONHECIDA DO PRESIDENTE;

Registro da Ata da Assembléia.

• LISTA DE PRESENÇA DOS MEMBROS CIVILMENTE CAPAZES CONTENDO: NOME COMPLETO, ASSINATURA E NÚME-
RO DO RG.

• NOVA DIRETORIA (SE FOR O CASO), RELAÇÃO DOS DIRETORES CONTENDO: FUNÇÃO DO DIRETOR, NOME, PRO-
FISSÃO, NÚMERO DO RG, CPF, ENDEREÇO, SOLTEIRO/CASADO.

DUAS VIAS DO ESTATUTO - SE FOR O CASO DE REGISTRO DO ESTATUTO OU REFORMA DO ESTATUTO EXISTENTE.

Martinho L. Névoa

“Vinde a mim.. .  e
encontrareis descanso para
as vossas almas.

Mateus 11: 28,  29

Arthur Gordon disse
que: “não há nada mais fá-
cil do que proferir palavras,
mas também nada é mais
difícil do que vivê-las dia
após dia.”

Como é fácill para
nós, aconselhar
um irmão, um

amigo, dizer-lhes  que dei-
xem tudo nas mãos do Se-
nhor,  que conf iem em
Deus.É como se nós , es-
tando pisando solidamen-
te em terra firme, vemos
nosso irmão numa peque-
na tábua em al to mar e
achamos que ele tem a obri-

gação de ter fé, de crer que
não vai cair. Mas quando o
vendaval passa por nossas
cabeças é a Palavra de Deus
e não nossas palavras que
vão firmar nossos pés.

Se não aprendemos
com nossas dores, com nos-
sas dificuldades , então não
aprenderemos nunca. Se
não passarmos por  mudan-
ças  nas tempestades é por-
que não conseguimos ver a
mão de Deus no meio delas.

O Senhor está pronto a
cumprir  em nós suas pro-
messas, a nos sustentar
durante a caminhada, mas
temos de fazer a nossa par-
te. É preciso nos colocarmos
de pé e prosseguir, mesmo
entre os espinhos, mesmo
com obstáculos, o importan-
te é avançar.

Lá na frente o Senhor
está preparando o lugar de
descanso, nos guiando para
as águas tranqüilas como o
salmista Davi proclama no
Salmo 23:2.

Normalmente  na hora da
tempestade nós tentamos
nos esconder no porão do
navio ( como Jonas). Procu-
ramos fechar os olhos, ten-
tando não sermos vistos,
mas o Senhor nos joga em
alto mar, bem no meio das
ondas e nos faz passar pela
dor para nos fazer crescer e
nos dar a oportunidade de
pisar em terra firme outra vez
, de,  finalmente, descansar.

Nestes momentos
queremos que o mundo gire
em torno de nós. Queremos
respostas de Deus agora,
quando , quase sempre , o

Senhor está dizendo –“Es-
pere um pouco” E é preci-
so parar  para refletir e
descansar no Senhor. “Ele
nos faz repousar em pas-
tos verdejantes “ enquanto
a Sua Palavra nos alimen-
ta e a Sua Presença nos
conforta. “A minha presen-
ça irá contigo para te fazer
descansar.”Ex. 33:11.

Há um trabalho a
ser realizado em nós . É
preciso corações corajo-
sos para acreditar , mes-
mo sem ver do outro lado ,
esperar no Senhor e des-
cansar.

Prossigamos ir-
mãs. Há de chegar o dia do
descanso, de äguas tran-
qüilas

Até lá sejamos f ié is
cumpridoras da Palavra.

Descanso na provação ...é possível?

Pastor em Guarulhos – SP.  Diretor Acadêmico do SBB Emaús*

Graduada em Letras e Diretora do Sesi - Batatais - SP*
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A Nova Geração de
Folhetos Evangelísticos

Produzir folhetos que visem a propagação do evangelho será sempre o nosso compro-
misso. Folhetos que sejam verdadeiros instrumentos de evangelismo e fonte de transfor-
mação de vidas.

Por que Contribuir
para Missões?

Dias 8 a 11 de dezembro de 2005, a Igreja Batista
Bíblica Monte Sião em Simões Filho-BA, realizou
uma série de conferências missionárias tendo

como preletor o Pr. Carlos Alberto Moraes, Diretor de Mis-
sões da AMI.

A Igreja, liderada pelo Pr. Edson do Sacramento, partici-
pa do sustento de seis projetos missionários em Sinop-MT,
Junqueiro-AC, Camaçari-BA, Cuiabá-MT, Maceió-AL e man-
tém sua própria missionária, Mariene do Sacramento San-
tos em Pesqueira-PE.

Além das conferências, a IBBMS, realizou no dia 10, sá-
bado, a formatura do Instituto Batista Bíblico da Bahia com 3
formandos, Adailton Jesus Soares, Fábio Reis dos Santos
e Jeane Alves de Lima. No total entre as 4 unidades  do
Instituto, Cabula, Simões Filho, Camaçari e Paripe, o ano
de 2005 teve 68 alunos e 21 professores. O diretor é o Pr.
Milton França. A cerimônia de formatura teve o Pr. Edson
Sacramento como dirigente com participações dos pasto-
res, Milton França, diretor, Humberto Vieira, na abertura. O
preletor e paraninfo foi o Pr. Carlos Alberto Moraes.

Dá-me mais Graça
Senhor !  Faci l
mente eu me per-

co no mundo dos Homens,
nos labirintos da religião,
nos tradicional ismos
denominacionais que acres-
centam fardos às minhas
costas e me impedem de ver
o surpreendente Mestre atu-
ando.

Quero despertar a crian-
ça adormecida em mim.
Aquela infância espiritual de
confiar mais,  de entregar-me
mais, de ter o coração infla-
mado pelas coisas de Deus,
sem deixar-me embaraçar
por aqueles que me atrapa-
lham de chegar mais perto
do Senhor.

Livra-me da contamina-
ção da mentalidade do “pro-
feta velho”, gente que se tor-
na muito rígida, fomentado-
res de assembléias tensas
nas igrejas, “filhos birrentos”
que fazem questão de brigar
pelas suas opiniões pesso-
ais e não acatam uma deci-
são diferente da sua.

Não quero  me desgas-
tar com longas reuniões  da
diretoria, divergências de
opiniões administrat ivas
acerca das nossas “cercas”,
critérios para isso e aquilo.
Delegarei isso para homens
mais capacitados do que eu.
Pastor precisa ter cheiro de
ovelha e não de tinta Suvinil.

Longe de mim a mentali-
dade do “dragão de igreja.”
Gente como o irmão do filho
pródigo, não transformado
pela graça, insensível, não
celebra o crescimento da
Famíl ia,  nem a  paixão
missionária;  pelo contrário,

 Hudson S. Batista

“Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece”
Filipenses 4:13

é míope, avesso às novas
metodologias.  Preciso apro-
ximar-me dos anciãos de
verdade, veteranos na fé,
sábios, pois diferentemente
dos “conselheiros de
Roboão,” sabem advertir-me
dos perigos dos falsos mes-
tres e apontar meus exces-
sos.

Quero de volta a leveza
da liberdade cristã e não as
manias eclesiást icas:
liturgias pesadas, hinos an-
tigos com letras que não en-
tendo ou aqueles atuais;
fraquíssimos em teologia,
apego excessivo a Estatuto
e Regimento Interno, a proi-
bição de expressar o sorri-
so, o contentamento e o
aplauso ao Todo-Poderoso.

Preciso cuidar para não
extinguir a minha esponta-
neidade, o sorriso puro e a
sinceridade do coração. Es-
tou farto da amabi l idade
disfarçada, dos
maneir ismos aprendidos,
das frases de efeito e dos
relacionamentos mecâni-
cos. Philip Yancey, você tem
razão: Deus ama as pessoas
autênticas e não as pessoas
“boas.”

 Se Deus não suporta as
solenidades  associadas à
iniqüidade e diz que está can-
sado de as sofrer (Isaias 1),
por que não podemos culti-
var a singeleza de coração,
o quebrantamento, as recon-
ciliações entre o ofendido e
o ofensor, o suprimento de
recursos ao irmão desem-
pregado,  um ministério es-
pecial para atender pesso-
as separadas, viúvas e ór-
fãos?

Quero ser zeloso, mas
não para amordaçar quem
pensa diferente de mim. Je-
sus amava pessoas e não
denominações. Ele morreu
para salvar perdidos  e não
instituições. Ele deu a vida
pela  Igreja,  pecadores,
transformados em novas cri-
aturas para testemunharem
às nações.

Não abro mão da essên-
cia: salvação pela graça,
morte expiatória e ressurrei-
ção de Cristo, segunda vin-
da, inspiração e inerrância
das Escrituras. Com essa
perspectiva, quero olhar o
mapa missiológico sem o
preconceito vão de limitar o
Senhor da Seara aos pou-
cos trabalhadores da minha
denominação. Diferente-
mente de nós, Deus é pes-
soal e ao mesmo tempo
interdenominacional.

Amo muito àqueles do
meu núcleo, mas não posso
esquecer: Jesus era amigo
de publicanos e pecadores.
É fácil gostar dos iguais, dos
que usam as mesmas rou-
pas e conhecem o nosso di-
aleto evangeliquês, contudo
Deus ama aquele casal
briguento da minha rua, a tri-
bo do piercing, o homosse-
xual desorientado, o alcoó-
latra desacreditado. Senhor
ajuda-me a ser acessível!

Vou dar mais valor ao
canto dos pássaros de ma-
nhã. Eles não acordam an-
siosos nem desesperados
para cumprirem a agenda.
Simplesmente louvam e
manifestam gratidão ao cri-
ador com uma espontanei-
dade incrivelmente natural.

Olharei mais nos olhos
dos meus parentes. Pela fé
os contemplarei como can-
didatos ao céu e não os ro-
tularei como “pessoas que
não tem jeito” . Eles carre-
gam o meu DNA e fazem
parte da minha história. Não
quero que tenham ciúmes
da igreja, pelo contrário, es-
forçarei para que vejam a
comunidade evangél ica
transformando-me num ser
humano melhor.

Demonstrarei mais grati-
dão àqueles que contribuí-
ram para moldar o meu ca-
ráter, velhos amigos, amigos
dos meus pais, primos pre-
sentes, antigos professores,
vizinhos participativos... Car-
rego-os no lado esquerdo do
peito, como disse Paulo: tra-
go-os no coração.

Sonho com uma igreja
brasileira amadurecida; ab-
negada no amor, operosa na
fé e firmada na esperança.
Sonho com uma igreja
biblicista, relevante, despro-
vida de imposições culturais,
mas com o jeito brasileiro de
ser, louvando a Deus, e con-
tando com a simpatia de
todo o povo.

Estou cont inuamente
aprendendo. Buscarei mais
Cristovisão do que
Cosmovisão. Jesus veio
cheio de graça e de verda-
de. Ele chegou para quebrar
os paradigmas dos fariseus,
cheios de rigidez e de hipo-
crisia. Infelizmente o fermen-
to farisaico  tem poluído a
dádiva da graça, mas o alvo
de Deus é que sejamos con-
forme á imagem de seu Fi-
lho.

Formatura e
ConferênciaMissionária

Somente a Graça!

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

*

Os formandos Fábio, Jeane e Adaílton

Na maioria das vezes que ouvimos a citação des-
te texto ele  está sendo aplicado fora do seu con
texto. É muito usado em situações onde as difi-

culdades estão presentes.
Mas quero aplicá-lo na grandeza do seu contexto.

(Filipenses  4:10-19).
Paulo diz exatamente o seguintes: Eu e o Senhor Jesus

Cristo podemos fazer a obra de missões. Ele estava muito
alegre por ver o amor e o interesse da igreja de Filipos em
contribuir para a obra.

Devemos ter sempre vivo em nossa memória estas ver-
dades: Deus sem mim e você sempre será a Todo Podero-
so DEUS. Eu e você sem DEUS não somos nada.
Concluimos, então que Deus não precisa de nada que ve-
nha de nós, inclusive o “nosso dinheiro”.

Com estas declarações podemos entender coisas ele-
mentares e fundamentais como: Contribuir para a obra
missionária é um grande privilégio que DEUS nos concede.
A nossa promessa de fé para missões não é apenas um
compromisso financeiro e religioso que temos que cumprir
todos os meses.

O próprio nome diz: promessa de fé (então subentende-
se que é  aquilo que esperamos e a prova daquilo que ainda
não podemos ver), Hebreus 11:1.

Então podemos nos questionar: Quanto tenho prometi-
do para missões? E agora com a minha resposta posso
concluir também qual o tamanho da fé que tenho deposita-
do em DEUS com relação à obra de Missões, Hebreus 11:6.

Pense nisso:  Se hoje você é um salvo em Cristo Jesus,
e faz parte da família de Deus você foi alcançado e redimido
pelo Sangue de Cristo através da obra de Missões direta ou
indiretamente.

Quero relatar o testemunho de um missionário que eu
conheço: “Se algum dia acontecesse de eu receber uma
herança significativa, acredito que muitos irmãos e igrejas,
que não entendem a obra de missões cortariam de imedia-
to o meu sustento”.

E então faço a pergunta novamente: porque você contri-
bui para Missões?

Espero de todo o coração que seja por amor a DEUS e a
sua obra.

 Membro da IBC de Dourados/MS, formado em Teologia
pela Escola Batista Teológica de Dourados/MS, Formado
em Capelania Hospitalar pelo Seminário Teológico Batista
Ana  Wollerman, Curso de extensão da UFMS, Acadêmico
em Administração de Empresas.

*

Pastor em São Paulo-SP - Bacharel em Teologia e licenciado em Letras*
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Formatura
No dia 10 de dezembro de 2005

o Seminário Batista Bíblico Emaús
realizou a formatura de 5 dos seus
alunos, todos já encaminhados
para o ministério: Walmir Quares-
ma, Jader S. Machado Neto, Mércia
B. Tr indade Machado, Paulo
Henrique Tavares e Alexandrre
Martins Acosta. O paraninfo foi o Pr.
Benedito Juliares, Mestre de Ceri-
mônia, Pr. Walace S. Juliares e ora-
dor da turma, Paulo  Henrique
Tavares, O culto de formatura contou com a participação do
coral da Igreja Batista Bíblica do Calvário de Campinas-SP
e do Quarteto Cantores da Paz, além da presença de diver-
sos pastores, tanto do corpo docente como das igrejas dos
formandos.Matriculas abertas para 2006 com Pr. Walace,
sbbemau@aol.com, ou pelo telefone, (11) 8256-7210.

CABB
No dia 15 de novembro de 2005 a CABB Comunhão de

Adolescentes Batistas Bíblicos da Bahia comemorou 13
anos realizando um encontro em Simões Filho-BA, na Igreja
Batista Bíblica Monte de Sião. Além da igreja hospedeira
participaram as igrejas: IBB Salém, Nova Canaã e Congre-
gação da Ilha. O preletor foi o Pr. Humnbeto Vieira da IBB
Salém, Salvador-BA. A CABB tem realizado anualmente, en-
contros periódicos nas igrejas e um acampamento.

Jaboticabal-SP
O casal de missionários, Pr. Daniel Sousa e Vanessa,

está com ânimo renovado no trabalho de implantação de
uma igreja batista fundamentalista em Jaboticabal-SP. An-
tes mesmo do início formal do trabalho, diversas pessoas
já foram salvas e muitas portas estão sendo abertas. Pr.
Daniel já visitou mais de 70 igrejas e pede as orações dos
irmãos para que possa alcançar o sustento ideal para se
dedicar ao ministério.

HCJB
O missionário Evi lázio A Souza, trabalhando na re-

gião de Sena Madureira-AC, real izou em 2005 quatro
g randes  v i agens  pe los  r i os  Pu rus ,  Cae té ,  I aco  e
Macanã, recebendo muitas bênçãos e alcançando ex-
celentes resul tados na obra.Um dois pr incipais t ra-
balhos envolveu a distr ibuição de rádios pré-sintoni-
zados na emissora HCJB, A voz dos Andes, o que co-
loca o povo r ibeir inho em contato com a mensagem
da  Palavra de Deus, principalmente aqueles que não
podem ler. Mais de trezentas famíl ias foram benefici-
adas com o projeto

Rocha Eterna
O missionário Joel Ribeiro dos Santos da Missão Rocha

Eterna, completou seu primeiro ano de trabalho no Rio Gran-
de do Sul  somando bênçãos. A evangelização na penitenci-
ária Feminina Madre Pelletier já alcançou 200 senhoras
depois de dez meses de contato freqüente com as prisio-
neiras. Agora o trabalho já foi iniciado, também, no Presídio
Central de Porto Alegre, o segundo maior em população
carcerária da América Latina, com capacidade para 1.700
presos e abrigando cerca de 3.800. Mais de 70 pessoas já
foram alcançadas.

Paudalho-PE
O casal Juarez e Musa Peixoto, missionários da MNTB,

continua atuando em Pandalho-PE no Instituto Bíblico e Mis-
sionário Macedônia. Juarez está fazendo o curso bíblico e
Musa está lecionando português. Além disso, o casal  ajuda
o trabalho de evangelismo de uma Igreja Batista em
Araçoiaba-PE.

Nova igreja
Nos dias 20 a 22

de janeiro de 2006
acontecerá uma série
de conferências de
inauguração da Igre-
ja Batista da Vitória
em Paulínia-SP, muni-
cípio com 80 mil ha-
bitantes. A nova igre-
ja está  localizada no
Bairro Bom Ret iro
com 15 mil pessoas.
O fundador é o missi-
onário Bob Gilley Jr e
o endereço é, Rua
Vicente Martins Cam-
pos, 42 (Antiga Rua
10), Bairro  Bom Retiro, CEP-13.140-000 Paulínia-SP.

Site : www.ibvitoria.com, telefone (19) 3888-2498

Sã Doutrina
Está de volta, a Revista Apologética Cristã, “Sã Doutri-

na”, publicada por Marcos Antonio Freire Martins. A revista
foi suspensa por algum tempo e em seu lugar circulou o
jornal A Resposta Fiel (posteriormente chamado “Sã Doutri-
na). Para receber a revista e fazer sua assinatura, entre em
contato pelos endereços: www.sadoutrina.cjb.net, E-mail
sadaoutrina@gmail.com, ou : marcosafmartins@ig.com.br,
ou pelo correio: Praça Gerson Sales,4- 1º Andar- Bairro Alton
Maron, CEP45045-020, Vitória da Conquista-BA, telefone (77)
8807-0109.

Retiro de Pastores

Dicas de LeituraDicas de LeituraDicas de LeituraDicas de LeituraDicas de Leitura

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

As reservas devem ser feitas diretamente com Paula, das 09 às 17 horas de se
gunda a sexta-feira pelo Fone/Fax (51) 3266-4768 ou pelo E-mai l :
sbf.paula@terra.com.br. A reserva só será confirmada mediante depósito anteci-

pado da primeira diária. O depósito deve ser feito na conta da Igreja Batista Fundamental
(CNPJ 95.217.121.0002-87) no Bradesco, Agência 3419-3, Conta Poupança 8152-3.

Enviar o comprovante de depósito por fax, e-mail ou para o endereço postal: Rua Profes-
sor Emílio Meyer, 60, Vila Conceição, CEP 91.920-740, Porto Alegre-RS.

Opções para Hospedagem
1- Hotel Plaza São Rafael (www.plazahoteis.com.br)
Apto. Stander Sgl. R$184,00 + 10% de serviço. Apto. Stander Duplo (2 camas) R$ 209,00

+ 10% de serviço.
2- Hotel Plaza Porto Alegre (www.plazahoteis.com.br)
Apto. Luxo sgl R$140,00 + 10% de serviço. Apto. Luxo Duplo (2 camas) R$161,00 + 10%

de serviço.
2- Adesbam (www.adesbam.com.br)
3- Diária por pessoa R$25,00 em camas beliches. Quartos com TV, ar condicionado,

frigobar, roupas de cama e banheiros privativos.
Para as três opções, incluso o café da manhã.

Dias 26  e 27 de dezembro aconteceu o primeiro Retiro
de Pastores da Região Nordeste do Estado de S.Paulo no
Recanto Areté, Franca-SP. O grupo foi pequeno, neste pri-
meiro encontro que serviu de base para o planejamento do
próximo que deverá acontecer  nos dias 3 a 7 de julho de
2006. Este retiro, que é exclusivo para pastores e obreiros
que estejam na liderança de  igrejas ou congregações rece-
beu o nome permanente de “Um Lugar à Parte”, baseado no
texto de Marcos 6:31.

Missões Judaicas
No dia 10 de dezembro último aconteceu o culto de ações

de graças e entrega dos certificados aos formandos do Cur-
so de Missões Judaicas 2005 da Missão Brasi le ira
Messiânica na IPUM, São Paulo-SP. O paraninfo da turma foi
Darci Ghirello Corrêa e a oradora dos formandos, Andréa
Fernandes C de Andrada. Foram 5 formandos e 6 partici-
pantes. A mensagem foi proferida pelo diretor do curso, Pr.
Yon Morato F da Costa. O Curso de Missões Judaicas
módulos) será ministrado em Fortaleza-CE (segunda fase)
e em Campinas-SP. Matrículas abertas para 2006:
mbm@mbm-sp.com.br. Acesse o site: www.mbm-br.com.br,
telefone(11) 5574-8438 com Fábio Amarante.

Últimas  Informações
* Dias 2 a 5 de novembro de 2006, as igrejas batistas

fundamentalistas do Pará realizarão o II Congresso missio-
nário daquela região.

* O TBM de Goiânia-GO, liderado pelos pastores: Rômulo,
Luizmar e Sival comemorou 12 anos realizando conferênci-
as proféticas nos dias 25 a 27 de novembro de 2005. O
preletor foi o pastor norte-americano, Dr. Roger Peterson.

* Em 2006 a Igreja Batista Bíblica em Vila São Jorge,
Guarulhos-SP, liderada pelo Pr. Walace S. Juliares, come-
morará 40 anos.

Em Seus Passos que
Faria Jesus?

Charles M. Sheldon
United Press

www.hagnos.com.br
tel (11) 5668-5668

De volta ,o clássico que
marcou uma geração

desafiando os cristãos
a seguirem os passos

de Jesus em toda e
qualquer situação.

Descompl icando as
Profecias de Daniel
Arno Froese
Actual Edições
www. chamada.com.br
Tel (51) 3241-5050
Já ficou conhecido dos
lei tores brasi le iros,  o
estilo ágil e direto com
que Arno Froese aborda
os temas profét icos.
Confira!

A Arte de Virar o Jogo
No Segundo Tempo da

Vida
Bob Buford

Editora Mundo Cristão
www.mundocristao.com.br

Tel(11)5668-1700
Se você deseja que

sua história faça mais
diferença no mundo
daqui para a frente,

então lembre que virar
o jogo é uma arte.

Famílias Fortes,
Igreja Fortes

Wayne Grudem
Dennis Rainey

Editora Vida
www.editoravida.com.br

Tel (11) 6618-7000
Este livro vai ajudá-lo

a enfrentar os
desafios e aproveitar

as oportunidades
para ministrar às

famílias.

Voltar do Abismo
René Kruger
Editora Sinodal
www.editorasinodal.com.br
Tel (51)3590-2366
Neste livro, o autor faz
uma abordagem
pastoral do alcoolismo,
como fruto de 24 anos
de trabalho prático.

A Família Segundo o
Propósito de Deus

Harm Wilts
Depósito de

Literatura Cristã
www.literaturacrista.com.br
deposito@literaturacrista.com.br

Este livro apresenta,
em seus 18

capítulos,
proveitosos estudos
de casais e famílias

da Bíblia.

Increva-se para o Congresso

Pr. Bob Gilley Jr.

Pastores participantes do evento
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Duas áreas de estudo estão en-
volvidas diretamente na pregação
da Palavra de Deus: a

hermenêutica e a homilética. Ocorrendo
descuidos nestas matérias o dano na men-
sagem será inevitável. Também é fato que a
fidelidade, o zelo, a dedicação, e a pureza
na transmissão do conhecimento Divino
devem fazer parte da convicção de todo men-
sageiro do Senhor. Acontece, porém, que
muitas vezes o pregador, mesmo bem in-
tencionado, fere a mensagem santa por
inobservância de princípios elementares
das disciplinas relacionadas.

A correta interpretação das Escrituras
deve ser a preocupação primordial de todo
homem que chega ao púlpito, pois estará
representando o Criador enquanto desem-
penha o papel de pregador. Nesta área, te-
mos como principal “pecado” a utilização da
interpretação alegórica do texto Bíblico, onde
o pregador procura o sentido oculto, obscu-
ro, forçado da passagem abandonando o
sentido literal e evidente do texto. Em outras
palavras, a interpretação alegórica é fruto da
criação e da imaginação do intérprete, mas
certamente não dos desígnios de Deus.

A história revela grandes catástrofes ocor-
ridas em virtude da utilização da interpreta-
ção alegórica. Alguns pais da igreja, Cle-
mente de Alexandria e Orígenes, por exem-
plo, conforme relatado por Roy B. Zuck, em A
Interpretação Bíblica, se enveredaram pelo
caminho da alegorização. Clemente ensina-
va, entre outras, que a proibição mosaica de
comer porco representava a ânsia impura
pela comida. Orígenes pregava que a arca
simbolizava a igreja e Noé, Cristo. As con-
seqüências desta escola de interpretação
se revelaram maléficas à causa do Senhor
e produziram um constante distanciamento

das Escrituras.
Infelizmente, o uso da interpretação ale-

górica nos púlpitos ainda se faz presente.
Muitas verdades teológicas são afirmadas,
porém em textos que não transmitem a men-
sagem desejada. O arrebatamento da igre-
ja por Jesus Cristo é esperança de milhões
de cristãos fundamentalistas, no entanto,
afirmar esta doutrina no texto onde Elias foi
elevado ao céu (II Reis 2) é completo absur-
do hermenêutico e desvirtuamento da Pala-
vra de Deus; outras comparações nesta pas-
sagem poderiam ser feitas, mas não con-
vém citá-las pois alguém poderia ser “inspi-
rado” a continuar pervertendo as Escrituras
e o objetivo deste trabalho é justamente
combater este método de interpretação. O
uso indiscriminado e incorreto de “tipos”
também consiste em outra forma de alego-
ria. Tipos existem nas Escrituras, porém em
muito menor número do que se pensa. Um
estudo mais aprofundado e a observação
das diferenças entre os tipos e as ilustra-
ções evitariam muitos erros de alegorização.

As conseqüências atuais da interpreta-
ção alegórica, assim como ocorreu no pas-
sado, são nefastas e diversas, porém so-
mente três delas serão abordadas. Da mes-
ma forma que o piloto de um avião que erra
um grau na elaboração de seu plano de vôo
chega no destino completamente diverso de
sua intenção, assim também o pregador que
sai pouca coisa da Palavra se torna infiel.
Grandes seitas se originaram de pequenos
desvios de interpretação. Outro dano eviden-
te e inevitável causado pela interpretação
alegórica é o distanciamento do cristão da
Palavra de Deus; uma vez que o pregador
consegue vislumbrar “verdades maravilho-
sas”, da mensagem bíblica enquanto seu
ouvinte acaba se considerando incapaz de

tamanho “desempenho espiritual”, sendo
desmotivado a estudar a Palavra. Por últi-
mo, a pregação derivada de uma interpreta-
ção alegórica impede a ação do Espírito
Santo na vida dos cristãos que a ouvem. Uma
vez que o Espírito exerce a função didática
na vida dos crentes por meio da Palavra de
Deus (João 14. 26 e 16. 13) se a genuína
mensagem é deturpada, então claramente
o Espírito Santo não produzirá suas inten-
ções nos corações das pessoas que ouvi-
rem mensagens deste tipo.

Não somente falhas na ciência da inter-
pretação bíblica causam dano à mensagem,
mas erros na arte de preparação e prega-
ção dos sermões também prejudicam a pu-
reza na transmissão da Palavra de Deus.
Partindo da premissa que a pregação tem o
propósito duplo de levar pessoas a crerem
em Cristo ou de serem conformadas à ima-
gem e semelhança do Filho de Deus, o púl-
pito torna-se um local incompatível para ar-
tistas e aqueles que pretendem se auto pro-
clamar.

O apóstolo Paulo escrevendo ao jovem
Pastor Timóteo determinou: “Pregues a Pa-
lavra”. Quando o pregador ocupa a maior
parte de seu tempo com ilustrações e histó-
rias fantasiosas que saem de sua cabeça e
não da Bíblia Sagrada, ele não está cum-
prindo o mandado do Senhor. É óbvio que
isto não significa que o pregador deva de-
senvolver “A arte da chatice no púlpito”, pois
toda forma de criatividade e tecnologia que
sejam úteis e viáveis para a proclamação
do evangelho devem ser utilizadas. Todo pre-
gador pode usar de ilustrações e até mes-
mo do humor adequado (tomando o cuida-
do para não ferir a santidade de Deus) vi-
sando atrair a atenção do ouvinte para a ex-
posição da Palavra, porém esta parte da

m e n s a g e m
deve ser limita-
da e dir ig ida
pelo Senhor.

Outro fator
que favorece a
pregação bíbli-
ca é a utilização
de mensagens
expositivas da
Palavra de
Deus. Esse tipo
de mensagem
dá mais traba-
lho ao prega-
dor, pois requer

�Assimdiz oSenhor�, Pregadores!

Estamos iniciando mais um Novo
Ano e crescem as nossas espe
ranças! Mas, antes de mais nada,

é o momento de esquecermos “das coisas
que trás ficam, e avançando para as que
estão diante” de nós – parafraseando o
apóstolo Paulo (Fp 3.13).

É hora de pensarmos em que tipo de
Deus temos crido, qual a Sua dimensão em
nossas vidas, pois esta análise fará com
que nós possamos enfrentar mais um ano
com seus altos e baixos. Devemos avançar
confiando no Senhor El-Shadday, pois  “para
Deus nada é impossível” ( Lc 1.37), e tenha-
mos confiança que “as coisas que são im-
possíveis aos homens são possíveis a

Deus” ( Lc 18.27).
Ninguém poderá, realmen-

te, enfrentar com tranqüilidade
as dificuldades da vida que se
apresenta diante de nós, dia
após dia, se não tiver uma fé
inabalável num Deus Todo-Po-
deroso, sempre presente,
constantemente pertinho de
nós!

Muitos de nós temos em
nossa mente raquítica a ima-
gem de Deus como a de um
juiz ou de um policial celeste,
distante, apático, distraído,
sempre lá em cima. A maioria
das pessoas acredita em

Deus, mas é como um patrão ausente, de-
sinteressado, distante, e essa distância que
acreditamos existir  faz com que pensemos
erroneamente que Deus pouco ou quase
nada nos conhece, que não tem conhecimen-
to de nossas agruras e problemas, que não
se importa conosco,  com nossas lutas, e
muitas  vezes, diante deste quadro, de pro-
fundo desânimo espiritual, fazemos dEle
pouco caso.

Poucos sentem-se coerentemente bem
acerca de si mesmos. Vezes há que temos
passado por vales de inseguranças e de dú-
vidas. A ansiedade é conhecida de todos. Já
tivemos períodos de desânimo, de desapon-
tamentos e sentimentos de depressão. Já
tivemos lembranças tristes que assombram
nossas noites insones e temos tido sonhos
não realizados que continuam nos desafi-
ando.

Quem ainda não sentiu a solidão que
pouco tem a ver com a ausência de pesso-
as ao nosso redor? Precisamos de amor,
pregamos o amor,  mas persistimos em fa-
zer coisas não amáveis a outrem, mesmo
àqueles que pertencem a nossa mesma fé,
mas que não vamos muito bem com a sua
maneira peculiar de ser...

Passamos por tudo isso porque aceita-
mos ou convivemos, por nossa livre recrea-
ção,  com um deus que fabricamos em nos-
sas mentes, um deus insignificante, um
deus que não nos fala, e temos preferido

muito mais ouvir a ‘voz do homem’ que a voz
do Senhor, a voz do Deus Todo-Poderoso,
através da Sua inerrante Palavra – a Bíblia
Sagrada.

O que nós precisamos, é de um novo
Deus,  do Deus de Abraão, do Deus de
Isaque, do Deus de Jacó.  Confiança em um
Deus “em quem não há mudança nem som-
bra de variação” ( Tg. 1.17).

Mas pouco adianta saber que o Senhor é
o Deus Todo-Poderoso, enquanto não O co-
nhecermos pessoalmente ! Através dos
anos da história, o povo hebreu conheceu
Yahweh e, contudo, não confiou nEle nem O
amou de todo o coração! Ainda lutaram com
o fracasso, com o temor e a frustração. É
por isso que o Deus Todo-Poderoso teve de
entrar na História e habitar entre nós: Jesus
Cristo, o Emanuel, o Deus conosco! ( Mt.
1.23). Por isso Ele disse: “Antes que Abraão
existisse, EU SOU” (João 8.58).

Jesus Cristo não é outro senão o próprio
Yahweh,  o Verbo que  “estava com Deus”,
“e o Verbo era Deus” (João 1.1), a expressão
eterna e definitiva de Deus. Ele, como a ex-
pressão máxima do amor de Deus para
conosco, vem a você e a mim, nos substitui
na Cruz, por amor, a fim de nos resgatar dos
nossos pecados. Precisamos deste Jesus
Cristo, que “é o mesmo, ontem,  e hoje, e
eternamente” (Hb 13.8), o mesmo que dis-
se: “Eu vim para que tenham vida, e a te-
nham com abundância” ( João 10.10).

Mais Um Novo Ano!...

www.pibbvc.com.br
www.obreiroaprovado.com
www.templobatistabiblicosjc.org.br
www.semibe.org/ibbv
www.daigraças.kit.net
www.cbbn.org.br

Quer ter uma página na internet? Entre em contato com a Neekos. www.neekos.com.br
Hiroshi Mitsunaka Jr. - hiroshi@neekos.com.br

www.http://geocities.yahoo.com.br/batistacatanduva/
www.http://geocities.yahoo.com.br/igbatistapp/
www.http://geocities.yahoo.com.br/pastor-inacio/
www.ibiformiga.org.br
www.flogao.com.br/ibrmucuripe
www.ibvitoria.com

André Luiz Rivoiro
Oficial da Polícia Militar
Aluno do IBE – Ribeirão

Preto-SP

estudo e investigação para descobrir o que
o autor do texto Bíblico a ser pregado dese-
jou transmitir a seus primeiros leitores. A
mensagem expositiva é fruto de uma inter-
pretação gramatical, histórica e literal da
Palavra de Deus; portanto, não é algo a ser
feito algumas horas antes do horário pre-
visto para a mensagem. Ninguém menos
que o “Príncipe dos Pregadores” aconse-
lhou a utilização da pregação expositiva a
seus alunos. Spurgeon, em Um Ministério
Ideal, declara: Estou certo de que nenhuma
pregação durará tanto tempo ou edificará
uma igreja de modo tão excelente como a
expositiva.

Desta forma, o ideal para o pregador que
pretende transmitir a mensagem de Deus
sem contaminá-la com o veneno humano,
não deturpando o que pretendeu o Criador,
deve, a todo custo, expor a Palavra de forma
pura e fiel, com o propósito santo de edificar
os salvos e “libertar os encarcerados das
prisões”, para poder declarar ao final de
cada pregação a expressão: “Assim disse
o Senhor!”.

Evangelista e Conferencista - Ex-padre católico romano - Fortaleza-CE*
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Desde sua primeira  Edição em abril de 1984,
que o Jornal de Apoio  tem procurado
esplanar, de muitas formas, o que é o

fundamentalismo bíblico e quem são os fundamentalistas,
principalmente os batistas. Mesmo assim, com certa regu-
laridade, leitores perguntam acerca do  assunto, mormente
agora, quando o termo fundamentalista tem sido populariza-
do devido ao fundamentalismo islâmico, entre outros.

Por essa razão, a partir desta edição estamos abrindo
esta coluna, “Fundamentalismo Bíblico , sua História
Propósito e Contemporaneidade”, onde procuraremos
abordar tópicos resumidos e pequenas explanações so-
bre o tema.

A propósito, no próximo mês de fevereiro estará acon-
tecendo em Porto Alegre o Sexto Congresso Batista
Fundamentalista Bíblico aqui no Brasil. Na verdade, es-
tes congressos brasileiros têm duas versões. Três deles,
Ribeirão Preto SP (1995), São Paulo SP (2003) e este de
Porto Alegre RS (2006), estão vinculados ao TIBI- Teste-
munho Internacional pela Bíblia Infalível, movimento a ní-
vel mundial que foi organizado em Edimburgo, Escócia,
em 1976.

Em 1986, também com apoio internacional, foi reali-
zado o primeiro congresso da série brasileira, também
em Ribeirão Preto SP. Os outros dois, por iniciativa naci-
onal e apenas com alguns convidados de fora do Brasil,
foram realizados em Dourados MS em 1990 e Franca SP
em 1991. Assim, a seqüência foi: Ribeirão Preto (1986),
Dourados (1990), Franca (1991), Ribeirão Preto (1995),
São Paulo SP (2003) e o sexto em Porto Alegre RS (2006).

A nível mundial, foi organizado um comitê que, em
junho de 1976 realizou em Edimburgo, Escócia, o Pri-
meiro Congresso Mundial de Fundamentalistas. O Comi-
tê Internacional para a Propagação e Defesa do
Fundamentalismo Bíblico mais tarde passou para a nova
designação: Testemunho Internacional pela Bíblia Infalí-
vel - TIBI. A liderança internacional do TIBI está sob os
cuidados do Dr. Bob Jones III, Reitor da Universidade Bob
Jones dos EUA.

Os congressos realizados pelo TIBI têm caráter mun-
dial e regional. No Brasil, os três que aconteceram, foram
congressos regionais. A nível mundial, aconteceram sete:
Edimburgo, Escócia (1976); Manila, Filipinas (1980);
Singapura (1980); Greenville, EUA (1983, 1986 e 1999);
Londres, Inglaterra (1990).

Congressos regionais foram realizados pelo TIBI em
Cameroon, África Oeste (1991); Iloilo e Manila, Filipinas
(1991); Seul, Coréia (1991); Arad, Romênia (1993); Caro-
lina, Levittown e Sanjuaro Porto Rico (1993); Ribeirão Pre-
to e São Paulo, Brasil (1995 e 2003); Tubingen, Alema-
nha (1996); Santa Cruz, Bolívia (1998); Santiago, Chile
(1998); Inghan, Melbourne e Sidney, Austrália (2000);
Ebnat-Kappel, Suíça(2002) e Beirute, Líbano (2004).

Para participar do próximo congresso em Porto Ale-
gre RS, dias 13 a 16 de fevereiro de 2006, entre em con-
tato com Paula pelo E-mail:sbf.paula@terra.com.br ou
pelo telefone/Fax (51) 3266-4768.

Nos últimos meses de 2005 a Associação
Missionária Independente aprovou três novos
projetos missionários. Dois deles, de certa for-

ma já haviam sido divulgados pela missão, mas vai aqui
maiores informações às igrejas e pastores.

PROJETO CAXIAS DO SUL
O Pr. João Luis Sobrinho de Sousa, enviado pela Igreja

Batista Evangélica e Missionária de Salvador-BA, para im-
plantar uma igreja em Caxias do Sul-RS. Casado com
Priscila, ainda não têm filhos e, embora sejam enviados de
Salvador BA, já estão no Sul do país há algum tempo onde
tiveram a oportunidade de substituir um missionário e, com
isso, fazer uma espécie de estágio que veio a confirmar a
vontade do Senhor para aquele campo.

Contatos:Caixa Postal 633, CEP 95.700-000, Bento Gon-
çalves RS

E-mail: sobrinho.sousa@ig.com.br, Tel (54) 3452-7275 e
9966-0662

PROJETO CAJAMAR-SP
O Pr. Nilson Aurora de Sousa, enviado pela Igreja Batis-

ta Bíblica de Vila Progresso, Guarulhos-SP para implantar
uma igreja em Cajamar-SP. Pastor Nilson é casado com
Simone e tem três filhos. Tem trabalhado no ministério pas-
toral com sua igreja ao lado do Pr. Cláudio Drosten, e já fez
um trabalho no campo missionário, logo depois que termi-
nou o seminário, em Guará-SP.

Contatos: Rua Sílvio Maia, 105, Vila Progresso, CEP
07.093-020 Guarulhos-SP.

E-mail: simonebrsouza@ig.com.br, telefone (11) 3436-
5959.

PROJETO  RIO BRANCO-AC
O Pr. Ruy Lopes de Messias, enviado pela Igreja Batista

Antioquia, em Rio Branco-AC para implantar igrejas nos
bairros da periferia da capital acreana. Pr. Ruy é casado
com Jane e tem um filho deste segundo casamento, pois é
viúvo: Estevão. Já trabalhou como auxiliar ministerial mui-
tos anos e fundou um igreja.

Contatos: Rua do Aviário,715-Aviário, CEP 69.909-170-
Rio Branco-AC

E-mail: kell-messias@yahoo.com.br.

Nada existe de
comum entre
B a t i s t a s

Fundamentalistas e a Igre-
ja Universal do Reino de
Deus, a não ser a liberdade
de expressão, em todas as
suas formas e manifesta-
ções, como um direito fun-
damental e intransferível,
inerente a todas as pesso-
as, requisito básico para a
existência de uma socieda-
de democrática.

Três Novos Missionários

Crescimento da Igreja
Crescimento da Igreja” é o tema geral do Retiro

de Pastores que acontecerá no Hotel Fazenda
Vale dos Cedros nos próximos dias 23 a 27  de

janeiro de 2006.
Os preletores serão os pastores Fernando  Ferreira de

Souza (Igreja Batista Adonai, Osasco-SP), David Merkh (Pa-
lavra da Vida, Atibaia-SP), Ronaldo Isaac (Palavra da Vida,
Atibaia-SP), Josué P. Félix (P.I.B.B. Cidade Ademar, São
Paulo-SP), Rômulo Weden Ribeiro (Templo Batista
Maranata, Goiânia-GO), Osmar Vandete de Freitas (IBB do
Jardim Aeroporto, Campinas-SP), Nilton Osmar Malves (IBB
Nova Jerusalém, São Paulo-SP) e os obreiros: Gláucio Mello
(IB Jardim das Indústrias, S.B. do Campo-SP), Marcos San-
tos (I.B Maranata, Santo André-SP), Márcia Vieira Rodrigues
(PIBB Cidade Ademar, São Paulo-SP)

Ainda há vagas neste retiro programado para toda a fa-
mília e com baixo custo. Para maiores informações: e-mail:
marcosigreja@uol.com.br ou telefone (11) 5062-7735.

“

INFORMAÇÕES
Para receber maiores informações sobre como montar

um projeto através da AMI, entre em contato com o Diretor
de Missões, Pr. Carlos Alberto Moraes pelos endereços; E-
mail: missaoami@yahoo.com.br, telefone (16) 3761-0749.

Para saber maiores informações sobre como apoiar pro-
jetos pela AMI, entre em contato com o escritório: E-mail:
missaoami@hotmail.com, telefone (11) 4356-2001, Caixa
Postal 94 CEP 09.720-971 São Bernardo do Campo SP.

ca, ou qualquer outra po-
sição social.

Portanto, manifesta-
mos aqui o nosso repúdio
à decisão do Ministério
Público Federal da Bahia
que, através dos procura-
dores Sidney Madruga e
Cláudio Gusmão, tentaram
proibir a venda em todo o
Bras i l ,  do best -se l le r
“Orixás, Caboclos e Gui-
as – deuses ou demôni-
os?”, livro de autoria de

De acordo com o Arti-
go 13 da Convenção Ame-
ricana de Direitos Huma-
nos, toda pessoa tem di-
reito de buscar, receber e
difundir informações e opi-
niões livremente, através
de qualquer meio de co-
municação, sem qualquer
tipo de discriminação por
raça, cor, religião, sexo,
idioma nativo, opiniões po-
líticas, origem nacional ou
social, posição econômi-

Edir Macedo,  publicado
desde 1997 e que já ven-
deu mais de três milhões
de exemplares.

O Brasil, que vive atu-
almente um dos momen-
tos de maior liberdade em
sua história, devido ao go-
verno democrá t ico  do
Pres iden te  Lu la ,  não
pode cair no retrocesso e
permitir que volte a cen-
sura.

Podemos discordar to-

talmente em questões dou-
trinárias com relação à
Igreja Universal do Reino
de Deus  ou com quais-
quer outros credos e reli-
giões, mas concordamos
que o princípio da liberda-
de deve ser preservado
para que não sejam apro-
vadas leis absurdas que
venham a prejudicar a pre-
gação do Evangelho, como
já aconteceu no passado,
em nossa Pátria.

Censura Perigosa

Explicação
Necessária

Vista do hotel Vale dos Cedros

Pr. João Luis e a esposa Priscila

Pr. Ruy, a esposa Jane e o filho Estevão


