
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 159 - Fevereiro 2006

Quando esta edição do
Jornal de Apoio chegar
às suas mãos estare-

mos a uma semana do início do VI
Congressos Bat ista de
Fundamental ismo Bíbl ico que
acontece nos dias 13 a 16 de feve-
reiro no Plaza São Rafael em Porto
Alegre RS.

Se você reside na região me-
tropolitana de Porto Alegre, nem
precisa investir em custos de ho-
téis e alimentação. Basta apenas
fazer a sua inscrição. Se reside na

Sem ter alcançado ainda, o
sustento ideal para de-
senvolver seu ministério de

implantação de igrejas, o missioná-
rio da AMI, Pr. Inácio Neves Cereja já
completou dois anos de trabalho na
cidade de Castanhal-PA. Mesmo
tendo que dividir o tempo entre im-
plantar a igreja e fazer viagens para
divulgação do trabalho os dois pri-
meiros anos, 2004 e 2005, já apre-
sentaram excelentes resultados.

Em junho de 2005 aconteceu a
primeira conferência missionária
para implantação da promessa de
fé para missões e a nova igreja já
adotou quatro projetos, pois é práti-
ca das igrejas implantadas pelos
missionários da AMI que a visão
missionária seja incrementada des-
de o início, antes mesmo da igreja
ter propriedades e pastor.

Nos dias 19 e 20 de novembro
último, comemorando o segundo
ano de início da igreja, foram reali-
zadas conferências com o Pr. José
Barros da cidade de Vigia-PA. Foi
uma bela festa para a nova igreja que
no sábado, dia  19, recebeu 250 pes-
soas na quadra, contando com o
apoio de outras igrejas batistas
fundamentalistas do estado e mui-
tos visitantes locais.

Alguns batismos já foram reali-
zados e outros já estão programa-
dos. O próximo passo e grande de-
safio é a compra do terreno para a
construção do templo. O custo é alto,

É bem possível que você
nunca tenha ouvido fa
lar da pequena Torre de

Pedra, cidade com menos de três
mil habitantes no interior do Esta-
do de São Paulo. Para chegar até
lá, você encontra apenas uma pla-
ca na Rodovia Castelo Branco, no
sentido capital para o interior, KM
167. Com 13 anos de emancipa-
ção desde  1993, o município é o
recordista do Estado em porcen-
tagem de evangél icos, com
37,22%. A média estadual é de
17%.

A cidade tem mais templos
evangélicos do que padarias  e
durante os horários de culto as
ruas da cidade ficam quase deser-
tas.

Leia mais na página 4.

Pastores segundo o coração
de Deus não se fazem. São
feitos por Deus. O

pastorado não resulta de uma esco-
lha, de uma decisão, mas brota da
vocação dada pelo Senhor da seára.
O pastor não é alguém carregado
de dons especiais. Ele é o próprio
dom dado à igreja, pois foi o Senhor
quem deu homens para apóstolos,
profetas, evangelistas, pastores e
mestres (Ef.4:11).

Hoje, mais do que em qualquer
outra época, vemos “pastores”  re-
clamando das ovelhas. Ao invés de
pastorear, grande parte dos que
estão como pastores se ocupam
apenas de tirar a lã das pobres ove-
lhas. Por isso muitas delas estão

Você é Pastor?
nal, o povo precisa trabalhar e ele
é o rei que deve cobrar o trabalho.

Algumas escolas bíblicas são
culpadas desse excesso que está
criando uma enorme brecha entre
o rebanho e o pastor. Lá ensinam
a governar e não a servir. Ensinam
que o pastor precisa ser empreen-
dedor e não mentor.

O pastor segundo o coração de
Deus não é dado para resolver pro-
blemas. Ter respostas prontas e
para tudo dá aquele ar de eficiên-
cia, mas pastores não são dados
para esse f im. Isso seria puro
pragmatismo. Pastores servem
como porta-vozes de Deus e a úni-
ca maneira de conseguir tal feito é
através da pregação expositiva
regada de oração. O Espírito Santo
é capaz de agir nas vidas das pes-
soas que estão expostas à Pala-
vra de Deus.

Nossa geração vive um de-
serto devido à falta de sensibi-
l idade. Pastoreá-la é resgatar a
possibil idade de relacionamen-
tos  saudáve is  no  apr isco .  As
pessoas ao nosso redor,  den-
tro e fora da igreja precisam de
compaixão. Precisam de pasto-
res.

O  pas to r  p rec i sa  amar  as
p e s s o a s  c o m  a m o r  g e n u í n o .
Deus o  capac i ta  para amar  e
para suportar  a grosser ia das
ovelhas mais rebeldes. Supor-
tar  a té  o  abuso.  Supor tar  em
amor é o grande desafio pasto-
ral. Você é pastor ou está pas-
tor?

feridas e com medo dos “pastores”
que deveria protegê-las.

Vemos pastores estressados,
sempre prontos para dar
cajadadas na ovelha que berra
mais perto dele. Ao invés de curar
feridas e socorrer a centésima ove-
lha, preferem aquelas assembléi-
as barulhentas de exclusão sem
tratar adequadamente dos proble-
mas. Às vezes a mudança de mi-
nistério, depende apenas da me-
lhor proposta de “sustento” ou do
lugar  que oferece melhor qualida-
de de vida.

A  especialidade de alguns é o
“púlpito”. Acreditam que ali é uma
espécie de trono e, portando, dali,
são  capazes de proferir, a cada

VocêAindaPodeParticipar doCongresso

Em novembro de 2003,
a CMBI - Comunhão
Missionária Batista In-

dependente com o apoio da AMI
- Associação Missionária Inde-
pendente, realizou o I Congres-
so Missionário Batista Funda-
mentalista do Norte na cidade
de Ananindeua PA.

Nos dias 2 a 5 de novembro
de 2006, o CMBI realizará o II
Congresso Missionário Batista
Fundamentalista do Norte em
Marudá PA, cidade cercada por
lindas praias e que fica a 75 Km
de Castanhal.

Leia matéria na página 7.

�Missões: Espalhamos
a Semente�

Nova Igreja

mas o Senhor há de prover o neces-
sário.

Gostaríamos de aproveitar a opor-
tunidade para incentivar a todos os
leitores do Jornal de Apoio a partici-
parem com uma oferta especial para
a compra do terreno em Castanhal.
Sua oferta pode ser enviada através
da AMI, para uma das seguintes con-
tas bancárias: Bradesco Agência
2767-7, Conta Corrente 10.000-4; Itaú
Agência 1517, Conta Corrente
13.500-8, Banco do Brasil Agência
3131-3, Conta Corrente 30.000-4. Avi-
se a Missão sobre o valor enviado, a
conta para onde enviou, a data do en-
vio e o objetivo da oferta: compra do
terreno em Castanhal-PA. Você pode
avisar pelo telefone (11) 4356-2001,
pelo E-mail: missaoami@ bol.com.br,
ou pelo correio: Associação
Missionária Independente - Caixa
Postal 94-CEP 09.720-971-São
Bernardo do Campo-SP.

Outra forma de você contribuir
para a compra do terreno, é adqui-
rindo o DVD “As Revelações do
Apocalipse”, um estudo ilustrado do
livro de Apocalipse, com mensagens
e testemunhos. Para isso, entre em
contato com o autor, Pr. Inácio N.
Cereja pelo E-mail: inaciocreja@
yahoo.com.br, telefones (91) 3711-
2954 e 8151-3536, ou pelo correio:
Rua Cel.Leão, 25 - Nova Olinda (En-
tre Duque de Caxias e
Transcastanhal) CEP 68.742.450-
Castanhal-PA.

Centro de São José do Rio Preto-SP

Pastor Inácio e Família

culto, verdadeiras
sentenças de con-
denação. Parece
até que a Bíbl ia
toda tem apenas
proibições. Prefe-
rem aquelas men-
sagens temáticas
ou tópicas onde, na
maioria das vezes o
texto bíblico é o que
menos interessa.
Expor a Palavra dá
trabalho, requer
muito estudo, ho-
ras no escritório e
eles preferem
mesmo é a movi-
mentação, o
ativismo, o exces-
so de eventos e de
programações. Afi-

região Nordeste do Estado de São
Paulo, há um ônibus saindo de Ri-
beirão Preto, por um custo
baixíssimo. É possível que ainda
haja vagas.

Para se inscrever para o con-
gresso,  ent re  em contato nos
segu in tes  endereços :  E-ma i l :
sbf.paula@terra.com.br, telefo-
ne (51) 3266-4768 e fa le com
Paula. Outra opção é através do
s i t e :  w w w. c h a m a d a . c o m . b r /
c o n g r e s s o s /
fundamenta l ismo.php.

Como Crescem os
Evangélicos em São Paulo?



2

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

Tópicos

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

O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa é
uma das 7 fábulas da série escrita pelo
irlandês Clive Staples Lewis. Ao todo ele

escreveu mais de 40 livros que foram traduzidos
para cerca de 30 idiomas e vendidos mais de 200
milhões de exemplares.

Muitos dos seus livros já foram traduzidos para
o português, mas nunca tiveram ampla divulgação.
Agora, com a filmagem de “As Crônicas de Nárnia:
O Leão, a feiticeira e o guarda-roupa”, todos os seus
escritos estão entrando nas listas de boa parte das
editoras evangélicas e seculares, além de obras
de diversos autores que procuram ajudar na com-
preensão dos seus escritos.

C.S.Lewis nasceu em Belfast, Irlanda, em 1898
e morreu em Oxford, Inglaterra em 1963, depois de
uma longa carreira acadêmica como professor e
escritor. Ateu, até os 31 anos de idade, tormou-se
anglicano em 1929.

Mesmo sendo considerado por muitos como o
maior escritor cristão de todos os tempos, é critica-
do por outros pela sua tentativa de divulgar princípi-
os cristãos através de figuras esotéricas e ocultistas
como feiticeiras, faunos, animais falantes, sátiros,
unicórnios, centauros, minotauros, ogres, duendes
e muito mais. O questionamento é válido, pois é
bastante contraditório dizer, que um texto retratan-
do a luta entre o bem e o mal através de seres ima-
ginários possa servir à evangelização.

A questão é esta: até que ponto os mitos e con-
tos de fadas podem servir à divulgação de princípi-
os cristãos?

No filme, o leão Aslan que parece representar
Jesus Cristo, pois morre e ressuscita, mostra-se
impotente para vencer o mal ao pedir ajuda para
derrotar a feiticeira, símbolo do mal. Em uma época
de tanta religiosidade como a nossa, onde o pró-
prio cristianismo está enfraquecido por teologias
horizontais, parece-nos que esse leão desfigura a
obra redentora do Cordeiro de Deus que consu-
mou sua obra na Cruz. Aslan precisa de um exérci-

FILMES ANTICRISTÃOS
O Dr.  Samuel F.M.,  médico

gastroenterologista e pesquisador
de assuntos controvertidos escre-
veu o livro “Ah! Deliciosos Filmes
Anticristãos”, publicado por Actual
Edições (www.chamada.com.br).
No livreto ele analisa os filmes
Titanic e O Último Samurai, além
de comentar sobre diversos outros,
inclusive a sér ie Pokémon, a
trilogia Matrix e À Espera de Um
Milagre.

ELETROCUTADO NO BATISTÉRIO
O pastor batista  Kyle Lake (33) morreu eletrocutado

ao realizar um batismo na University Baptist Church,
Waco TX, EUA. Lake estava dentro do batistério, quando
foi segurar o microfone e morreu eletrocutado na pre-
sença das 800 pessoas que participavam do culto na-
quele momento.

to para lutar contra  o mal, o que pode reforçar mais
ainda a distorcida pregação de hoje sobre “batalha es-
piritual”.

A Disney é inimiga do evangelho. O projeto da Walden
Media encampado pela Disney visa tão somente os mi-
lhões de dólares que serão contabilizados com a bilhe-
teria do filme. O próprio Lewis nunca se identificou
denominacionalmente com uma corrente específica do
crist ianismo evangél ico. Tornou-se nominalmente
anglicano, mas continuou amigo de padres e freiras.
Pode-se dizer que era ecumênico e sua causa era o
diálogo religioso.

A Bíblia é a Palavra de Deus e a Espada do Espírito.
A meu ver, quando alguém precisa fazer uso de outras
armas, ainda não entendeu o que é evangelização.

Evangelismo Esotérico

A propina sempre foi um
método efetivo de persu-
asão política. Infelizmen-

te, a compra de votos e de parla-
mentares é uma prática copiosa
que se estende ao longo de nossa
história. As diferenças entre o atu-
al governo e seus antecessores é
a ferocidade pelo poder e o discur-
so incoerente sobre ética e hones-
tidade. No demais, realmente, são
todos muito parecidos. Porém, a
compra de votos é algo muito sério
e que pode atingir, não só a liber-
dade religiosa no Brasil, como tam-
bém os princípios morais defendi-
dos pela maioria do povo brasilei-
ro.

Assim que tomou posse, o Pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva de-
clarou em um de seus muitos dis-
cursos: “Não irei descansar até
que todo homossexual deste país
tenha os mesmos direitos que
qualquer outro cidadão ”. Acontece

que todo cidadão brasileiro já pos-
sui os mesmos direitos e respon-
sabilidades de acordo com a Cons-
tituição. Não há diferenças entre
nós! O que o Presidente quis dizer
é que ele iria lutar pela união con-
jugal entre os homossexuais, pro-
jeto de lei da ex-deputada Marta
Suplicy, tramitando no Congresso
há alguns anos. O mesmo projeto
só não foi votado e aprovado por-
que estourou o Escândalo do
Mensalão e o Deputado Severino
Cavalcante, que já havia prometi-
do colocar o projeto em pauta, foi
obrigado a renunciar ao mandato.

O casamento homossexual e
o direito ao aborto são duas ban-
deiras defendidas pelo atual go-
verno. Dado a oportunidade, o
Executivo teria, sim, conseguido
aprovar esses projetos. Recente-
mente, o casamento homossexu-
al foi aprovado na Inglaterra com
direito à adoção de filhos, e no

OMensalão e osValores Morais
caso do Brasil é só uma questão
de tempo. O direito ao aborto é
uma violação contra a vida e o di-
reito ao casamento homossexual
é um ataque avassalador contra
a família. Em breve, candidatos à
Pres idênc ia  da Repúbl ica ,  ao
Congresso e ao Senado estarão
debatendo idéias em busca de
votos. A economia não é o único
tema relevante. Na verdade, é o
menos relevante para o verdadei-
ro cristianismo. Quantos candida-
tos ter iam coragem, em plena
campanha, de anunciar a sua po-
sição quando o projeto de Marta
Suplicy for finalmente votado? Dos
candidatos que votarem a favor da
união homossexual e do aborto,
quantos desses teremos ajuda-
do a colocar no poder através do
nosso próprio voto? “Ai dos que
decretam leis injustas, e dos
escr ivães que prescrevem
opressão ” (Isaías 10:1).

Bora Bora uma ilha na Polinésia Francesa, próxima ao Taiti é um
dos lugares mais belos do mundo. Uma antiga monarquia, Bora
Bora foi convertida ainda no início do século XIX ao Evangelho.

Ainda hoje sua população é quase toda evangélica, existindo ampla liber-
dade religiosa no local. A ilha é coberta por uma densa floresta tropical, o
mar é límpido e transparente, as praias são alvas e de areia fina e o povo
é muito hospitaleiro. Já Tora Bora no Afeganistão é um dos lugares mais
inóspitos do mundo. Esta região localizada próxima à fronteira com o
Paquistão fica na cordilheira Spin, com picos próximos a 5 mil  metros de
altura e com uma rala vegetação. De dia o calor é  infernal e de noite o frio
é assustador. Na região não existe nenhuma liberdade religiosa, admitin-
do-se somente a religião muçulmana. Se alguém aceitasse o Evangelho
provavelmente seria morto imediatamente. O primeiro Novo Testamento
em idioma “pashtun” foi editado em 1818 e em 1945 foi reeditado uma
edição popular por missionários dinamarqueses.

Durante o regime “Talibã” foi proibida totalmente a sua divulgação. O
povo “pashtun” que habita o local é extremamente desconfiado e não
gosta de receber visitantes. Tora Bora ficou conhecida na mídia, porque
foi um dos refúgios mais seguros de Osama Bin Laden, um dos terroris-
tas mais procurados no mundo. No outono de 2001, Bin Laden esteve
escondido em uma de suas muitas cavernas, partindo dali para um lugar
totalmente desconhecido. Atualmente Tora Bora é conhecida como “Bin-
Ladenistão”, uma vez que segundo consta, o mesmo ainda está vivendo
na região.

Oremos para que Tora Bora receba um pouco das “bênçãos” de Bora
Bora.

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

“Há poder naquilo que você diz e no que não diz. Deixar de
criticar por uma semana vai produzir impacto em seus

relacionamentos”  (Jaime Johnson)

“Um estadista se preocupa com a próxima geração; um político,
com a próxima eleição”  (Winston Churchill).

“Uma coisa não é necessariamente verdadeira
só porque alguém morre por ela”

(Martin Luther King).

“O crescimento espiritual requer mais do que conhecimento da
Bíblia; ninguém jamais se alimenta decorando cardápios”

(J. Blanchard).

“Os mártires abalaram os poderes das trevas com
a força irresistível da fraqueza”  (John Milton).

“Pobreza de espírito é a bolsa onde Cristo coloca as
riquezas de sua graça”  (Rowland Hill).

“A regra áurea para entender as coisas espirituais não é
inteligência, mas, sim, obediência”  (Oswald Chambers).

“O homem que pensa que é grande demais para um lugar peque-
no é pequeno demais para um grande lugar “  (Vance Havner).

“O pecado é o ventre de nossas tristezas e o túmulo de nosso
consolo”  (Thomas Watson).

“Muitas pessoas acham que estão pensando quando estão
simplesmente reordenando seus preconceitos”  (William Jones).

“Se você quer destruir uma nação, dê-lhe demasiadamente;
torne-a gananciosa,  miserável e doente”  (John Steinback).

Nomes Parecidos � Lugares
Totalmente Opostos:
Bora Bora e Tora Bora

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

Pastor, jornalista e pós-graduado em Missiologia pelo CEM - Viçosa-MG*

Todos os articulistas e colaboradores são voluntários,
sem qualquer vínculo de trabalho. Artigos assinados são de inteira

responsabilidade de seus autores.
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APOIANDO IGREJAS
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www.missaoami.com.br

Conf. Missionárias: Pr. Carlos (16) 3761-0749

Documento da religião católica assinado pelo seu
chefe, o papa Bento XVI, acendeu a íra de entida-
des homossexuais no mundo todo. A medida ten-

ta coibir  a crescente e alarmante prát ica do
homossexualismo entre os religiosos e seminaristas.

Por mais dura  que pareça ser a decisão católica contra
o homossexualismo, a medida, na verdade, serve para des-
viar a atenção da mídia de um problema mais grave ainda,
que é a pedofilia dos embatinados.

Segundo matéria publicada pela revista Eclésia (114) o
catolicismo norte-americano, um dos mais ricos do mundo
“vê seus cofres sangrarem devido a polpudas indenizações
determinadas pela justiça”. As indenizações poderão che-
gar à astronômica soma de um bilhão de dólares. O maior
escândalo descoberto e que esteve acobertado durante
anos, pelo cardeal-arcebispo de Boston, Bernard Law, foi o
caso do padre John Goghan acusado de estuprar mais de
130 menores que o auxiliavam nos serviços religiosos
(coroinhas).

Pedofilia e homossexualismo praticados por padres, pro-
vocaram escândalos no Brasil, EUA, México, Austrália,
Polônia, Canadá, entre outros, todos países de forte tradi-
ção católica. O caso mais rumoroso até o momento aqui no
Brasil, e que consta da matéria da Eclésia, é o do padre
maranhense Félix Carreiro (43) que estuprou aproximada-
mente 50 garotos em troca de presentes. Em seu depoi-
mento à polícia, revelou que sabe de outros doze padres
que fazem o mesmo. Uma pesquisa feita pelo próprio
Vaticano revelou que cerca de 1.700 padres brasileiros es-
tão envolvidos em casos de má conduta sexual A mesma
pesquisa revelou que 50% dos padres não cumprem o voto
de castidade e mais de 200 foram enviados a clínicas psi-
cológicas do próprio catolicismo, nos últimos três anos, por
envolvimento com pedofilia.

Novidade para os fiéis católicos, tais práticas dentro do
sacerdócio católico é antiga. Desde a conversão do ex-pa-
dre católico, Dr. Aníbal Pereira Reis, batizado na PIB em
Santos SP no dia 30 de maio de 1965, que essa lei do silên-
cio que impera na cúpula católica não pôde mais resistir.

A cada ano crescem as denúncias dessa prática de sem-
pre, pois ao proibir o casamento a religião católica voltou-se
contra o próprio Deus que ordenou a união entre homem e
mulher.

Você fala tão bem,
por que não publi-
ca  um livro?

Estou sentindo que deve-
ria editar meu livro... Você já
pensou em escrever um livro?

Se você já passou certo
tempo pensando sobre isso,
mas não sabe como por o pé
na estrada, espero poder lhe
ajudar.

1. Escrever, como tudo na
vida, é 90% de transpiração
com 10% de inspiração. A
transpiração significa traba-
lho duro, obstinado, capricho-
so, perseverante  e idealista.
A inspiração é o “insight”, a
iluminação, o toque criativo, a
vontade de contribuir com
uma idéia escrita. Junta-se
tudo e bate-se por um bom
tempo, até maturar. Quando é
isso? Não sei, mas você sa-
berá. Pode levar dias ou anos.
Para muitos só maturou de-
pois da morte. Tomara que
esse não seja o seu caso.
Claro.

2.  Escrever, requer disci-
plina. Um pouco por dia, todo
dia. Tocar piano e escrever é
quase a mesma coisa. E pre-
cisa de um bom senso crítico
e de ridículo, mas sem neuro-
se. Claro, precisa orar sim e
muito! Mas também precisa
estudar, ler muito e de tudo,
viver antenado e abrir todos os
canais da mente e da alma
para sentir, refletir e reescre-
ver quantas vezes for neces-

No inicio de cada ano , os pla
nos são muitos e normalmen
te fazemos algumas promes-

sas; uma das mais comuns é a de co-
meçar a fazer exercícios físicos, a de fa-
zer uma dieta mais saudável, a de traba-
lhar e se estressar menos, de dar mais
tempo para a família.

Destas promessas muitas são feitas
a Deus, prometemos dar mais tempo para
a leitura da bíblia, tempo para orar, visitar
os enfermos, muitos prometem não faltar
durante os 52 domingos do novo ano na
escola dominical, participar mais das ati-
vidades da igreja, falar menos e agir mais,
ser um crente fiel nos dízimos e ofertas.

Muitas promessas, e sinceramente
queremos cumprir cada uma delas, mas
os meses vão se passando, as ativida-
des do dia a dia vão nos engolindo, o
tempo parece ficar a cada dia menor, e
logo esquecemos nossas promessas e
caímos na rotina de sempre, e no fim de
2006 estaremos fazendo as mesmas
promessas agora para 2007.

Precisamos fazer algo diferente, pa-
rar de prometer e pensar em fazer uma
aliança com Deus, a aliança de Deus
com o homem sempre existiu, é um pac-
to que Deus por sua própria iniciativa faz
com o homem, esta aliança tem dois la-
dos o de Deus e o nosso.

Deus fez alianças com vários de seus
servos do Antigo Testamento, sempre
cumpriu a sua parte do pacto, alguns
servos tiveram dificuldade para cumprir
a sua parte, mas muitos exemplos fica-
ram na Palavra de Deus.

Mas contigo estabelecerei a minha
aliança; e entrarás na arca , tu e teus
filhos, tua mulher e as mulheres de teus
filhos contigo. Gênesis 6:18

Deus faz  uma aliança com Noé, ele e
sua família seriam salvos do dilúvio, a parte
de Noé era a de construir a arca, seguindo
passo a passo o que Deus determinou, cada
detalhe, e depois reunir um casal de cada
animal , e durante todo tempo falar avisando
aquelas pessoas que o dilúvio se aproxima-
va e que Deus queria salvar a todos.

Sabemos que Noé cumpriu a sua
parte e Deus salvou a sua família da
morte, e até hoje quando olhamos para
o arco-íris no céu podemos lembrar des-
ta maravilhosa aliança.

Deus fez aliança com Abraão, lhe pro-
meteu um filho, mostrou claramente ao
seu servo que sua parte era a de ter fé e
obedecer, saber que Deus cumpriria a
sua parte da aliança.

E creu ele no Senhor, e imputou-lhe
isto por justiça. Gênesis 15:06

Deus cumpriu a sua parte, não no
tempo que Abraão e Sara pensavam,
eles no meio da caminhada temeram e
se esqueceram da promessa, mas Deus
não, cumpriu cada palavra de seu pacto
com Abraão e hoje vemos a nação de
Israel mostrando a cada dia a força e o
poder de Deus.

Deus fez aliança com a nação de Isra-
el e mesmo este povo errando pelo deser-
to, se curvando a outros deuses, muitos
deles se esquecendo de Deus, a aliança
firmada nunca foi quebrada e todas as pro-
fecias se cumpriram, entre elas o nasci-
mento de Jesus o Messias de Israel.

Jesus veio para selar a aliança de
Deus com todos os homens e a morte
de Cristo, o seu sangue derramado se-
lou a aliança de Deus conosco e agora
fazemos parte também deste pacto de
amor e cuidado.

Semelhantemente , tomou o cálice,

Pedofilia e
Homossexualismo sário com o mesmo  sorriso

nos lábios (To brincando quan-
to ao sorriso).

3.  O primeiro mandamen-
to é escrever com Criatividade.
Pode ser um assunto batido,
mas escrito por um novo ân-
gulo, não necessariamente
com palavras rebuscadas ou
neologismos, mas de um jei-
to interessante, gostoso.
Pode ser um texto denso ou
mais descontraído, não im-
porta, seu estilo é como sua
assinatura ou personalidade,
é o seu jeito de ver a vida e
comunicar o que vê aos seus
amigos. Duas pessoas não
vêem a mesma paisagem do
mesmo jeito. E por isso há e
sempre haverá muitos livros,
já dizia Salomão.

4.  O segundo manda-
mento é escrever com clare-
za. Não confunda falar bem
com escrever bem, às vezes
essas duas virtudes não são
decorrentes, mas incongruen-
tes. Escrever claro é difícil,
pois nosso cérebro não quer
ter a paciência de esperar que
a gente grafe o que estamos
pensando. Daí o atropelo e os
erros. Por isso ler jornal e re-
vista vai ajudar. Veja como os
bons jornalistas e articulistas
escrevem: São ágeis, lógicos,
precisos, informativos, des-
critivos, apresentam fatos e
referências, etc. um pensa-
mento por vez, levando o leitor
numa viagem interessante e

instrutiva, com você. O leitor
pode concordar ou discordar
das suas afirmações, mas
deve acompanhar seu racio-
cínio. Caso contrário ele vai
dizer que o livro não é bom. O
autor enrola muito.

5.  E o terceiro manda-
mento é correção. O pavor dos
escritores, revisores e
gramáticos. É o osso do filé,
mas é  fundamental que o li-
vro não contenha erro. É um
alvo ideal, mas deve continu-
ar a ser perseguido por todos
do autor ao leitor - sem pieda-
de. Já vi minha esposa cho-
rando copiosamente várias
vezes, ao descobrir erros or-
tográficos, num dos livros da
Abba. Mas temos que continu-
ar. Anotamos os erros que for
possível, fazemos a correção
e nova revisão. Mesmo consi-
derando o magnífico trabalho
de tradutores e revisores (pou-
ca gente os conhece e rara-
mente recebem aplausos ou
dão autógrafos), o autor não
deve relaxar e  despreocupar-
se quanto a produzir um texto
correto, sem erros gramati-
cais. Para tanto deve sempre
ter alguns amigos lingüistas
ou gramáticos que possam
lhe prestar uma consultoria
nesse aspecto importantíssi-
mo do livro. Assim, quando a
editora pegar seu livro para
examinar, vai notar logo que
está bem escrito, portanto,
merece ser lido com mais

atenção.
Há mais algumas dicas,

mas fica para um próximo ar-
tigo, essas já são suficientes
para esquentar bem a cabe-
ça de qualquer autor sério.

Se você desejar apresen-
tar seu texto para avaliação e
provável publicação pela Abba
Press, mande o seguinte ma-
terial por E-mail (não mande
seu original pelo correio):

1. Um texto resumindo o
conteúdo do seu livro

2. A página de índice ou
conteúdo com os títulos dos
capítulos.

3. A página de introdução
ou a apresentação da obra
feita por uma personalidade
cristã conhecida nacional-
mente e que possa recomen-
dar você e sua obra para pu-
blicação.

4. Dois ou três capítulos
(não mais do que isso).

5. Seu Curriculum Vitae
ou uma pequena biografia

6. Nome de sua igreja e
pastor ou líder, e endereços
completos, com telefones e e-
mails.

Em 24 horas a Abba Press
lhe dará uma resposta sobre
a possibilidade de publica-
ção.

Seu material pode ser
mandado aos cuidados de

Oswaldo Paião Jr.
E-mail:

Oswaldo@abbapress.com.br

Meu Primeiro Livro
* Oswaldo Paião

A colunista é formada e, teologia pelo I.B.M., membro da Igreja Batista Bíblica em Valparaiso, Santo André-SP*

O autor é editor da Abba Press, São Paulo - SP*

Um Ano de Aliança
Farei com eles aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem;

Jeremias 32:40

depois da ceia dizendo: Este cálice é o
novo testamento no meu sangue, que
é derramado por vós. Lucas 22:20

Um novo testamento, uma nova ali-
ança, cada homem ou mulher pode ago-
ra firmar sua aliança com Deus, como
no passado temos uma parte a cumprir,
uma vida de serviço, de amor, um cora-
ção obediente que ame seus irmãos e
principalmente ame as almas perdidas,
que fale de Jesus que leve esta aliança
a cada ser humano da terra.

Durante este ano que está come-
çando , muitos acontecimentos virão
para nos fazer esquecer a aliança, cer-
tamente vamos falhar em nossas pro-
messas, e nestes momentos deve-
mos lembrar que estamos selados,
que Deus fez conosco uma aliança
eterna, e que Deus não pode mudar,
pois ele não pode mentir.

Deus não é homem, para que min-
ta; nem filho do homem, para que se
arrependa; porventura dirá ele, e não o
faria? Ou falaria, e não o confirmaria.
Números 23:20

Realmente durante este ano novo,
muitas coisas podem mudar, podere-
mos passar por situações de dor, de-
sânimo, amigos podem falhar, deixare-
mos de cumprir muitas promessas, al-
guns planos não sairão do papel, mas
temos a certeza que a Palavra de Deus,
que  suas promessas vão se cumprir.

Que o versículo de Números 23:20
esteja gravado em nossa memória, que
façamos realmente como Noé e Abraão
uma aliança com Deus, e a cada dia do
ano estejamos fazendo a nossa parte,
pois com toda certeza Deus estará tra-
balhando para cumprir em nossas vi-
das tudo que Ele prometeu.
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O  Pr.  Joaquim
Teixeira da Silva
está de volta a Is-

rael  para subst i tu ir  o Pr.
Antony que foi para a Ingla-
terra em busca de sustento
para o ministério em Jerusa-
lém. Pr. Joaquim está auxili-
ando a igreja em Jerusalém
e a congregação em Kyriat
Gat, ministrando nas áreas
de aconselhamento, evan-
gelismo, estudos bíblicos,
cultos de sábado e trabalho
especial  com os jovens.

Ao mesmo tempo, estará
elaborando um site em qua-
tro idiomas para estender
ainda mais o trabalho e criar
novas oportunidades de
evangelização.

Nesse período, fará con-
tatos com a Universidade
Hebraica para tentar um vis-
to de estudante que possibi-

Dentro de pouco tempo estará chegando ao Brasil,
o missionário Harold Hatman com sua esposa
Tanmy e o filho Chase, enviados pela Heartland

Baptist Fellowship, dos Estados Unidos da América.
Eles  estarão atuando em equipe com o missionário

Jeffrey Barker em Canoas RS, região metropolitana de Por-
to Alegre, até decidirem que estão prontos para iniciar uma
nova igreja.

Canoas é uma cidade com mais de 300 mil habitantes
dividida em dez bairros principais, alguns deles com cerca
de 70 mil habitantes. Porto Alegre tem mais de um milhão e
duzentas mil pessoas.

Quando esteve no Brasil em setembro de 2005, o mis-
sionário Harold participou de um seminário para pasto-
res e o que mais o impressionou foi o relato de um dos
pastores que contou a história de um homem que havia
sido salvo através da apresentação do evangelho através
do site da igreja na Internet . Após contatar o pastor, este
teve que indicar-lhe a igreja confiável mais próxima que
ficava cerca de 300 quilômetros de distância de onde

As pesquisas mostram que os evangélicos com
põem o segmento religioso que mais cresceu na
última década no Estado de São Paulo: de 7,2%

da população, em 1990 para 17% dos 37 milhões de
paulistas no ano 2000, segundo dados do IBGE. As estima-
tivas mais atuais apontam para 21,9% da população adulta
do Estado.

A capital São Paulo, abriga 3,1 milhões de evangélicos,
correspondendo a 17,5% dos habitantes da cidade. Mas os
maiores percentuais estão em cidades do interior. Aqui, os
primeiros dez municípios pela ordem: Torre de Pedra
37,22%, Jacupiranga 36,14%, Cajati 35,32%, Nova Campi-
na 33,98%, Juaquiá 32,75%, Engenheiro Coelho 32,20%,
Votorantim 29,83%, Miracatu 28,52%, Pariquera Açu 28,17%
e Avai 28,13%.

Surpreendente para muitos observadores é o fato que
entre 1991 e 2000, os evangélicos tiveram uma taxa de cres-
cimento 4,7 vezes maior que o crescimento da população.
Atualmente, dois  terços dos municípios do estado de São
Paulo tem mais de 10% da população formada por evangé-
licos. Em 95 municípios, o percentual está entre 20% e 30%.
Apenas 7 cidades  têm menos de 5% de evangélicos.

O ideal é que haja uma igreja para cada mil pessoas.
Para exemplificar, podemos citar uma pesquisa do SEPAL -
Serviço de Evangelização para a América Latina, realizada
em cinco bairros da zona Sul da capital  paul ista. O
Jabaquara, com uma popoulação de 284.694 habitantes
exige que sejam implantadas 186 novas igrejas em locais
estratégicos. No bairro Saúde, são necessárias outras 193
novas igrejas para suprir a demanda.

Olhando para a nossa real idade, muitos bat istas
fundamentalista ainda não acordaram para a necessidade
de implantar muitas novas igrejas no interior do Estado de
São Paulo, mas o assunto está em debate. O certo é deixar
o cet icismo e as disputas terr i tor iais e part ir  para a
evangelização.

Transcrever trechos
e citações outras,
no meu caso, não

é falta de assunto. É falta de
habil idade com a “pena”.
Não , não pensem que es-
tou pretextando humildade.
Tenho gosto pela escrita, fal-
ta, porém, a aptidão do “des-
tro escritor”. A maneira atra-
ente e fácil de passar o que
penso aos leitores. confes-
so, limita-me, e muito.

Assim, quando leio algo
que muito me abençoa e
bem escrito, procuro passar
adiante, dando graças a
Deus pela destreza de mui-
tos – principalmente colegas
– com a “pena”. O pastor Jú-
lio Sanches, veterano obrei-
ro batista em Sorocaba, é um
deles. Escreve de maneira
simples, cativante e, princi-
pal  de tudo, abençoa e
edifica. É de um artigo seu,
‘CINCO HORAS X QUAREN-
TA MINUTOS”, que transcre-
vo um trecho que, creio, aben-
çoará e ajudará a muitos,
com certeza. Um brado de
quem está na “torre de vigia”!

“...Como as novelas são
campeãs, não é  difícil com-
preender o porquê do atual
quadro social brasileiro nos
grandes centros urbanos.
Resta a pergunta: as nove-
las retratam a realidade que
nos assusta ou gera a reali-
dade que a todos consome?”

“No final de uma novela é
possível  dar ao telespe-

novelas, além dos malefícios
já conhecidos, tem o poder
de gerar fofoqueiros. As ce-
nas são discutidas nos sa-
lões de beleza. Nas fábricas.
Nas feiras-livres. Nos bote-
quins, Nas piscinas. Nas
escolas. E como não, nos
corredores das igrejas, en-
quanto se preparam para
“ouvir” o sermão ou “estu-
dar” algo importante sobre
santificação.

“Não temos pesquisa.
Creio que ninguém se atre-
veria a fazê-la. Quantos se-
gundos são gastos pelos
salvos em oração por dia?
Quantos na leitura e medita-
ção bíblica? Quantos na re-
alização do culto doméstico?
Quantos minutos por sema-
na na participação dos cul-
tos? Alguns não conseguem
desligar o celular. Estão tão
envolvidos com a corrupção
social, que até ao orar colo-
cam o celular em vibracall.
Alguém pode chamar duran-
te a oração. Claro que não
pensam em Jesus...”(O Jor-
nal Batista – 27/2/05 – autor
citado).

Enquanto “degustava” as
preciosas linhas, fiquei pen-
sando o quanto vai ficando
difícil genuínas conversões.
Há “igrejas” para todos os
gostos. Quem lá vai querer,
diante do quadro do “politi-
camente correto”, ouvir em
“renúncia”, ou “abnegação”?
Poucos, pouquíssimos. É vi-

Transcrevendo o
Que Não Sei Escrever

ctador o fim desejado, medi-
ante três ou mais scripts di-
ferentes. Na vida real não há
como mudar o script e os ato-
res,  para conseguir final fe-
liz. Que o digam milhares de
adolescentes que foram
obrigadas a interromper os
estudos para cuidar de be-
bês não desejados. Algu-
mas não interromperam os
estudos. Interromperam a
vida do feto, mediante crimi-
noso aborto.  Um pecado
sempre atrai outro para ca-
muflar o primeiro.

“O horário, dito nobre, é o
momento em que pais e
mães irresponsáveis destro-
em e corrompem a pureza
dos filhos. São criminosos
que lançam os filhos peque-
nos em verdadeiros  bordéis
ao trazê-los para o centro da
sala. Cenas de sexo explíci-
to são produzidas, sem
parcimônia, ante os curio-
sos olhares infantis. A nudez
em todos os ângulos atinge
o ângulo da irresponsa-
bilidade paterna.

“Assustam-se os pais ao
verem que o sexo sem freio,
as drogas, a violência, o des-
respeito às autoridades, che-
gam onde não desejam: o
seio de suas famílias.Mas
não deviam ficar assusta-
dos. Afinal  adubaram o que
a televisão plantou. Logo não
há por que desprezar os fru-
tos.

“Acrescente-se que as

sível  a falta de compromis-
so  com Deus. Isso leva ao
crescimento da fornicação,
mentiras, murmuração, adul-
tério, desonestidade e tan-
tos outros adjetivos munda-
nos que, hoje, infelizmente
estão presentes na vida de
muitos crentes que perde-
ram o “primeiro amor”. Uni-
ram-se ao novo evangelho
do “é proibido proibir”.A fé vi-
rou show. Não de martírio
diante de feras, mas espe-
táculo coreográfico.

É hora de um profundo
quebrantamento. Tomada de
posição. Confissão de peca-
do. Um maior envolvimento
com a Palavra  e com a igre-
ja de Cristo.Amar a volta de
Jesus e, como João, clamar
aos céus: “Maranata, ora
vem Senhor Jesus!”

Novos Missionários

morava.
Missionários para implantar novas igrejas aqui no Brasil

são  sempre bem vindos, pois temos necessidade por to-
dos os lugares, inclusive onde já existem outras igrejas,
mas não dão conta de alcançar a todos.

Notícia de Israel

litará permanecer mais al-
gum tempo em Israel abrin-
do novos trabalhos.

Uma das grandes dificul-
dade, para a implantação de
novas igrejas em Israel é

que as cidades são
planejadas e não há
permissão para cons-
truir igrejas. Em Jeru-
salém é possível alu-
gar prédios de igrejas
antigas, construídos
antes de 1948, mas
nas cidades moder-
nas a única possibili-
dade é fazer o traba-
lho na casa de al-
guém, o que gera cer-
to temor devido à pres-
são dos judeus orto-
doxos.

Orem pela Igreja
Batista Ebenézer de
Vitória da Conquista
BA, liderada pelo Pr.
Edson Nogueira. Ela
é a igreja enviadora

do Pr. Joaquim para Israel.
Eles estão em fase de cons-
trução de um novo templo.

Evangélicos
em São Paulo

Pr. Joaquim Teixeira e Pr. Thomas Gilmer

Tammy, Harold e Chase

Pr. José Infante Júnior
Primeira Igreja
Batista Bíblica

Vitória da Conquista - BA
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Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e lançaram-
no na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: O teu
Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará”.

(Dn. 6:16). A história da vida de Daniel é bastante conhecida, princi-
palmente o momento em que ele fora lançado numa cova de leões.
Imagine estar num poço cheio de leões ferozes! Assim como Daniel,
há muitos que têm enfrentado certos leões no fundo do poço: poço
dos problemas financeiros, emocionais, espirituais, familiares, etc.
São muitos poços que surgem à nossa frente. Pode ser que hoje você
esteja fora deles, mas certamente já passou pelo fundo de um ou vai
passar. Quando se está no fundo do poço uma pergunta comumente
surge: Por que estou passando por isto? Como cheguei ao fundo do
poço? Considere algumas causas:

1- POR CAUSA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. Estamos todos sujeitos à
muitos infortúnios e intempéries: doenças, acidentes, casualidades,
inundações, terremotos e demais fatos que fogem ao controle huma-
no. Diariamente, surgem leis que mudam e nos afetam. A crise eco-
nômica tem destruído muitos bons negócios, empresas têm fechado
as portas e demitido muitos empregados. Estes acontecimentos sem-
pre podem vir, inclusive sobre crentes verdadeiros. Não estamos li-
vres de calamidades. “...no mundo tereis aflições...”. (Jo.16:33)  O
fato é que tais casos podem levar qualquer um ao fundo do poço.
Quem poderia dizer que estaria imune a qualquer destas circunstân-
cias? Absolutamente ninguém! Portanto, você pode estar passando
pelo fundo do poço por causa das circunstâncias.

2- POR CAUSA DOS OUTROS. Além das circunstâncias, pessoas
ao nosso redor podem nos levar ao fundo do poço. Familiares costu-
mam criar situações de grande dependência. É comum algum paren-
te pedir cheque emprestado, o cartão de crédito para parcelar contas,
amigos que pedem para você ser fiador ou garantidor de negócios.
“Decerto sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estra-
nho, mas o que evita a fiança estará seguro”. (Pv. 11:15)  Tem gente
que vive pedindo favor pra tudo e acaba se acomodando nesta vida
parasita. “Muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe, e
cada um é amigo daquele que dá presentes”.  (Pv. 19:6) Há uma lista
interminável de pessoas que podem nos levar a situações bem com-
plicadas: nome no SERASA, SPC, lista negra, etc.. Não somente pa-
rentes e amigos nos causam desconfortos, mas há ainda o caso do
chefe que não vai com a sua cara, o garçom desastrado que te irrita
sempre, o motorista do ônibus que é violento no trânsito, o gerente do
banco que não colabora, etc... Daniel foi jogado para o fundo do poço
por causa dos seus colegas de trabalho. Tiveram inveja de seu bom
desempenho. Quantas vezes os erros dos outros podem nos levar ao
fundo do poço, não somente financeiramente! O fundo do poço pode
vir por causa dos erros dos outros.

3- POR CAUSA DOS PRÓPRIOS ERROS. O pior é quando estamos
no fundo do poço por causa de nossos próprios erros, o que não foi o
caso de Daniel. Embora ele tenha desobedecido a uma lei imperial
que proibia a oração, ele estava sendo fiel ao Senhor. Ao contrário de
Daniel, quantos estão no fundo do poço porque desobedeceram leis
humanas e, conseqüentemente, divinas! Tenta-se sempre achar um
jeitinho para resolver os casos pelo “esquemão”. No começo, tudo
parece ser uma maravilha, até que as coisas explodam. Há aqueles
que sempre amanhecem com uma brilhante idéia de como ficar rico
trabalhando o mínimo possível, ou sacrificando o mais importante em
troca do sucesso. “Mas os que querem ser ricos caem em tenta-
ção, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que
submergem os homens na perdição e ruína”. (1Tm. 6:10)  Erros po-
dem vir também por causa de escolhas precipitadas sobre namoro,
casamento, filhos, local de trabalho, de moradia, de amizades. Quantos
erros cometidos podem estar te levando ou ter te levado para o fundo
do poço!

4- POR CAUSA DA SOBERANIA DE DEUS. Além de circunstâncias e
erros humanos, pode-se estar no fundo do poço inocentemente. Este
era o caso de Daniel. Ele não merecia ter sido ali jogado. Houve uma
injustiça. Ele estava corretamente servindo ao governo humano constitu-
ído e sendo um bom servo de Deus, mas, mesmo assim, Deus permitiu
que Daniel passasse pelo fundo do poço. E Deus pode permitir que o
mesmo aconteça conosco, sem aparentes causas, simplesmente para
provar Sua soberania e autoridade sobre as mais difíceis situações des-
ta vida. Foi assim no caso de Daniel. O fundo do poço na sua vida pode
ser tão somente por causa da soberania de Deus.

Embora o fundo do poço seja algo suscetível a todos, é preciso
aprender a sair dele. Daniel saiu do fundo do poço, assim como Deus
deseja que você saia do seu.  Daniel confiava plenamente no Senhor
e O servia continuamente. Mantinha plena convicção de que poderia
livrá-lo daquela difícil situação. Sendo Daniel um homem de oração,
Deus o ouviu e mudou o coração do rei. Antes de sair do fundo do
poço, no entanto, ele teve que aprender a passar uma noite inteira lá
dentro. Nem sempre Deus evitará o fundo do poço, mas sempre será
capaz de amansar e fechar a boca dos leões que nos rodeiam. Daniel
saiu do fundo do poço mais forte e mais confiante no Senhor. Você
diria que tem sido vitorioso em meio aos problemas e aflições? Saia
do fundo do poço vitorioso.

Dave Hunt, no seu livro “O
Evangelho Sem Con-
cessões” declarou com

muita propriedade que “o materia-
lismo extremo deixa a alma vazia,
mas acrescentar um toque de reli-
giosidade à ciência parece que pre-
enche o vazio e, ao mesmo tempo,
mantém a fé dentro do racional.
Não existe ilusão mais fatal do que
uma religião científica”.

Agora, surge algo que talvez seja
pior ainda: espiritismo científico. A
cerca de 17 anos uma “pesquisado-
ra” dos contatos com outros planos
dimensionais adotou, para sua prá-
tica espiritualista de contatos com
esses “outros planos”, expressões
como “transcomunicação instru-
mental (gravação de vozes via apa-
relhos eletrônicos). De acordo com
seus relatos, essas vozes trazem
consolo no contato com os que já
faleceram.

Há estreitas ligações com cientis-
tas de diversas universidades respei-
tadas que reconhecem nas pesqui-
sas desses outros planos dimensi-
onais um dos mais importantes fenô-
menos para a humanidade.

Segundo informam, desde
2001 estão desenvolvendo nova
técnica de contatos com o outro
lado da vida através do telefone. Já
há envolvimento de pesquisadores
dos EUA. Para confirmar de fato

Assim que iniciei o meu estágio no Horto
do Ypê, meados de l988, fui muito amado
pelas famílias. Entre outros cuidados, fi-

zeram uma “agenda pública do seminarista” e fixa-
ram-na no quadro de avisos.  Cada domingo,  al-
guém me convidava para almoçar. Como solteiro,  era
alvo de muitas  brincadeiras. É verdade!  A turma
queria me arrumar algum  “partidão” a todo custo!
Tudo começou quando abri a boca e pronunciei, no
primeiro culto:

- Estou aguardando a Benê?
- Quem é a Benê?
- É a Benevolência do Senhor –  dei a minha base

bíblica: o que acha uma esposa acha o bem, e al-
cançou a benevolência do Senhor – Pv 18.22.

A cobrança era contínua: e aí, já está namoran-
do? De fato, o povo sempre cobrava...  O tempo pas-
sava... Estávamos organizando o próximo acampa-
mento de fevereiro, feriado de carnaval. Bem antes
do evento,  fiz uma propaganda  intensa de que reve-
laria no último dia, o nome dela. Rapazes e moças
especulavam acerca de quem eu estava me referin-
do, pois, nos últimos meses não havia evidências
de um engajamento, pré-namoro ou algo parecido.

Então fomos para o tão sonhado retiro anual. A
turma ficou no meu pé... E aí?  Conta, eu não falo pra
ninguém, qual é  o nome dela?   Minha resposta era:
não darei nenhuma informação até o dia da despedi-
da.  Os cochichos fluíam sem parar, ora no café da
manhã, ora nas refeições,  na piscina, nos espor-
tes... Havia muitos jovens, inclusive de outras igre-
jas que foram convidados.  Sentia-me  observado o
tempo todo, olhos femininos e masculinos ficavam à
espreita  para detectarem algum sinal, alguma aten-
ção particular para uma moça...  O ti-ti-ti  já começa-
va a me preocupar.

O suspense estava no ponto máximo quando che-
gou o último dos quatro dias, alguns não acreditavam

mais, os mais próximos estavam ansiosos, alguns não
estavam nem aí...  Levantei-me da grande mesa após
o almoço, coloquei-me em  pé e comecei:

 Chegou a hora de anunciar...   Conforme havia
prometido...

O pessoal parou de comer,  jovens  de pé assen-
tavam-se, algumas moças e senhoras da cozinha
chegaram mais perto, o silêncio era total.

Há muitos anos ela me acompanha. Já nos co-
nhecemos de longa data e é um grande prazer falar
sobre o relacionamento. Nosso contato cresceu bas-
tante, fomos a muitos lugares juntos, tanto em situa-
ções formais como informais... Além de amiga, tem
sido uma conselheira constante...  Estou muito inte-
ressado nela, geralmente a gente se encontra todos
os dias...   Estou muito contente com o nosso
envolvimento e amizade tão crescente.  Conforme pro-
metido...   Estou comunicando a vocês que a  amo
muito,  gosto muito da minha   B í b l i a.

Recordo-me como hoje dos olhos arregalados,
sobrancelhas levantadas e  expressões paralisadas,
como  gravação em câmara lenta.  Eu havia parado
de falar, parecia que a turma saía de um estado de
choque, esperavam tudo, menos aquilo.  Eles entre-
olharam-se, decidiram algo sem pronunciarem qual-
quer palavra. Os rapazes da frente agarraram-me ime-
diatamente, fui erguido por múltiplos braços, enquan-
to a galera gritava: Piscina! Piscina! Piscina!   Aquilo
não constava nos meus planos, pois  usava o único
par de  tênis e a única roupa limpa para retornar.

- Calma pessoal!  Acabei de almoçar!  Deixem-
me tirar a roupa!

- Piscina!   Piscina!   Piscina!
Você já sabe o resultado,  nada podia deter aque-

la turba!
Nunca me esqueci daquele banho...
Certamente, eles nunca esquecerão do

companheirismo que até hoje me sustenta!

que tudo não passa de religião
reencarnacionista e ocultista (con-
sulta aos mortos), a pesquisadora
disse que os contatos se intensifi-
caram a partir de 2005, com o fale-
cimento do seu esposo.

É tanta asneira ocultista com
roupagem científica que chega a
causar indignação, pois misturam
essa religiosidade com ficção e
fantasia que é levado ao cinema
aos romances e até à literatura
pseudocientífica.

Para o crente, os contatos com
o mundo espiritual não precisa de
aparato científico. Ele fala e ouve
Deus. Fala através da oração e ouve
através da Sua Palavra que é usa-
da pelo Espírito.

Quanto ao lado satânico do mun-
do espiritual, a Bíblia foi clara ao or-
denar que  os mortos não fossem
consultados, pois eles não podem
mais manter contato com os vivos.

É nesse momento que surgem
os questionamentos de todas as
formas de religiões espíritas: Mas
se os mortos não se comunicam,
como é então que eu vi fulano, ou
ouvi a voz do siclano, e assim por
diante.

O Senhor certamente procura-
va resguardar as pessoas  de se-
rem enganadas pelos demônios
que se aproveitariam dessa curio-
sidade humana pelo trans-

cendental para entrar em contato.
Jesus e os apóstolos nunca deram
oportunidades aos demônios para
dialogarem. Eles apenas ordena-
ram com autoridade, como até hoje
procedem os cristãos bíblicos.

No entanto, vemos crescer em
nossos dias essa busca por ou-
tros planos espirituais, tanto nas
religiões mais primitivas, como
nas caritativas e agora nas “cientí-
ficas”!

Para cada  época Satanás tem
as suas estratégias. Nos dias dos
meus avós eram visões de caixões
de defuntos, de pessoas falecidas.
No baixo espiritismo são os exus,
orixás e caboclos. No alto espiri-
tismo são os guias. No catolicis-
mo são os santos mediadores. No
carismatismo de todas as cores
são as invocações e expulsões
dos demônios. Agora no espiritis-
mo cientí f ico é a tal  de
transcomunicação sofisticada por
meios eletrônicos. As variações
são muitas, mas o fato é o mes-
mo: os homens preferem suas re-
ligiões no lugar de Deus. Sempre
foi assim e o único meio de  livrar
alguns é continuar pregando o
Evangelho da Graça de Deus até
que Cristo venha, pois para os que
morrem há apenas dois lugares de
acordo com a Bíblia: céu e inferno.
O resto é religião humana.

Espiritismo Científico?

Pastor em São Paulo-SP - Bacharel em Teologia e licenciado em Letras*

�Quem é ela?�

Contatos: Editora Elim - Rua Alain da Luz, 57 - 23.080-150 - Rio de Janeiro-RJ
Fone/Fax (21) 2415-7923

www.editoraelim.com.br - falecon@editoraelim.com.br

A Nova Geração de
Folhetos Evangelísticos

Produzir folhetos que visem a propagação do evangelho será sempre o nos-
so compromisso. Folhetos que sejam verdadeiros instrumentos de evangelismo
e fonte de transformação de vidas.

O colunista é pastor em São Bernardo do Campo-SP
Bacharel em Direito e Letras*

“

Saindo do
Fundo do Poço
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PESQUEIRA-PE 27 a 29 de janeiro de 2006. O pregador foi o
Pr. Antonio Majela Pupin, da Igreja Batista
de Jordanópolis, S.B.do Campo-SP. Duran-
te as conferências aconteceram as matrícu-
las para o ano letivo 2006 no SEIBIM - Semi-
nár io e Inst i tuto Bat ista Independente
Macedônia.

ABPC
A ABPC - Associação Brasileira de Pes-

quisas da Criação oferece oportunidade
para que seus associados recebam materi-
ais inéditos sobre criacionismo, tais como,
palestras, boletins (português e inglês) re-
vistas e cursos. Para maiores informações,
entre em contato: ABPC - Caixa Postal 3114
Agência Zerayd de Menezes, CEP 30.140-070
- Belo Horizonte - MG.

ACAMPAMENTO
Sob o tema, “Deixando um Legado para

a Próxima Geração”, o Recanto Areté em
Franca-SP, estará realizando mais um Acam-
pamento de Famílias nos dias 24 a 28 de
fevereiro de 2006 ao custo de R$50,00 por
pessoa e com possibilidades de descontos
para famílias.

ACONSELHAMENTO BÍBLICO
A partir do dia 6 de março de 2006, o

Instituto Batista Bíblico de Campinas dará
início ao período letivo com a disciplina:
Aconselhamento Bíblico, correspondente
ao nível de Bacharel. É uma das matérias
do currículo alternativo e será ministrado
pelo Pr. Marco Lécio Marinho. Dias 16 a
18 de fevereiro, o instituto promove as
Conferências Proféticas com o Dr. Dirceu,
Pres iden te  da  M issão  Bras i l e i ra
Messiânica. A formatura da turma de 2005
será no dia 4 de março. Maiores informa-
ções com Pr. Alexandre Silva (19) 3231-
3566 ou 9165-0606.

ENLACE I
Dia 28 de janeiro, uniram-se em matri-

mônio o jovem casal. Rebeca e Maicon.
Rebeca é filha dos missiionários, Pr. Tomé
Lopes dos Santos e Lúcia Helena. Maicon é
filho do casal, Adil Carlos Tibúrcio e Rute. A
cerimônia foi realizada no Templo Batista
Itapuã em Salvador-BA,.

ENLACE II
O Pr. Adilson Ferreira e sua esposa

Marisa se alegraram no dia 4 de fevereiro
com a cerimônia de casamento de sua filha
Tamara com o jovem Bruno, filho do casal
Orlando e Jisleide Pereira Ricci. O enlace
teve lugar na Igreja Batista Bíblica, Vila Pro-
gresso, Guarulhos-SP.

BATISMO DE 25 PESSOAS

dezembro de 1977 e retornaram aos EUA por
seis meses, até junho de 1978. De julho de
1978 a agosto de 1988 trabalharam em Ribei-
rão Preto SP e depois até julho de 2005 em
Limeira SP. Atualmente estão em Londrina PR
no Templo Batista Maranata. O casal tem 5
filhos e 9 netos. Todos os filhos estão envolvi-
dos no ministério: Allan(33) é pastor assis-
tente em Miami,EUA; Brian (31) é missionário
em São Paulo SP; Carlos (29) é missionário
em Goiânia GO; Debbie (27) trabalha numa
escola cristã e Hammonel, EUA; Eduardo (25)
está levantando sustento nos EUA e deverá vir
para o Brasil comi missionário:

O AMIGÃO DO PASTOR
Continua sendo publicado mensalmen-

te o periódico. O Amigão do Pastor, ajudan-
do os pastores e pregadores com suas
mensagens da Palavra de Deus. Para fazer
sua assinatura, entre em contato pelo se-
guinte endereço: Caixa Postal 74 – CEP
37.270-000 - Campo Belo MG, telefones (35)
3832-2704, Fax (35) 3832-2455. Fale com
os pastores, Cleber Radarte Neves ou Jai-
me King. Aproveite e solicite informações
sobre outras publ icações do ministério
Maranata de Literatura Fundamentalista

DESAFIO DAS SEITAS
Você que trabalha na evangelização das pes-

soas envolvidas com seitas e religiões precisa
conhecer o jornal Desafio das Seitas publicado
pelo Centro de Pesquisas Religiosas, sob a
coordenação do Pr. Paulo C. Pimentel. Solicite
em exemplar e faça sua assinatura. Vale a pena.
Contatos: www.desafiodasseitas.org.br, telefo-
ne (21) 2643-2325, E-mail: cpr2005@terra.c
om.br, ou  Caixa Postal950 – CEP - 25.951.970 –
Teresópolis RJ.

BBN

A missionária Mariene do Sacramento
Santos está sevindo ao Senhor através da
Missão Novas Tribos do Brasil na cidade de
Pesqueira-PE. Ela é membro da Igreja Ba-
tista Bíblica Monte de Sião em Simões Fi-
lho-BA. Para contatos: Rua José Tibúrcio
Santos, 126- Cohab I- Prado, CEP 55.200-
000 – Pesqueira – PE Telefone (87) 3835-
4598.

21º ANIVERSÁRIO
A Igreja Batista Independente de Franca-

SP liderada pelo Pr. Paulo Castelan come-
morou seu 21º aniversário de fundação rea-
lizando uma série de conferências nos dias

Os missionários da Baptist International
Mission, INC de Chattanooga, TN, EUA, Pr Dan
Douglas e Gerry Johnson, chegarm ao Brasil
no dia 17 de maio de 1974 em São Paulo SP
onde permaneceram até maio de 1975. De-
pois foram para Orlândia SP, até dezembro de
1976, Jardinópolis SP de dezembro de 1976 a

ISRAEL NO CENTRO
DO CENÁRIO
PROFÉTICO
Dave Hunt

www.chamada.com.br
pedidos@chamada.com.br
Fone (51) 3241-5050
- Fax (51) 3249-7385
O foco da atenção
mundial se volta para
Israel todos os dias.
Deus está agindo e o
roteiro de suas ações
é a profecia bíblica.

OS MARAVILHOSOS
PARADOXOS DAS

ESCRITURAS
Leslie M.Grant

Depósito  de
Literatura Cristã
www.literaturacrista.com.br
frpósito@literatucrista.com.br
Há muitos paradoxos
na Palavra de Deus.
Qual a resposta a
estas coisas nas
Escrituras, que pare-
cem tão contra-

ditórias,contudo são tão perfeitamente
verdadeiras?

SANTOS NO
MUNDO

Leland Ryken
Editora Fiel
www.editorafiel.com.br
Tel (12) 3936-2529
Para os Puritanos,
a questão crucial
não era o valor da
renda de uma pes-
soa, mas quanto
era gasto consigo
mesmo.
Santos no Mundo é
um retrato f ie l
desse grupo de cristãos.

A MORTIFICAÇÃO
DO PECADO
John Owen

Editorra Vida
www.editoravida.com.br
Tel. (11) 6618-7000
Fax (11) 6618-7050
Neste livro, o autor
nascido em 1616,
combate as descul-
pasdos cristãos que
não fazem uma
auto-aval iação de
sua vida espiritual,
apresentando sólidos princípios bíblicos.

O FINAL DOS
TEMPOS

Tim Lahaye
Abba Press
www.abbapress.com.br
a b b a p r e s s @ a b b a
press.com.br
Tim LaHaye escre-
veu 12 livros de fic-
ção para a série
“Deixados  Para
Trás”. Mas este li-
vro não é ficção.
É a pura realidade

que deu origem à série.

O BATISMO
ESTRANHO E
OS BATISTAS
W M Nevins

Distribuído por:
www.obreiro

aprovado.com
(18) 3906-5585
(18) 8124-7153
A fé cristã preser-
vada desde os
dias primitivos.
Uma histór ia
dos cristãos ba-
tistas.

Mariene do Sacramento Santos

Gerry e Dan Johnson

Cento e seis pessoas de três igrejas
desfrutaram de muita alegria, em meio aos
louvores e confraternização no dia 7 de ja-
neiro de 2006 quando 25 novos irmãos fo-
ram  batizados no Rio Grande do Sul. Da
Primeira Igreja Batista Bíblica Palavra Viva,
liderada pelo Pr. Jeffrey Barker (15), da Pri-
meira Igreja Batista Bíblica Independente, de
Gravataí, Pr Arlindo Torres Inchauspe (7) e
da Igreja Batista Bíblica de Mathias Velho,
Pr. José Arlindo Tores Valiente (3).

ROCHA ETERNA
A missão Rocha Eterna que trabalha na

evangelização de presidiários no Brasil e em
diversos países estará realizando em 2006 dois
congressos regionais em São Paulo, capital.
Um na Primeira Igreja Batista Bíblica em Cida-
de Ademar e outro na Igreja Batista Esperança
nos meses de agosto e setembro, com datas a
serem definidas. Segundo informações do mis-
sionário João Henrique, já aconteceram 4 con-
gressos da missão aqui no Brasil. Dois con-
gressos nacionais em Ribeirão Preto SP em
2003 e 2004 e dois regionais em Porto Alegre
RS e Florianópolis SC em 2005. Para maiores
informações E-mail: rochaeterna@hotmail. com,
telefone (16) 3979-7867.

JOHNSON’S

Mário Sérgio
-Locutor-

Em 2005 cerca de
900 pessoas se con-
verteram a Cristo atra-
vés do ministério da
BBN Internacional
que atua no Brasil e
diversos outros paí-
ses. Há um esforço
para ampliar os ou-
vintes da emissora
através da Internet.
Ajude a divulgar em sua igreja e entre seus
amigos: www.bbnradio.org. Em novembro de
2005 a BBN ocupava o 24º lugar entre as
rádios mais ouvidas do site www.radios.
com.br e o alvo é alcançar o primeiro lugar.
Solicite cartões gratuitos para distribuir pelo
e-mail:Msergio@bbnradio.org.

CURSOS À DISTÂNCIA
Se você é novo convertido ou quer alcan-

çar alguém para Cristo, recomendamos que
faça contato com os cursos bíblicos à dis-
tância da Escola Fonte de Luz. Escreva para
Caixa Postal 51, CEP 63.011-970 - Juazeiro
do Norte CE.

INAUGURAÇÃO
Dias 21 e 25 de março de 2006 o missio-

nário Pr. Armando Castelan Jr. estará inaugu-
rando o trabalho de implantação da igreja em
Pedregulho-SP. O pregador será o Pr.
Leonilson P. Leite, de Igarapava-SP. Local: Rua
José Brentini, 29 - Bela Vista, Pedregulho-SP.
Ajude a comprar os bancos para a nova igreja:
R$ 50,00 cada. Ofertas através da AMI.

NOVO SITE
Está em fase de montagem, mas você já

pode acessar o novo si te:  bat istas
fundamental istas.to.md (não coloque o
www), pois ainda está com hospedagem
temporária. Você pode, inclusive, ajudar na
montagem enviando dados.
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Evangelista e Conferencista - Ex-padre católico romano - Fortaleza-CE*

Muita gente estudiosa está pro
curando descortinar o futuro
com a finalidade de prevenir-se

contra possíveis catástrofes que possam vir
sobre a humanidade.

Que acontecerá daqui a dez anos? Como
viverá a humanidade quando estiver o dobro
de população que tem hoje? Se há preocu-
pação com a situação do mundo, em seus
aspectos físicos, social e político, é natural
que os crentes também se preocupem com
a situação da fé no futuro, mediante a gran-
de transformação pela qual o mundo certa-
mente há de passar.

Como será a nossa fé dentro de poucas
décadas? E a Igreja, como estará? De que
modo Deus será cultuado? A Bíblia Sagra-
da, como será entendida? Pretendemos,
com a ajuda do Senhor Deus, escrever uma
série de artigos focalizando este assunto tão
palpitante e oportuno para os nossos dias.

Mas, por que Deus falou, “nestes últimos
dias”, conforme Hebreus 1.2? Por que razão
Deus se preocupa tanto com os homens a
ponto de manter-Se em contato com eles?
O texto acima diz que Deus, outrora, falou de
muitas maneiras, aos pais, pelos profetas e
que, por fim, “falou pelo Filho”. Não vamos
aqui passar em revista os textos em que
Deus falou, porque seria passar por toda a
Bíblia Sagrada. Deus fala através de cada
página das Sagradas Escrituras.

Mas, por que Deus falou? Esta pergunta
enfeixa uma infinidade de interrogações: -
Por que Deus falou a Adão e Eva? Por que
falou a Abraão, a José, a Moisés, aos profe-
tas? Deus não faz coisa alguma sem aten-
der a um propósito dentro dos Seus planos
eternos. Se falou, é porque houve um motivo
intrínseco à Sua natureza e atinente aos
Seus eternos planos. Faz-se necessário di-
zer que a verdade teológica de um Deus que
fala ao Seu povo não encontra paralelo em
nenhuma religião pagã. Os profetas de Baal
falavam ao seu ídolo, mas dele não saía
nenhuma resposta (I Reis 18.20-40). Porém,

Se for aprovada a Lei 2654/03 que
proíbe qualquer forma de castigo
físico em crianças e adolescentes,

os crentes que continuarem preferindo obe-
decer antes a Deus do que aos homens
(Atos 5:29) serão encaminhados a progra-
ma oficial ou comunitário de proteção à fa-
mília, a tratamento psicológico ou psiquiá-
trico e a cursos ou programas de orienta-
ção. Serão considerados incapazes.

Segundo a relatora da matéria, deputada
Sandra Rosado (PSB) a disciplina que en-
volve castigos físicos às crianças e adoles-
centes são uma forma de violência que não
pode ser acobertada pela legislação brasi-
leira. Citando o Código Penal (Decreto Lei
2848/40) que tipifica como crime de injúria
real o ato de esbofetear alguém, a deputada
alega que “com muito mais razão, o castigo
físico aplicado a uma criança deverá ser
completamente abolido da legislação, como
forma e educação, pois educar pela violên-
cia é, certamente, uma abominação, incom-
patível com o atual estágio de evolução da
sociedade”.

O pior é que a CCJ - Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania, da Câma-
ra aprovou, em caráter conclusivo, o projeto

J á está def inida a data do I I
Congressso Misionário Batista
Fundamentalista do Norte que de-

verá acontecer na cidade de Marudá PA,
nos dias 2 a 5 de novembro de 2006.

O tema será “Missões: Espalhemos a
Semente”,  baseado no Salmo 126:6,
“Aquele que leva a preciosa semente, an-
dando e chorando, voltará  sem dúvida, com
alegria, trazendo consigo os seus molhos.
O preletor oficial será o Pr. Tommy Raley,
presidente  da Word Baptist Fellowship
Mission Agency, dos Estados Unidos.

A cidade de Marudá fica a 75 Km de
Castanhal, onde trabalha o missionário da
AMI, Pr. Inácio Neves Cereja e não tem ne-
nhum trabalho Batista. Trata-se de uma ci-
dade cercada por belas praias e excelentes
possibilidades para hospedagem, tanto em
alojamentos populares como em hotéis.

Para inscrição o valor do investimento
para cada congressista será de apenas
R$75,00, incluindo alojamento, café da ma-
nhã, refeições e transporte para a praia.
Para os que se hospedarem em hotéis o
custo das diárias serão entre R$30,00 e
R$50,00. Para estes, há um desconto na
inscrição.

Os interessados já podem fazer suas
inscrições desde já e parcelar o pagamen-
to. Para isso, devem entrar em contato com
Pr. Inácio Neves Cereja pelos endereços,
E-mai l :  aminacio@bol.com.br,  ou
inaciocereja@yahoo.com.br, telefone (91)
3711-2954, celular 8151-3536 ou pelo cor-
reio: Rua Cel Leal, 25 - Nova Olinda (Entre
Duque de Caxias e Transcastanhal) CEP
68.742-450 – Castanhal PA.

O Pr. Kyron Horton, também, está  à dis-
posição para outras informações pelos te-
lefones (91) 3724-1355 e 8115-8709.

O primeiro congresso foi realizado em
Ananindeua PA nos dias 13 a 16 de no-
vembro de 2003 sob o tema, “Missões: Até
que Ele Venha” e contou com a participa-
ção da AMI- Associação Missionária Inde-
pendente apoiando a CMBI - Comunhão
Missionária Batista Independente, que re-
aliza o congresso de 2006.

apresentado pela Deputada Maria do Rosá-
rio (PT), sem que houvesse oportunidade de
ampla discussão e votação na Câmara. O
projeto encaminhado ao Senado, poderá ser
mais um daqueles aprovados na calada da
madrugada..

Maria do Rosário, que é pedagoga e es-
pecializada em violência doméstica está
confundindo, como muitos outros, discipli-
na corporal com violência física. Para casos
de abusos já existe lei.

Os verdadeiros cristãos, que têm a Bí-
blia como regra de fé por entenderem que
ela é a Palavra de Deus, sempre fizeram uso
da disciplina física sem que tal prática cons-
tituísse ato de violência ou desrespeito à
criança. É o próprio Criador que nos instrui
com as seguintes palavras sobre disciplina
física das crianças:

“O que não faz uso da vara odeia seu fi-
lho, mas o que ama, desde cedo o castiga”
(Provérbios 13:24).

“A estultícia está ligada ao coração da
criança, mas a vara da correção a afugenta-
rá dela” (Provérbios 22:8).

“Não retires a disciplina da criança; pois
se a fustigares com a vara, nem por isso
morrerá. Tu a fustigarás com a vara, e livra-

rás a sua alma do inferno” (Provérbios 23:13-
14).

“A vara e a repreensão dão sabedoria,
mas a criança entregue a si mesma, enver-
gonha a sua mãe “ (Provérbios 29:15).

Se aprovada uma lei anti-bíblica como
esta, os cristãos obedientes à Palavra de
Deus serão tratados como criminosos pelo
judiciário. Portanto, vamos lutar enquanto é
tempo. Escrevam para os senadores e pe-
çam que essa lei seja rejeitada pelo Sena-
do. Incentive outros a fazerem o mesmo.
Escreva ao Presidente da República para
que, caso o Senado aprove, a presidência
coloque seu veto no projeto de lei.

Contatos:
Presidente do Senado:

Renan Calheiros (PMDB-AL)
E-mail: Renan.calheiros@senador.gov.br

José Renan Vasconcelos Calheiros
Ala Sen. Teotônio Vilela, Gab.22

Senado Federal
Praça dos Tres Poderes
70.165-980-Brasilia DF

Fone (61) 3311-2261/2262
Fax (61) 3311-1695

www.senado.gov.br(verifique os senado-
res do seu estado e entre em contato).

OsVerdadeiros Crentes Serão Considerados Incapazes

Por Que Deus Falou?
o Deus que Israel conheceu e anunciou ao
mundo não só ouve o que Lhe é dito, como
dá resposta inteligível às preces de Seus
filhos (Salmo 116.1).

Ainda mais: Deus não falou apenas atra-
vés da natureza, tão rica de mensagens de
poder, bondade e zelo, mas dirigiu palavra
clara aos pais, pelos profetas, e, no tempo
certo, essa Palavra assumiu forma de vida
humana, na pessoa de Jesus Cristo, o Ver-
bo de Deus – a Palavra encarnada! Mas a
pergunta perdura: por que tudo isso? Veja-
mos:

I –Deus falou porque foi do Seu agrado.
Quando Jesus foi batizado, uma voz do céu
se fez ouvir: “Tu és o meu Filho amado, em ti
me comprazo” (Lucas 3.22). Deus dizia com
isto que Ele se agradava de ter no mundo o
Seu Filho, como expressão máxima da Sua
revelação aos homens. Deus criou o ser
humano à Sua imagem e semelhança por-
que desejava ter amigos com quem pudes-
se conversar. De fato, não foi o homem quem
primeiro buscou a Deus, mas foi este quem
veio ao seu encontro! A expressão “veio a
mim a palavra do Senhor” é comum no Anti-
go Testamento, como prova de Deus falou
por iniciativa própria. Até a morte de Jesus
na Cruz do Calvário, a Palavra máxima do
amor de Deus, foi algo do agrado dEle, como
diz o profeta Isaías: “Todavia, ao Senhor agra-
dou moê-lo, fazendo-o enfermar” Isaías
53.10).

II - Deus falou para tronar-Se conheci-
do.  Deus não seria conhecido dos homens
se Ele tivesse permanecido em silêncio.
Paulo diz, na carta aos Romanos, que “os
atributos invisíveis de Deus, assim o seu
eterno poder, como também a sua própria
divindade, claramente se reconhecem, des-
de o princípio do mundo, sendo percebidos
por meio das coisas que foram criadas” (Ro-
manos 1.20). De fato, Deus se manifestou
em primeiro lugar pelas coisas criadas.

Desse modo, deu-Se a conhecer ao homem
que pôs como cabeça da criação, mas, infe-
lizmente, os homens não entenderam bem
esta mensagem. Então, fez-se necessária a
mensagem falada aos pais, pelos profetas
e, finalmente, por Jesus Cristo. E, para que
ninguém tivesse dúvidas, Deus falou mui-
tas vezes e de muitas maneiras; “E o Verbo
se fez carne e habitou entre nós, cheio de
graça e de verdade, e vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai” (João 1.14).
Deus falou de modo inconfundível e a Bíblia
é a expressão, em termos humanos, da Sua
mensagem. Deus falando aos homens, num
contexto puramente humano, é o que encon-
tramos nas páginas das Escrituras Sagra-
das. Desta forma desvendou-se o mistério
da Sua vontade e dos Seus santos e eter-
nos propósitos (Efésios 1.9-11).

III – Deus falou para trazer-nos a sal-
vação . Desde que o ser humano caiu da
sua situação de santidade, com o pecado
de nossos primeiros pais, Deus vem fa-
lando a nós, incessantemente,  com o pro-
pósito de tornar efetiva a salvação. Falou
a Abraão: “em ti serão benditas todas as
famílias da terra” Gênesis 12.3). A Moisés
prometeu que suscitaria um profeta mai-
or  que e le  (Deuteronômio 18.15) .  Em
Isaías disse: “Vinde, pois, e arrazoemos,
diz o Senhor; ainda que os vossos peca-
dos sejam como a escarlata, eles se tor-
narão brancos como a neve; ainda que
sejam vermelhos como o carmesim, se
tornarão como a lã” (1.18). Em Jesus está
o máximo do que Deus pôde revelar aos
homens: “Ele, que é o resplendor da gló-
ria e a expressão exata do seu Ser, sus-
tentando todas as coisas pela palavra do
seu poder, depois de ter feito a purifica-
ção dos pecados...” (Hebreus 1.3). Deus
falou-nos para que entendêssemos o Seu
plano de salvação e fôssemos salvos!
Glorifiquemos ao Senhor Deus por isso!
Para sempre!

II Congresso
Missionário
doNorte
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Em 1976, no Congresso Mundial de
Fundamentalistas, na Escócia, a se
guinte definição de um fundame-

ntalista foi elaborada: “um fundamentalista é
um crente no Senhor Jesus, que nasceu de
novo, e que:

1. Conserva uma lealdade inamovível à Bí-
blia, que ele recebe como inerrante, infalível a
inspirada verbalmente por Deus.

2. Acredita na veracidade de tudo aquilo que
a Bíblia diz.

3. Julga todas as coisas pela Bíblia e é jul-
gado somente por ela.

4. Afirma as verdades fundamentais da fé
cristã histórica: a doutrina da Trindade; a
encarnação, nascimento virginal, sacrifício
expiatório, ressurreição física e ascensão glo-
riosa, e a segunda vinda do Senhor Jesus; o
novo nascimento pela regeneração do Espírito
Santo; a ressurreição dos santos para a vida
eterna; a ressurreição dos ímpios para o julga-
mento final e a morte eterna; e a comunhão
dos santos, que são o corpo de Cristo.

5. Pratica fidelidade a esta fé e procura
pregá-la a cada criatura.

6. Expõe e se separa de todas as nega-
ções  eclesiásticas desta fé, do compromisso
com o erro, e da apostasia da verdade.

7. Contende fervorosamente pela fé uma vez
dada aos santos”.

Em resu-
mo, podemos
i d e n t i f i c a r
como marcas
teológicas ge-
rais do funda-
mentalismo o
apelo de retor-
no aos funda-
mentos da fé
cristã; o com-
p r o m i s s o
i n a l i e n á v e l
com pontos
fundamentais
do cristianis-
mo histórico,
especialmen-
te a doutrina
da inerrância bíblica e as demais doutrinas dis-
to decorrentes, como a autent ic idade e
historicidade de todos os relatos bíblicos (nas-
cimento virginal, sacrifício expiatório, ressurrei-
ção física, segunda vinda de Cristo, os mila-
gres da Bíblia, etc.); a defesa militante destes
fundamentos contra tudo que possa ameaçá-
los, como o l iberalismo teológico, o  neo-
evangelicalismo, o humanismo, o ocultismo e
tudo mais que for a isto associado. O separa-
tismo eclesiástico de organizações que sejam,
mantenham ou tolerem liberais ou outros que
ameacem a fé cristã.

Em fevereiro de 2005 a Editora Hagnos
(www.hagnos.com.br) publicou o excelente livro
Os Fundamentos, uma famosa coletânea de tex-
tos das verdades bíblicas fundamentais (64 ar-
tigos de diferentes autores). Publicado original-
mente nos EUA, em 1909, a obra resume em
grande parte o perfil teológico evangélico do fi-
nal do século 19 e começo do século 20.

A coletânea,  editada por  A C. Dixon e poste-
riormente por  Louis Meyer e R A Torrey foi distri-
buída gratuitamente a pastores, missionários e
a outros obreiros cristãos através do financia-
mento de dois cristãos, os irmãos Lyman e Mil-
ton Stewart. Três milhões de volumes foram dis-
tribuídos no mundo de fala inglesa.

Nestes dias de comunhões fragmentadas
e doutrinas diluídas, nossos líderes precisam
redescobrir  a ampla base que os “pais
fundamentalistas” nos legaram.

Nosso
Fundamentalismo
Está Vivo

Tanto os que participaram do VII Congresso Interna-
cional Sobre a Palavra Profética em 2005, promovi
do pela missão Chamada da Meia Noite, como os

que não puderam participar, agora poderão ter em casa, tan-
to em CD como em DVD, todas as 13 palestras dos 5
preletores: Dave Hunt, Nobert Lieth, Arno Froese, Samuel F.
M.Costa e  Reinhold Federolf.

Você terá  disponível em sua casa, por um pequeno custo,
todo o conteúdo que foi apresentado em Poços de Caldas-
MG sob o tema geral “O Milagre da Profecia”.

Ainda é tempo de você adquirir também os DVDs do VI
Congresso sob o tema: “O Impacto da Profecia”.

Entre em contato: www.chamada.com.br, E-mail: pedidos@
chamada.com.br, pelos telefones (51) 3241-5050, Fax (51)
3249-7385.

Visite o site para conhecer as revistas Chamada da Meia-
Noite, Notícias de Israel, folhetos evangelísticos, infantis, de
esclarecimentos e datas especiais, além de livros, CDs,
DVDs, calendários e muito mais.

Muitos casais passam toda a
vida sem se atinarem para
a necessidade da definição

dos papéis no casamento. Conseqüen-
temente atravessam a vida sofrendo com
uma quase inconsciente disputa de ter-
ritório, imposição de aspectos culturais
e preferenciais devido à latente necessi-
dade de domínio, fruto da insegurança,
da desconfiança, do temor de ser subju-
gado. E mesmo quando se torna claro a
importância de se definir os papéis, per-
cebe-se nos cônjuges dificuldade para
refletir e dialogar sobre o assunto de for-
ma racional, lógica. E o motivo não é ou-
tro senão o egoísmo. Pois se os papéis
serão claramente definidos, então eu te-
rei bem claro diante de mim qual é a mi-
nha responsabilidade, os meus limites
e talvez não esteja disposto a me com-
prometer, talvez não esteja disposto a deixar de lado minhas desculpas,
minhas justificativas para as explosões, gritos, emburramentos, choros
(armas de manipulação). Se os papéis serão claros dentro de um rela-
cionamento, então a minha tendência de dominar, de reinar soberano,
de impor a minha vontade estará ameaçada. Os meus argumentos para
manipular a situação a meu favor se tornarão fracos, pois se há limites
significa que não poderei ser intransigente como gosto de ser, terei que
respeitar as responsabilidades do outro, permitir que ele exista, que
faça diferente e isto me custa muito, custa a minha sede de me impor,
custa o meu despotismo. Todavia sem pagar este preço, sem abrir mão
da tirania eu não terei autonomia, não estarei livre para ir e vir, pois todo
o tempo estarei preso na luta para prender o outro, para dominar o outro.
Posso assim viver uma anomia, uma ausência de regras, uma indefinição
de papéis, uma ausência de comprometimento, de acordos por achar
conveniente, mas ser escravo do meu egoísmo. Sem deixar o outro ser
eu também não sou, pois estou preocupado demais em não deixar o
outro ser. Portanto, para deixar a anomia (ausência de regras, de com-
promisso), que aparentando liberdade, prende numa confusão de idéi-
as soltas, numa indefinição do rumo a seguir, no egoísmo, no orgulho e
ir para a autonomia (ter as regras dentro de si mesmo e poder se gover-
nar), ir para a liberdade de existir e deixar o outro existir, é preciso passar
pela heteronomia (as regras do outro), é preciso se conscientizar que o
outro existe, tem um outro background, um outro processo de aprendiza-
gem e precisa caminhar na sua velocidade. Não posso queimar o outro
sem que o cheiro da fumaça sufoque o que eu penso que sou. “Nada
façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade; cada um con-
sidere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que
é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De
sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em
Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser
igual a Deus. Mas aniquilou-se {ou despojou-se} a si mesmo, tomando
a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens; e, achado na
forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte
e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe
deu um nome que é sobre todo o nome.”  Filipenses 2:3-9

A foto mostra os missionários Jovito Donizeti Nunes
e Phillip Ronald Allen, durante a visita que o Pr.
Jovito, missionário da MBIB em Portugal, está fa-

zendo aos Estados Unidos.  A foto marcou o momento em
que o Pr. Phillip recebia o missionário Jovito, em visita  à
Igreja Batista Filadélfia  em Alpharetta, GA no dia 22 de ja-
neiro de 2006. Pr. Phillip estará organizando a nova igreja
no dia 18 de fevereiro 2006 com 25 membros
fundadores.Trata-se de uma igreja para brasileiros, pois
Phillip trabalhou no Brasil muitos anos.

Em maio Pr.Phillip e dona Charlotte estarão no Brasil em
visita à PIB em São Sebastião do Paraíso MG e na Igreja
Batista da Vitória em Joinville SC.

No dia 29 de abril de 2006, a Igreja Batista Boas
Novas em Sales Oliveira SP, liderada pelo Pr.
Vanderley Borges, estará sediando o X Encontro

de Mulheres Batistas Fundamentalistas.
O tema deste ano será “Planos de Deus para nós mulhe-

res” e a divisa é I Samuel 2:2, “Não há santo como o Senhor;
porque não há outro fora de ti; e rocha nenhuma há como
Deus”. O encontro é regional, abrangendo as igrejas do Nor-
deste Paulista e adjacências. Nos próximos dias uma cor-
respondência será enviada a todas as igrejas, e os interes-
sados em receber maiores informações podem dirigir-se à:

Igreja Batista Boas Novas
Rua Rotary Internacional, 400
14.600-000-Sales Oliveira-SP
Tel (16)3852-1638
E-mail:prvanderley@hotmail.com

Brasileiros nos EUA

EncontrodeMulheres Definição de Papéis

Pr. José Soares Filho –
josefilhosoares@bol.com.br

VII Congresso Profético

Ingo Haake (tradutor) e Norbert Lieth

Arno Froese Dave Hunt

Samuel F. M. Costa
Reinhold Federolf

* O autor é pastor Batista Fundamentalista e
aguarda a direção de Deus para o próximo ministério.


