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Nesta edição, na sua
coluna, “Fatos da
Vida e Fatos da Bí-

blia”, o Pr. Edgar Donato entre-
vista o apóstolo Paulo. Vale a
pena você conferir a forma cri-
ativa com que o articulista
apresenta as declarações do
apóstolo aos gentios.

A  BBN International, com três emis-
soras aqui no Brasil, pode ser sinto
nizada pela Interneet www.bbnradio.org

em português e em outros sete idiomas: Inglês,
Espanhol, Chinês, Alemão, Japonês, Coreano e
Russo. A programação de 24 horas diárias en-
volvendo boa música, excelente ensino bíblico e
sem intervalos comerciais,  faz da BBN
International a melhor opção em rádiodifusão.

No Brasil, as três emissoras são: Curitiba -
PR - 92,3 FM (Thomas Gilmer Jr), Taubaté - SP
93,5 FM  (Celestino Simão) e Cornélio Procópio -
PR 96,1 FM (Benjamim Paulo Leaf).

E stá em reestruturação
estatutária a Missão Ba
tista de Apoio que publi-

ca o Jornal de Apoio desde abril de
1984. Dentro dessa reestruturação,
diversos novos projetos estão em
vista sendo que, um deles é o “Mo-
vimento Nacional de Envolvimento
Total”

Trata-se de um trabalho que
visa envolver homens, mulheres,
adultos e jovens de todas as igre-
jas de posição batista fundamen-
talista do Brasil, em um movimento
de intercessão missionária.

Estamos, a partir de agora, ini-
ciando o cadastramento dos pos-
síveis participantes desse movi-
mento. Solicitamos que leiam, na
página quatro, as informações pre-
liminares. Assim que o projeto su-
perar essa fase de cadastramento,
estaremos enviando material infor-
mativo a todos.

Durante todo o mês de abril de 2006, o Pr. Nilson
Aurora de Souza está em visita a diversas igrejas
da Região Nordeste do Estado de São Paulo di-

vulgando o seu projeto missionário para implantação de
uma igreja em Cajamar-SP.

Pr. Nilson é casado com Simone Batista Rios e tem três
filhos: Caroliny, Felipe e Karini, Formados pelo Emaús ele e
a esposa, são membros da Igreja Batista Bíblica em Vila
Progresso, Guarulhos-SP.

Para contatos, E-mail: simonebrsouza@ig.com.br, tele-
fone (11) 3436-5959, Rua Lagoa dourada, 53 - Jardim Cocaia,
CEP 07130-210 - Guarulhos-SP.

A Igreja Batista em Parque Ipê, São Paulo SP, na
Rua Inácio Cervantes, 607, Parque Ipê, Km 18 da
Rodovia Raposo Tavares, está realizando nos

dias 10 a 14 de abril, das 8 às 12;30 horas, o Curso de
Pregação Expositiva com o Pr. Donald Odens, da Igreja Ba-
tista da Liberdade em Minnesota, EUA.

Pr. Odens tem mais de 20 anos de experiência lecionan-
do Homilética e Pregação Expositiva no Central Baptist
Theological Seminary em Minneapolis, além de ministrar,
há mais de 12 anos, em diversos países. Informações com
Pr. Roberto Coelho: rcoelho@baptistworldmission.org, tele-
fone (11) 3733-6922.

Formando trabalhadores para a
seára do Senhor desde 1991, o
Seminário Teológico Emaús está

comemorando 15 anos em 2006 e conta
uma história com diversos formandos nas
suas duas fases: Orlândia-SP, como Se-
minário Teológico-Missionário Emaús e
Guarulhos-SP, como Seminários Batista
Bíblico Emaús.

A part i r  de 2007, totalmente
reestruturado, o Seminário Teológico
Emaús, entra em sua terceira fase. Ainda
este ano, nas comemorações do seu déci-
mo quinto ano de atividades acadêmicas,
será realizado no dia 26 de agosto, em São
José dos Campos, sua nova sede, um cul-
to de ações de graças e o reencontro dos
formandos destes 15 anos. Se você foi alu-
no do Emaús, entre em contato atualizan-
do seu endereço. (Leia mais na página 7)

O Templo Batista de Itapuã em Salvador BA, lidera-
do pelo Pr. Joel Moura Gouveia, ampliando a vi
são missionária, acaba de adotar mais três no-

vos projetos missionários: Pr. Moisés Gomes de Oliveira,
Santa Izabel do Rio Negro AM (AMI), Pr. Armando Castelan
Júnior, Pedregulho SP (AMI), Pr. Agnaldo Ferreira, Venezuela
(MBIB), além da transferência do projeto do Pr. Saul Mera da
AMI para a CBBN. Agora são 30 projetos apoiadas pela igre-
ja. Nos dias 11 e 12 de março último a igreja comemorou 25
anos, tendo como pregador o Pr. Ruy Lopes de Messias,
missionário da AMI para Rio Branco AC e que está em fase
de levantamento de sustento. Contatos: Ladeira do Abaeté,
124 Parque Metropolitano do Abaeté, Bairro Itapuã CEP
41.610-730 Salvador BA, E-mail: prjoelitapua@yahoo.com.br.

Todas as 19  Mensagens pro-
feridas no VI Congresso Ba
tista de Fundamentalismo Bí-

blico realizado em Porto Alegre-RS, po-
dem ser adquiridas em um único esto-
jo contendo 10 DVDs. A gravação é pro-
f issional e está disponível no site:
www.chamada.com.br, ou pelo telefone
030078951562.

No site está disponível as fotos
(Shows de slides), clipes de vídeo e
áudio. Vale a pena conferir.

As igrejas estão resvalando,
cada dia mais, no perigoso
abismo do sincretismo reli-

gioso, copiando doutrinas católicas, ju-
daicas e pagãs, as quais atentam con-
tra a simplicidade do evangelho do Se-
nhor Jesus Cristo. Essas igrejas orga-
nizadas e dirigidas por pessoas analfa-
betas de Bíblia, crescem como erva dani-
nha.  Leia na página quatro o excelente
artigo da irmã Mary Schultze sobre “O
Abismo do Sincretismo Religioso.

Envolvimento Total

Emaús comemora 15 anos

Entrevista
como
Apóstolo
Paulo

RadiodifusãoBíblica

Projeto Cajamar

PregaçãoExpositiva

Uma IgrejaMissionária
Sincretismo
Religioso

DVDs do
Congresso

O EMAÚS formou 12 turmas em 15 anos
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“Muitas pessoas devem a grandeza de suas vidas aos
obstáculos que tiveram que vencer” (Charles Haddon Spurgeon).

“A inveja, a raiva e os insultos, quando não aceitos, continuam
pertencendo a quem os carregava consigo” (Anônimo)

“O segredo do demagogo é fingir ser tão estúpido quanto sua platéia
para que ela pense ser tão inteligente quanto ele” (Karl Kraus).

“A  pessoa prudente aproveita a sua experiência.
A sábia aproveita  a experiência dos outros” (John Collins).

“Habitualmente detestamos o que nos é semelhante e nossos
próprios defeitos vistos de fora nos exasperam” (Marcel Proust)

“Há uma tremenda diferença entre o Deus que fez os homens
e o Deus que os homens fizeram” (Anônimo).

“O homem não teria alcançado o possível se, repetidas vezes,
não tivesse tentado o impossível” (Max Weber).

“Na adversidade é aconselhável seguir algum
caminho audacioso” (Lucius Annaeus Sêneca).

“O poder não corrompe, o medo corrompe. Talvez o medo de
perder o poder” (John Stenbeck).

“Quando você tem que fazer uma escolha e você não a faz, isto já
é uma escolha” (Anônimo).

“Nossos pensamentos, mais importantes são os que
contradizem nossos sentimentos” (Paul Valery).

“Nosso problema não é precisar conhecer a verdade sobre o
amanhã, é precisar viver hoje a verdade que já conhecemos”

(Charles Swindoll).

A Síria, conhecida também como terra de Arã, localiza-se ao sudo-
este da Armênia, ao leste da Ásia Menor e do Mediterrâneo, ao

norte de Israel, Líbano e Palestina e ao oeste da antiga Assíria, o atual
Iraque. A Síria é cortada pela cordilheira do Líbano. Os sírios ou arameus
são descendentes de Arã, um dos filhos de Sem. No Velho Testamento,
no tempo dos patriarcas, a Síria era composta de pequenos reinos: Arã
Naraim, Arã damascus, Arã Zobá e outros (Am 1.5) A Síria existe ainda
hoje como país, ocupando aproximadamente sempre a mesma região.
Sua capital, Damasco é uma das cidades mais antigas do mundo. A
Síria não deve ser confundida com a Assíria, que foi um dos grandes
impérios da Antiguidade. Entre 1516 e 1918 a Síria fez parte do Império
Turco-Otomano, ficando sob tutela da França até 1946, juntamente com
o Líbano. Durante milênios a Síria travou diversas guerras com Israel.
Embora a grande maioria da população professe  o islamismo, existem
10% de cristãos e até algumas pequenas comunidades judaicas. Em
1961 a Síria perdeu parte do seu território, as “Colinas de Golan” para
Israel, que instalou nesta região cerca de 30 colônias. Houve no século
XX uma grande corrente migratória de sírios, assim como libaneses para
o Brasil, onde seus descendentes tornaram-se uma considerável parce-
la da população. A Síria recebeu as primeiras partes da Bíblia impressas
em árabe em 1516 e os armênios que habitavam a região foram contem-
plados com a Bíblia completa em 1666. Na atualidade a Síria é acusada
pelos Estados Unidos de fazer parte dos países que incentivam o terro-
rismo, o que é negado pelo seu governo. Oremos para que o senhor
abençoe esta conturbada região do nosso planeta.

H.B. London e Neil B. Wiseman, em um dos
seus livros sobre o ministério pastoral citam

uma pesquisa realizada nos Estados Unidos que nos
deixam estarrecidos: 70% dos pastores entrevista-
dos disseram não saber se permanecerão no minis-
tério. Sentem-se ultrajados e desanimados.

Em muitos dos contatos que tenho tido pessoal-
mente com colegas de ministério pastoral percebo a
predominância do cansaço resultante da pressão mi-
nisterial. Um desses colegas, cansado da mesquinha-
ria de um grupo “político” dentro da igreja, acaba de sair
do pastorado, segundo ele próprio, definitivamente.

As igrejas estão sendo profundamente afetadas
por dois grandes males em nossa geração: o
secularismo materialista e o misticismo panenteista.
O secularismo gera frieza espiritual e o misticismo
escancara as portas para a religiosidade de aparên-
cia, de superstição e de legalismo.

Para o crente secularizado, a pregação pastoral
que fala de coisas espirituais soa anacrônica. Para o
crente místico é de difícil previsão, pois a falta de
parâmetros corretos na cabeça da maioria, liquida
os absolutos relativizando a verdade.

Pode-se dizer que há fortes conflitos nas igrejas
locais a respeito do legalismo e da prosperidade.
Mesmo os que estão em nossas igrejas de posição
fundamentalistas, tendem a ver bênçãos na prospe-
ridade e punição divina na adversidade. Isso é
legalismo puro. É religião de méritos. É enquadrar
Deus nas próprias elucubrações, exigindo que a pu-
nição seja decretada a todos os infiéis que não fa-
zem exatamente como a cartilha mental dos legalistas.

As igrejas estão a cada dia afundando em  um solo
de areia movediça ao adotarem visões pastorais
distorcidas que são capazes de aniquilar os pastores.
Enquanto alguns extremam para a visão terapêutica
fazendo  do pastor uma mistura de médico, conselhei-
ro e curandeiro, outros o  transformam  em um  geren-
te que precisa esmerar-se em dinamismo para provar
que é um executivo capaz. Um empreendedor.

O resultado final é o pragmatismo até para aque-
les que pregam contra o próprio pragmatismo. O mo-
delo pastoral adotado que está levando os pastores
à perplexidade é um modelo cem por cento humano
e não pode agradar a Deus.

Precisamos de uma verdadeira revolução no mi-
nistério pastoral contemporâneo. Uma revolução que
inicie com a encarnação de Cristo e passe por toda
fundamentação bíblica e teológica. O ministério pas-

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

Não só os livros sobre o as-
sunto estão rendendo mi-

lhões de reais, como também igre-
jas, que deixaram o Evangelho puro
de Cristo, estão arrecadando mui-
to dinheiro e enchendo os seus pré-
dios com as mensagens de auto-
ajuda: Você pode! Você tem a força!
Você tem o poder! Infelizmente,
esse modismo tem permeado até
igrejas bíblicas e fundamentadas
na Palavra de Deus. Existe um in-
dividualismo entre os membros da
igreja como que se um não preci-
sasse do outro. Durante a sema-
na, os nossos irmãos são expos-
tos aos tele-evangelistas, gurus do
rádio e da televisão, a respeito da
força interior que cada um possui
para vencer todas as barreiras físi-
cas e materiais da vida. Geralmen-
te, usam um texto bíblico fora do
contexto e convencem os ouvintes
que tudo está ao alcance do pró-
prio indivíduo. Não é à toa que os
freqüentadores das igrejas que re-
presentam o Movimento de Auto-
ajuda são, na sua grande maioria,
anônimos e descompromissados
com a comunhão eclesiást ica:
cada um por si e Deus para todos!

As igrejas do Novo Testamento
eram interpessoais e os seus

Síria: Um dos
mais antigos países

do mundo

toral bíblico fundamenta-se na obra redentora de Jesus
Cristo, o Sumo Pastor. O próprio apóstolo Paulo faz um
breve resumo do que era o seu ministério ao escrever a
carta às igrejas da Galácia que percorriam caminhos tortu-
osos logo no primeiro século. Leia Gálatas 1:11-24 e reflita.

Pastores perplexos são tentados a desistirem do minis-
tério. Os caminhos que levam à perplexidade são muitos:
conflitos de grupos dentro da igreja local, cobranças
indevidas, decepções com irmãos que eram amigos mais
chegados, indisposição com colegas de ministério e isola-
mento. A falta de amizades mais íntimas é o mal maior. Al-
guns até já perderam a noção do significado de comunhão.

Uma única vez eu cheguei a redigir uma carta de exo-
neração do pastorado, mas devido ao aconselhamento de
dois colegas de ministério, pude resistir à tentação. A per-
manência trouxe grandes dores e sofrimentos da alma,
mas valeu a pena, pois em situações piores, um pouco
mais tarde, foi mais fácil suportar.

Toda vez que fico indignado, volto a refletir sobre o privi-
légio do chamado ministerial e as forças são renovadas.
Nada é melhor para o pastor do que ser pastor. Mesmo
quando é traído.

Para cada  Judas que me entrega por interesses ego-
ístas, Deus me mostra um Pedro que, apesar de negar-
me sob pressão, é capaz de ser trabalhado e levado de
novo ao trabalho pastoral. O que não podemos é tirar os
olhos do alvo!

ENCICLOPÉDIA
 O site: www.mundobiblico.net, oferece inteiramente grá-

tis, uma Enciclopédia Bíblica Temática com milhares de ar-
tigos, centenas de imagens e dezenas de vídeos sobre per-
sonagens, localidades e eventos. Acesse e confirme.

EMERGÊNCIA
O nosso colunista, Pr. José Barbosa de Sena Neto está

vivendo um momento de grande dificuldade financeira. Além
dos gastos normais, ainda foi assaltado logo após ter sa-
cado certo valor da conta bancária. Quem puder ajudar com
uma oferta, deposite na conta do Bradesco Agência 2194-6
- C.C. 12.168-1 em nome de Ítala Rosa Barbosa de Sena.
Contatos pelo E-mail: pastorbarbosaneto@yahoo.com.br.

Pr. Barbosa continuará escrevendo sua coluna, agora
em revezamento com o Pr. Paulo Arruda, da mesma forma
que revezam os pastores Antonio Pupin com Pedro Evaristo
e Selma Agnesini  com Nancy Fragoso.

Pastores Perplexos

Auto-Ajuda
membros eram dependentes uns
dos outros. No próprio exemplo da
oração, Jesus ensinou a importân-
cia da coletividade: “Também vos
digo que, se dois de vós concor-
darem na terra acerca de qual-
quer coisa que pedirem, isso lhes
será feito por meu Pai, que está
nos céus ” (Mateus 18:19). Além
disso, a primeira igreja em Jeru-
salém praticou união e amor entre
os membros da igreja (Atos 4:32-
37). Hoje em dia, pessoas estão
usando a igreja como amuleto da
sorte, confessionário, ou para pa-
gamento de promessas; mas o lo-
cal deve ser usado para adoração,
louvor, serviço e comunhão entre os
filhos de Deus. É necessário que
haja interdependência entre os ir-
mãos e, para isso, é necessário
que se conheçam uns aos outros.
O Movimento de Auto-ajuda promo-
ve independência entre as pesso-
as e enfraquece a igreja local. Paulo
disse: “... porque somos membros
uns dos outros ” (Efésios 4:25). Em
outras palavras, precisamos uns
dos outros para cumprir o propósi-
to de Cristo em nossas vidas. Não
existe o super-crente e muito me-
nos a super-fé, mas uma igreja
detrás de cada crente que ora, tra-

balha e abençoa uns aos outros
com amor e oração.

Por que as igrejas estão perden-
do a coletividade e partindo para o
anonimato? Primeiramente, porque
os líderes espirituais estão ensinan-
do alquimia e fazendo a cabeça das
pessoas que cada um pode ser um
deus. Ora, se alguém é um deus por
que precisaria da comunhão com
outras pessoas? Segundo, os pas-
tores não querem mais visitar as
ovelhas rebeldes, doentes e extravi-
adas. O ministério deles, agora, é
só de púlpito. Se uma ovelha sai do
curral, ele não deixa as noventa e
nove para ir à busca dela. Também,
os próprios crentes preferem o ano-
nimato ao invés de uma igreja que
conhece os seus membros e cobra
testemunho de vida de cada um de-
les.

O conceito de auto-ajuda, sim-
plesmente não existe na Bíblia. Na
verdade, Jesus disse: “... sem mim
nada podeis fazer ” (João 15:5). E
Paulo ensinou: “Levai as cargas
uns dos outros, e assim
cumprireis a lei de Cristo ” (Gálatas
6:2). A sua igreja é dependente ou
independente uns dos outros? É
interpessoal ou impessoal? É um
anonimato ou uma família?

Pastor em Goiânia-GO, formado pela Universidade Bob Jones dos E.U.A.*
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Pastor em Guarulhos – SP.  Diretor Acadêmico do SBB Emaús*

“Diz o insensato no seu
coração: Não há Deus. Cor-
rompem-se e praticam abo-
minação; já não há quem
faça o bem.” (Salmo 14.1)

Esse é o primeiro texto
da Bíblia que nos dá o

adjetivo mais apropriado do
que seja um homem ignoran-
te, louco, néscio, demente,
sem senso ou razão.

A mensagem é tão forte
e parece nos querer chamar
atenção que é reeditada no
Salmo 53:1.

A nota de reflexão sobre
o texto na minha Bíblia su-
gere que “não é apenas o

Há algum tempo atrás
uma irmã que era

membro da mesma Igreja  a
mais de 20 anos e  zeladora a
mais de 8 anos, queria um
aumento e porque não conse-
guiu levou a igreja para a jus-
tiça, e fez com que a Igreja lhe
pagasse uma indenização
que por causa do valor, teve
que ser paga durante dois
anos.

Numa cidade do interior de
São Paulo um pastor que es-
tava á frente de uma igreja a
apenas 2 anos decidiu ir em-
bora, e pediu uma indenização
pelo tempo de serviço. A igreja
sendo muito pequena, não ti-
nha condições de dar aquele
dinheiro a ele.O “sujeito”, en-
tão, foi à justiça e aqueles ir-
mãos precisaram ficar 3 anos
sem ter um pastor, porque es-
tavam pagando uma dívida
com aquele “cidadão”.

Histórias como essas ou-
vimos semanalmente. E nos
cabe novamente a pergunta:
Que tipo de igreja queremos
nos tornar? Uma igreja popu-
lar, mas que não se parece
com Cristo? Ou uma igreja de
verdade, que paga um alto pre-
ço para andar em santidade?
Vivemos dias em que um dos
ditados populares mais co-
muns usados pelos salvos é:
“Amigos, Amigos, Negócios À

Uma Igreja Espiritual Soluciona Seus Próprios Problemas
(Uma reflexão em 1 Coríntios)

Parte”. O egoísmo, orgulho,
dureza de coração, avareza,
inveja, ciúmes, incredulidade,
carnalidade, tem acabado com
a santidade da igreja.

Em 1 Coríntios 6 o após-
tolo Paulo trata do litígio entre
irmãos. A questão apresenta-
da mostra irmãos levando
outros ao tribunal para resol-
ver problemas, considerando
que o julgamento humano é
superior ao julgamento de
Deus, pela Palavra, através da
própria igreja. Os irmãos da-
quela igreja estavam procu-
rando opinião de um pagão,
ateu, incrédulo sobre ques-
tões que a Bíblia dá seu pare-
cer! O interessante é que o
capítulo 5 termina dizendo
para que os salvos evitassem
julgar os que estavam fora da
igreja (5.12-13), mas agora
precisavam aprender que era
errado pedir aos que estavam
fora da igreja julgar os que
estavam dentro.

Os problemas entre os
salvos devem ser resolvidos
pela igreja, que é autoridade
sobre suas vidas. Há razões
apresentadas neste texto so-
bre o porque não levar irmãos
ao tribunal humano:

A primeira razão é que: A
AUTORIDADE DA IGREJA É
SUPERIOR À HUMANA (v.2-4).
O texto traz quatro  perguntas

para mostrar que os salvos,
por estarem unidos a Cristo,
julgarão com ele (Mt 19.28; Ap
20.4). Se o salvo participará
de tão grande julgamento, por
que ele próprio não julgar as
coisas relativas a esta vida?
A Palavra garante aos salvos
a autoridade para julgar as
causas entre irmãos.

Pelo fato da igreja ainda
não ter sido glorificada, exis-
tem muitos problemas a se-
rem resolvidos entre irmãos,
mas o ditado popular diz:
“Roupa suja se lava em
casa!”. Esta é uma expressão
típica usada para indicar que
questões familiares, deman-
das entre casais, problemas
entre sócios, enfim, particula-
ridade não devem ser trata-
das em público. Se você tem
um problema contra outro ir-
mão, traga a nós e buscare-
mos em oração e na ilumina-
ção da Palavra a justiça de
Deus! Não dê ao mundo aqui-
lo que pertence a Cristo!

A segunda razão é que: A
IGREJA POSSUI PESSOAS
CAPAZES PARA JULGAR OS
SALVOS (v.5-6). Em outras
palavras Paulo diz: Vocês de-
veriam se envergonhar do pa-
pelão que estão fazendo! E
insere uma nova pergunta
para mostrar que estavam er-
rados! Pois, Deus dá sabedo-

ria aos seus filhos para que
ajudem uns aos outros. “Uma
igreja que procura ajuda fora
por não conseguir resolver
seus próprios problemas
está muito enferma!”

Irmãos, não acreditem no
ditado que diz: “Santo de fora
é que faz milagre!”. É incoe-
rente dar a alguém que não
possui o Espírito, a autorida-
de para julgar uma questão
que no final das contas é es-
piritual. Pois tudo que depen-
de de perdão e reconciliação
é espiritual, porque isso de-
pende do modelo e poder da
cruz de Cristo. Se você tem
uma desavença contra um ir-
mão, não procure resolver fora
da igreja, mas traga a nós!

A terceira razão é que: ME-
LHOR É FICAR NO PREJUÍZO
PESSOAL DO QUE DENEGRIR
O NOME DE DEUS (v. 7-8).
Deus trata como vergonhoso
os casos de litígio entre ir-
mãos. “Quando um cristão
abre mão de sua integridade
ele põe em jogo a integridade
do cristianismo”. Sabe por que
as pessoas não querem sa-
ber de Cristo? Não é porque
Jesus perdeu seu poder ou
santidade, mas porque a igre-
ja perdeu sua integridade!
Porque os salvos não querem
perder absolutamente nada!

Outro ditado que temos

que rejeitar é: “Venha a nós
tudo; ao vosso reino, nada!”.
Tem muito crente pensando
assim; querendo levar vanta-
gem em tudo. Paulo diz: se
você alugou  sua casa para
um crente e a quatro meses
ele não paga seu aluguel,
não é boa idéia levar ao tribu-
nal humano e sim à igreja, ou
então esperar. O silêncio é
melhor do que o escândalo!
O prejuízo pessoal é preferí-
vel ao prejuízo do nome de
Deus!

Amados, aquele que tem
o mínimo do amor de Cristo
em seu coração, sofrerá insul-
to, perdas,injúrias e danos,
antes de infringi-los a outros,
ainda mais se forem irmãos.
Conta-se que num quarto
modesto, o doente grave pe-
dia silêncio. Mas a velha por-
ta rangia nas dobradiças,
cada vez que alguém a abria
ou fechava. O momento soli-
citava quietude, mas não era
oportuno para a reparação
adequada. Aquela circunstân-
cia trazia ao enfermo e a to-
dos que lhe prestavam assis-
tência e carinho, verdadeira
guerra de nervos. Contudo,
depois de várias horas e in-
cômodo, chegou um vizinho e
colocou algumas gotas de
óleo lubrificante na antiga en-
grenagem e a porta silenciou,

tranqüila e obediente.
Algumas gotas de perdão

acabam de imediato com o
chiado das discussões mais
calorosas. Gotas de paciên-
cia, no momento oportuno
podem evitar grandes dissa-
bores. Poucas gotas de cari-
nho penetram as barreiras
mais sólidas e produzem efei-
tos duradouros e salutares.
Algumas gotas de solidarie-
dade e fraternidade podem
conter uma guerra de muitos
anos. Nas relações de ami-
zade, por vezes, algumas go-
tas de afeição são suficientes
para lubrificar as engrena-
gens e evitar os ruídos estri-
dentes da discórdia e da into-
lerância.

Dessa formas, quando
você perceber que as dobra-
diças dos relacionamentos
estão fazendo barulho, não
espere que o  vizinho venha
solucionar o problema. Lem-
bre-se que você poderá silen-
ciar qualquer discórdia lan-
çando mão do óleo lubrifican-
te do amor, útil em qualquer
circunstância, e sem contra-
indicação. Não é preciso gran-
des virtudes para lograr êxito
nessa empreitada. Basta agir
com sabedoria e bom senso.
“Os maiores inimigos dos cris-
tãos são os pecados dos própri-
os cristãos”

O atoleiro social gera-
do pelo relativismo do

mundo pós-moderno nos co-
locou dentro de uma geração
cuja definição de verdade de-
pende do ponto de vista do in-
divíduo, pois tudo está relaci-
onado com as experiências
pessoais.

A maior parte das pesso-
as que se tornam evangélicas
não o fazem por uma genuína
conversão, mas como a me-
lhor opção de momento. No
dia que se depararem com
algo mais atraente, mais
satisfatório, não hesitarão em
mudar de novo.

Pesquisas realizadas des-
de 1999 até hoje, nos Estados
Unidos, apontam para a mes-
ma tendência que predomina
no Brasil e em toda a América
Latina. A busca é por uma igre-

Perdendo o Sabor
ja mais agradável e não pro-
priamente pela verdade.

Podemos perceber a tre-
menda influência dos progra-
mas evangélicos televisivos
que moldam os cultos na
maioria das igrejas transmi-
tindo a idéia de show onde o
centro de tudo é agradar as
pessoas e não Cristo. Há pas-
tores reproduzindo esses es-
petáculos em suas congrega-
ções. Pessoalmente já ouvi
pastores no meio batista
fundamentalista fazendo ora-
ções semelhantes às que ve-
mos e ouvimos nesses pro-
gramas.

Ao abandonarem a doutri-
na bíblica ortodoxa substitu-
indo-a  pelas regras e normas
de condutas, que procuram

preservar apenas a aparên-
cia, boa parte dos fundamen-
talistas escancararam as por-
tas para o enfraquecimento
da genuína fé cristã colocan-
do o rebanho no mesmo pa-
tamar das igrejas penteco-
stais e neo-pentecostais
carismáticas que  arrancam
os textos do contexto bíblico
propagando doutrina de ho-
mens, pois querem satisfazer
suas posições pessoais a
respeito de temas que defen-
dem.

Assim, o sal vai perdendo
o sabor (Mt 5:13) e, conse-
qüentemente, a utilidade. A
grande maioria dos apelos
que levam a decisões, tanto
dos crentes como dos visitan-
tes são dirigidos aos senti-

mentos e não à razão. Eu já
ouvi pregadores quase cho-
rando implorarem aos visitan-
tes: “Por favor, aceita Jesus!”.
E alguns, para agradarem
esse Jesus ou talvez por edu-
cação para com o pregador,
acabam atendendo à apela-
ção.

Se a exposição das Escri-
turas, dirigida pelo Espírito
Santo, não alcançar o coração
dos ouvintes, não haverá ge-
nuíno novo nascimento.

O fato é que Jesus está na
moda. O mundo aceita muito
bem a pessoa de Jesus como
um grande mestre, colocan-
do-o no mesmo nível de ou-
tros grandes personagens
das religiões mundiais. Prag-
máticas, muitas igrejas apro-

veitaram a onda, o mercado e
estão crescendo,  espalhan-
do-se e lucrando.

Mas aceitar Jesus como
sendo o próprio Deus, é outra
história. Jesus ser o único
caminho, é politicamente in-
correto e altamente perigoso,
pois contradiz o ecumenismo.
Lenta, mas insistentemente,
as igrejas vão aderindo e o
“sal da terra” vai perdendo o
sabor e, conseqüentemente o
valor. Engolidos pelas cren-
ças relativistas, vão sendo pi-
sados pelos homens.

Uma pesquisa de George
Gallup em 1963 nos EUA
mostrava que de cada três
pessoas, duas acreditavam
que a Bíblia é a verdadeira
Palavra de Deus. Trinta e seis

anos mais tarde, em 1999,
outra pesquisa mostrou o in-
verso: de cada três pessoas,
duas consideravam a Bíblia
um livro de lendas humanas e
códigos  morais registrados
pelos homens. Um livro bom
que serve como base para
melhorar a conduta moral e a
qualidade de vida das pesso-
as.

Há esperança? Claro! Je-
sus mesmo disse que as
portas do inferno não preva-
lecerão contra a Igreja. Afir-
mou que a fé (genuína) vem
pelo ouvir  da Palavra de
Deus. Portanto, nossa mis-
são não mudou. Temos que
continuar pregando o Evan-
gelho até que Cristo volte.
Maranata!

“... e se o sal for insípido, com que se há de salgar?” - (Mt 5:13b)

ca de tesouros malditos, prin-
cipalmente da vida dos outros,
nunca da sua.

Amados, estamos vivendo
em pleno século XXI, às por-
tas do advento de Cristo, a
hora, o momento, a idéia é
estarmos exportando o Evan-
gelho para os quatro cantos
da Terra, haja vista que temos
o legado que nos foi deixado
pelos missionários america-
nos e europeus, onde hoje a
força daqueles grandes guer-
reiros enfraqueceu.

No entanto, em vez de es-
tarmos aproveitando esta
grande oportunidade, o que

vemos, em nossas igrejas,
na maioria das vezes, são
contendas internas e exter-
nas, picuinhas, coisas própri-
as do insensato, discussões
infindáveis sobre quem é
mais santo que, sobre práti-
cas de usos e costumes que
nunca levou e nunca levará
ninguém a nada.

Lembramos aqui as pala-
vras do apóstolo Paulo aos
Colossenses: “Se morrestes
com Cristo para os rudimen-
tos do mundo, por que, como
se vivêsseis no mundo, vos
sujeitais a ordenanças: não
manuseies isto, não proves
aquilo, não toques aquiloutro,
segundo os preceitos e dou-
trinas dos homens? Pois que
todas estas coisas com o uso
se destroem. Tais cousas, com
efeito, tem aparência de sa-
bedoria, como culto de si mes-
mo, e falsa humildade, e rigor
ascético; todavia, não tem va-

lor algum contra a sensuali-
dade.” (Col. 2:20-23)

O que temos que enten-
der amados, é que preferen-
cialismos é diferente da von-
tade de Deus. Façamos pois
a vontade do SENHOR, esta
sim é boa, agradável e perfei-
ta.

Como pois, eu, como um
nascido de novo, posso me
tornar um insensato que diz
no seu coração: Não há
Deus?

Quando quero substituir
a justiça de Deus, que sem-
pre usa de misericórdia
para conosco, pela nossa
própria justiça, imperfeita, e
nos colocamos na qualida-
de de juiz, decretando sen-
tença condenatória contra o
irmão, papel que não incum-
be a nós, servos inúteis.

Coloquemo-nos, pois,
em nosso estado de insigni-
ficância e deixemos Deus agir!

homem ateu que nega a exis-
tência de Deus, mas também
aquele que ouve e age como
se nunca tivesse que prestar
contas ao Senhor.” (BVN)

Tal afirmativa se encaixa
muito bem não somente ao
homem natural, aquele que
ainda não possui uma expe-
riência com Jesus, aquele
que ainda não sabe o signifi-
cado do nascer de novo, como
também àquele que já conhe-
ce a Jesus, que já é uma nova
criatura, mas que vive naque-
le estado de prática das coi-
sas antigas, ou seja, um ver-
dadeiro “arqueólogo” em bus-

O Insensato

Pastor em Manaus-AM, Bacharel em Direito.*
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Nos anos 60, houve um período de grande expansão missionária nos
Estados Unidos. Igrejas estavam prontas a investir em missões, o

povo estava contribuindo e havia muitos missionários saindo com sustento
para o campo. Nos anos 90, acontecia algo semelhante aqui no Brasil. Várias
igrejas do meio batista fundamentalista se despertavam para a obra missionária,
e os poucos missionários do nosso meio conseguiam rapidamente o sustento
financeiro necessário. Com o passar dos anos, a realidade vem mudando dras-
ticamente, tornando-se mais difícil cada missionário conseguir novos
sustentadores. Como chegamos a este colapso? A origem do problema está na
maneira como as igrejas estão se envolvendo na obra missionária. Para que
este caos se reverta, alguns princípios missionários precisam ser revistos:

Primeiramente, cada igreja local precisa rever os seus meios de levanta-
mento de recursos missionários . Igrejas têm substituído a oferta missionária
especial por deduções do caixa geral da igreja, pelo dízimo dos dízimos, promo-
ções especiais, cantinas, etc... Todos estes meios podem até ser utilizados,
desde que não substituam a oferta individualizada de cada crente, dada além
dos dízimos e ofertas regulares. Ofertar para Missões é o investimento de
nossa geração para que novas igrejas sejam implantadas, enquanto os dízimos
e ofertas regulares sustentam a própria igreja. A palavra “Missões” precisa ser
entendida como uma tarefa que eu tenho obrigação de cumprir, em um local fora
de meu alcance, e que, não podendo ir pessoalmente, alguém me substituirá,
sendo meu procurador, mas que me comprometerei a custear-lhe as despesas.
Lembre-se que, quando você deixa de dar em algum mês sua oferta missionária,
você estará abandonando o missionário no campo de batalha. Esta
conscientização está bem distante da idéia de missionário mendigo, passando o
chapéu dentro das igrejas, se humilhando por uma oportunidade, correndo atrás
de cada pastor que encontra no caminho. É preciso deixar de ver o missionário
como mendigo e passar a encará-lo como o homem de frente, o nosso investidor
para que o nosso futuro continue, para que outras igrejas como as nossas não
acabem, mas que continuem pelas novas gerações. Uma igreja que investe
apenas em si mesma (novo prédio, mais gastos internos, etc.), é uma igreja
egoísta que despreza a sua origem missionária e que está matando o seu futuro
por não produzir filhas (igrejas) pela face da terra. São inaceitáveis as descul-
pas de igreja pobre, igreja construindo, igreja nascendo, igreja sem pastor,
povo humilde, porque nada tem a ver com as entradas regulares do caixa.
Todas estas débeis justificativas apenas impedem as bênçãos de Deus sobre
os filhos desobedientes e egoístas. A oferta para Missões é um ato de fé, dada
a Deus (“porque sem fé é impossível agradar a Deus”), e com valores
significativos para a vida de cada crente. Quanto você dá para missões todo
mês? O que este valor significa em seu orçamento? Tem sido estabelecido pela
fé ou pela sobra? O valor precisa ser firmado confiado na dependência do
suprimento divino. Se os crentes contribuíssem de fato pela fé, com fidelidade,
através de suas igrejas locais (e incentivados por elas), certamente não falta-
riam os recursos para os missionários.

Além disto, cada igreja local precisa definir sua política objetiva de
investimento missionário . Parece que o numero de missionários tem sido
maior que a capacidade de investimento das igrejas, gerando um saturamento.
Se esta dedução lógica e humanista estivesse correta, então a culpa pela falta
de recursos missionários seria de Deus, por tornar-se um mal planejador.
Seria realmente este o problema? Na verdade, os investimentos missionários,
geralmente, têm sido encarados com muito subjetivismo: “Ele é meu amigo, e
eu gosto muito dele. Ele não é um bom missionário, não, mas tenho que
ajudá-lo a se manter”. Ou “Ele tem a mesma música que usamos em nossa
igreja, os mesmos padrões de usos e costumes, estudou comigo”. Palavras
“mágicas” ditas na hora certa, com o nome referência certo, conseguem abrir
muitas portas para missionários em busca de sustento: ABRACADABRA. De
um modo geral, infelizmente no meio batista fundamentalista há uma postura
de ingenuidade para com a obra missionária. Ao contrário deste subjetivismo,
a decisão para cada investimento missionário deveria ser pautada pela análi-
se do caráter, do preparo, do projeto, da recomendação idônea e da convic-
ção de chamado do missionário. Enquanto isto, denominações que sequer
pregam a verdade se organizam de maneira sistemática, estabelecendo igre-
jas em diversos lugares estratégicos. O que deixaremos de legado missioná-
rio, no futuro, depois de nos consumirmos, entre os parceiros que têm a
mesma doutrina, no desgaste infrutuoso dos detalhes secundários? Bairrismos,
preferências, nomes históricos defendidos, domínios territoriais, são as dis-
cussões que vêm criando muros intra-fundamentalistas... A nossa separação
deveria ser com o mundo e com aqueles que não pregam a sã doutrina...
Agências missionárias têm sido desprezadas porque certas igrejas acreditam
que sozinhas podem fazer a tarefa. Será? E o acompanhamento do missioná-
rio no campo, o apoio logístico, documentações envolvidas, recolhimentos de
INSS do missionário, prestação de contas financeiras do missionário para com
a receita e para com os seus investidores, a relação de vínculo empregatício
que pode derivar do repasse direto de ofertas mensais por parte da igreja
para o missionário, etc..? E a orientação específica ao missionário sobre pro-
cedimentos no campo? Para alguns, crente que não serve para ser um bom
obreiro local deveria ser enviado para o campo missionário, para se livrar dele.
Se encarado Missões com seriedade, cada missionário deveria estar devida-
mente preparado para iniciar e pastorear igrejas, não bastando apenas alguns
anos de Instituto Bíblico. Um bom missionário precisa também da experimenta-
ção de dentro de sua própria igreja, com prática na vida pastoral, na adminis-
tração dos negócios da igreja, no aconselhamento de pessoas, no púlpito,
etc.. Senão, que tipo de igreja será estabelecida por alguém que nunca viu
uma por detrás do púlpito? Interessante observar que quando uma grande
empresa vai estabelecer uma filial em um novo lugar, geralmente envia aquele
que sabe exatamente o que aquela empresa pensa, como ela opera, onde
cada detalhe vai ser posto, etc.. No mundo dos negócios, os homens não
arriscam, ao contrário da visão que temos desenvolvido. Se em cada igreja
local fosse estabelecida e aplicada uma política séria de investimento missio-
nário, não faltariam os recursos para os verdadeiros missionários.

Que Missões estamos de fato fazendo? Qual reino de fato estamos ten-
tando estabelecer? Onde chegaremos com os nossos métodos? Estaria o
Senhor da Seara, o maior empreendedor e maior interessado, satisfeito com o
nosso trabalho? Que Deus nos conceda sabedoria para diligentemente con-
duzirmos a obra DELE na face da terra... e mais misericórdia (também).

O Pr. Renato Vargens, excelente escri
tor e ministro evangélico, escreveu o

artigo “Feitiçaria Cristã?”, o qual achei muito
importante, pois, com palavras mansas (ao con-
trário desta cronista apelidada de “cobrinha
abençoada”), Renato mostra o “buraco de
sincretização”, no qual tem mergulhado, nos
últimos anos, a igreja evangélica brasileira. A
igreja está resvalando, cada dia mais, no peri-
goso abismo do sincretismo religioso, copi-
ando doutrinas católicas, judaicas e pagãs
(Salmos 42:7), as quais atentam contra a sim-
plicidade do evangelho do Senhor Jesus Cris-
to (2 Coríntios 11:3).

Essas igrejas - organizadas e dirigidas por
pastores analfabetos na Bíblia e no vernáculo
- crescem como erva daninha. Esses  homens
rãs do evangelho (nenhum deles equipado na
Palavra)  vivem buscando novidades que pos-
sam atrair novos membros às suas congrega-
ções panenteístas (mistura de cristianismo e
ocultismo), em geral pessoas católicas ou es-
píritas, com suas mentes já cauterizadas no
engodo religioso, as quais nem percebem que
estão recebendo água poluída e sendo explo-
radas nos dízimos e ofertas. O objetivo maior
desses ratos eclesiásticos é enriquecer à
custa dos membros de suas congregações,
sob a falsa desculpa de que “tudo é para a
glória de Deus”, usando um dos muitos sofis-
mas da Ordem Jesuíta.

Em Mateus 5:44, lemos estas palavra de
Jesus: “....Amai a vossos inimigos,
bendizei os que vos maldizem, fazei bem
aos que vos odeiam, e orai pelos que
vos maltratam e vos perseguem; para
que sejais filhos do vosso Pai que está
nos céus”.

Uma das novidades agora é amaldiçoar os
inimigos. Benny Hinn é o papa do xamanismo...
e da maldição contra os que se opõem ao seu
ministério. Os salões onde ele prega mais pa-
recem terreiros de vodu, pois ali se fala muito
em estranhos milagres, enriquecimento mate-

Abracadabra Missionário

alvo. Não podemos viver como os religio-
sos supersticiosos que têm um Deus com
o qual não se envolvem.

Estaremos procurando cadastrar
pessoas que sejam membros de igrejas
batistas fundamentalistas e dispostas a
se comprometerem em oração com a obra
missionária em nosso país. Pessoas dis-
postas a fazerem parte de um projeto
sério de envolvimento total na oração
intercessória por  todos os missionários
batistas fundamentalistas.

Nesta primeira fase do projeto esta-
remos cadastrando pessoas interessa-
das e pedimos a paciência de todos, ao
mesmo tempo que apelamos para a ur-

gência. Se você quer orar por missionári-
os através de um movimento nacional
entre em contato conosco AGORA! Ca-
dastre-se enviando-nos os seguintes da-
dos: Nome completo, endereço completo
para correspondência, telefones, E-mail
(se tiver) nome da igreja que faz parte,
nome do pastor titular da igreja. Envie os
dados para:

Missão Batista de Apoio
Rua Capitão Camilo Ferraz de
Menezes, 106 - Ouro V erde

14.300-000-Batatais-SP
E-mail:

missaobatistadeapoio@yahoo.com.br

APOIANDO IGREJAS
Caixa Postal 94
CEP 09.720-971

S.B. do Campo - SP
Fone/Fax (11) 4356-2001

e-mail: missaoami@bol.com.br
www.missaoami.com.br

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

rial e maldição contra os inimigos.
A igreja cristã ia muito bem, nos três

primeiros séculos de sua existência, até
que Constantino institucionalizou o
sincretismo religioso, através dos bispos
a ele obedientes. O resultado foi uma mis-
tura de cristianismo, judaísmo e paganis-
mo chamada “catolicismo”, nome bem
apropriado a uma religião que sintetiza as
três religiões mundiais daquele tempo.

O catolicismo romano adota o cris-
tianismo bíblico, quando prega a divinda-
de de Jesus Cristo e oferece partes im-
portantes da Bíblia em suas doutrinas.
Usa o  judaísmo, quando adota o
sacerdotalismo, que Jesus extinguiu, sen-
do Ele o Sumo Sacerdote, título que ne-
nhum líder religioso jamais poderia usar,
como tem acontecido no catolicismo ro-
mano, com o “Sumo Pontífice”. Pedro nun-
ca foi sumo sacerdote nem papa!

O catolicismo usa o paganismo em
suas missas, quando adota velas, incen-
so, água benta, objetos consagrados e
quando afirma transformar uma
bolachinha de trigo (em geral fabricada
por freiras católicas) no corpo do Deus
Criador e sustentador do universo
(Hebreus 1:2-3). Essa bolachinha, após
ter sido guardada por três dias no
“sacrário”, fica mofada e cheia de bichi-
nhos. Ora, o corpo do Senhor jamais viu
corrupção, portanto isso é blasfêmia!!!

O catolicismo adota o espiritismo,
quando aconselha a comunicação com
as almas dos mortos (do mitológico pur-
gatório), através de orações e petições
de favores aos “santos”, principalmente
a Maria, Mãe Jesus na carne, que morreu
e virou pó, como todos nós, a qual foi
transformada numa deusa a quem os ca-
tólicos oram pedindo salvação e milagres.

Pois as igrejas neopentecostais, onde
os pastores malaquianos usam e abusam

do Velho Testamento, estão ingressando
no sincretismo religioso católico/pagão,
adotando um pouco do Novo Testamento
(mas nunca as epístolas de Paulo, pois
estas não dão lucro), e muito do Velho
Testamento e das doutrinas católicas e
pagãs.

Quando os pastores ficam pregando
que a igreja é a “Nova Israel de Deus” e
que os judeus nunca mais terão oportuni-
dade de governar o mundo através do
Milênio, eles estão se apegando à doutri-
na do Reconstrucionismo, criada por
Agostinho de Hipona. Desse modo, estão
adotando teorias católicas e não as dou-
trinas de Paulo. “Um abismo chama
outro abismo”  (Salmos 42:7) e eles vão
caindo, cada dia mais, num “buraco de
sincretização”, como diz o Pr. Renato
Vargens.

Todo pastor evangélico que nega
o Milênio literal, com Cristo governando o
mundo a partir de Jerusalém, é um católi-
co agostiniano e não um seguidor do
apóstolo Paulo (1 Coríntios 11:1).

Vamos ter cuidado com esses
agostinianos, pois eles trabalham para
Roma e não para o Senhor Jesus Cristo.
Quando eles pregam mil e um propósitos,
movimentos ocultistas tipo G-12,
Enoquismo e outras novidades que têm
poluído a igreja,  em vez da pregação do
puro evangelho de Paulo, eles estão tra-
balhando para o papa Ratzinger e não
para o Senhor da Igreja.

E quando adotam falsas edições da
Bíblia (agora está chegando ao Brasil a
pior de todas, uma bíblia de pura “mensa-
gem” novaerense), eles estão trabalhan-
do especificamente para a Ordem de
Loyola, sócia majoritária (através dos
seus laranjas) de todas as multinacionais
do planeta, inclusive das editoras bíblicas.

 Mary Schultze

O abismo do sincretismo religioso

Movimento Nacional de
Envolvimento Total

Recentemente fizemos uma estimativa
sobre o número de igrejas de posição

Batista Fundamentalista no Brasil, envolvendo
os Independentes, Regulares e Bíblicos e che-
gamos a aproximadamente 1.200 igrejas. A
média de membros (não de freqüência) é de
90, chegando a um total aproximado de 108 mil
participantes. Somos um pequeno grupo!

É provável que os números sejam maiores
que estes. A estimativa baseou-se no mínimo.
Mas vamos raciocinar em cima desse mínimo.
Segundo Uma pesquisa, a média de investimen-
to anual de cada “evangélico” brasileiro em mis-
sões é de R$5,00, incluindo missões nacionais e
transculturais. Nossa média é maior que esta!

Tenho viajado por diversos estados brasilei-
ros desafiando as igrejas a se envolverem em
missões. São dezesseis anos fazendo este tra-
balho. Não tenho dúvidas de que podemos fazer
muito mais por missões do que estamos fazendo.

A conclusão a que tenho chegado é que
precisamos envolver todas as nossas igrejas
e todo o nosso povo em missões. Para tanto,
decidimos, através da Missão Batista de Apoio
lançar um movimento nacional, denominado
“Movimento Nacional de Envolvimento Total”.
Através do Jornal de Apoio, Internet, Correio
e outros meios, vamos tentar contatar todas
as igrejas batistas fundamentalistas do Brasil
com objetivo de envolver pelo menos um dos
seus membros em um movimento nacional de
intercessão pela obra missionária.

A vitória na vida cristã não é uma herança.
A vida vitoriosa em Cristo não é automática. A
vitória está sempre disponível, mas precisa-
mos buscá-la e a oração é um dos passos
decisivos. O crente vitorioso será aquele que
estiver comprometidamente envolvido com um
procedimento que leva à vitória. Não basta ter
alvos. É necessário prosseguir em direção ao

Pastor em S.B. do Campo-SP, Bel. em Letras e Direito*
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*

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

Paulo foi o maior autor dos livros do Novo Testamento. Escreveu
13 dos 27 livros Foi o mais ardoroso missionário e implantador

de igrejas já conhecido. É considerado o maior teólogo do Séc I D.C.

Donato:  Você fez parte da elite dos fariseus. Como foi a sua
formação acadêmica?

Paulo: Meus pais eram judeus. Fui criado na cidade de Tarso, na
Ásia. Minha cidade permitiu-me amplo conhecimento da cultura grega,
visto que, depois  de Atenas e Alexandria, Tarso era o mais importante
centro universitário do século. Estudei também em Jerusalém, aos pés
de um rabino notável naqueles dias, o mestre Gamaliel.

Donato : Sabe-se da sua grande paixão pelo cristianismo, mas no
começo não foi assim, seu passado é bem assustador, o seu ódio aos
cristãos era bem conhecido.

Paulo : Não só odiava como persegui os cristãos  de maneira impla-
cável. Veja bem, na minha concepção, Israel era a nação que deveria
revelar Deus ao mundo. Nós nos sentíamos os donos da História. Te-
mos um legado invejável: os Patriarcas, as Alianças,  a Lei de Moisés e
os Ensinos dos Profetas, o Templo. Ouvi os boatos acerca de Jesus e
imaginei o esmagamento desse movimento assim que o seu líder mor-
resse, contudo, após a morte de Jesus, mais e mais pessoas se torna-
vam cristãs.  Fiquei muito indignado e  tomei iniciativas para prender os
militantes da Igreja. Infelizmente, fui em várias cidades,  prendia  ho-
mens e mulheres, ameaçava-os e os tratava com muita fúria. Cheguei
a ponto de assistir ao apedrejamento de Estevão, enquanto cuidava
das roupas dos homicidas.

Donato : A sua conversão foi muito comentada, hein Paulo? Foi
algo surrealista, incomum. O livro de Atos pára no capítulo 9 somente
para contar a maneira como você conheceu a Jesus.

Paulo:  Eu era um obstinado defensor do judaísmo. Minha ambi-
ção não tinha limites. Deixei  isso bem claro aos Gálatas: “e, na
minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha
idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais.  Retornei
a este assunto na Carta aos Filipenses: “circuncidado ao oitavo dia, da
linhagem de Israel, da tribo de Benjamin, hebreu de hebreus; quanto à
lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja; quanto à justiça que
há na lei, irrepreensível. Com toda essa densidade religiosa, parti
para Damasco a fim de abafar aquele fogo do cristianismo que saiu
das fronteiras de Jerusalém. Recebi autorizações do sumo-sacerdo-
te para trazer os cristãos presos. No caminho ouvi um grande clarão,
caí ao chão e ouvi uma  voz: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Perguntei: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem
tu persegues. Em seguida, fui guiado pelos guardas que me acompa-
nhavam até Damasco. Fiquei três dias sem ver, nada comi, nada
bebi. Naqueles três dias, as imagens do meu passado retornavam à
mente,  apesar de cego, enxergava mais agora do que antes. O irmão
Ananias, não queria ver-me, é evidente, pois sabia da minha reputa-
ção. Mas o Senhor lhe disse: “Vai, porque este é para mim um instru-
mento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem
como perante os filhos de Israel; pois lhe mostrarei quanto lhe importa
sofrer pelo meu nome. Então, Ananias  visitou-me, impôs as mãos
sobre mim. Ele me disse: Saulo, irmão, o Senhor, o próprio Jesus me
enviou, suas vistas retornarão  e é necessário que você seja  cheio do
Espírito Santo.

Donato:  Alguém levou fé nessa sua conversão?  O pessoal não
ficou com um pé atrás?

Saulo:  Levou um certo tempo para confiarem em mim. Em Damas-
co, compareci nas sinagogas para anunciar que Jesus é de fato o
Messias. Os judeus começaram a me perseguir. Foi uma reviravolta, o
perseguidor agora era perseguido. Alguns conhecidos colocaram-me
num cesto e desci em fuga  pelos muros da cidade,  à noite. Quando
cheguei a Jerusalém, os cristãos tinham medo de mim, não se aproxi-
mavam, olhavam desconfiados. Graças a Deus, Barnabé conversou
comigo, fez perguntas, em seguida me acompanhou, entrava e saía
comigo nos lugares. Sou muito grato ao Barnabé, ele não só integrou-
me à igreja como me discipulou, mais tarde fomos enviados ao campo
missionário pela igreja de Antioquia.

Donato:  Você sempre andou acompanhado, Silas, Timóteo,
Barnabé... Teve algum momento de atrito com algum dos seus compa-
nheiros?

Paulo: Sim, um dos episódios marcantes foi quando Barnabé que-
ria levar João Marcos, eu não,  pois ele tinha saído de Antioquia com a
gente para a primeira viagem missionária, Marcos  nos deixou e voltou
para Jerusalém. Lá em Atos 15 eu disse para Barnabé que não achava
justo levar uma pessoa que tinha corrido do trabalho e nos abandona-
do. Houve tal desavença entre nós que Barnabé foi com Marcos para
Chipre e eu fui com Silas para Síria. Mais tarde percebi o excelente
treinamento que Barnabé deu ao Marcos e solicitei a ajuda do rapaz.

Donato:  Lendo suas viagens missionárias, você sempre mais
longe.  Incrível como você escreveu, imagine se na sua época existis-
se e-mail, internet.  Parece até que atravessaria o Atlântico?

Paulo: Antes de conhecer Jesus, fiz de tudo para que as pessoas
não cressem nele. Eu era um missionário às avessas. Ameaçava e
encarcerava homens, mulheres e crianças. Após o meu encontro com
o Senhor na estrada de Damasco, percebi a maldade  que fizera  à
Igreja de Cristo.  O meu ódio transformou-se num profundo amor. Nunca
me importei em estar longe ou perto, desde que anunciasse a Jesus.
Escrevi aos romanos que “sou devedor tanto a gregos como a bárba-
ros, tanto a sábios como a ignorantes e queria muito  pregar em Roma,
a capital do império. Sempre usei esta estratégia: fundar igrejas em
cidades-chaves”.

Donato:   Você entrou em cada fria, cada situação perigosa, não
tinha medo de morrer?

Paulo:  Certa ocasião, passando por Cesárea, Ágabo, um profeta

disse-me que eu seria preso e entregue aos gentios se fosse para
Jerusalém. Disse-lhe: estou pronto não só para ser preso, mas até
para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus.  Mais ou
menos a mesma coisa havia compartilhado com os irmãos de Éfeso: em
nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que com-
plete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para
testemunhar o evangelho da graça de Deus – Atos 20.

Donato: Você passou momentos de apuros, inclusive o sustento
não chegou e você trabalhou para um microempresário. É verdade?

Paulo: De fato, no campo missionário, em alguns momentos, a
renda não chegou. Não tínhamos Bradesco em todas as cidades.
Então, os irmãos Priscila e Áquila ensinaram-me a fazer tendas e
passei um tempo com eles aprendendo o ofício, o que muito me aju-
dou.

Donato: Você é  preso ao passado?Tem algum trauma?  Como
lida com o sentimento de culpa?

Paulo: Uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram
para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para
o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em
Cristo Jesus – Filipenses 3.13-14

Donato:  A Carta aos Gálatas tem um tom de bronca, de indigna-
ção? Por quê?

Paulo:  Você sabe, o primeiro século foi um período marcante, a
vinda de Jesus, o impacto perante os judeus, a morte, a ressurreição,
o nascimento da Igreja. À medida que judeus se convertiam começa-
ram a exigir que os  gentios vivessem seguindo os costumes judaicos.
Isso deu muito pano para manga! Em vários lugares por onde passava,
judaizantes vinham e distorciam o ensino puro do Novo Testamento,
diziam que cristianismo era um tipo de judaísmo aperfeiçoado e os
cristãos deveriam também guardar a lei.  Então, dirigido pelo Espírito
Santo, escrevi aos romanos: Justificados, pois, mediante a fé, temos
paz com Deus. Fiz questão de mencionar em Efésios: Pela graça sois
salvos mediante a fé, isto não vem de vós é dom de Deus; não de obras
para que ninguém se glorie.

Fiquei perplexo diante da  rapidez como os gálatas aceitaram os
costumes dos judeus. Inclusive essa controvérsia havia sido tratada
em Atos 15. A única recomendação dada aos gentios foi essa: abste-
nham das contaminações dos  ídolos, bem como das relações  sexu-
ais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue.

Fiquei indignado com os Gálatas, como é que pode? Sois assim tão
insensatos que, tendes começado no Espírito, estejais agora vos
aperfeiçoando na carne? Quer dizer, uma santificação inversa?

Donato :  Esse assunto mexe muito com você, não Paulo?
Paulo:  Sim, mas não os ofendi, chamei a atenção deles porque a

liberdade cristã é preciosa demais para que jogassem fora a grande
conquista da cruz. A palavra-chave que escrevi aos Gálatas foi esta:
liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei,
pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão.

Donato: O que você tem a dizer para aqueles que abusam da
liberdade e se apóiam na Graça? Gente que acha que a vida cristã é
só oba-oba?

Paulo: Você deve ter lido minha epístola aos Romanos, capítulo 6:
Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça au-
mente? De maneira nenhuma! Nós, os que morremos para o pecado,
como podemos continuar vivendo nele?

Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm; todas são
lícitas, mas nem todas edificam. Pecado é pecado, o Novo Testamento
não usa eufemismos, não usa meias palavras. Deixei bem claro aos
Gálatas a lista das obras da carne: prostituição, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias,
dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e coisas se-
melhantes a estas...

Donato:  Você é o apostolo Paulo, alguém muito especial. Você
atingiu um patamar de impecabilidade?

Paulo: Eu sei que em mim, isto é,  na minha carne, não habita
bem nenhum: pois o querer o bem está em mim; não porém, o efetuá-
lo.  Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio
ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.

Donato:  O que você acha dos cristãos exigirem de Deus carro
novo, vida de empresário e solução de todos os problemas?

Paulo: Não estamos aqui na terra para fazer de Deus um emprega-
do nosso, um prestador de serviço ou um garçom. Estamos aqui para
amar as pessoas e servi-las. Cristianismo não é estilo de vida consumista,
mas altruísta. Jesus disse que não veio para ser servido, mas para
servir e dar a própria vida em resgate de muitos.

Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não
somente de crerdes nele.Todos passaremos por bons e maus momen-
tos, faz parte da vida. Tanto sei estar humilhado, como também ser
honrado; de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência,
tanto de fartura, como de fome; assim de abundância, como de es-
cassez. Tudo posso  naquele que me fortalece.

Donato: Você teria uma palavra final para nossos leitores?
Paulo: Alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo daí graças,

porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não
apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias; julgai todas coi-
sas, retende o que é bom; abstende-vos de toda forma de mal. O
mesmo Deus da paz vos santifique em tudo; e o vosso espírito, alma
e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de
nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o
fará. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo, vos dê continuamente a paz
em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós.

Uma entrevista com o Apóstolo Paulo

Devido à procura de novos alunos e à maneira maravilhosa
como Deus abençoou o primeiro ano letivo do Seminário Teo-

lógico Fundamentalista de Campinas, a direção da escola convidou o irmão
Paulo Henrique Tavares para ocupar o cargo de Diretor Acadêmico.

O novo diretor é Bacharel em Teologia pelo SBB Emaús, Mestrando
em Teologia pelo SEBARSP, cursa o treinamento de conselheiros bíbli-
cos NUTRA e é membro do Instituto de Filosofia da UNG.

A foto mostra os alunos do primeiro semestre de 2006 do Seminário
Teológico Fundamentalista de Campinas durante o culto de abertura do
ano letivo que teve como pregador o Pr. Walace S.Juliare, Diretor Aca-
dêmico do Emaús.

Contatos: Rua Euvira Pardo Meo Muraro, 14- Jd.; Santa Genebra,
CEP-13.080-430-Campinas-SP, telefones (19) 3241-9765 e 3208-2706.

Em comunicado feito por Douglas Fragoso, a COMJOBB - Comu-
nhão de Jovens Batistas Bíblicos de São Paulo, convida a to-

dos os membros das igrejas para participarem do Primeiro Simpósio
onde serão tratados assuntos altamente relevantes para os jovens.

Os temas e preletores serão: O Jovem Vencendo em Suas Finan-
ças Pessoais (Irmão Walfrido); Amizades do Mundo Impedindo Minha
Vida Missionária (Pr. Alexandre B. Dutra); Os Parâmetros de um Namo-
ro Responsável (Pr. Ebenézer Rodrigues); O Jovem Superando um
Mundo Pós-Moderno (Nancy Felix Fragoso).

Os temas serão expostos pelos preletores e debatidos pelos par-
ticipantes, além de um precioso tempo de comunhão. O evento aconte-
cerá na Igreja Batista Bíblica em Jardim Miriam, Rua Pedro de Avos, 227
- São Paulo no dia primeiro de maio com início a partir das 15 horas.
Maiores informações com Douglas, pelo telefone (11) 5077-4429.

Seminário de Campinas
tem novo Diretor

Contatos: Editora Elim
Rua Alain da Luz, 57 - 23.080-150

- Rio de Janeiro-RJ
Fone/Fax (21) 2415-7923

A Nova Geração de
Folhetos Evangelísticos

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

SimpósiodaCOMJOBB

www.editoraelim.com.br - falecon@editoraelim.com.br
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NOVO SITE
O Templo Batista Maranata de Goiânia-GO, sob a

liderança do Pr.Rômulo Weden Ribeiro já colocou no
ar o seu novo site: www.tbm.org.br. Acesse e opine.

ASSINATURA
Vale a pena fazer uma assinatura do jornal “Desafio

das Seitas”, um informativo de circulação nacional publi-
cado trimestralmente pelo CPR-Centro de Pesquisas Re-
ligiosas. Contatos: www.desafiodasseitas.org.br, E-
mail:cpr2005@terra.com.br, Caixa Postal 950 –
Teresópolis-RJ-CEP25.951-970- Telefax: (21) 2643-
2325.

23 ANOS
O Templo Batista em Vila São José, sob a lide-

rança do Pr. Ricardo Marques Brito comemora o vi-
gésimo terceiro ano de fundação realizando uma
série de conferências ministradas pelo Pr. Terryl
Nathan Rose da I.B.I. em Ribeirão Preto-SP. O evento
acontece nos dias 21 a 23 de abril contatos (11)
5924-6670.

O BATISTA PIONEIRO
A Primeira Igreja Batista do Jardim das Oliveiras

em Fortaleza-CE publica o jornal “O Batista Pioneiro”
e mantém o site: www.pibjo.org.br. Vale a pena con-
ferir. Contatos: E-mail:obp@pibjo.org,br, telefone (85)
3278-4149, Av. Dr. João Maciel Filho, 207 – Jardim
das Oliveiras, CEP 60.821.500-Fortaleza-CE.

TERCEIRA IGREJA
Caruaru-PE, já tem uma Terceira Igreja Batista

Bíblica sob a liderança do Pr. Israel Barbosa da Silva.
A nova igreja  está ampliando o  salão de cultos e o
trabalho está em fase de crescimento. Esta terceira
igreja é fruto do trabalho da segunda, liderada pelo
Pr. José Pereira Ordônio.

TIMOR LESTE
Ladjane Ferreira Pula, da Igreja Batista Bíblica de

Garanhuns, está cursando Missiologia no Instituto Bíbli-
co do Norte, e ao mesmo tempo Pedagogia na Universi-
dade de Pernambuco. O seu sonho  e projeto de vida é
atuar como missionário transcultural no Timor Leste.

FONTE DE LUZ
A Escola Associada “Fonte de Luz” em Uberaba-

MG e região, oferece gratuitamente cinco cursos:
Caminhos da Paz, A Vida de Cristo, A Nova Vida em
Cristo, Doutrinas da Bíblia e Amor, Namoro e Casa-
mento. Qualquer pessoa que desejar fazer os cur-

sos deverá entrar em contato com a escola: Rua
Minas Gerais, 712 – CEP 38.050-070 – Uberaba -
MG, E-mail elianapaiva@netsite.com.br ou pelo tele-
fone (34) 3314-9621.

NOVO ENDEREÇO
O Pr. Sean Lunday, comunica seu novo endere-

ço: Rua Raul Telles Rudge,138 – Bairro SQ Morumbi
- CEP05.750-340 - São Paulo-SP, telefone (11) 3772-
3051

SUSTENTO
O missionário da AMI para Rio Branco-AC, Pr.

Ruy Lopes Messias, a esposa Jane e o filho Este-
vão, depois de visitar diversas igrejas nos Estados
de São Paulo e Minas Gerais, foi para o Nordeste,
passando pelos estados do Ceará e Bahia. Conta-
tos: ruydomessias@hotmail.com.

70 ANOS
Nos dias 5 a 9 de julho de 2006 os Batistas Re-

gulares estarão realizando um Encontro Nacional no
Cariri em comemoração aos 70 anos do movimento
Batista Regular no Brasil. O evento, que comemora-
rá, também, os 60 anos do Seminário Batista do Cariri
será promovido pela AIBREB e o SBC.

BODAS DE PRATA
O Pr. José Moraes Duarte e sua esposa Rita

Brito estão celebrando nos dias 28 e 29 de abril os
25 anos de casamento. As Bodas de Prata serão
marcadas de modo especial pela Igreja Batista Re-
gular de Mucuripe, Fortaleza-CE com a presença de
diversos pastores, colegas de ministério. O preletor
será o Pr. Sebastião M. Gomes de Manaus-AM.

RETIRO DE JOVENS
Dias 28 de abril a primeiro de maio, a Igreja Batis-

ta do Calvário em Morro Agudo-SP realiza um Retiro
para Jovens tendo como pregador o irmão Jader
Saraiva  Machado Neto, da Primeira Igreja Batista de
São Sebastião do Paraíso-MG, que deverá ser orde-
nado no dia 20 de maio. O retiro acontecerá em uma
escola em Morro Agudo.

PROMESSA DE FÉ
A Igreja Batista Bíblica de Barretos-SP sob a li-

derança do Pr. João Camargo de Vasconcelos Filho
realiza nos dias 21 a 23 de abril, a Conferência
Missionária para renovação da Promessa de Fé  para
Missões. O pregador será o Pr. Esteliano de Morais
Souza, da Igreja Batista Central de Barretos-SP.

CONFISSÕES DE UM
ASSASSINO ECONÔMICO

John perkins
Editora Cultrix

www.pensamneto-
cultrix.com.br

Este livro vai fazê-lo enxergar
com clareza os bastidores da
história mundial contemporâ-
nea. Se você pensa que os es-
cândalos mostrados no dia a
dia da política são avassaladores, é porque não
conhece os caminhos que conduzem à
globalização. Você precisa ler este livro para en-
tender nosso tempo.

OS IRMÃOS
Andrew Miller
Depósito de

Literatura Cristã
w w w . l i t e r a t u r a
crista.com.br
O “Movimento dos Ir-
mãos” mudou o conceito
habitual acerca da Igreja
e sua prática. O autor
dessa obra presenciou
boa parte dessa história
que teve início no século

XIX na Inglaterra. Pode-se dizer que houve uma
“Reforma do Século XIX”.

CONSELHOS
PARA OS  OBREIROS

Charles H. Spurgeon
Arte Editorial

www.arteeditorial.com.br
O “Principe dos Pregado-
res”, aconselha os obreiros
de hoje que estão envolvi-
dos nos ministérios da igre-
ja. Toda a praticidade de
Spurgeon no lidar com o mi-
nistério pastoral e com as
pessoas contem princípios que precisamos res-
gatar em nossos dias.

MANUAL DE TEOLOGIA
John L. Dagg
Editora Fiel

www.editorafiel.com.br
Este livro apresenta a crença
da maioria dos batistas até à
época da formação da Con-
venção Batista do Sul dos EUA.
John Leadley Dagg apresenta
a essência  da verdade bíblica
com notável discernimento. O
livro é, ao mesmo tempo, acadêmico e compreensí-
vel.

O PAPADO E O DOGMA
DE MARIA

À LUZ DA BÍBLIA
E DA HISTÓRIA

Hernandes Dias Lopes
Editora Hagnos

www.hagnos.com.br
Nenhum documento eclesiás-
tico fora das Escrituras do
Antigo e Novo Testamentos
tem autoridade em matéria de
fé e prática. Maria e Pedro são

dois personagens do  Novo Testamento que manti-
veram íntima relação com Jesus Cristo, o Deus en-
carnado. É imprescindível que os crentes olhem para
as Escrituras nesse momento em que o cenário cris-
tão sofre pressões do ecumenismo.

A CONTROVÉRSIA SOBRE
O MONTE DO TEMPLO

Elwood McQuaid
Herb Hirt

Actual Edições
www.chamada.com.br
O assunto do momento no
mundo é Israel e Palestina.
Todos querem uma interven-
ção que possa arruinar Isra-
el. Se possível, fazê-los de-
saparecer da face da terra.
Este livro você pode ler  de um só fôlego e entender
a questão.

No mês de março de 2006 tivemos o privilegio de oficiar duas cerimônias de
casamento de pessoas muito chegadas e queridas.

No dia 11, o enlace da Caroliny com o Diego na Igreja Batista Bíblica em Vila Progres-
so, Guarulhos SP e no dia 18, a alegria foi do casal Ângela e Fernando da Igreja Batista
em Orlândia-SP.

Dois Casamentos

MISSIONÁRIOS
Três missionários da AM I- Associação Missionária Independente, estarão fazendo divulgação dos seus

trabalhos nas igrejas da região Nordeste do Estado de São Paulo: Nilson Aurora de Souza (Cajamar-SP) João
Luis Sobrin- ho de Sousa (Caxias do Sul RS) e Josué Amaral (Presidente Prudente-SP).

OANSE
Nos dias 28 de março a 07 de abril acontece a

Conferência Latino-Americana OANSE, em Quito,
Equador. Na próxima edição traremos maiores infor-
mações sobre esse evento e também sobre a nova
Diretoria OANSE.

EXAME E ORDENAÇÃO

SONDAGEM NOVA IGREJA

No dia 20 de maior de 2006 o irmão Jader Sarai-
va Machado Neto, novo líder da PIB em S.S.Paraíso-
MG será examinado e ordenado ao ministério pasto-
ral. Jader foi escolhido para pastorear a igreja em
substituição ao Pr. Manoel A Souza que foi para
Londrina PR. A escolha aconteceu no dia 7 de agos-
to de 2005 e a sua chegada à igreja foi no mês de
dezembro último. Desde a saída do Pr. Manoel, o Pr.
Carlos A Moraes assumiu interinamente o pastorado
da igreja e ficará até dar posse ao novo pastor. O
exame terá o Pr. Walace S Juliares como moderador
e também espera-se a presença do Pr. Phillip Ronald
Allen, fundador da igreja. Naqueles dias, incluindo a
sexta-feira 19 e o domingo 21, Pr. Phillip será o pre-
gador das Conferências do 2º aniversário de funda-
ção da igreja. Naqueles dias, incluindo a sexta-feria
19 e o domingo 21, Pr. Phillip será o pregador das
Conferências do 21º aniversário de fundação da
igreja. Espera-se a presença dos pastores daquela
região.

Dias 22 a 25 de março aconteceu a inauguração
do salão de cultos da Igreja Batista Maranata em
Pedregulho SP, trabalho missionário liderado pelo Pr.
Armando Castelan Jr, missionário da AMI, enviado
pela IBI em Franca SP. O pregador foi o Pr. Leonilson
Pereira Leite, missionário da mesma missão em
Igarapava SP. Diversas pessoas visitaram o traba-
lho, inclusive irmãos de igrejas da região. Na sexta
feira, dia 24 estiveram presentes o Presidente e o
Diretor de Missões da AMI, respectivamente Pr. Pau-
lo Castelan e Pr. Carlos Alberto Moraes, além dos
pastores, Almir Nunes de Batatais SP e Vanderley
Borges de Faria de Ibiraci MG.  Pr. Armando ainda
está divulgando o projeto e levantando sustento, por
isso as reuniões no salão serão realizadas às ter-
ças e quintas, com trabalhos especiais aos sába-
dos para crianças e adolescentes.

O Pr. Lourinaldo Araújo, missionário  da CBBN -
Comunhão Batista Bíblica Nacional para o Timor Les-
te, deverá fazer uma viagem de sondagem ao país
no próximo mês de maio. Os  gastos com a viagem
chegarão a mais de R$4.500,00 só com passagens.
Contatos para apoio: Timorlouri@hotmail.com, (67)
3362-1432.

Pr. Nilson A. Souza Pr. João Luis Pr. Josué Amaral

Jader e Mércia

Diego e Caroliny Fernando e Ângela
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E pôs as mãos sobre
ela, e logo se endirei-

tou, e glorificava a Deus.
(Lucas 13:13).

Jesus operou muitos mi-
lagres, nos três anos de seu
ministério aqui na Terra, cu-
rou enfermos, deu vista a ce-
gos, ressuscitou mortos, fo-
ram tantas as maravilhas que
não haveria espaço  no mun-
do para guardar os livros se
todas estas maravilhas fos-
sem escritas.

Há porém, ainda muitas
outras que Jesus fez, e se cada
uma das quais fosse escrita,
cuido que nem ainda o mundo
poderia conter os livros que se
escrevesse. (João 21:25)

Dentre tantos milagres,
este em particular foi registra-
do pelo apostolo Lucas em seu
evangelho, poderíamos dizer
que é mais uma cura, algo sim-
ples para um Deus tão pode-
roso, mas prestando atenção
aos detalhes vemos neste mi-
lagre o problema de muitos
crentes nos dias de hoje.

Este milagre aconteceu na
sinagoga em um sábado, en-
tão esta mulher costumava
freqüentar  a sinagoga para
aprender , sendo portanto
uma pessoa religiosa, esta
não era a primeira vez que
aquela mulher estava ali, ela
tinha um problema de saúde
há dezoito anos, mas não le-
mos que ela foi à sinagoga
procurar sua cura.

Neste sábado especial
Jesus estava na sinagoga,
aquela mulher estava diante
da solução de seu problema,
mas não viu Jesus, ao con-
trario foi Jesus que a procu-

A  Igreja Bat ista
F u n d a m e n t a l i s t a

Cristo é Vida, liderada pelos
pastores José Nogueira de
Lima Filho, Joaquim José
Vieira e Luiz Lindolfo da Sil-
va, localizada no Planalto da
Barra do Ceará, Fortaleza-
CE, realizou uma programa-
ção evangelística marcante
no período de 25 de Janeiro
a 5 de março deste ano.

“Túnel do Tempo”, foi a
designação do trabalho que
envolveu cerca de 200 mem-
bros da igreja entre adultos,
jovens, adolescentes e cri-
anças. Um teatro interativo
que possibilitou aos partici-
pantes imaginarem uma vi-
agem através do tempo utili-
zando computadores e efei-
tos especiais.

Mais de 1500 pessoas
participaram e o resultado foi
89 conversões, mais de uma

A  nossa colunista,
i rmã Nancy Fel ix

Fragoso, que agora é mem-
bro da Igreja Batista Bíblica
de Vila Brasilina e leciona na
Escola Superior de Educa-
ção Cristã sediada na Igreja
Batista Bíblica em Vila das
Mercês está abrindo espaço
para um novo trabalho atra-
vés da Internet.

Pessoas de todos os es-
tados poderão sol ici tar o
devocional eletrônico sema-
nal para reflexão. Basta en-
trar em contato pelo E-mail:
Nancy@teckton.com.br, ou
pelo telefone (11) 5058-4819.
Nancy também se dispõe a
fazer palestras para acam-
pamentos e encontros de
moças e senhoras.

Fundado em 1991, o
Emaús está comple-

tando 15 anos de atividades
em 2006. No seu primeiro
período, esteve sediado na
Igreja Batista Independente
em Orlândia-SP, entre 1991
e 2001 (11 anos). No segun-
do período, entre 2002 e
2006 (5 anos) em Guaru-
lhos-SP, na Igreja Batista Bí-
blica em Vila São Jorge. A
partir de 2007, o seu terceiro
período será no Templo Ba-
tista Bíblico em São José
dos Campos-SP.

A transferência do Semi-
nário Emaús para São José
dos Campos acontece em
um momento de reestru-
turação da parte acadêmica,
bem como da volta do semi-

Túnel do Tempo

dezena de reconciliações e
outras 30 pessoas que fica-
ram desejosas em participar
de um curso bíblico, que será
agora ministrado pelo corpo
de discipuladores da igreja.

O evento mexeu com toda
a capital cearense e foi des-
taque nos jornais, rádio e TV
que deram ampla cobertura.
Cartazes espalhados em
pontos estratégicos e ampla
cobertura de panfletos fize-
ram com que as pessoas se
interessassem pelo “Tunel
do Tempo”.

Para maiores informa-
ções, visite o site da igreja:
www.cristoevida.org.br.

Devocionais
Semanais

Seminário Teológico Emaús
internato que facilitará o in-
gresso de alunos oriundos
das igrejas batistas funda-
mental istas de quaisquer
partes do Brasil.

A reestruturação acadê-
mica envolve quatro ênfases
especiais no bacharelado:
Pastoral, Missões, Educa-
ção Cristã e Música, além de
maior fortalecimento na área
de vida pessoal do aluno.

Os valores educacionais
do Emaús levam os seus
idealizadores a crer que: O
ensino teológico fundame-
ntalista produz firmeza bíbli-
ca e teológica na condução
de um manuseio correto da
Palavra de Deus; o conheci-
mento bíblico deve ser sufi-
ciente na reprodução da sã

doutrina e na formação do
caráter cristão; a suficiência
das Escrituras exige um en-
sino exegético e expositivo
adequado e profundo; o en-
sino ministerial deve ser es-

pecífico e relevante na cons-
tituição de um líder provado
e aprovado para executar sua
missão; o treinamento práti-
co desenvolve habilidades e
reflexões que cooperam com

a formação do líder; um líder
aprovado é desenvolvido por
meio de um crescimento
pessoal e espiritual onde o
caráter de Cristo seja refleti-
do através de sua vida.

A nova Diretor ia do
Emaús ficou assim compos-
ta: Presidente, Pr. Roberto
Castilho de Brito; Vice-Presi-
dente, Pr. Carlos Alberto
Moraes; Diretor Acadêmico,
Pr. Walace Silva Juliare. Para
maiores informações: Semi-
nário Teológico Emaús, Rua
Profa. D. Antonia A Melo, 153
– Urba Nova - Setor E – CEP
12.244-260 - São José dos
Campos-SP, ou telefones: Pr.
Roberto (12) 3949-2088,
3223-4420, 9701-7721;
Pr.Walace (11) 6490-
6141;6461- 8257-7210 e Pr.
Carlos (16) 3761-0749.
9165-2256. Em breve infor-
mações no site da igreja com

link do Emaús:
(www.tbbsjc.org.br).

As  mat r ícu las  para  o
período letivo de 2007 já
estarão abertas a partir de
26 de agosto de 2006, oca-
sião que estará sendo dis-
tribuído o folder com todas
as informações necessá-
rias, sendo o lançamento
o f i c i a l  da  nova  f ase  do
Emaús.

Importante
Se você é um ex-aluno do

Emaús, entre em contato
conosco enviando seu ende-
reço, pois queremos enviar-
lhe o convite para estar
conosco. Envie seu endere-
ço para Pr. Carlos Alberto
Moraes - Caixa Postal 125 -
CEP 14200-000 – Batatais -
SP E-mai l :  jornaldeapoio
@yahoo.com.br, ou telefone
(16) 3761-0749.

rou e a curou. Esta mulher não
podia ver Jesus , saber do seu
poder porque estava curvada,
sua doença a fez andar olhan-
do para o chão, assim não
podia ver o rosto das pesso-
as, andava com dificuldade e
aparentemente estava confor-
mada com a situação.

Depois de curada ela
pode então glorificar a Deus,
pois agora podia olhar para o
céu, ver o rosto de Jesus e
então sorrir.

Olhando ao nosso redor
podemos ver homens e mu-
lheres curvados por seus pro-
blemas, seus pecados, suas
desilusões e decepções,
mesmo assim vão as igrejas,
aprendem da Palavra de
Deus, mas continuam cami-
nhando olhando para baixo,
para as coisas da Terra.

Como a mulher de Ló, mui-
tos estão presos às coisas des-
te mundo, as riquezas, a fama, e
aos pecados, estas coisas fa-
zem suas vidas curvar, ficando
assim sem poder olhar para o
céu. Com os olhares fixos no
chão, tomam decisões basea-
das nas coisas do mundo. Ca-
minham curvados sem perce-
ber, só Jesus olhando lá do céu
vê estas pessoas tristes.

O pecado encoberto, é um
fator muito forte para curvar
nossas vidas, quando
estamos em pecado procura-
mos justificativas e só vamos
encontrá-las fora  da vontade
de Deus, não vamos conse-
guir erguer os olhos , pois a
gloria de Deus trará a luz so-
bre os nossos erros.

Como a mulher deste mi-
lagre, parece que acostuma-

mos com esta vida pequena
e sem frutos, vamos a igreja,
trabalhamos, fazemos pla-
nos, mas sempre curvados.

O salmista nos fala que é
necessário elevar os olhos,
para saber que o nosso so-
corro está no Senhor.

Elevo os meus olhos para
os montes;de onde me virá o
socorro? O meu socorro vem
do Senhor que fez o céu e a
terra. (Salmos 121: 01 e 02)

Caminhamos tristes e cur-
vados, sem perceber que a nos-
sa cura está tão próxima, não
precisamos sofrer, precisamos
sim do poder do toque das
mãos de Jesus, se estamos
curvados por desilusões, pro-
blemas, Jesus é a solução

Lançando sobre ele toda
a vossa ansiedade, porque
ele tem cuidado de vós. (I
Pedro 5:07)

Se o pecado está tirando
nossa alegria, e encobre o
céu dos nossos olhos, basta
confessar e abandonar.

Se confessarmos os nos-
sos pecados, ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados,
e nos purificar de toda injusti-
ça. (I João 01:09)

Na presença de Jesus nada
é encoberto, Ele nos vê como
somos realmente, e o desejo
de Jesus é que possamos er-
guer nossos olhos e contem-
plar as bençãos que estão re-
servadas para cada um de nós.

Deus nos criou para o seu
louvor, para vôos altos, para
bençãos maravilhosas, para
vidas abençoadas que pos-
sam tocar outras vidas.

Conta-se a estória de um
ovo de águia que acabou cain-

do em um galinheiro, sendo
assim chocado por uma gali-
nha,  esta águia foi criada entre
as galinhas passando então
uma grande parte de sua vida
olhando para o chão, procuran-
do ali seu alimento e nunca
olhando para o alto. Em um
certo dia estava procurando ali-
mento com uma galinha e dis-
traída olhou para o céu, vendo
então uma águia majestosa
voando alto com suas asas
abertas, parecia tão forte, tão
poderosa, comentou então
com sua amiga o quanto aque-
la ave era forte e bonita e como
gostaria de também poder voar,
sua companheira sem levan-
tar a cabeça deixou claro: nós
somos galinhas não podemos
voar, e assim aquela pobre
águia voltou seu olhar para o
chão e continuou infeliz.

Mas os que esperam no
Senhor renovarão as forças,
subirão com asas como águi-
as; correrão, e não se cansa-
rão; caminharão, e não se fa-
tigarão. (Isaias 40:31)

Precisamos endireitar nos-
sas vidas, erguer nossos olhos
para Deus, pois ele nos fez para
sermos como ás águias, cor-
rendo para pregar a sua pala-
vra, não sentindo cansaço em
louvar, tendo no trabalho do
Senhor a força que nos impul-
siona, vamos glorificar a Deus
com vidas que possam erguer
o olhar para Jesus e para as
pessoas ao nosso redor.

Que como a mulher deste
milagre, deixemos Jesus to-
car em nossas vidas, erguer
os nossos olhos para poder
assim glorificá-lo a cada dia
do nosso viver.

Mulher Curvada
Pr. José Nogueira
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Um participante do grupo de discussão na Internet,
denominado “irmaosbatistasbrasileiros”, publicou

um comunicado alertando a Convenção Batista Brasileira
sobre o procedimento dos batistas fundamentalistas ba-
seados nos estados da Paraíba e do Ceará.

Diz o comunicado que esses batistas fundamentalistas
se especializaram em atacar a CBB com dezenas de artigos
sobre a sua “decadência”. Segundo o comunicado, a CBB
deveria mobilizar-se contra esses batistas fundamentalistas
que incomodam.

É interessante que o autor do comunicado afirma que “dá
para perceber que o grupo conhece muito bem a Bíblia e
portanto, são nossos irmãos...”. Mas, mesmo assim, no pa-
rágrafo seguinte afirma que “precisamos, pelo menos, neu-
tralizar tais ações, pois isto nos desgasta e nos entristece e
o Senhor Todo-Poderoso não deve aprovar tais ações deste
grupo”.

E continua  o comunicado: “Desta forma, quando falo em
responder, é colocar artigos em links de sites que vão pela
Internet com o mesmo título e portanto, como poderemos
produzir centenas, só a CBB com os boletins semanais da
JMM já teria material para produzir quase 300 links, estaría-
mos neutralizando estas ações pois com 500 artigos sobre o
mesmo tema, os farejadores de Internet, msn e google, colo-
carão tudo no mesmo tema e portanto as tais ações dos
“batistas fundamentalistas sumirão... no mar de artigos so-
bre o mesmo assunto”.

Não queremos aqui entrar no mérito de toda a discussão
que envolve o tema, mas apenas fazer um apelo diferente
aos irmãos batistas que fazem parte de quaisquer organiza-
ções, seja a CBB ou organizações menores que falem em
nome dos outros batistas: Até 1845, todos os batistas eram
independentes e fundamentalistas. A partir de 1845, com a
formação de Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos,
teve início diversas controvérsias.

Até 1900, o termo “fundamentalista” não era necessário
para os batistas, pois todos eram fiéis às  Escrituras. O gran-
de líder batista W. A. Criswell, talvez o maior pregador da
Convenção Batista do Sul dos EUA, em um sermão intitulado
The Curse of Liberalism, disse: “Quando falamos do declínio
do crescimento de nossa Convenção Batista do Sul, eles (se
referindo aos liberais) apontam os dedos contra nós e di-
zem: “Seus fundamentalistas, vocês são a razão de estar-
mos perdendo o ímpeto de ganhar os perdidos da América!
Me escutem. Deixem-me apontar a exata razão do porque
estamos começando a declinar da mesmo maneira que to-
das as outras  antigas denominações tronco. Certamente
não é na nossa conservadora comunhão fundamentalista
nas igrejas que crêem na Bíblia, que honram a Cristo e ga-
nham almas”.

O  movimento batista fundamentalista nos EUA é resulta-
do daqueles que, para continuarem batistas (que sempre
foram fundamentalistas) tiveram que deixar as convenções,
pois batistas sempre foram independentes e defensores da
autonomia da igreja local.

É claro que reconhecemos que mesmo entre os batistas
fundamentalistas há problemas que causam transtornos, porém
há maior possibilidade de manter a pureza doutrinária, fundando o
maior número possível de igrejas locais independentes.

Àquele irmão do grupo de discussão “irmaos batistas
brasileiros”, faço o seguinte apelo: Ao invés de convocar os
batistas da CBB a sufocar a voz dos batistas fundamentalistas,
conclame o povo a discutir o liberalismo ecumênico que está
ocorrendo dentro da CBB. Pessoalmente acredito que boa
parte dos pastores ligados à CBB têm posição idêntica aos
batistas fundamentalistas e até batalham para que algo seja
feito. Para tanto, recomendo que entrem em contato com o
Pr. Paulo C. Pimentel, presidente do Centro de Pesquisas
Religiosas, editor do jornal “Desafio das Seitas” e veja como
é travado o debate dentro da própria CBB:
www.desafiodasseitas.org.br, telefax (21) 2643-2325.

• 50 ANOS DE PENIEL
7 a 9 de julho de 2006 Jacutinga-MG

• XXII CONFERÊNCIA FIEL PARA PASTORES
2 a 6 de outubro de 2006 Águas de Lindóia SP

• VII CONGRESSO DA PALAVRA PROFÉTICA
18 a 21 de outubro de 2006 Poços de Caldas-MG

Com a proposta de  pro-
porcionar aos pasto-

res e líderes, um tempo para
reflexão e reavaliação de sua
própria vida com o Senhor, o
Seminário Batista Regular de
São Paulo e a Ordem dos Pas-
tores Batistas Regulares de São
Paulo realizará nos dias 19 a
22 de junho de 2006 a Confe-
rência  para Líderes e Pastores.

Como aconteceu nos anos
anteriores, essa conferência é
uma oportunidade para
encorajamento e desafio atra-
vés da Palavra de Deus.

Neste ano, o preletor será
o Dr. Jerry Bridges, autor e

A Missão  Rocha Eter
na estará realizando o

seu Terceiro Congresso Re-
gional do Ministério Rocha
Eterna em São Paulo, capital
no período e 30 de agosto a 6
de setembro de 2006.

O evento será realizado
em duas fases. A primeira
será na Primeira Igreja Batis-
ta Bíblica em Cidade Ademar
sob a liderança dos Pastores
Josué P.Felix e Ebenézer
Rodrigues nos dias 30 de

Sob o tema “Ação... For-
mação... Transforma-

ção...”, a  Comunhão Batista
Bíblica Nacional realizará no
período de 10 a 14 de julho
de 2006, no Hotel Fazenda
Três Poderes, em São Sebas-
tião-SP, o XVIII Congresso Na-
cional.

Com capacidade para 600
pessoas, o Hotel Fazenda
Três Poderes está reservado
exclusivamente para o evento
e a direção da CBBN espera
reunir representantes de to-

A Comunhão Missionária Batista Independente, sediada em Belém-PA
realizará nos dias 2 a 5 de novembro de 2006, na cidade de Marudá-

PA, o II Congresso Missionário Batista Fundamentalista do Norte.
A cidade de Marudá é cercada por lindas praias sendo um lugar bastante

aprazível com excelentes opções para hospedagem, tanto em alojamentos
populares como em hotéis de baixo custo.

O preletor  oficial será o Pr. Tommy Raley, presidente da World Baptist
Fellowship Mission Agency, dos EUA. Diversos outros preletores estão sendo
confirmados pela direção do evento. O tema será “Missões: Espalhemos a
Semente”.

Os interessados já podem solicitar maiores informações para os seguin-
tes endereços: E-mail: aminacio@bol.com.br ou inaciocereja@yahoo.com.br,
telefones (91) 3711-2954 e 8151-3536 com Pr. Inácio Neves Cereja, ou  pelo
correio:  Rua Cel Leal,  25 -  Nova Ol inda (Entre Duque de Caxias e
Transcastanhal) CEP 68.742.450 – Castanhal-PA.

O livro de Atos dos Apóstolos é
o primeiro capítulo da História

da Igreja. Nele vemos o quanto nos-
sos primeiros líderes, os apóstolos,
davam importância à oração (At. 6:1-
7).

Estar diante de Deus em oração é
fundamental para que os ministérios
de edificação e evangelização sejam
efetivos. A vitalidade do crente está
atrelada à sua vida de oração.

O corre-corre que sufoca a todos
tem roubado de muitos o precioso
tempo a sós com Deus. A qualidade
de vida espiritual diminui na mesma
proporção em que presenciamos os
pastores e líderes acelerando o ritmo
das atividades e reduzindo o tempo de
oração.

Lembro-me de um pastor que sem-
pre repetia: “A temperatura espiritual
de uma igreja se mede pela participa-
ção dos seus membros nas reuniões
de oração”. É claro que cada um de

A Missão Evangélica Literária re
alizará nos dias 24 a 28 de ju-

lho de 2006, a IV Conferência Fiel para
Jovens. O evento acontecerá no Hotel
Fazenda Vale dos Cedros, na Rodovia
Professor R. Moura (SP 88), Km 126
entre Salesópolis e Mogi das Cruzes,
município de Paraibuna-SP. Para conhe-
cer o local: www.valedoscedros.com.br.
O hotel fica a 65 Km da cidade de São
José dos Campos-SP.

O custo será de R$200,00 (duzentos
reais) por pessoa. Para maiores infor-
mações, www.edditorafiel.com.br, E-
mail: christiane@editorafiel.com.br,tel
(12) 3936-2529, ou pelo correio, Editora
Fiel, Caixa Postal 1601 - CEP12.230-990
- São José dos Campos-SP

Os preletores serão os pastores
Jader Borges Filho do Recife-PE, Kendall
Holley dos EUA, Clodoaldo Machado, São
José dos Campos-SP e Franklin Ferreira
do Rio de Janeiro RJ. O tema geral da
Conferência: “Firmados no Grande
Deus” (I João 2:3).

Conferência
Para jovens

nós necessita daquele “altar individu-
al”, aquele momento de “fechar a porta
e ficar a sós com o Senhor”, mas é ób-
vio que não podemos perder de vista a
real necessidade da oração coletiva.

Quero aqui fazer um apelo aos leito-
res do Jornal de Apoio: Além de sua vida
de oração em particular, crie um grupo
pequeno de irmãos que possam se reu-
nir pelo menos uma vez por semana
para orar juntos, formando um verdadei-
ro ministério de intercessão.

Apelo Especial
Peça para os membros de sua igre-

ja para entrarem em contato com a Mis-
são Batista de Apoio que está planejan-
do um movimento de intercessão por
missões envolvendo membros do mai-
or número possível de membros das
igrejas batistas fundamentalistas: Rua
Capitão Camilo Ferraz de Menezes, 106
– Ouro Verde – CEP 14.300-000 Batatais
SP, e-mail:
missaobatistadeapoio@yahoo.com.br

O Ministério
de Intercessão

Agenda

Batistas
Fundamentalistas

Incomodam

O pastor e sua intimidade comDeus
palestrante muito conhecido e
reconhecido nos Estados
Unidos e em alguns outros
países. Seu livro mais conhe-
cido, “A Busca da Santidade”,
já vendeu acima de um mi-
lhão de exemplares. Ao todo,
os nove livros do Dr. Bridges
já venderam mais de 2,5 mi-
lhões e alguns já foram tradu-
zidos e publicados em 16 di-
ferentes idiomas.

Dr. Bridges e sua esposa
Jane, residem, atualmente, em
Colorado Springs, Colorado,
EUA. Seu doutorado é em Di-
vindade, pelo Westminster
Theological Seminary.

A Conferência acontecerá
nas dependências da Primei-
ra Igreja Batista de São Paulo,
Praça Princesa Isabel, 233,
esquina das ruas Rio Branco
e Duque de Caxias no Centro
de São Paulo, telefone (11)
3331-7393. Há três estações
do metrô próximos da Igreja:
Santa Cecília, Tiradentes e Re-
pública, além do terminal de
ônibus Princesa Isabel.

O investimento para cada
participante é de R$80,00. Para
maiores informações, E-
mail:sebarsp@sebarsp.org.br,
telefone (11) 3223-4928; 3331-
5463 ou Fax (11) 3331-5451.

Congresso Missionário

�Trabalhando Juntos
Até aVolta deCristo�

Congresso
Batista Bíblico

agosto a 3 de setembro. A
segunda, na Igreja Batista
Esperança, sob a liderança
dos pastores Marvin Fray e
Sérgio de Moura, nos dias 3 a
6 de setembro. Os preletores
vindo dos Estados Unidos
serão: Ricky Dunsfortd, Michel
Adams, Bobby Sizemore, Kurt
Labouve, Steven Gregory e
Jaime Rose.

O tema deste terceiro con-
gresso regional será “Traba-
lhando Juntos Até a Volta de
Cristo” e os pastores interes-
sados em participar deverão
entrar em contato com a

Missão Rocha Eterna -
Caixa Postal 610 - CEP
14.085-000 – Ribeirão Preto-
SP - Fone (16) 3979-7867 e
falar com Raquel ou João
Henrique.

dos os estados onde
está representada.

Os preletores se-
rão os pastores
Josué Pereira Felix,
Walace S. Juliare,
Francisco de Assis,
Samuel Barreto Bar-

bosa, Marcelo Silva, Edivaldo
Cano e Eurípedes A Santos.
Os homens terão palestras
especiais com o Pr. Wallace
Williams dos Estados Uni-
dos, os jovens com o Pr. Fá-
bio Oliveira e Ronaldo
Moraes. As mulheres recebe-
rão treinamento especial pela
APEC.

Para maiores informa-
ções: Caixa Postal 3093 -
CEP1330-990 - Campinas-
SP, fax (19) 3228-3576, ou no
site: www.cbbn.org.br.

Dr. Jerry Bridges


