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Diariamente somos bombardeados pelas noticias
que nos chegam pela televisão pela internet, pelo
rádio, pelos jornais e pelas revistas. Ouvimos so-

bre a gripe do frango, o aquecimento global, o aumento da
AIDS, a violência resultante do crescente consumo de drogas,
as guerras, as catástrofes naturais e as mudanças no cenário
político e religioso.

Como crentes, sabemos que todo esse volume de informa-
ções que nos chegam pela mídia, tem relação com as profecias
bíblicas. A questão é, como podemos entender e aplicar o co-
nhecimento destes fatos para alcançar pessoas para Cristo?

Este é um dos principais objetivos dos congressos reali-
zados pela missão Chamada da Meia Noite, desde 1998. Mui-
tos irmãos têm sido revigorados em sua fé e disposição para
evangelizar, como resultado da participação dos congressos
internacionais sobre a Palavra Profética.

Em Outubro de 2006, nos dias 18 a 21, acontecerá a oitava
edição do congresso sob o tema “A realidade da Profecia”  e
você está convidado a participar e confirmar o que outros já
provaram. Entre em contato com a missão e peça maiores
informações:

Desde 1964, quando o Concílio Vaticano II abriu diálogo
para o ecumenismo com os evangélicos, através da
encíclica papal “Unitatis Reintegratio”,  temos visto o

crescimento da apostasia no mundo inteiro.
Mas foi durante o pontificado de Karol Wojtila (O papa João

Paulo II) que, de modo visível, muitos líderes evangélicos se com-
prometeram com o ecumenismo apóstata. Para citar apenas al-

Organizada no dia 6 de junho de 1976 em Manaus
AM, pelos missionários norte-americanos,
Donald Watson e Wendell Hiers, a Igreja Batista

em Dom Pedro, liderada pelos pastores João Azevedo Sa-
raiva Júnior e Paulo Arruda, acaba de comemorar 30 anos
com a presença do Pr Watson e parte de sua família. Leia
mais na página 04.

No mês de maio próximo passado, as Igrejas Ba
tistas Bíblicas da Bahia ganharam dois novos
pastores: Osvaldo dos Santos e Zacarias Avelino

Andrade Neto. Leia matéria completa na página 5.

O Seminário Teológico Emaús está comemoran
do Bodas de Cristal neste ano de 2006. Fundado
em 1991, em Orlândia SP, onde permaneceu du-

rante 11 anos, passou os últimos anos em Guarulhos SP e
agora, no seu décimo quinto ano, está de mudança para
São José dos Campos SP.

No dia 19 de agosto acontecerá no Templo Batista Bíbli-
co de São José dos Campos, o Primeiro Encontro de Alu-
nos, Ex-alunos e Professores do Emaús . O evento terá iní-
cio a partir das 15 horas e à noite, às 19 horas, o culto de
Ações de Graças pelos 15 anos da escola.

A Realidade da Profecia

Bodas de Pérola

Bahiatemdoisnovospastores

Tempo de Apostasia

Com 249 municípios,
Goiás possui igre
jas batistas funda-

mentalistas em apenas 8 lo-
calidades. Isto somando igre-
jas batistas Bíblicas, Regula-
res e Independentes. Entre as
várias regiões sem a presen-
ça batista, Deus colocou no
coração do Pr. Vanderley
Borges e sua família o dese-
jo de plantar igrejas em sua
terra natal a partir de
Goianésia.

A cidade, conhecida como
“a Princesinha do Vale”, com-
pletou 55 anos no dia 26 de
Junho e, apesar de jovem,
possui cerca de 54 mil habi-
tantes. “Nosso desafio será
implantar uma igreja com vi-
são missionária, para dali, no
tempo de Deus, chegarmos a
outras cidades da região”,
destaca Pr. Vanderley. Locali-
zada a 150 km de Goiânia e a
180 Km de Brasília,

Encontro de Ex-alunos

Projeto Goianésia
Goianésia vem experimentan-
do um bom nível de desenvol-
vimento, graças à instalação
de indústrias. “A cidade está
recebendo novos moradores
e esperamos ganhar alguns
destes para Cristo quando ali
estivermos residindo”, co-
menta.

O Projeto Goianésia foi
aprovado pela diretoria da AMI
– Associação Missionária In-
dependente, no dia 6 de Ju-
nho último. O Templo Batista
Ebenézer – Goiânia é a igreja
enviadora dos novos missio-
nários. “Pretendemos ser a
segunda filha do TBE –
Goiânia”, salienta, “ou seja, a
segunda neta do projeto mis-
sionário l iderado pelo Pr.
Robson Marcelo”. O TBE –
Goiânia está implantando
uma igreja em Goianira.

Pastor Vanderley é casa-
do com Elda, com quem teve
3 filhos: Pedro Augusto, Lais

e Esdras. Todos estão inte-
grados na obra, sendo que
Pedro Augusto deverá ingres-
sar no seminário no ano de
2007, Esdras é músico e Lais
coopera com a mãe no traba-
lho com crianças. Neste mo-
mento a Família Borges está
com endereço provisório.

Para contatos, os ama-
dos podem a página da Fa-

míl ia na internet:  ht tp: / /
familiaborges.to.md.  ou pe-
los e-mails: prvanderley
@gmail.com e goianesia
@gmail.com, ou ainda pelo
telefone: (62) 9129-3386. Na
página na internet o leitor
poderá conhecer melhor o
Projeto Goianésia, a família
e obter notícias mensais,
além da forma de contatos.

guns: Charles Stanley,
Jerry Falwel l ,  James
Kennedy, Pat Robertson,
Ni lson Fanini ,  Charles
Colson, Robert Schüller,
Tony Campolo, James
Dobson, Luis Palau, Bill
Hybbels e Billy Graham.

Billy Graham, talvez o
mais conhecido deles em
todo mundo, tem dado si-
nais de profunda aposta-
sia ao declarar que acre-
dita que o mariólatra João
Paulo II foi para o céu.

Leia matéria na pági-
na 3.

Espera-se a presença de caravanas de Orlândia e re-
gião, de Guarulhos, de Campinas, além das diversas igre-
jas Batistas fundamentalistas do Vale do Paraíba e do litoral
norte do estado, como a Igreja Batista Independente de
Caraguatatuba.
Para maiores informações:
Pr Carlos A. Moraes (16)3761-0749
E-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br ;
Pr Roberto C. Brito (12)3949-2088; 3923-4420 e 9701-7721
Caravana saindo de Orlândia .
Contatos com Almir Braga pelo telefone (16) 3826-4268

João Paulo II Billy Graham

Da esquerda para a direita:
Pedro, Pr. Vanderley, Elda, Edras e Lais

www.chamada.com.br
0300 789 5152

Tel (51) 3241-5050
Fax (51) 3249-7385

Caixa Postal 1686- CEP 90 001-970- Porto Alegre RS
Os preletores serão: Dave Hunt, Norbert Lieth, Arno

Froese e Reinhold Federolf.

Pr. Saraiva e Pr. Arruda com parte da família Watson

Pr. Humberto, ao centro, presidente da CBBB

Vista de São José dos Campos
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Pastor, jornalista e pós-graduado em Missiologia pelo CEM - Viçosa-MG*

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

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

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

Pastor também é ovelha e, como tal, precisa de
pastoreio. Por trás de cada pastor que ocupa os

púlpitos de nossas igrejas, culto após culto, existe um ma-
rido, um pai, um homem sujeito às mesmas paixões que
todos os demais homens. Pastor também é carente de cui-
dados especiais.

A vida do pastor não é tranqüila. As múltiplas atividades
ministeriais são desgastantes: estudos, pregações, aulas,
aconselhamentos, visitas, celebrações, escrever cartas,
fazer e receber telefonemas, construção, assembléias, via-
gens, gerenciamento das equipes da igreja, compromissos
com colegas de ministério, e, ás vezes, até trabalhos de
secretaria da igreja quando o pessoal da diretoria é muito
ocupado. E ainda precisa encontrar espaço para a família,
para um pouco de lazer e recreação.

As exigências são grandes, também, nos compromis-
sos particulares, pois a congregação dificulta bastante a
privacidade do pastor que, normalmente, não tem horário
definido de trabalho. Começa bem cedo e vai até a hora de
dormir. Poucos têm um dia regular de descanso.

Segundo pesquisas, pastores tendem a ficar com uma
espécie de neurose provocada pelo ativismo exagerado.
Em dias de pós-modernidade, como os que vivemos, esse
problema aumenta ainda mais, devido à rapidez com que as
coisas acontecem. O pastor é inquirido a responder sobre
questões para as quais nem sempre está bem preparado.
Tanto as ovelhas, como a sociedade não admitem relutân-
cia da parte do pastor.

Assim, o pastor precisa manter-se saudável. Pastores
doentes multiplicam ovelhas doentes. O pastor é respon-
sável por manter a igreja como um lugar saudável para a
convivência, tanto espiritual quanto social.

Como pode o pastor manter-se saudável? Quem
pastoreará o pastor nas suas deficiências e neces-
sidades como ovelha? O grande perigo é o esgota-
mento espiritual. Alguns estão esgotados e não
querem admitir ou não têm para quem admitir.
Roberto Shinyashiki, fazendo uma análise do ho-
mem pós-moderno disse que atualmente, “as pes-
soas não conseguem nem ser e nem ter, pois o
grande objetivo da vida se tornou parecer” . O faz-
de-conta está tomando conta do mundo e, o perigo
é o pastor aderir a esse parece, mas não é. Parece
espiritual mas não é. Parece calmo, mas não é.

O “Evangelho de Judas” não foi
escrito pelo próprio Judas

Iscariotes. Judas se suicidou por volta
da crucificação de Jesus. O livro, que
leva o seu nome, foi composto por
agnósticos no segundo século depois
de Cristo. Traduzido, atualmente, em três
idiomas, inglês, alemão e francês, o
“Evangelho de Judas” não pode ser com-
parado a nenhum dos quatro Evange-
lhos do Novo Testamento. Trata-se de
uma ficção política, pobre em argumen-
tos, com linguagem coloquial, casual e
mundana. Jesus aparece dando garga-
lhadas estridentes e  Judas é conside-
rado o herói dentre os apóstolos.
Deliberadamente, o “Evangelho de
Judas” termina com a crucificação de
Jesus—não com a Sua ressurreição.

A traição de Judas é considerada
um ato heróico, pois na mente de um
agnóstico, Jesus estava preso em um
corpo mortal e precisava morrer para
se desprender de Sua humanidade.
Judas foi o instrumento que libertou Je-
sus. Por seu ato de coragem, Judas iria
receber preeminência no mundo espiri-
tual. O livro não relata fatos, como os
quatro Evangelhos canonizados, mas
usa linguagem mística e subjetiva. Não

“Só são felizes aqueles que têm a mente fixada em algum objetivo
que não seja a própria felicidade” (John Stuart Mill).

“Se você quer ser feliz por um momento, vingue-se. Se quiser ser feliz
para sempre, perdoe” (Tertuliano).

“Existem dois lados em todas as questões: o meu e o errado” (Oscar Levant).

“Ler sem refletir é igual a comer sem digerir” (Francis Bacon).

“Nunca temi o fracasso. Dele sempre sai algo de bom” (Anne Baxter).

“Sempre que alguém me ofende, tento erguer minha alma tão alto
que a ofensa não a alcance” (René Descartes).

“Dê o conselho a tempo, e dareis poucos” (Niccolò Tommaseo).

“Um homem cheio de vaidade é sempre vazio”  (Charles
Regismanset).

“Ame o momento, até os sombrios; deles nascem flores. Cada mo-
mento afeta o todo. A vida é sucessão de momentos, e viver cada um
é ser bem-sucedido” (Corita Kent).

“O passado é o futuro usado” (Millôr Fernandes).

“O que é mais difícil não é escrever muito; é dizer tudo, escrevendo
pouco” (Júlio Dantas).

“No capitalismo o homem explora o homem. No comunismo é justa-
mente o oposto” (John Kenneth Galbraith).

A Armênia antiga ficava nas
terras altas ao norte da

Média, Assíria e Síria, ao leste do
Mar Cáspio e ao oeste do Mar Ne-
gro e da Ásia Menor. Na Região
encontram-se as nascentes dos
rios Eufrates e Tigre.

Depois do Dilúvio, a Arca de
Noé encalhou em um dos montes
do Ararat e da qual ainda existem
sinais visíveis. (Gênesis 8:4).
Além do povo de Israel ,  os
armênios são os que mais sofre-
ram com perseguições, principal-
mente por terem aceitado o cristi-
anismo no meio de uma vasta re-
gião de povos que adotaram a re-
ligião muçulmana.

O maior massacre de
armênios  no mundo deu-se no ini-
cio do século XX na Turquia. Assim

Caixa Preta
“Parabenizo o JA pela excelente matéria publicada na edição 163:

“Ministério: abrindo a caixa preta”, assinado pelo Pr Rinaldo B da Sil-
va. O texto, além de abrir a caixa preta, abriu, também os nosso olhos
para uma dura realidade”. (J.C.- Campo Grande- MS).

Pentecostal
“Achei medonho o artigo escrito por Mary Schultze exorbitando das

virtudes cristãs convencionais como humildade, mansidão e cuidado
com o próximo”. (M.P. –Brasília DF)

Generosidade
“Tenho apreciado a coluna do Pr. Pedro Evaristo, ‘Teologia da Ge-

nerosidade’. É muito edificante. Só não entendo porque não é publicada
todo mês?” (C.S.L.- Curitiba PR).

Resposta da Redação
O Pr. Pedro alterna seu espaço com o Pr Antonio M Pupin que

assina a coluna “No Alvo”, como alternam alguns outros colunistas.

Da Vinci
“Foi importante os dois textos publicados na edição 163 do JA

sobre a polêmica de “O Código da Vinci”, mas eu gostaria de sugerir
outro livro muito esclarecedor que acaba de ser lançado: ‘Perguntas e
respostas sobre O Código da Vinci’, de Josh McDowell.”(P.C.P- São
Paulo SP).

Resposta da Redação
Agradecemos a sugestão. O referido livro, da Editora Candeia, está

em nossa coluna Dicas de Leitura desta edição.

III Congresso Missionário
Pastores: reservem em suas agendas o período de 31 de julho

a 3 de agosto de 2007. Será o tempo reservado para o Terceiro Congres-
so a ser realizado pela AMI – Associação Missionária Independente no
Hotel Majestic em Águas de Lindóia SP. Em breve a missão estará divul-
gando maiores detalhes.

Vamos a Marudá
Dias 2 a 5 de novembro de 2006, a Comunhão Missionária

Batista Independente, sediada em Belém PA, estará realizando o
segundo Congresso Missionário Batista Fundamentalista do Norte.
O evento será acontecerá em Marudá, cidade litorânea cercada
de lindas praias. O preletor oficial será o Pr. Tommy Raley.

Parece satisfeito, mas não é. Parece firme nas suas con-
vicções, mas não é. Parece que trata a vida pastoral com
seriedade, mas não trata.

O pastor precisa atentar para duas práticas fundamen-
tais na vida privada: contemplação e meditação. Fala-se
em ter vida de oração, mas sabemos que podemos orar o
tempo todo, até mesmo em meio às atividades. Mas es-
sas duas práticas, contemplação e meditação, exigem
momentos especiais.

A contemplação nos capacita a entender melhor o te-
mor e a sede de Deus. Exige parar com tudo. A meditação
deve resultar da contemplação. Meditar na Palavra de Deus
é muito mais do que estudar para expor a Palavra. É expor-
se à Palavra. Ao associar contemplação e meditação des-
cobre-se o quanto é bom estar na presença de Deus. É
deixar-se pastorear pelo Supremo Pastor.

Mas há algo mais. O pastor precisa de um pastor hu-
mano. Há alguns anos passados participei de um grupo
de pastoreio mútuo de pastores. Eu não sabia, mas na-
quela ocasião o Senhor estava preparando o meu coração
para um dos embates mais duros que me sobreveio. Ago-
ra, depois de alguns anos, estamos prestes e iniciar um
novo grupo de pastoreio mútuo de pastores com vistas a
reuniões regulares. O senhor tem nos conduzido a essa
prática de mutualidade e, certamente, o resultado em nos-
sas vidas há de ser restaurador e recompensador.

Quem pastoreia o pastor?

há como compará-lo com os verdadeiros
Evangelhos que conhecemos. Os
agnósticos foram inimigos da Cruz de
Cristo desde os primórdios da Igreja. Além
do “Evangelho de Judas”, outros “evan-
gelhos” surgiram no segundo e terceiro
século depois de Cristo para confundir a
Igreja: O Evangelho de Tomé, Pedro, Fili-
pe, Maria e etc. Mas a Igreja—que não é a
Católica—já tinha o Novo Testamento ca-
nonizado por completo no final do primei-
ro século. O Apóstolo João foi o último
dos escritores do Novo Testamento.

Este pseudo-evangelho, bem como
outros, já foram desmascarados pelos
próprios apóstolos e outros pais da igreja
após o primeiro século do cristianismo.
Paulo escreveu: “Que não vos movais
facilmente do vosso entendimento,
nem vos perturbeis, quer por espíri-
to, quer por palavra, quer por epís-
tola, como de nós, como se o dia de
Cristo estivesse já perto ” (II
Tessalonicenses 2:2). Irineu, um dos pais
da igreja, escreveu 5 volumes, atacando
as heresias que surgiram em seus dias,
180 A. D. Dentre várias heresias citadas,
Irineu mencionou o “Evangelho de Judas”.
Os hereges mais ameaçadores, mencio-
nados por Irineu, foram justamente os

agnósticos.  Eram pessoas que profes-
savam possuir o “conhecimento comple-
to” que o verdadeiro Deus só permitia a
algumas pessoas especiais como Judas
e Jesus.  Irineu considerava este grupo
muito perigoso, pois os agnósticos pro-
fessavam um conhecimento “secreto” que
só eles conheciam. Era um tipo de organi-
zação secreta.

De acordo com o “Evangelho de
Judas”, salvação não vem pela morte e
ressurreição de Cristo. A única pessoa
que Jesus salvou com a Sua morte, foi a
si mesmo. A salvação é fruto do conheci-
mento, de acordo com este livro e com a
mentalidade agnóstica. Em suma, o que o
verdadeiro Jesus falou sobre o homem
Judas, Ele falaria também sobre o autor
ou autores dos pseudo-evangelhos que
não cessam de ser escritos: “Na verda-
de o Filho do homem vai, como dele
está escrito, mas ai daquele homem
por quem o Filho do homem é traí-
do! Bom seria para o tal homem não
haver nascido ” (Marcos 14:21). Em uma
área os agnósticos têm razão: conheci-
mento liberta! Mas depende de quem você
recebe as suas informações: do pai da
mentira que é Satanás ou do Príncipe da
Paz que é Jesus Cristo.

O Evangelho de �Judas�O Evangelho de �Judas�O Evangelho de �Judas�O Evangelho de �Judas�O Evangelho de �Judas�

Um pouco
sobre a Armênia

como os israelitas, os armênios
espalharam-se por todo o mundo,
existindo muitas comunidades
nos Estados Unidos, na Europa, e
no Brasil. A Armênia  atual é muito
menor do que a antiga.

Há problemas com o vizinho
Azerbaijão, país vizinho por cau-
sa de enclave de Nagorno-
Karabakh, uma região  de popu-
lação armênia cercada por mu-
çulmanos por todos os lados. A
Armênia mantém até aos dias de
hoje, o mesmo idioma e escrita
desde o século VI a C.

Foi o primeiro reino cristão do
mundo. Em homenagem à comu-
nidade armênia que imigrou para
o Brasil existe no metrô de São
Paulo uma estação com o nome
de “Armênia”.
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Aquele crente, sabe,
que ao aceitar a

Cristo como Salvador dei-
xou de pesar o seu dedo
junto com a carne. Aquele
que antes de qualquer ati-
vidade , iniciava sua jorna-
da diária com a leitura da
Bíblia e com a oração ;
também aquele  para
quem a T. V. era apenas
um veículo de comunica-
ção e não a babá de seus
filhos ou seu lazer mais
importante.   Aquele que
não conseguia deixar de
falar do seu Salvador e das
maravilhosas obras do seu
Deus ao colega de escola
ou ao companheiro de ser-
viço, que podia curar uma
dor de cabeça com um
comprimido de melhoral o
qual  fazia efeito também
aos domingos e não só
durante a semana;  aquele
que não perdia um culto
sequer da série de Confe-
rências , nenhum acampa-
mento ou culto ao ar livre,
mesmo sob chuva ou mui-

Toda vez que Bi l ly
Graham dá uma en-

trevista pública em um pro-
grama de televisão, nos últi-
mos anos, revela sinais cla-
ros de sua apostasia. Não
faz muito tempo (31/05/
1997) no programa de
Robert Schüller, disse que
acreditava na possibilidade
de salvação sem Jesus Cris-
to. Agora foi no programa
Larry King Live da rede de
televisão CNN, no dia dois
de abri l de 2006, quando
Graham mais uma vez ras-
gava elogios ao falecido
papa da rel igião catól ica
João Paulo II.

Larry King fez uma per-
gunta clara e objetiva a Billy
Graham: “Não há duvida em
sua mente que ele (João
Paulo II) está agora com
Deus?” A resposta também

A Palavra de Deus está repleta de promessas preci
osas. O povo de Deus viveu sempre sob o embalo

de uma esperança. Noutras palavras, sempre esteve espe-
rando alguma coisa, de bom e grandioso para o futuro.
Abraão e seus descendentes mais próximos suspiraram,
por muito tempo, pela entrada na terra prometida. Depois
de tomar posse de Canaã, passaram a esperar pelo Messi-
as, o Rei glorioso.

Após a vinda de Jesus Cristo ao mundo – o Messias
prometido – a expectativa do povo de Deus (a sua Igreja),
voltou-se para a sua segunda vinda, acontecimento máxi-
mo que aponta para o futuro, enchendo da mais viva espe-
rança os corações dos crentes. De que modo tem sido pos-
tas no coração do povo de Deus estas esperanças? Pelas
profecias ! Por elas, o futuro é pré-anunciado para expecta-
tiva e gozo dos fiéis. Portanto, “promessa” que tem assumi-
do diferentes sentidos, nas várias etapas da história do povo
de Deus, é uma palavra muito significativa.

Muitas promessas têm o seu cumprimento descrito nas
páginas da própria Bíblia Sagrada, pois o Novo Testamento
é o cumprimento das promessas feitas no Velho Testamen-
to. Vejamos o destaque das profecias referentes ao Messi-
as prometido:

I – Do Seu nascimento . O ponto de partida das promes-
sas está em Gênesis 3.15, onde é prometido o descenden-
te da mulher que esmagaria a cabeça da serpente – Sata-
nás. Daí por diante, é fácil observar a promessa repetir-se
muitas vezes e de muitas maneiras. A Abraão foi dito que na
sua descendência seriam benditas todas as família da ter-
ra (Gen. 12.1-4). A Moisés foi prometido um grande profeta
(Deut. 18.15).  Jacó profetizou (Gên. 49.10). Isaías profeti-
zou: (a) Que o Messias sairia de raiz de Jessé (Is. 11.10) e
isto se cumpriu conforme Apocalipse 5.5; (b) Que Ele seria
o Príncipe da Paz (Is. 96) e nos evangelhos vemos o cumpri-
mento dessa profecia e, de modo especial em Lucas 2.14;
(c) Que nasceria de uma virgem (Is. 7.14), cujo cumprimen-
to está em Lucas 1.26-31. Miquéias profetizou que Ele nas-
ceria em Belém (Miq. 5.2), o que literalmente se cumpriu
conforme Lucas 2.1-7.

II – Da Sua morte . O que Isaías diz da morte de Jesus é
impressionante, conforme o registro do capítulo 53. Fala do
desprezo que sofreu, das dores, da opressão, das pisaduras
e do modo pelo qual suportou todas estas coisas (vs 7,8,9,
12). Quando lemos os Evangelhos, vemos que tudo isto se
cumpriu de modo admirável, com grande precisão (Mt. 27.33-
34; Lc. 23.33-43 e outros).

O Salmo 22 é outro texto que apresenta profecias extra-
ordinárias com respeito à morte de Jesus. As palavras “Deus
meu, por que me desamparaste?” (v.1) foram previstas. A
zombaria que Jesus sofreu, pregado na cruz, o desprezo
demonstrado pelo menear da cabeça, tudo foi profetizado.
Verifiquemos tudo isso neste Salmo: “Confiou no Senhor,
que o livre; livre-o, pois nele tem prazer” (v. 8),. Estas pala-
vras foram ditas por Jesus na cruz (Mt. 27.43); “Traspassa-
ram-me as mãos e os pés” (v. 16); “Repartem entre si as
minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha roupa” (v.18).
Tudo isto se cumpriu, rigorosamente, como lemos em João
19.24.

III – Da sua vida em relação ao Seu povo e do seu reino .
O profeta Zacarias apresenta Jesus como o perfeito Sumo
Sacerdote (3.8-10); Samuel fala de um sacerdote fiel (I Sm
2.35); no Salmo 2.6 Jesus apareceu como o Rei em Sião;
no livro de Daniel é o Ancião de dias, o Justo Juiz (7.9,10,22)
e também a Pedra atirada, não por mãos humanas, contra a
grande estátua, símbolo dos reinos deste mundo, esmiga-
lhando-a de vez (Dn. 2.31-45). Isaías fala de Jesus como a
“pedra preciosa de esquina”, solidamente assentada em
Sião (28.16), profecia citada pelo próprio Jesus (Mt. 21.42) e
por Pedro (I Pd. 2.6). Jeremias prevê o Reino Messiânico
(3.14-18) e Ezequiel fala de “um só pastor” suscitado por
Deus (34.23), do novo espírito e do novo coração que os
filhos de Deus teriam (36.25-29). No capítulo 36 este profe-
ta fala de uma grande ressurreição, através da figura do
vale de ossos secos, ossos esses que recebem vida e for-
mam um grande exército.

Muitas profecias já se cumpriram, outras se estão cum-
prindo hoje, mas há aquelas cujo cumprimento dar-se-á no
futuro mais remoto. Algumas se referem ao mesmo tempo
a acontecimentos distintos, em épocas muito diferentes,
apenas com características semelhantes. A destruição de
Jerusalém (ano 70 da nossa era), o arrebatamernto da Igre-
ja e a consumação do presente mundo são acontecimen-
tos que aparecem entrelaçados no registro que os apósto-
los fizeram das profecias de Jesus (Lc. 21.7-28). As profeci-
as se cumprem com precisão, porque eles apenas reve-
lam, com antecedência, os planos de Deus com respeito à
redenção dos homens! Maranata!

Promessas e
Seu Cumprimento

Graduada em Letras e Diretora do Sesi - Batatais - SP*

Nota de Falecimento
“Jonas , porém ...dormia um profundo sono. “ Jonas 1 : 4, 5

“A  FAMÍLIA CRISTÃ , ENLUTADA, INFORMA QUE  PERDEU UM DE SEUS MEMBROS MAIS QUERIDOS – O CRENTE FIEL.”

to frio.Aquele crente que ti-
nha os olhos bem abertos
para as necessidades do ir-
mão, que não permitia que a
rotina ou o desânimo fos-
sem mais fortes  e mais pre-
sentes do que o profundo de-
sejo de servir ao Senhor.

Aquele que praticava o
que pregava , que dava o seu
dízimo para obedecer a
Deus e adora-lo e não por
pura negociata com Deus  e
que ofertava para missões
por amor ä obra.

 Aquele  cujas circunstân-
cias da vida  não foram ca-
pazes de fazer  cair no mar
da indiferença e insensibili-
dade. Aquele que realmente
amava seu vizinho ou amigo
a ponto de orar por ele diari-
amente e anunciar a Palavra
até vê-lo salvo ; que era ca-
paz de fazer visitas após um
longo dia de trabalho, pelo
simples prazer de falar das
maravilhas do Senhor ; que
encontrava tempo para
discipular um novo converti-
do , chegando mesmo a des-

viar do seu caminho para
busca-lo , a pé , e  leva-lo  ä
Igreja .Aquele que era capaz
de adorar a Deus num culto
solene e não em shows dito
“ ëvangélicos” , que batalha-
va pela fé “que uma vez  foi
dada aos santos”e não em
“ëxperiências renovadas ” e
que não permitia que o libe-
ralismo se infiltrasse sorra-
teiro e mortal.

Sabe, aquele crente que,
ao começar num novo em-
prego , fazia questão de pro-
clamar sua fé  mesmo ao
chefe, e que exibia sua car-
teira de identidade do cris-
tão com sabedoria- o amor.
O crente fiel que guardava
sua língua do mal, e quando
pedia segredo de algo, real-
mente não queria que aque-
la notícia se espalhasse para
não ferir ainda mais quem já
se encontrava debil i tado.
Aquele que preferia sofrer as
conseqüências de dizer a
verdade, a mentir para enco-
brir  seu erro ou para engran-
decer a si mesmo e aquele

que sofreu perseguição, foi
humilhado, expulso de ca-
sas de parentes por osten-
tar o nome de “crente”, mas
não perdeu a sua fé , não
se deixou abater, não cho-
ramingou, mas como um
verdadeiro discípulo  de
Cristo  permaneceu firme ,
acreditando    que “antes
importa obedecer a Deus
do que aos homens”.

Aquele crente enf im,
para quem  sua palavra era
seu fiel  testemunho  e só
ela bastava como garantia
, sem precisar assinar pro-
missórias ou contratos em
cartórios. Aquele cujo falar
era como “maças de ouro
em salvas de prata”e cujo
louvor ao Senhor não de-
pendia das bênçãos rece-
bidas, mas era constante
mesmo nas provações.

Alguém viu esse crente
por aí? Ele ainda existe , ou
teremos de colocar o epitá-
fio que inicia esta medita-
ção sobre a lápide de todos
nós?

Tempo de Apostasia
foi clara: “Ah, não. Pode ha-
ver dúvida para mim mes-
mo, mas não para o Carde-
al Wojtyla, ou o Papa. Eu
creio que ele está com o
Senhor, porque ele cria. Ele
creu na Cruz. Este era o foco
de todo o seu ministério: a
Cruz. Independentemente
de estar falando de ques-
tões pessoais ou proble-
mas éticos, ele sentia que
ali estava a resposta para
todos os nossos problemas,
a Cruz e a ressurreição. E
ele foi um crente fervoroso”.

Sabedores que somos
que o catolicismo romano é
uma mistura de judaísmo,
cristianismo e paganismo e
que o seu papa representa
todo esse sistema, não há
como conciliar as declara-
ções de Billy Graham com a
Palavra de Deus. Por mais

que um papa
tome posições
corretas em al-
gumas ques-
tões, como o
aborto, e o ho-
mossexualismo,
entre outras, não
signi f ica que
possamos atri-
buir base bíblica
à idolatria, mari-
anismo, salva-
ção pelas obras
e tantas outras
doutrinas heréticas dessa
religião. João Paulo II sem-
pre esteve incentivando o
culto às imagens por onde
passou.

Amigo que era de João
Paulo II, Billy Graham perdeu
a oportunidade de pregar a
ele o evangelho da graça de
Deus. Prefer iu aderir  ao

ecumenismo e negar a fé.
Apostatou-se! Fortaleceu o
liberalismo e dificultou a pre-
gação do evangelho aos
adeptos da sua religião que
contrar iam a Palavra de
Deus. As vindas de João
Paulo II ao Brasil contribuí-
ram para o fortalecimento da
idolatria e do ecumenismo.

Billy Graham

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
missaoamo@hotmail.com

Conf. Missionárias: Pr. Carlos (16) 3761-0749
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Algumas perguntas que as pessoas fazem hoje a
respeito de casamento são muito comuns: Por que

me casar? Quando sei que devo me casar ou não?  Por
que continuar casado? Por que não posso me casar de
novo? Em 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo responde as
dúvidas da igreja sobre casamento e celibato, citando
Jesus e fazendo afirmações novas com a autorização do
Espírito Santo (cf. vv.40, 10,12,25).

O texto dá instruções sobre o que o cristão deve fazer
com seu corpo. Em meio as muitas polêmicas, o texto
estabelece conselhos práticos para as variadas situa-
ções dentro da igreja. Se há muitas perguntas, a Bíblia
nos dá Respostas suficientes quanto ao que fazer com o
casamento e celibato

Primeiro, os conselhos são AOS CASADOS . A)  O ca-
samento promove intimidade total (1-7).  Era comum em
Corinto a entrega do corpo à todo tipo de promiscuida-
de. Paulo afirma que o cristão casado desfruta da inti-
midade sexual apenas com seu conjuge . B) O casamen-
to é permanente (10-11; 12-16). Se sua decisão foi se
casar, então saiba, que se quiser mudar isso estará
pecando e rompendo uma aliança inquebrável. Quanto
àqueles que se converteram depois do casamento, mas
o conjuge não, a Bíblia diz para se esforçarem para
manter o casamento. Somente o conjuge incrédulo pode
romper essa aliança . C) O casamento traz responsabili-
dades específicas (32-35) Quando alguém casa precisa
entender que seu conjuge vem primeiro que os amigos,
o trabalho, a bola, etc. O conjuge só não pode ser colo-
cado acima de Deus, pois Ele deve ser o primeiro em
nossas vidas. D) O casamento é uma decisão conscien-
te ( 36-38). O ditado: “Vamos casar para ver no que vai
dar” não pertence à posição divina para o casamento.
Deus diz: - Quer se casar, case-se; quer ficar solteiro,
fique! Mas tome essa decisão com consciência!

Segundo, os conselhos são AOS SOLTEIROS, VIÚVOS
E DIVORCIADOS. A) O casamento ajuda aqueles que não
podem se controlar fisicamente (8-9) . Diante da promis-
cuidade excessiva em Corinto; dos conceitos diferentes
entre os gentios e judeus quanto ao casamento (judeu, a
favor do casamento; grego, nem tanto); havia uma ala que
dizia que ficar sozinho era bom, enquanto outros que de-
fendiam o  celibato. Paulo dá razões para que casem ou
que fiquem sozinhos: A decisão de se casar surge de
uma resposta objetiva de Deus (17-24); Deus quer que
tenhamos consciência daquilo que decidimos, para man-
termos nossa palavra e padrão; Circunstâncias difíceis
devem influenciar na decisão sobre casamento (25-31).
O risco de uma mulher cristã ficar viúva por causa da per-
seguição era muito grande, e isto motivou Paulo a acon-
selhar que não se casassem. B) Os viúvos devem man-
ter o padrão de santidade (39-40).  Eles poderão se ca-
sar; Casar somente com salvos; Mas a viuvez não tem
que ser maldição. Os princípios em Tito 2.3-5 e 2 Tm 5.3-
16 devem ser aplicados aos viúvos. C) Os divorciados
devem manter-se nesta situação. O verso15 não fala de
novo casamento; o verso 39 fala somente às viúvas; e
vale relembrar que Jesus considera o segundo casamento
adultério (Mc 10.7-12). O conselheiro do cristão sobre
estes assuntos é a Palavra de Deus e não a tv,o psicologo,
ou família. Seu divórcio pode até te livrar de um casamen-
to indigno, mas não te dá liberdade para casar de novo.

Queridos leitores, sei que este assunto é polemico e
ao mesmo tempo incomodo, mas à luz dos desastres
conjugais vistos em nossa sociedade e igrejas, faz-se
necessário pensar que temos uma decisão a tomar: Ou
nós levamos Deus a sério em tudo, ou então estamos
perdidos!  Dar ouvidos somente àquilo que gostamos não
é sábio quando se trata de vida cristã.

Entendo que o assunto é abrangente, mas neste arti-
go, exponho somente o capítulo na epístola e não o tema
em toda a Bíblia. Meu incentivo, é que não desistam de
estudar o assunto, mas sobretudo que se mantenham
firmes diante dos compromissos firmados com Deus e
com o próximo. Lembre-se que  Deus é glorificado por
meio de seu estado civil! E não use de sua liberdade para
denegrir a imagem de Cristo em sua vida! Viva de acordo
com aquilo que Deus te deu e seja grato a Ele tendo um
proceder digno e honrado!    Não se deixe influenciar pe-
las opiniões de incrédulos que não tem o Espírito Santo
para instruí-los, mas tenha a Bíblia como seu conselhei-
ro diário! E que Deus te abençoe!

A  Igreja Batista em
Dom Pedro, estabe-

lecida no bairro Dom Pedro
em Manaus-AM, acaba de
comemorar suas bodas de
pérola. São 30 anos de exis-
tência, desde a sua organi-
zação que se deu no dia 06
de Junho de 1976. A igreja
teve início com um trabalho
em conjunto efetuado pelos
missionários norte-america-
nos, Donald Watson, que
havia trabalhado em Barce-
los-AM, e Wendell Hiers, re-
cém-chegado de Maués-AM,
onde trabalhara por alguns
anos.

As reuniões começaram
a acontecer na garagem da
casa do Pr Donald Watson,
Rua Duarte da Costa nº 434,
no conjunto Dom Pedro I, e lá
pelo ano de 1978 foi adquiri-
do a prestações, um terreno
medindo 60m de frente por
50m de fundos, numa aveni-
da que viria a ser uma das
principais da cidade de
Manaus, a avenida Pedro
Teixeira. O templo está hoje
localizado em uma área no-
bre próxima ao Estádio,
Sambódromo, Vila Olímpica

Como Bat istas
Fundamental istas,

somos dispensacionalistas.
O estudo escatológico das
sete dispensações nos aju-
da no entendimento de toda
a Bíblia. É muito importante
que cada crente estude este
assunto para evitar confusão
no entendimento bíblico.

Para quem reside em
São Paulo, há uma excelente
oportunidade para este estu-
do. O Pr. Ricardo M. de Brito
ministrará um estudo das
sete Dispensações: Inocên-
cia, Consciência, Governo

Participei do primeiro
curso ferramentas

para líderes realizado aqui
no Brasi l  em Águas de
Lindóia, sob o patrocínio da
missão Asas se Socorro.

De lá até hoje, esse cur-
so tem sido aperfeiçoado e
está sendo ministrado em
diversas partes do Brasi l
pelo Pr.  Omar H. Abdala
Dauaidar, coordenador de
Ferramentas Para Lideres.

O FPL foi concebido para
transmitir os princípios de
Jesus ao seu povo, ajudan-
do a traçar e cumprir metas,

Pequenas igrejas não são grandes negócios. Igrejas
são organismos vivos e não meramente organiza-

ções. Digo pequenas, porque a maioria das nossas igrejas
não são grandes. Limitam-se a um único pastor.

Mas, por menor que seja uma igreja local, ela precisa de
organização legal devido às leis do país. Igreja tem
patrimônio, tem recursos financeiros, tem diretoria e preci-
sa de administração. Precisamos tomar cuidado para não

Casar ou Não
Casar, Mantenha
Sua Decisão

(Uma reflexão em 1 Coríntios 7)

Bodas de Pérola

Pastores ou Gerentes?
cairmos no mundanismo de tratar a igreja como uma em-
presa, um negócio. Podemos pecar tanto no modo de ser
como no modo de fazer.

A liderança na igreja é diferente da liderança em outros
círculos. Pode haver princípios que sejam comuns, até mes-
mo porque muitos princípios bíblicos estão sendo pratica-
dos no mundo empresarial secular. Mas a igreja tem o seu
aspecto transcendental que envolve a espiritualidade, o mi-
lagre das intervenções divinas. Haverá momentos em que a
lógica da matemática será superada pela multiplicação dos
pães e peixes.

A liderança da igreja não pode esquecer-se do fato de
que Cristo é a cabeça. Não somos dispensados do planeja-
mento, das estratégias, da administração, do gerenciamento,
das responsabilidades individuais e coletivas para o bom
andamento da associação que forma a igreja. Mas, tudo
isso sem perder de vista a intervenção divina através dos
dons espirituais do pastoreio.

Igrejas locais, tanto grandes, quanto pequenas, não cons-
tituem negócios. É, sem dúvida imperativo, que os pastores
mantenham firme a idéia, de que, somos membros uns dos
outros, porque somos o Corpo de Cristo.

e ao lado do Hospi-
tal Tropical, referên-
cia em doenças e
moléstias tropicais
no Brasil.

Pastoreada des-
de o ano de 1998
pelo Pr João Sarai-
va, e tendo como
Pastor auxiliar o Pr.
Paulo Arruda, a igre-
ja comemorou os
seus 30 anos com a
presença de parte
da família Watson,
dona Donna, espo-
sa do Pr Donald, as
fi lhas, Kisha e
Kimberly, e a neta,
Kendra, que vieram

ticipando e contribuindo as-
siduamente com todos os
projetos, especialmente os
projetos missionários que já
são quase 30 no total, apoia-
dos pela promessa de Fé.

A igreja conta ainda com
outros projetos, como Cape-
lania Carcerária, Capelania
Hospitalar, apoio ao Centrad,
um centro de tratamento a jo-
vens com problemas com as
drogas, apoio a uma igreja lo-
calizada no Lago do Limão,

no município de Iranduba-AM.
A igreja tem tido ainda a

benção de contar  com o
apoio de dois outros pasto-
res, Almir Verdelho, missi-
onár io  da Missão Novas
Tribos do Brasil, um gran-
de apoiador de todos os
projetos da igreja, e Josué
Kim,  miss ionár io  su l
coreano, que tem desenvol-
vido um trabalho denomina-
do de Escola Josué com os
jovens.

Estudo das Dispensações
Humano, Promessa, Lei,
Igreja e Reino Milenar. O cur-
so é totalmente apostilado e
no final será entregue um
certificado aos participantes.

O objetivo do curso é pre-
parar os crentes para o ma-
nejo da Palavra da Verdade
(I Timóteo 2:15).

Cada aluno terá que co-
brir apenas o custo da apos-
tila (R$15,00), não havendo
nenhuma taxa de inscrição,
nem outras mensalidades.

As aulas serão ministra-
das todas as quintas-feiras
das 20 às 21horas no Tem-

plo Batista em Vila São José,
Rua Acácio Fontoura, 800
(Antiga travessa hum). Faça
sua inscrição pelos telefo-
nes (11) 5924-6670 ou 9926-
1113 com Pr Ricardo ou
Daniela.

Pr Ricardo é pastor do
Templo Batista em Vila São
José desde Janeiro de 2004.
É formado em teologia pelo
IBM e pelo Curso de Missões
Judaicas da MBM. Atualmen-
te está cursando a Academia
de Estudo dos Profetas Bí-
blicos no TBI e Língua e Cul-
tura Árabe.

Ferramentas para Líderes
tanto na vida da igreja, como
na família, na vida social e
no trabalho.

O mundo no qual vivemos
está sofrendo rápidas trans-
formações e mudanças fan-
tásticas. Mas a Bíblia e os
seus princípios não mudam.
A vida de Jesus e dos após-
tolos nos levam a um mode-
lo ef ic iente de geren-
ciamento. Os três anos que
Jesus gastou ministrando
àqueles doze homens resul-
tou na Igreja da qual ainda
hoje fazemos parte.

O principio do gerencia-

mento eficaz nos ensina a
importância de investirmos
nas vidas das pessoas, ca-
pacitando-as e valorizando-
as para que todo seu poten-
cial seja investido na obra de
Deus.

Se você tem interesse em
levar o curso para sua igre-
ja, missão, escola ou qual-
quer outra organização, en-
tre em contato com o Pr.
Omar:

E-mail:
Abdalla@asasdesocorro.org.br

Telefone (62) 4014-0333
com Omar ou Regina.

ao Brasil para participarem
desse momento tão especi-
al para todos aqueles que
creram em um primeiro mo-
mento quando ainda não ha-
via nada, alem da fé, disposi-
ção e coragem daqueles
missionários e suas famíli-
as; daqueles que já passa-
ram, mas que deixaram mar-
cas indeléveis de comprome-
timento e zêlo pela obra do
Senhor; e daqueles que hoje
fazem parte do trabalho, par-

Vista do culto comemorativo em Dom Pedro

Pastor Ricardo

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

Foi Jeremias, conhecido como o profeta chorão quem disse as
palavras acima.  Ele presenciou o caos da sua cidade, as crian-

ças abandonadas nas ruas, a opressão violenta do imperialismo econô-
mico, a depravação moral,  os descaminhos da sua nação por causa da
idolatria e dos falsos profetas.  Ele percebeu que ao invés de  entregar-
se à tristeza e ao desânimo deveria buscar a vida da perspectiva de
Deus.  Em meio às  nuvens de lamento do profeta, brilhou a luz da espe-
rança. Nós também precisamos buscar aspectos da vida que ancoram
nosso otimismo, aprofundar nossas convicções a fim de não ficarmos
paralisados  no muro das lamentações.

Eu também quero trazer à memória o que me pode dar esperança:
1.  EU TENHO ESPERANÇA NAS MISERICÓRDIAS DO SENHOR
Não posso encarar a vida, os fatos como situações definitivas, con-

geladas, atribuindo tudo às fatalidades do destino e do pecado. Não
posso deixar que a vida me paralise concentrando o olhar nos males
sensacionalistas. Existe uma imprensa urubu vivendo atrás da perversi-
dade do ser. Quero olhar com os olhos da fé e  ter a perspectiva da águia.
Sei que não posso tampar a visão diante da  miséria humana, contudo
um dos meus olhos está focado na misericórdia de Deus: “As misericór-
dias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas
misericórdias não têm fim.”  Lm 2.22

2. EU TENHO ESPERANÇA NA  FAMÍLIA
Com todos os ataques que a família tem sofrido, apesar dos

incontáveis divórcios é possível ficar casado até o final da vida. Foi Deus
quem  projetou o casamento, o papel do marido, o papel da esposa e a
educação dos filhos.  É possível ter harmonia no lar por meio do perdão
e das demonstrações de amor verbal e não verbal.

Tenho esperança no futuro dos meus filhos. Eu e a minha esposa
estamos empenhados em prepará-los para a vida, não apenas para a
vida eterna, mas para a vida profissional, conjugal, a vida social, a cida-
dania. Tenho esperança que Deus está   levantando  uma geração te-
mente, diferente daquela que sucedeu à época de Josué “que não co-
nhecia ao Senhor” Js 2.10.   Estou certo de que esse povo pode ser a
geração atual, equipada biblicamente para atuar  com mais eficiência
numa igreja arrojada, militante, engajada no todo do Evangelho para
alcançar o todo do Homem. Creio que se um casal não completa o que
lhes foi designado, Deus pode dar-lhes filhos para continuarem a mis-
são.

Sou fã da família porque ela proporciona o treinamento das virtudes
mais elevadas como bondade, disciplina e  respeito à autoridade.

3. EU TENHO ESPERANÇA NA IGREJA
Não a Igreja mesquinha, preconceituosa, fechada em si mesma e

voltada para a sua fachada, para o denominacionalismo, vivendo das
aparências. Penso na igreja, não apenas  como local de treinamento de
pecadores, mas adoradores de verdade,  pessoas  desafiadas a  trata-
rem seus conflitos pessoais.  Mais do que isso,  o Corpo de Cristo espa-
lhado no mundo demonstrando de todas as maneiras possíveis a verda-
de que  liberta, a qualidade de vida viabilizada pela santificação do cora-
ção, a qual  muda a mentalidade e o comportamento, sem esquecer do
amor que aceita o próximo e lhe dispensa cuidados. Na igreja, todos são
iguais perante Deus e “todos carecem”. Desaparecem as hierarquias,
as classes sociais, as diferenças raciais e os preconceitos bizarros  da
beleza plástica vulgarizada pela mídia.

Eu tenho esperança na Igreja porque foi ela que recebeu a tarefa de
salgar e de iluminar. Aqui entra o seu papel  de gente que faz. O cristão
é agente anti-séptico.        Ele possúi uma nova natureza,  voltada para
uma qualidade de vida  que cultiva a pureza nas artes, na linguagem, na
música, no comportamento, na moda e em todas as expressões huma-
nas.

A Igreja tem um poder irresistível para agregar seres humanos de
todos os tipos porque  veio à existência devido ao amor do seu próprio
fundador,  Jesus. A  Igreja Lhe pertence: “eu edificarei a minha igreja” –
Mt. 16.18.

4. EU TENHO ESPERANÇA NA VOLTA DE CRISTO.
Esta é a capacidade de acreditar na esperança da própria Esperan-

ça. Um otimismo sadio, ancorado numa base divina, apocalíptica, trans-
cendente, bíblica da redenção humana: aguardando a bendita esperan-
ça  e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo
Jesus Cristo - Tt 2.13.

Tudo converge para o retorno de Jesus, para um “happy end” daqueles
que aceitaram o amor de Deus. O drama humano é o maior enredo que já
existiu, a obra literária real mais complicada, a saga mais trágica já concebi-
da. Contudo, a mais  brilhante das grandes epopéias terá um desfecho cós-
mico:  O Juiz justo fará justiça e o bem triunfará sobre o mal em todas as suas
dimensões.

5. EU TENHO ESPERANÇA NA TRANSFORMAÇÃO DO PRÓPRIO HOMEM.
A transformação que contemplo não é produzida pelas universidades

mais conceituadas,  construtivistas, behavioristas, nem quaisquer esco-
las  de ponta do desenvolvimento humano.  A radical mudança ocorre no
íntimo do ser, tanto é uma conscientização imediata,  quanto progressiva
operada por alguém superior, puro Conselheiro, chamado na Bíblia de O
Espírito Santo – Jo  16.

Minha própria experiência atesta uma ruptura com um estilo de vida
anterior, voltada para a  entronização do eu.

Além da minha realidade, tenho uma herança. Refiro-me àqueles
que viveram antes de mim, personagens da História  e da Bíblia, anôni-
mos e conhecidos, cujas vidas, atributos e defeitos são narrados para
aprendizagem nossa. Pessoas que creram, esperaram em Deus, rece-
beram graça, superaram desgraças e mesmo mortos ainda falam:
Abraão, Sansão, Rute,  Ana, Davi, João, Pedro, Paulo, Maria...

À semelhança de Jeremias, precisamos chorar  pela “filha do meu
povo.” Mas não será um desperdício de lágrimas nem uma compaixão
contemplativa.   Será um choro que traz sensibilidade, oração, depen-
dência do Senhor e mobilização para levar a ESPERANÇA à memória
daqueles que também podem ter ESPERANÇA. Vamos em frente!

Osvaldo dos Santos e
Zacarias Avelino Andrade

Neto, foram ordenados ao ministé-
rio pastoral, respectivamente, nos
dias primeiro e treze de maio último.
Osvaldo teve sua ordenação na Con-
gregação Batista Bíblica em Porto
Sauipe, onde lidera o trabalho há

A sigla CPI significa “Comis
são Parlamentar de Inqué-

rito”.  É o ajuntamento de deputa-
dos federais e senadores para
apurar fato relevante à vida pública
e à ordem legal, econômica e soci-
al do país. Nos últimos meses, três
comissões foram formadas para
investigar a corrupção nos correi-
os, nos jogos de bingo e no pró-
prio Congresso e Senado brasilei-
ro por causa do mensalão. Com a
interferência nítida do Governo Fe-
deral, com as brechas legais e com
o desempenho tacanho da oposi-
ção, o Brasil tem demonstrado ser
o país da impunidade. A lei parece
funcionar apenas para os cidadãos
que não podem pagar pelos me-
lhores advogados. Por mais irôni-
co que pareça, justamente as clas-
ses pobres estão satisfeitas com
o atual momento político brasilei-
ro.

O bordão “tudo vai dar em pizza”
já deixou a esfera política e alcan-
çou a vida social do país. Filhos
estão desobedecendo aos pais
com a absoluta certeza que jamais
serão punidos ou que a recompen-
sa do erro será maior que a puni-
ção recebida. Estudantes saem às
ruas para protestar contra os polí-
ticos corruptos, mas em sala de
aula estão colando durante as suas
provas. Recentemente, facções cri-
minosas organizaram ataques sin-

Janeiro
• Dias 14 e 15
Igreja Batista Independente
Orlândia SP
• Dias 16 a 23
Gravação de Programas de Rádio
Cornélio Procópio PR
• Dias 28 e 29
Igreja Batista Nova Ribeirão
Ribeirão Preto SP

Fevereiro
• Dia 11
Igreja Batista Independente
Orlândia SP
• Dias 13 a 16
Congresso Batista Fundamentalista
Porto Alegre RS
• Dia 19
Igreja Batista do Calvário
Morro Agudo SP
• Dia 26
Acampamento Estância Ebenézer
Brodowski SP

�Quero Trazer à Memória o
Que Me Pode Dar Esperança.�

Março
• Dia 4 e 5
Primeira Igreja Batista
São Sebastião do Paraiso MG
• Dia 11
Igreja Batista Bíblica Vila Progres-
so
Guarulhos SP
• Dia 12
Templo Batista Bíblico
São José dos Campos SP
• Dia 18
Igreja Batista Independente
Orlândia SP
• Dia 24
Igreja Batista Maranata
Pedregulho SP

Abril
• Dias 14 e 15
Acampamento Estância Ebenézer
Brodowski SP
• Dias 22 e 23
Templo Batista Bíblico
São José dos Campos SP

Relatório de Atividades doRelatório de Atividades doRelatório de Atividades doRelatório de Atividades doRelatório de Atividades do
DirDirDirDirDiretor de Missões da AMIetor de Missões da AMIetor de Missões da AMIetor de Missões da AMIetor de Missões da AMI

Pr Carlos Alberto Moraes

Maio
• Dia 6
Templo Batista de Cajuru
Reunião de Pastores
• Dias 8 a 12
Instituto Bíblico de Evangelização
Araçatuba SP
• Dia 20
Primeira Igreja Batista
São Sebastião do Paraiso MG
• Dias 27 e 28
Igreja Batista Bíblica
Bebedouro SP

Junho
• Dia 10 e 11
Templo Batista Bíblico
São José dos Campos SP
• Dias 19 a 23
Seminário Batista Fundamentalista
São Bernardo do Campo SP
• Dia 24
Encontro de Casais - Tiro de Guerra
Batatais SP
• Dia 25
Igreja Batista Boas Novas
Sales Oliveira SP

cronizados no Estado de São Pau-
lo com a morte de centenas de pes-
soas. Foi um protesto contra a
transferência de presos de alta
periculosidade e  uma reivindica-
ção para assist ir  aos jogos da
Copa em televisores com imagem
de alta resolução.

Assim como o profeta do Velho
Testamento, o cidadão avisado
sabe que nunca haverá justiça so-
cial sem justiça legal: “Por isso o
direito se tornou atrás, e a justiça
se pôs de longe; porque a verda-
de anda tropeçando pelas ruas, e
a eqüidade não pode entrar ”
(Isaías 59:14).  Uma das razões
pelo fracasso das CPIs é a triste
coincidência que, em alguns dos
casos, os juízes eram culpados de
crimes semelhantes ou iguais aos
que estavam julgando. Ao inocen-
tar vários parlamentares acusados
de caixa dois (mensalão), o Plená-
rio da Câmara estava, simples-
mente, sendo consistente com o
seu voto (Aqui não estamos acu-
sando nenhuma pessoa em espe-
cífico, pois o voto foi secreto e não
sabemos como cada um de nos-
sos representantes votou).

Um dia, a justiça irá prevalecer!
Onde e quando? No GTB de Jesus
Cristo, o Grande Trono Branco.
Apocalipse 20:11 fala sobre este
lugar: “E vi um grande trono bran-
co, e o que estava assentado so-

bre ele, de cuja presença fugiu a
terra e o céu; e não se achou lu-
gar para eles ”. Independente da
religião que cada brasileiro profes-
sa, todos concordam que irão mor-
rer um dia e deixar tudo que pos-
suem para trás. Só iremos levar
para a outra vida o que fizemos de
bom ou de mal. De acordo com a
Bíblia, a Palavra de Deus, os sal-
vos, que nasceram de novo em
Cristo Jesus, irão para o céu e os
perdidos, que amaram os seus
pecados, irão para o inferno. Só os
perdidos serão julgados no GTB de
Cristo. Veja em I Coríntios 6:10 os
tipos de pessoas que ficarão do
lado de fora do reino de Deus: “Não
erreis: nem os devassos, nem os
idólatras, nem os adúlteros, nem
os efeminados, nem os sodomi-
tas, nem os ladrões, nem os ava-
rentos, nem os bêbados, nem os
maldizentes, nem os roubadores
herdarão o reino de Deus ”. Se você
faz parte deste grupo, arrependa-
se agora. Como a maioria dos bra-
sileiros bem-informada, você está
indignado com a corrupção do nos-
so governo, mas se olhar fixamen-
te para o espelho, talvez descobri-
rá um corrupto dentro de casa. Te-
nha certeza que você não será jul-
gado no GTB de Cristo e que a jus-
tiça divina prevalecerá.

Pr. Rômulo Weden Ribeiro

CPI ou GTB?

Bahia tem dois novos pastores

sete anos. Zacarias foi ordenado na
Igreja Batista Bíblica Salém, lidera-
da pelo Pr. Humberto Vieira.

No concílio e ordenação do Pr
Osvaldo, compareceram os pasto-
res: Humberto Vieira, Milton França,
Vicente Paulo, Ozival Serra, Tomé
Lopes dos Santos, Florisvaldo

Xavier, Edson Sacramento dos San-
tos e Elias Sá Barreto. O concilio de
ordenação do Pr Zacarias, foi cons-
tituído pelos pastores: Humberto
Vieira, Milton França, Tomé Lopes
dos Santos, Vicente Paulo, Edson
Sacramento dos Santos, Florisvaldo
Xavier, Osvaldo dos Santos, Ozival
Serra, Gildázio Brandão, Domício
Gramacho e Elias Sá Barreto.

Os dois novos pastores são re-
conhecidos entre os pastores e igre-
jas da região pelos ministérios já
desenvolvidos. Pr. Osvaldo está com
62 anos de idade, é casado há 35
anos com a irmã Conceição
Sampaio com quem teve 6 filhos.
Atuou durante alguns anos na lide-
rança da Igreja Batista Bíblica Pri-
mavera em Mata de São João. Pr
Zacarias é formado pelo IBBB e com
experiência ministerial junto à Igreja
Batista Bíblica Salém em Salvador
BA, ao lado do Pr Humberto. Tem 44
anos, está casado com dona Iza
Santiago e tem uma filha com 18
anos, Samanta.

Pastores Batista Biblicos durante a ordenação
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TELEGRÁFICAS
Família

Aconselhamento
Entre 14 e 19 de Agosto o Dr. Bill Moore

estará ministrando o módulo intensivo so-
bre Treinamento para Aconselhamento Bí-
blico no seminário Batista Regular de São
Paulo SP. Dias 21 a 26 de Agosto, Auto-con-
frontação curso 2.

Contatos: www.sebarsp.org.br

Jovens
Última chamada para a Quarta Confe-

rência Fiel para Jovens que acontecerá
dias 24 a 28 de Julho no Hotel Fazenda Vale
dos Cedros, Paraibuna SP.  Veja mais no
site www.editorafiel.com.br

Pastores
Dia 24 de Junho último, aconteceu a

reunião de pastores e obreiros da região
nordeste do Estado de São Paulo na IBI em
Altinópolis SP, sob a liderança do Pr José
Ênio Darini. Pregadores: Plínio e Emerson.

Nova Igreja
O Pr Alex P Junqueira, missionário da

CBBN em Campina Grande PB está na fase
de organização da nova igreja. O registro
do estatuto está em andamento e depois
virão a compra do terreno e a construção
do templo.

Peru
O Pr Domiciano G da Silva, Diretor de

Missões da CBBN e o Pr Álvaro A Pavan,
Diretor de Projetos, visitaram o trabalho
evange-lístico do missionário Félix Saul
Mera Ramirez em Iquitos, Peru.

JUBBESP
Dia 01 de Julho aconteceu a reunião de

pastores da JUBBESP na PIBB de Vila Na-
tal, sob a liderança do Pr Mário José da Sil-
va. As próximas reuniões serão em
Guarulhos e Cajuru.

IBBB
Dia 15 de Junho último aconteceu o en-

cerramento das aulas do Instituto Batista
Bíblico da Bahia com uma programação es-
pecial no Acampamento Vale do Jordão,
dirigida pelo Diretor Pr. Milton França. Para
o segundo semestre, o período letivo terá
início no dia 7 de Agosto.

Dias 19 e 20 de Agosto, a Igreja Batista
Adonai; sob a liderança do Pr Fernando F. Sousa
realizará uma conferência sobre família tendo
dois preletores. No sábado,19 ,Pr Flávio Ezaledo
e no domingo, 20, o Dr Bill Moore. Inicio às 18h30.

IBBC
O Instituto Batista Bíblico de Campinas aca-

ba de completar 28 anos de trabalho acadêmi-
co, formando alunos das igrejas de Campinas
e adjacências. Atualmente são 21 alunos. Dire-
tor: Pr. Natal Losnach. Coordenador Acadêmi-
co: Pr Alexandre Silva.

Música na Igreja
Dias 5 a 7 de julho acontece a Segunda Con-

ferência sobre Musica na Igreja Local, promovi-
do pelo Seminário Batista Regular do Sul. O
preletor é o Pr Larry Robins. Contatos: Eduardo,
e-mail: edbrazil@terra.com.br

Guarulhos SP

Pastores
Dias 10 a 14 de Julho acontece o II Retiro de

Pastores Batistas Fundamentalistas no Recanto
Areté, Franca SP. Sob o tema, “Os Princípios
Bíblicos Para a Igreja do Século XXI”. Preletores:
Pr Gerson Rocha, Pr Paulo Castelan, Pr Milton
Nunes, Pr Cléber R. Neves, Pr Mauro Régis, Pr
Roger A  Crowder e os irmãos, Harold Gilmer e
André Rivoiro. Maiores informações: (16) 3702-
2194; 3017-5334 e 9965-6399.

A Bahia vai bem

A foto mostra o Pr Valdir Ramos com um gru-
po de membros da Igreja Batista Bíblica de
Cumbica, Guarulhos SP. A igreja está localiza-
da em um bairro de periferia da cidade e tem 30
anos de existência. Nos últimos 5 anos, sob a
liderança do Pr. Valdir, tem tomado ânimo, deu
andamento na reforma do templo e prepara-se
para crescer, pois tem mantido a doutrina bíbli-
ca e os princípios batistas fundamentalistas.

A C.B.B. da
Bahia tem sido ri-
camente abençoa-
da desde o início
de 2005 sob a li-
derança do Pr
Humberto Vieira
da IBB Salém, Sal-
vador BA. As bên-
çãos se estendem
das igrejas e pas-
tores para o Insti-
tuto Bíbl ico que
tem cerca de 80
alunos somando
as extensões;
para o Acampa-
mento Vale do
Jordão e as reuni-
ões bimestrais
que tem reunido,
em média, cerca
de 200 pessoas.

Criacionismo

Dias 2 e 3 de Novembro de 2006 a Junta
Batista Bíblica do Estado de São Paulo estará
realizando um Congresso sobre Criacionismo,
tendo como preletor o Dr Adauto Lourenço. O
evento acontecerá na Igreja Batista Esperança,
Rua Loefgreen, 1279, Vila Clementino, São Paulo
SP ao lado da Estação Santa Cruz do Metrô. Ins-
crições com os pastores: Marcos (11) 5062-7735
e Roberto (12) 3949-2088 e 3923-4420.

Perguntas e
Respostas sobre
O Código da Vinci

Josh McDowell
Editora Candeia

www.candeia.com.br
O livro de ficção de

Dan Brown, o
Código da Vinci,

levanta um
questionamento
sério sobre o
cristianismo.

Este livro
apresenta as

verdades sobre
 o tema.

Gigantes da Fé
Franklin Ferreira

Editora Vida
www.editoravida.com.br
Gigantes da fé é uma
introdução à história

da espiritualidade
cristã a partir do

exemplo contagiante
de homens como

Policarpo de Esmirna,
John Wycliffe, John

Wesley, Charles
Spurgeon e muitos

outros que
marcaram época.

Pastores
em Perigo

Jaime Kemp
Editora Hagnos

www.hagnos.com.br
Este livro tem o

objetivo de
encorajar os
pastores em

tempos de grandes
dificuldades como
as que vivemos
hoje em dia na

batalha contra as
hostes do inimigo.

Em busca da Paz
John Blanchard

Editora Fiel
www.editorafiel.com.br
Este livro foi escrito
para pessoas que

estão procurando a
paz com Deus; para

aqueles que
desejam desfrutar a
paz que só Jesus

oferece.

A linguagem
simbólica do
apocalipse
H. Rossier

Depósito de Litera-
tura Cristã
www.literaturacrista.com.br
A palavra de Deus
sempre é suficiente
em si mesma. Ela
constitui tanto o ponto
de partida como tam-
bém o fundamento da
interpretação. Este li-
vro parte desta pre-
missa.

Eles são uns
anjos quando

dormem
Ann Benton

United Press
www.hagnos.com.br
Este livro contém a

sabedoria obtida por
meio dos seminários

ministrados pela
autora sobre

cuidados paternais
através da visão de
Deus sobre quem
realmente somos.

Bill Moore e a esposa Nancy

Pastor Humberto

Adauto Lourenço
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“Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo
para confundir as sábias; e Deus escolheu as coisas
fracas deste mundo para confundir  as
fortes”. (1Co.1:27).

A seleção brasileira de futebol é conhecida como
uma seleção de estrelas, dos melhores jogado-

res do mundo, com o maior número de títulos de copa do
mundo. Mas, imagine formar um time com os piores jo-
gadores! Deus tem sido este técnico e, no entanto, con-
segue ter sempre grandes vitórias. Veja os onze convo-
cados por Deus:

1- JEFTÉ. (Jz.11:1-3) Sem perspectiva de vida, bastar-
do (gerado de uma prostituta), rejeitado pelos meio-ir-
mãos, expulso de casa e sem qualquer herança, foi mo-
rar com uns levianos. Deus fez dele um valoroso guerrei-
ro e o usou para libertar o seu povo das mãos dos
amonitas.

2- ADULÃO. (1Sm.22:1-2) Cada homem da Caverna
de Adulão era um rejeitado pela sociedade, um endivida-
do, em aperto e com espírito desgostoso. Através de Davi,
Deus recobrou-lhes o ânimo e se transformaram num
fiel exército.

3- JACÓ. (Gn.27:36) Trapaceou seu pai e seu irmão
para receber o direito de primogenitura, sendo em segui-
da enganado pelo próprio sogro. Deus o restaurou, esta-
belecendo-o na linhagem messiânica.

4- DAVI. (2Sm.11:2,15) Ungido por Deus para ser rei
de Israel, tornou-se um crápula. Cobiçou, adulterou e
mandou assassinar o marido da amante. Mas Deus fa-
lou ao seu coração, arrependeu-se e foi restaurado. Mais
tarde foi chamado “o homem segundo o coração de
Deus”.

5- MOISÉS. (Ex.2:11-12,15) Ao nascer, foi poupado da
morte, criado pela filha de Faraó, recebendo a melhor
educação daqueles tempos. Assassinou um egípcio e
fugiu de Faraó. No deserto, Deus o restaurou e o enviou
como libertador do seu povo.

6- JEREMIAS. (Lm.3:48-50) Profeta, chamado por Deus
para pregar sobre a ruína de Israel, alegou ser um meni-
no, que não sabia falar e tornou-se um chorão. Nas mãos
de Deus, venceu a fragilidade emocional e se tornou po-
deroso em seu ministério.

7- JONAS. (Jn.1:1-3) Comissionado para pregar em
Nínive, foi para Tarsis (direção contrária), tentando fugir
da presença e dos planos do Senhor. Foi lançado para
fora do navio, engolido por um peixe e, arrependido, Deus
o usou para que toda aquela cidade se convertesse.

8- DA CRUZ. (Lc.23:39-43) Ao lado de Cristo, dois
malfeitores foram crucificados. Um morreu insensível,
mas o outro reconheceu seus pecados, arrependeu-se
na hora de sua morte, creu em Jesus e naquele mesmo
dia foi para o Paraíso.

9- PEDRO. (Jo.18:10-11) Sujeito impulsivo, precipita-
do e de reações impensadas, cortou a orelha de um sol-
dado e negou a Jesus por três vezes. Então, permitiu ser
transformado em seu caráter e ser controlado pelo Espí-
rito, pregando a primeira mensagem da história da Igre-
ja.

10- PAULO.  (At.8:3) Insano defensor dos interesses
romanos, perseguiu, maltratou e prendeu muitos dos pri-
meiros cristãos. Até que Jesus o transformou no cami-
nho de Damasco, tornando-se o maior missionário de
todos os tempos.

11- JOÃO MARCOS. (At.15:37-40) Irresponsável, aban-
donou a obra missionária e provocou uma grande
encrenca que separou Paulo e Barnabé. Transformado,
Paulo, que antes o rejeitava, requisitou-o, anos depois,
quando se sentia só, na prisão de Roma.

Que timão, hein? Esta foi a seleção dos onze piores,
todos perdedores, e que, a princípio, nenhum técnico
gostaria de escalar. Como vencer com este time? No en-
tanto, o Senhor, o Grande Técnico, fez de todos eles gran-
des e talentosos servos, porque permitiram ser transfor-
mados.

Ora, se Deus pôde fazer tanto através destes perso-
nagens, e de tantos outros, não poderá fazer o mesmo
de você? Não importa quão triste tenha sido sua história,
ou quão no fundo do poço tenha chegado. Se Deus tem
te convocado, deixe que Ele promova as transformações
necessárias e, de perdedor, faça de você um grande ven-
cedor. “Mas em todas estas coisas somos mais do que
vencedores, por aquele que nos amou”. (Rm.8:37). Se-
leção dos onze piores? Depende do técnico...

Pr. Edgar Rodrigues Donato

COPA DO MUNDO O CAMPO É O MUNDO
Todos os torcedores sabem Quem ama Missões sabe

Encontra-se na boca do povo Expressão extraída de Mateus 13.38
Organizado pela FIFA Alvo da IGREJA

Somente os melhores jogam Todos os cristãos são convocados
Técnico no comando Jesus, o Cabeça da Igreja

Empreendimento Humano Iniciativa Divina
Movido à paixão Movido à compaixão
Busca-se a Taça Busca-se Vida

Caminhada para o HEXA Certeza da eternidade
Adversários humanos Luta espiritual

Mantido pelo Patrocinador Mantido pelo Adorador
Evento quadrienal Vivência diária da Igreja

IGREJA BATISTA NO HORTO DO YPÊ – edgardonato@terra.com.br

A Seleção dos
Onze Piores

A diferença entre
Copa do Mundo e O Campo é o Mundo

Colchetes semeiam
dúvidas. Podem os

eruditos dizer o que quise-
rem, mas, na prática, a men-
sagem de cada colchete é:

”Olhem, incluímos este
trecho aqui nesta Bíblia, entre
colchetes ‘[‘ e ‘]’, mas o fize-
mos ardilosamente, somen-
te por questões de marketing,
isto é, para podermos faturar
vendendo nossas Bíblias
sem chocar aos que conside-
ramos fanáticos - xiitas ou
simplórios - ingênuos. Se ti-
véssemos a integridade e
hombridade de simples e ra-
dicalmente omitir tais palavras
da Bíblia que vendemos, po-
deríamos sofrer alguma rea-
ção, e isto seria ruim para
nossos negócios... Mas fique
bem claro, para todos nós os
sabidos e iluminados que
entendemos o significado dos
colchetes, que não cremos
definitivamente e piamente
nestas palavras entre colche-
tes. Sim, sabemos que tais
palavras estão no texto grego
impresso a partir do início do
século 1500 e usado na Re-
forma como base para todas
as traduções para todas as
igrejas ‘protestantes’ de todos
os países e línguas. Sim, sa-
bemos que, em português, a
Bíblia da Reforma foi aquela
traduzida por Almeida e pri-
meiro publicada em 1681 e
1753. Sim, sabemos que ela
e suas fiéis filhas legítimas
(suas fiéis atualizações para
as mudanças ortográficas e
de uso de algumas poucas
palavras da nossa língua),
também sempre tiveram es-
tas palavras. Sim, sabemos
que estas Bíblias da Reforma
têm salvo e abençoado inú-
meras vidas... Mas, mesmo
assim, escolhemos não se-
guramente crer que estas pa-
lavras foram escritas pela
mão de quem escreveu o
manuscrito original, escolhe-
mos não seguramente crer
que são inspiradas, não se-
guramente são palavras de
Deus. Por isso, adotamos
como base da nossa Bíblia
um texto grego direta ou indi-
retamente herdeiro daquele
que foi pela primeira vez im-
presso por Westcott e Hort em
1881, e que omite as palavras
em questão. Cremos que
Deus não quis ou não pode
preservar bem a sua Palavra,
e, por excesso de piedade,
crentes falsários introduziram
as palavras que pusemos
entre colchetes, portanto cre-
mos que elas são falsifica-
ções”.

Josias Macedo Baraúna
Jr., Diretor do Instituto Teoló-
gico-Filosófico Latino-Ameri-
cano, bem adicionou, em jus-
to tom satírico: “Colocar um
texto entre colchetes na Bíblia
significa: ‘Eu não acredito que
isto faça parte do texto origi-
nal, embora pertença ao que
foi usado durante 18-19 sécu-
los. Trata-se de um acrésci-
mo, segundo minha mente
ultraprivilegiada e meus con-
ceitos acadêmicos de divinda-
de e de sociologia, já que um
texto bíblico é produto do de-
senvolvimento de um povo e
de uma sociedade, que a gen-
te chama de <inspirado> pra
facilitar os nossos
irmãozinhos fracos que ainda
crêem nisso. E é por causa
deles que deixamos em col-
chetes, pois
não quere-
mos escan-
dalizar, mas
o nosso de-
sejo era reti-
rar da Bíblia
esses acrés-
cimos, pois
no texto que
os Drs.
Wescott e
Hort elabora-
ram, não
existe, e
quem vai
contrariar es-
t a s
sumidades,
nossos deu-
ses da crítica textual!’ “

Amado leitor, colchetes
somente espalham DÚVIDAS
entre o povo de Deus!

Lançar dúvidas ... é a obra
de Satanás!

Pergunto-me chorando:
quantos crentes recém sal-
vos, ao lerem quaisquer que
forem as explicações sobre
os colchetes, terão
FORTALECIDA a sua fé em
que a Bíblia (toda ela de capa
a capa, cada uma das suas
menores palavras) é infalível
e inerravelmente a palavra
inspirada pelo próprio Deus e,
por Sua providência, preser-
vada perfeita e trazida às nos-
sas mãos??? Como irão os
crentes recém salvos crer em
tão perfeitas e maravilhosas
inspiração e preservação, se
tanta dúvida estiver sendo tão
terrivelmente plantada nos
colchetes e notas de sua Bí-
blia??? Todos estes colche-
tes e rodapés certamente me
deixaram perplexo + confuso
+ duvidoso, no meu primeiro
ano após ser salvo. A New
American Standard Version foi

honesta e confessou clara-
mente: “Colchetes no texto
estão delimitando aquelas
palavras que PROVAVELMEN-
TE não estão nos escritos ori-
ginais”. Isto deprimiu minha
fé por muito tempo, após ser
salvo em 1974. Pensei em
confiar nos eruditos e seus
comentários, mas logo vi
quanto discordavam entre si
e não mostravam aquela fé
simples e total que Deus exi-
ge. Que fazer? As Bíblias que
eu tinha em mãos lançavam
sutis mas incendiárias setas
de dúvidas em praticamente
todas as suas páginas. Eu
me perguntava: “Como ter cer-
teza das exatas palavras de
Deus?” 

Amado leitor, Satanás está
destruindo a fé de muitos, atra-

vés de lançar
dúvidas e
causar CON-
FUSÃO no
Corpo de
Cristo (Ah, os
dias em que
todos os sal-
vos de todas
as igrejas ti-
nham uma só
Bíblia, sem
rodapés e
c o l c h e t e s
lançando dú-
vidas, liam-na
em uníssono,
c r i a m - n a
c o m p l e t a -
mente!!! Cri-

am-na em fé simples e total,
como duma criança!)

Dúvidas e confusão não
vêm de Deus:

- “Rogo-vos, ... que digais
todos uma mesma coisa, e
que não haja entre vós dis-
sensões; antes sejais unidos
em um mesmo pensamento
e em um mesmo parecer.” (1
Coríntios 1:10)

- “... Deus não é Deus de
confusão, ...” (1 Coríntios
14:33).

Dúvidas não agradam e
não servem a Deus:

- Mat 14:31; 21:21;
- “Mas aquele que tem dú-

vidas, se come está condena-
do, porque não come por fé; e
tudo o que não é de fé é peca-
do.” (Romanos 14:3)

- “Ora, sem fé é impossí-
vel agradar-lhe; ...” (Hebreus
11:6).

- “Peça-a, porém, com fé,
em nada duvidando; porque o
que duvida é semelhante à
onda do mar, ....” (Tiago 1:6).

Satanás, além de ser o pai
da mentira e engano (João
8:44; 2Co 11:3), também é o

pai de toda dúvida: 
”É assim que Deus dis-

se?...” (Gen.3:1) foi primeira e
ainda é a principal arma de
Satanás contra a verdade. Foi
plantando dúvidas concer-
nentes à Palavra de Deus que
o Enganador iludiu Eva no
Jardim do Éden. Hoje, Sata-
nás está fazendo exatamente
a mesma semeação de dúvi-
das e descrença através das
Bíblias cheias de colchetes e
notas de rodapé, elas são trai-
çoeiras tochas que sutilmen-
te acendem incêndios de dú-
vidas, são a moderna manei-
ra de Satanás insinuar “Será
que foi isto mesmo que Deus
disse?” Não é de se estra-
nhar que tão poucos crentes
(principalmente os novos pas-
tores, ainda mais os novos
eruditos professores dos se-
minários e novos autores de
livros eruditos) realmente crei-
am que a Bíblia é a infalível
Palavra de Deus! (Como o fa-
ziam os salvos pré-Reforma
e da Reforma, os fundadores
de suas denominações, os
primeiros missionários que
chegaram ao Brasil, os funda-
dores de suas igrejas locais,
e seus avós).

Os que quiserem semear
dúvidas, que o façam nos li-
vros de “Crítica Textual” (a má
e moderna CT, da linha de W-
H, crítica descrente nas abso-
lutamente perfeitas inspira-
ção + preservação): deixem a
Bíblia ser a Bíblia infalível para
nós todos os que a cremos.

Conclusão:Quanto a mim,
NUNCA MAIS USAREI NE-
NHUMA BÍBLIA COM COL-
CHETES.

Afinal, cada uma das mais
importantes publicadoras de
Bíblias no Brasil tem Bíblias
sem colchetes nem notas de
rodapé, sem centenas ou
mesmo milhares de omis-
sões / solapamentos das pa-
lavras do texto grego da Re-
forma:

- A Almeida Corrigida Fiel
(ACF) é publicada / vendida
pelas SBTB (vários produtos),
Vida (Bíblia de Estudo Indutivo,
Bíblia Maná, etc.), ICP (Bíblia
Apologética), etc.

- A Almeida Revista e
Corrigida (ARC) é publicada/
vendida pelas SBB, IBB/Juerp,
Vida, CPAD, Bíblia de Estudo
Pentecostal, etc. 

Quanto a você, caro lei-
tor,  Deus sabe que,  de-
p o i s  d e s t e  a l e r t a ,  v o c ê
nunca mais poderá dizer
“Eu não sabia disto! Nin-
guém nunca  me a le r tou
sobre isto!”

Colchetes nas Bíblias, que significam?
(sementeiras de dúvidas!)

Hélio de Menezes Silva
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Venha participar conosco do “Movimentro Nacional de
Envolvimento Total”. Envie seu endereço para:

Missão Batista de Apoio. Rua Capitão Camilo Ferraz
Menezes, 106 - Ouro Verde

CEP 14300-000 - Batatais-SP.
E-mail: missaobatistadeapoio@yahoo.com.br.

Entendo que a Igreja precisa separar a forma da
essência. A forma é cultural e dinâmica. A essên-

cia é a verdade imutável de Deus. Assim, através dos
séculos, as igrejas locais foram sofrendo mudanças na
forma. As verdadeiras igrejas de hoje, são aquelas que
mantiveram os fundamentos inabaláveis da essência do
cristianismo. Por isso são identificadas como fundame-
ntalistas. Portanto, podemos dizer que muito do que se
debate entre os batistas fundamentalistas hoje, tem mais
a ver com a forma do que com a essência.

Pode haver desencontros em algumas áreas se seri-
am parte da forma, ou da essência. Nestes casos, o de-
bate é saudável e deve ser levado a sério. Quero levantar
aqui um destes temas e tecer apenas algumas conside-
rações preliminares para um debate posterior mais
aprofundado.

O tema relaciona-se à forma de organização da igreja.
O debate deste tema é relevante hoje porque percebe-
mos que certos líderes, arvorando-se de “defensores
denominacionais” colocam em risco, a médio e longo pra-
zo, a autonomia das igrejas locais.

Como batistas fundamentalistas, uma das nossas
principais bandeiras é o congregacionalismo como for-
ma de organização da igreja. Nesse sistema o foco de
autoridade está na igreja local e não em organizações de
caráter denominacional.  Cada vez percebemos o
denominacionalismo tomando forma em certas práticas
que se assemelham às convenções onde as igrejas vão
ficando reféns de estruturas que pouco a pouco vão fican-
do nas mãos de pessoas astuciosas e com grande capa-
cidade de articulação política. São pessoas que nem pre-
cisam aparecer em cargos eletivos, pois já conseguiram
formar, nos bastidores, um corporativismo impressionan-
te. Geralmente são pessoas capazes de fazer parte de
um conselho de ética ao mesmo tempo em que traba-
lham para desestabilizar aqueles que não querem fazer o
jogo.

Como batistas fundamentalistas, adotamos a forma
congregacional de organização das igrejas, exatamente
porque acreditamos que Deus age através das igrejas
locais e não por meio de convenções, associações, jun-
tas, comunhões, missões, presbitérios, seja lá o que for.
Por isso devemos ter o máximo de cuidado para saber-
mos o lugar exato das organizações para-eclesiásticas
no sentido de que não se sobreponham à autoridade das
igrejas locais que devem manter intacta a independência
para continuarem bíblicas.

Quaisquer organizações devem servir às igrejas, e não
se servir das igrejas para seus propósitos. Por mais que
uma determinada organização tenha valor e importância
é necessário entendermos os seus limites para que não
se transforme em um covil de aproveitadores. O fato de
uma organização ser formada por representantes de igre-
jas locais que votam em suas assembléias não deve con-
ferir-lhe autoridade para se sobrepor às igrejas.

As igrejas de posição batista fundamentalista serão
cada vez mais fortes, na medida em que forem livres para
decidirem os seus rumos, firmadas na essência de uma
declaração doutrinária comum, que seja capaz de pro-
porcionar boas formas de comunhão entre si.

Recentemente f ica
mos chocados com

a violência que foi desenca-
deada no Estado de São
Paulo devido às ordens do
PCC - Primeiro Comando da

Nos dias 17 a 21 de julho a Igreja Batista Central de
Olímpia SP, ligada ao movimento Batista Regular e

liderada pelo Pr Mark A. Swedberg, estará realizando um
curso de Pregação Expositiva.

O custo será apenas para as refeições. A igreja oferece-
rá alguns alojamentos nas suas dependências e, para os
que desejarem, há hotéis com baixo custo na cidade. A base
do curso será o livro “O sermão e seu preparo” de John A
Broadus. Maiores informações com Pr Mark (17) 3281-4375.

Numa avaliação com diversos pastores, chegamos à conclusão
que mais da metade dos investimentos que nossas igrejas ba-

tistas fundamentalistas fazem em missões não estão direcionados atra-
vés de missões que trabalham especificamente com a implantação de
novas igrejas. Mais agravante ainda é o fato que os outros 50% estão,
em grande parte, sustentando projetos que nada tem a ver com as igre-
jas batistas fundamentalistas. Estão indo para missões interdenomina-
cionais ou não-denominacionais.

Por outro lado, fazendo um levantamento entre os nossos missioná-
rios, oriundos de igrejas batistas fundamentalistas, constatamos que
eles não recebem apoio nenhum de igrejas que estão fora do movimen-
to fundamentalista.

Diante de tais fatos, temos visto pastores redirecionando os seus
recursos financeiros levantados para a obra missionária, apenas para
missionários que sejam enviados por igrejas batistas fundamentalistas,
entre bíblicas, regulares e independentes e que estejam ligados a mis-
sões que fazem parte destes movimentos.

Outra medida importante está diretamente ligada ao fato de priorizar
missões que tenham propósito específico de implantar novas igrejas,
pois missões devem resultar sempre em novas igrejas. Recentemente
uma igreja adotou a seguinte política missionária: para cada cinco pro-
jetos de implantação de igrejas, eles vão adotar um projeto que esteja
direcionado para outros fins. Outro pastor está levando sua igreja a ado-
tar um projeto que não seja de implantação de igrejas para cada três
que sejam de implantação e ainda com valores diferenciados de ofertas
mensais.

Esse tema tem sido levado à pauta das reuniões de pastores em
diversos lugares. No Congresso Missionário da Associação Missionária
Independente que será realizado em Julho e Agosto de 2007, este será
um dos temas a serem apresentados.

O fato é que precisamos implantar novas igrejas, pois serão essas
novas igrejas que irão incrementar o aumento de recursos financeiros
para dar continuidade ao trabalho missionário. A característica marcante
do ministério do apóstolo Paulo, enquanto missionário, era o estabele-
cimento de novas igrejas.

Afinal, somos defensores da autonomia das igrejas locais exatamente
porque acreditamos que é através de igrejas que o evangelho se propa-
ga de modo bíblico. Podemos dizer, sem medo de cometer qualquer
equívoco, que missões sempre deve resultar em novas igrejas.

Missões deve resultar em Novas Igrejas

Pregação
Expositiva

Até o momento do fechamento desta edição, fomos
informados que cerca de 500 pessoas haviam con-

firmado presença através de inscrições para o XVIII Con-
gresso Batista Bíbl ico

que acontece em São
Sebast ião, l i toral

Norte do Estado
de São Paulo.

O evento,
real izado a
cada dois
anos, debate
diversos tópi-
cos em sua
programação
de 10 a 14 de
julho sob o

tema; “Comu-
nhão: Ação... For-

mação... Transfor-
mação...”.

Igrejas Livres

Congresso
Batista Bíblico

GanhandoosPresos paraCristo
lhares de presidiários atra-
vés de evangel ização e
ministração de cursos bíbli-
cos. Nos EUA a missão atua
desde 1977 e de lá se espa-
lhou para diversos países.

Desde o início da sua atu-
ação aqui no Brasil a Rocha
Eterna tem realizado confe-
rências a cada ano, procuran-
do informar as igrejas sobre
seus ministérios. Neste ano,
no período de 30 de agosto a
6 de setembro o evento acon-
tecerá na cidade de São Pau-

Capital. Foram cerca de 500
mortos!

De acordo com o Depen -
Departamento Penitenciário
Nacional, a população car-
cerária atual é de 361.401
pessoas. Em pouco tempo
alcançará meio milhão. São
pessoas que precisam ser
alcançadas com a mensa-
gem do Evangelho.

Atuando no Brasil desde
o ano 2000, a Associação
Rocha Eterna, Ministério em
Prisões, tem alcançado mi-

lo, capital. Nos dias 30 de
agosto a 3 de setembro, na
Primeira Igreja Batista Bíblica
em Cidade Ademar. Nos dias
3 a 6 de setembro, na Igreja
Batista Esperança. Diversos
preletores dos EUA e os mis-
sionários brasileiros estarão
presentes.

Para maiores informa-
ções: Rocha Eterna, Caixa
Postal 610, CEP 14.085-000
Ribeirão Preto SP, ou pelo te-
lefone (16) 3979-7867, com
Raquel ou João Henrique.
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