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Uma equipe formada por 43 jovens da Igre-
ja Batista Esperança de São Paulo, capital,
causou grande impacto na cidade de

Igarapava, interior do estado com a pregação do
Evangelho nos dias 15 a 18 de junho último.
Evangelismo pessoal, pregação ao ar livre, proje-

ção de filme, apresentação teatral, atendimento soci-
al e muito mais, são os ingredientes utilizados pelo
PROEFE - Projeto Evangelístico em Feriados, orga-
nizado pela JIBE - Juventude da Igreja Batista Espe-
rança de São Paulo, Capital. Leia matéria na página
5. PROEFE em Igarapava.

A cidade de São José dos Campos é o novo
�campus� do Seminário Teológico Emaús
a partir do período letivo de 2007. As ma-

trículas estarão abertas desde agora até o início das
aulas.
O seminário terá alojamentos para os solteiros de

todo Brasil e as aulas serão ministradas à noite para
que os alunos possam dispor do dia todo para traba-
lho. A cidade de São José dos Campos e região ofe-
rece boas oportunidades para os que precisam traba-
lhar para se manterem nos estudos.
Leia maiores informações na página 3

Uma pesquisa realizada pelo Global
Christianity, através do preenchimento de
dez milhões de questionários em 3.000 lín-

guas, foram identificadas 39.000 denominações cris-
tãs no mundo. O Índice Global Cristão, como ficou
denominado, envolveu 238 nações e diversas deno-
minações que vão desde cerca de cem membros até
milhões.
Todd M. Johnson e David Barret, diretores da pes-

quisa dividiram os �cristãos� em seis mega-blocos:
Católicos Romanos com 1.119 bilhões; Independen-
tes com 427 milhões; Protestantes com 376 milhões;
Ortodoxos com 220 milhões; Anglicanos com 80 mi-
lhões; outros com 34 milhões.
Os grupos independentes e pós-denominacionais,

formam o bloco de crescimento mais rápido com 20%
da população cristã do mundo. O maior crescimento
cristão registrado foi na China, com dez mil novos
crentes a cada dia.
Consultas: www.globalchristianity.org

Quando o grupo terrorista Al-Qaeda, co-
mandado pelo saudita Osama Bin Laden
destruiu as Torres Gêmeas no dia 11 de

setembro de 2001 nos EUA, atingindo de um só gol-
pe todo o Ocidente, o mundo parou. Depois de refa-
zer-se do choque e confirmar que não se tratava de
outro filme de Hollywood, começou a cogitar a pos-
sibilidade de eclodir a Terceira Guerra Mundial.
Desde o final da Segunda Guerra Mundial o mun-

do teme uma Terceira Guerra Mundial. O que não
percebe é que essa guerra já começou! Desde agosto
de 1990 quando o então presidente estadunidense,
George Bush, logo após a invasão de Kuwait pelo
Iraque, declarou que uma Nova Ordem Mundial es-
tava sendo iniciada. (continua na página 3).

Iamara Alst acaba de lançar o CD �Verdadeiro
Adorador�. Trata-se de um projeto que tem
sido desenvolvido desde 1996. Vale a pena

conferir os detalhes na página 3.

Matrículas
Abertas

Verdadeiro
Adorador

As denominações
cristãs no mundo

ATerceira Guerra Mundial

Impacto Evangelístico

Venha participar conosco do
“Movimento 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.
Email:missaobatistadeapoio@yahoo.com.br.
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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
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Billy Graham
“Está mesmo difícil exlicar que tipo de batista nós somos. Cada vez que

uma figura de renome como Billy Graham e muitos outros da mesma estir-
pe fazem asneiras, conforme noticiado no JA (164), ficamos devendo novas
explicações” (S.B.S. São Paulo SP)

Preto & Branco
“Não tenho sorte com as cores do JA. Desde que passou a ser colorido e

sai fotos dos nossos ministérios, a gente mal consegue identificar o rosto
das pessoas devido à má impressão. Acho melhor colocarem nossas notíci-
as na parte interna onde tudo é preto e branco e fica melhor” (PA – Manaus
AM)

Pastorear o Pastor
“Foi bom o questionamento levantado pelo editorial,“Quem pastoreia o

pastor?” (Edição 164). Creio que nós “ovelhas”, devemos ajudar a cuidar
daqueles que cuidam de nós. O texto me ajudou a ter maior empatia para
com o meu e com os demais pastores que conheço” (RNMS – Goiânia GO)

Textos Longos
“Seria interessante que algumas matérias fossem mais enxutas. Dificil-

mente tenho encontrado algum texto que não gosto no JA mas, alguns,
tenho deixado de ler por serem muito extensos” (PRM – Salvador BA)

“Caixa Preta”
“Suspirei fundo quando terminei de ler a matéria,“Ministério: Abrindo a

Caixa Preta”, publicado na edição 163 do JA. De parabéns o Pr. Rinaldo,
autor do texto” (ASM – Porto Alegre RS) .

“O contentamento torna os pobres ricos; o descontentamento
torna os ricos pobres” (Benjamin Franklin).

“A tragédia do homem é o que morre dentro dele
enquanto ele ainda está vivo” (Albert Schweitzer).

“Quanto mais um sujeito se acha importante,
mais fácil tomar o lugar dele” (Henry Courtney).

“Antigamente canonizávamos nossos heróis.
O método moderno é vulgarizá-los” (Oscar Wilde).

“Um elogio é algo sempre agradável de se receber,
mas que nunca lhe ensina nada novo” (S. Brown)

“Há muitos modos de ganhar dinheiro, mas um só de gastar:
menos do que se ganha” (Renato Kehl).

“É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito”
(Albert Einstein).

“Existem homens que de sua riqueza ganham
só o medo de perdê-la” (Antoine Rivarol).

“Se não se pode falar bem de uma pessoa,
é bem melhor que não se diga nada” (Anônimo).

“Hipócrita é o homem que assassinou os pais e
pede clemência alegando ser órfão” (Abraham Lincoln).

“Um povo ignorante é instrumento cego de sua destruição”
(Simon Bolívar).

“São dois os mais fortes guerreiros: tempo e paciência”  (Leon Tolstoi)

Uma espécie de enclave social, com somente 5 quilômetros qua-
drados, na cidade de Copenhague Dinamarca, Christiania é con-

siderada pelos seus habitantes, algumas centenas de “hippies”, uma
república independente. Tolerada e até legalizada pelo governo atual
Rainha Margareth II, a “república” não tem moeda própria, passaporte e
nem impostos, a não ser água e luz, que são pagas sempre em dia à
Prefeitura de Copenhague.

A “república de Christiania” foi declarada em terras que pertenciam ao
exército dinamarquês em 26 de setembro de 1971. É governada por uma
Assembléia Geral diretamente eleita por seus habitantes, a segunda
geração de “hippies”. Segundo alguns sociólogos, existem em Christiania
dois grupos sociais: a classe alta, moradores mais antigos, já organiza-
dos e responsáveis; e a classe baixa, os imigrantes recentes, os quais
tentam construir novos barracos, transformando a “república” em uma
das poucas favelas existentes na Europa. O governo da Dinamarca não
está satisfeito com esta ampliação e está pensando em breve cassar o
direito da existência desta singular “independência”. Diversas missões
evangélicas tentam há algum tempo divulgar a Palavra de Deus neste
enclave, mas o que nem sempre é bem aceito pelos seus residentes.

Sem medo de errar posso afirmar que o maior
problema dos pastores, por mais espirituais

que sejam, é o isolamento. Na ânsia de levar o reba-
nho a uma comunhão mais íntima com Deus, bons
pastores querem servir de exemplo e acabam dedi-
cando-se à perigosa prática de viverem muito só.

Não podemos esquecer que, desde o início da
criação,o Senhor concluiu que “não é bom  que o ho-
mem esteja só”  (Gn. 2:18). Mas pastores, são pes-
soas isoladas pela própria natureza do seu ministé-
rio neste mundo secularizado.

Pastores são “vasos de barro, para que a exce-
lência do poder seja de Deus”  (II Co 4:7). Vasos de
barro quebram-se com facilidade. Charles Hadon
Spurgeon, no auge do seu frutífero ministério em
Londres, consciente do peso de suas responsabili-
dades e do isolamento que enfrentava em meio às
multidões a quem ministrava no Tabernáculo Metro-
politano, desejava retornar para o interior do país ou
imigrar para a América e encontrar um lugar mais
tranqüilo onde pudesse descansar. Lugar tranqüilo
é diferente de isolamento. Lugar tranqüilo é lugar de
pessoas com quem se pode compartilhar necessi-
dades reais, enquanto o isolamento pode acontecer,
apesar da multidão de pessoas ao redor.

As exigências ministeriais tendem a transformar
pastores em máquinas. O ativismo leva à perda da
capacidade singela da espiritualidade. O Senhor Je-
sus obtinha vitória sobre o isolamento através do seu
relacionamento mais íntimo com três dos seus dis-
cípulos: Pedro, Tiago e João. Pastores precisam de
pessoas com quem possam abrir seu coração, tirar
as máscaras, despir-se de toda camuflagem, e, como
no Éden, não basta a comunhão apenas com Deus.

É bem possível que a maior motivação que os pas-
tores têm para o isolamento brota do receio de decep-
cionar o rebanho ou se envergonhar perante os cole-
gas de ministério. Guindados aos púlpitos como super
homens, são levados a viver em uma redoma hermeti-
camente fechada. É necessário que os pastores sai-
bam que sempre haverão pessoas decepcionadas com

0800-619619
Ligue para este número gratuito. Não digite nada. Es-

pere para falar com uma atendente e diga que quer votar a
favor do cancelamento da taxa de telefone fixo, de acordo
com a Lei nº 5476. O horário é das 8 h 00 às 20 h 00 e o
telefone é da Câmara dos Deputados. Ligue para cancelar
a taxa de R$37,02 que todos que têm telefone pagam a
cada mês. Esse valor você economizará e poderá enviar
para sustentar missões.

Expo Cristã
No período de 12 a 17 de setembro de 2006 acontecerá

nos pavilhões branco, verde e vermelho do Expo Center
Norte em São Paulo, a 5º Expo Cristã com mais de 300
expositores e mais de dez mil itens em exposição. É uma
oportunidade de conhecer o que está acontecendo no cha-
mado “mundo evangélico”.

eles. Sempre vamos decepcionar nossos semelhantes.
Quando Jesus quis levar seus discípulos à vida de ora-

ção atendendo ao pedido “ensina-nos a orar” , ele pas-
sou-lhes a receita do “Pai Nosso” , tão repetida e tão mal
compreendida (Mt .11). Ao ensiná-los a dizer ao Pai “perdoai
as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem
nos tem ofendido” , estava mostrando a total falência que
eles viviam. Precisamos buscar e dar perdão exatamente
porque decepcionamos as pessoas e por elas somos de-
cepcionados. Assim como cônjuges precisam perdoar-se,
pais e filhos também. Pastores e ovelhas devem perdoar-
se mutuamente para que não vivam no isolamento.

Nenhuma ajuda pode ser dispensada a pastores que
optaram pela  clausura do isolamento. É necessário baixar
a guarda e ousar expor-se como vaso de barro admitindo
como Paulo que “em tudo somos atribulados, mas não
angustiados; perplexos, mas não desanimados; perse-
guidos, mas não desamparados; abatidos, mas não
destruídos...”  (II Co 4:8-12).

Pastores Isolados

O Ministério da Justiça, sob o
comando do advogado

criminalista, Dr. Thomas Bastos,
autorizou recentemente a cena
televisiva de beijos entre homosse-
xuais a qualquer hora do dia.  En-
quanto este governo gostaria de im-
por censuras aos comentários polí-
ticos realizados pela mídia e à disci-
plina corporal que os pais aplicam
sobre os filhos, o Ministério da Justi-
ça não vê nenhum problema com
cenas de perversão e libertinagem
em plena luz do dia aos olhos de
crianças e adolescentes. Aliás, a
idéia é conscientizar as crianças,
desde cedo, que o homossexu-
alismo é uma opção natural de vida.
O Presidente Lula não conseguiu
cumprir sua promessa de garantir a
união conjugal entre pessoas do
mesmo sexo no seu primeiro man-
dato, mas, como é um político de ide-
ologias, tentará cumpri-la se for
reeleito.

Existe uma inércia no meio cris-
tão com respeito aos valores mo-
rais. Líderes espirituais estão se
omitindo diante da destruição dos
valores éticos, familiares e morais,
desculpando-se que os crentes pre-
cisam ganhar almas e não discutir

Apelo à Consciência Cristã
política. Temos que admitir que a
Igreja Católica Apostólica Romana
tem sido muito mais atuante em de-
fesa dos princípios morais do que a
grande maioria dos movimentos
evangélicos. O Papa Bento XVI tem
sido duramente criticado por sua
posição ortodoxa contra o homos-
sexualismo e aborto. Mesmo saben-
do da agenda política de muitos can-
didatos em favor da união homos-
sexual e do aborto indiscri-minado,
movimentos evangélicos estão vo-
tando em massa nesses políticos.
Na verdade, a maioria do eleitorado
cristão não faz idéia do que pensa o
seu candidato a respeito da família
e do direito de um embrião humano
à vida. Votam em popularidade, em
promessas econômicas e sociais.

Nos Estados Unidos, onde há li-
berdade e lei ao mesmo tempo, to-
dos os eleitores conhecem a posi-
ção moral e ética de seus candida-
tos. A última eleição presidencial foi,
na verdade, um plebiscito contra a
união homossexual.  Cinqüenta e
cinco milhões de eleitores elegeram
George W. Bush, candidato conser-
vador, ao invés de John Kerry, candi-
dato liberal. A economia e a guerra
no Iraque, apesar de assuntos im-

portantíssimos, não decidiram a elei-
ção. Uma nação jamais será melhor
que as famílias que a compõe. As
famílias brasileiras estão sendo ar-
ruinadas pela imoralidade, porno-
grafia e corrupção política. A Igreja,
que é a luz do mundo e o sal da ter-
ra, não pode compactuar-se com as
trevas e muito menos ficar calada
diante delas. O Profeta Daniel prati-
cou o verdadeiro tipo de cidadania:
enquanto ele era fiel aos seus
governantes, ele pregava diretamen-
te contra os seus pecados.

Enquanto estiver no mundo, a
Igreja possui três armas de influên-
cia que precisam ser usadas para
despertar os homens perdidos. Pri-
meiro, a pregação expositiva da Pa-
lavra de Deus que em vários textos
condena a pratica homossexual e o
homicídio, mesmo ocorrendo den-
tro do útero de uma mulher. Segun-
da, a oração por todos os homens,
principalmente pelos reis o os que
estão em eminência e, terceira, o
testemunho de uma vida controlada
pelo Espírito Santo. Além dessas
armas espirituais, como cidadãos
brasileiros podemos votar com sa-
bedoria, conhecendo a inclinação
moral de nossos candidatos.

Christiania uma
�República� de
Anarquistas
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O Alvo Maior da
Generosidade

Respeitando a posição batista de separação entre Igre-
ja e Estado, o Seminário Teológico Emaús procura for-

mar pastores, missionários e obreiros para os ministérios das
igrejas locais. Não pleiteamos aprovação do Ministério da
Educação, mas, nos esmeramos para que os formandos al-
cancem alto nível acadêmico sem perder a visão de servos da
seára do Senhor.

Com 15 anos de experiência e dezenas de alunos forma-
dos e consagrados ao ministério, estamos de mudança para
São José dos Campos, Vale do Paraíba, interior do Estado de
São Paulo.

A cidade tem hoje, mais de 600.000 habitantes, foi elevada
à categoria de cidade no dia 22 de abril de 1864, mas somente
em 1871 passou a ser denominada de São José dos Cam-

Em 1996 a irmã Iamara Alst Trevisan, gra-
vou uma coletânea de hinos que canta-

va em sua igreja em São Paulo. Em 1998 produ-
ziu seu segundo CD, também com hinos de
outros autores. Agora, após dez anos de prepa-
ração, dedicação e oração, conseguiu lançar
seu primeiro trabalho com canções de sua pró-
pria autoria.

“Verdadeiro Adorador”, é composto de dez
faixas maravilhosas que falam sobre adoração
e contém duas homenagens, sendo uma para
as mães e outra para o pastor. Há um bônus
com Play-back de 5 faixas.

Vale a pena conhecer este CD que será uma

Mentira e
desinformação! Es-

tas são as principais armas
estratégicas dessa Terceira
Guerra Mundial. Quando o Mi-
nistro da Propaganda de
Adolph Hitler, Joseph Goeb-
bles disse que “se uma men-
tira for repetida suficiente-
mente as pessoas acabarão
acreditando que é verdade” ,
estava testando essa arma
satânica.

Goebbels se surpreende-
ria com a eficiência com que
operam hoje, os seus discí-
pulos, em plena Terceira Guer-
ra Mundial. São tão eficazes
que conseguiram convencer-
nos que não estamos em
Guerra. Antes de Goebbels,
no entanto, o mestre maior já
atuava: Satanás, o pai da
mentira.

A Segunda Guerra Mundi-
al foi apenas um ensaio. O
que aconteceu através de
Hitler foi um teste para ser
aplicado mais tarde em esca-
la global. A Guerra Fria foi ape-
nas um parêntesis necessá-
rio para preparar os governos
das nações. A divisão do mun-
do em dois blocos, ocidental
e oriental foi parte da estraté-
gia para que mais tarde, a
queda do muro de Berlin na
Alemanha e a Perestróika de
Mikhail Gorbatchev na ex-
URSS servissem à causa dos
verdadeiros governantes.

Em 1992, quando Gorba-
tchev visitou os EUA para le-
vantar fundos para a Funda-
ção Gorbatchev, fez um dis-
curso admitindo a falência da
teoria socialista e do comu-
nismo e, com uma frase his-
tórica, detonou também o ca-
pitalismo: “Uma alternativa
entre capitalismo e comunis-

A Terceira Guerra Mundial
mo estará sendo oferecida
em um futuro próximo” . A re-
vista Time de 25 de maio da-
quele ano teve o tema como
matéria principal. Acredito que
esta declaração de
Gorbatchev foi a declaração
da Terceira Guerra Mundial,
pois anulava o que havia sido
estabelecido no final da Se-
gunda Guerra.

Tanto a Segunda Guerra
Mundial, quanto a Terceira que
está em andamento tem como
epicentro, a nação de Israel.
O conflito entre Israel e o
Hezbolah no Líbano é apenas
mais uma das batalhas des-
sa guerra que está mudando
a geografia política e a econo-
mia do mundo.

O triunfo da mentira atra-
vés da bomba “D”, de
desinformação, deve-se a
uma elite que controla a mídia
mundial. Jornalistas que aju-
dam os governos a aprova-
rem ou derrubarem leis e que
defendem com toda força a li-
berdade de imprensa, não
passam de trabalhadores
que recebem seus salários
dessa elite, que não lhes dá
a mínima liberdade.

 O crente em Jesus Cris-
to, que procura entender o
nosso tempo através do filtro
das Escrituras, para desen-
volver estratégias evange-
lísticas, consegue ler nas
estrelinhas das notícias, os
fatos. Um exemplo da mani-
pulação através da imprensa
é a cobertura que tem sido
dada sobre essa batalha en-
tre Israel e o Hezbolah.

A imprensa que acusa Is-
rael, deixa de dizer que foram
os terroristas do Hezbolah que
atacaram Israel na manhã do
dia 12 de julho de 2006 atra-

vés de foguetes atirados a
partir do Líbano, e que o Líba-
no não passa de uma colônia
da Síria, inimiga ferrenha de
Israel. A mesma imprensa
deixa de informar que o
Hezbolah é uma organização
terrorista que agora faz parte
do governo libanês que é res-
ponsável pelo início dessa
batalha.

A imprensa sabe, mas não
divulga que o eixo do terroris-
mo no Oriente Médio é con-
trolado pelo Irã, a Síria, o
Hezbolah e o Hamas, com um
só objetivo: destruir Israel. Os
libaneses se deixam usar
como escudos pelos terroris-
tas de seu governo que eles
mesmos elegeram. São cúm-
plices. No ano passado, quan-
do Israel deixou a Faixa de
Gaza, tinha esperança de sua
atitude serviria de abertura
para a paz e a segurança.
Ledo engano, pois o que o Irã
pretende é fazer desaparecer
o Estado de Israel.

É claro que, como crentes
nas profecias nós olhamos
primeiramente para o que diz
a Bíblia. Mas ao olharmos
para a Bíblia, precisamos le-
vantar os olhos para os acon-
tecimentos mundiais. Nesse
olhar, percebemos que o en-
gano prevalece mais uma vez
em meio à guerra que está
sendo travada. O que o regi-
me nazista fez contra os ju-
deus na Segunda Guerra
Mundial, está sendo prepara-
do para se repetir através do
Irã e seu atual regime, cuja
ideologia alega supremacia,
sobre a cultura acidental.

O Irã, país chave dessa
Terceira Guerra Mundial, finan-
cia o terrorismo sírio, o
Hezbolah, que agora governa

o Líbano, o Hamas da Pales-
tina e o Jihad Islâmico que
pratica terrorismo na Europa
e na América do Sul, além de
coordenar um consórcio
multinacional do terror.

Eu creio que a sobrevivên-
cia de Israel está garantida
pela profecia bíblica, pois o
Anticristo deverá aparecer
para profanar o Santo dos
Santos em um templo que
ainda será construído em Je-
rusalém (Mt 24:15; Dn 9:27;
11:31; 12:11). O próprio Deus
protegerá Israel no final des-
sa guerra que se tornará mais
intensa após o arrebatamen-
to da Igreja.

Mas enquanto Cristo não
vem, nós estamos aqui e fa-
zemos parte desse conflito.
Devemos apoiar o direito de
Israel não apenas se defen-
der, como também de agir de
modo ofensivo, pois se ficar
só na defesa acará sendo
destruído.

Líderes de países árabes
que sustentam os ataques
contra o Ocidente, negociam
livremente com nossos
governantes. Esses mesmos
líderes que incitam o povo na
língua árabe em seus respec-
tivos países, quando estão di-
ante das câmeras de televisão
falam ao mundo ocidental em
inglês hipocritamente conde-
nando os atos terroristas que
eles mesmos financiam.

Palavras, dinheiro e poder
são as principais armas des-
sa Terceira Guerra Mundial
que vai aos poucos, prepa-
rando o mundo para o gover-
no anticristão.

Mas haverá, depois, uma
Quarta Guerra definitiva que a
Bíblia identifica como
Armagedom.

pos. Tem diversas faculdades e universidades, além de ser
sede do CTA - Centro Técnico Aeroespacial, do INPE - Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais. A cidade, e toda aquela
região, reúne um dos mais avançados parques industriais do
Estado de São Paulo, envolvendo Taubaté, Jacareí, Caçapava,
Pindamonhangaba entre outras.

A cidade tem uma excelente localização, pois está há ape-
nas 89 km da capital, 147 km de Campinas SP, 84km de
Caraguatatuba, litoral Norte com suas belas praias, além de
Ubatuba e São Sebastião. A principal rodovia, que serve a re-
gião é a Via Dutra que liga São Paulo ao Rio de Janeiro.

No dia 19 de agosto de 2006, sábado, no Templo Batista
Bíblico em São José dos Campos SP, situado na Avenida São
João, 2.000, Jardim Esplanada, acontecerá o culto de ações
de graças pelos 15 anos do Emaús e abertura oficial das ma-
trículas para 2007. Pastores e membros das igrejas do Vale
da Paraíba, bem como da região de Orlândia, Campinas e
Guarulhos estão convidados. Na parte da tarde, a partir das 15
horas acontecerá o Primeiro Encontro de Alunos, Ex-Alunos e
Professores da escola.

Para maiores informações sobre o culto de ações de gra-
ças, sobre o encontro e sobre as matrículas para 2007:

SEMINÁRIO TEOLÓGICO EMAÚS
e-mails: emaus2007@yahoo.com.br

Telefones:
 (12) 3931-8578 Pr Walace
(12) 3949-2088  Pr Roberto

(12) 3923-4420  Igreja
(16) 3761-0749  Pr Carlos

Site do TBB: www.templobatistabiblicosjc.org.br

Seminário Teológico Emaús

Pastores Walace, Roberto e Carlos - Diretoria do EMAÚS

Verdadeiro Adorador
grande benção para todos em sua famí-
lia. O lançamento oficial do será feito em
breve em São Paulo com data e local di-
vulgado nas igrejas e aqui no Jornal de
Apoio. Iamara é membro da Primeira Igre-
ja Batista Bíblica em Vila Natal, filha do Pr
Mário José da Silva. Você pode adquirir o
CD pelo E-mail: iamaraiaa@hotmail.com,
ou pelos telefones (11) 4343-5268; 8123-
9259 e 5929-5401. A partir de agora
Iamara aceita convites para apresentar o
seu trabalho nas igrejas sem custos, pois
este é parte do seu ministério. Contate-a
e abençoe sua igreja.

Talvez, o maior problema para que uma pessoa
seja contribuinte é a motivação. A questão que
se levanta é – “Porque ser generoso? Que leva

uma pessoa a agir generosamente com a obra do Se-
nhor?”

Nós podemos notar uma variedade de motivos váli-
dos para alguém ser generoso. Por exemplo, você pode
ser generoso porque quer fazer um bem a si mesmo, v.
se sente realizado em fazer isso. Ou, você quer ser gene-
roso porque há necessidade de pessoas dispostas a
contribuir com pessoas, projetos, etc., e as necessida-
des são muitas, assim você contribui porque quer ver
bons projetos em desenvolvimento.

Perceba, então, que o foco de cada um desses moti-
vos são legítimos. Você pode colocar sua atenção em si,
ou nas necessidades. No entanto, qual deveria ser seu
alvo maior quando você contribui, e que, ao mesmo tem-
po, envolve os dois alvos supra citados?

O livro de Provérbios, capítulo 3, nos responde nos
versículos 9-10: O alvo supremo da generosidade deve
ser o SENHOR. Tendo o SENHOR como alvo maior, você
tanto se realiza quanto atende as necessidades aponta-
das por Ele. Vejamos isso:

Primeiro, o contexto destes versículos (Pv 3.1-18) nos
mostra que o autor está exortando aquele que ele chama
de Filho meu, ao amor, fidelidade, e auto-sacrifício como
forma de devoção a Deus, bem como a verdadeira sabe-
doria, a qual é fruto do temor ao SENHOR:

1. A Fidelidade e o amor devem ser amarrados ao
pescoço (v. 3, 4). Fidelidade e amor envolvem lealdade
inabalável à aliança estabelecida com o SENHNOR. En-
tão, quando alguém está entrelaçado com eles, ele está
cumprindo sua parte na aliança. E é claro, essa parte
envolvia sua contribuição para o serviço no Templo.

2. A lealdade a Deus deve estar acima de qualquer
lealdade (v. 5-8). Essa lealdade se manifesta quando o
crente estabelece confiar no Senhor, acima de qualquer
circunstância. Isso quer dizer que quem quer ser genero-
so compreenderá que sua ação é demonstração de con-
fiança na provisão divina.

3. O auto-sacrifício é o reconhecimento que tudo vem
de Deus (Sl 24.1). Faz parte do temor ao Senhor a doação
das ofertas estipuladas pela Lei para o obra do Senhor.
O sábio entenderia que faz parte de seu culto a Deus
doar de seus bens para a obra do Senhor.

A Bíblia tem muitas promessas. Aquele que é fiel ao
Senhor não será nunca esquecido. Ao generoso Deus dá
sua promessa de suprimento de suas necessidades
além do que ele precisa (v. 10).

Além disso, os versículos 11-12 ainda dizem que o
justo nem sempre prospera. Há tempos de teste e afli-
ção. Mas isso é Deus o ensinando a depender exclusiva-
mente dele, e não colocar sua confiança nos celeiros
cheios da bênção de Deus. O que quer dizer que nossos
olhos nunca devem ser removidos do Doador da bênção
para a bênção em si. Esta passa, Aquele não.

Portanto, o livro de Provérbios exorta a doar para a
obra no SENHOR com o fim de louvá-lo por sua graça.

Então, qual deve ser o alvo maior da generosidade? O
próprio Doador da bênção que nos capacita a sermos
generosos – DEUS.



Pastor em S.J. dos Campos-SP.
Diretor acadêmico do Seminário Teológico Emaús*
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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

Na cidade de Corinto era comum que pessoas se ali-
mentassem com carne sacrificada aos ídolos. Pro-

vavelmente, qualquer cristão que comprasse carne corria o
risco de levar para casa uma picanha vinda diretamente do
templo da deusa Afrodite. Sem contar na possibilidade de
jantar na casa do vizinho um lombinho sacrificado a
Poseidon.

Esta questão dividia a igreja em dois grupos. Um grupo
não rejeitava um churrasco por nada. Esse pessoal acaba-
va por destruir as fronteiras morais da comunidade cristã. O
outro grupo, mal falaria com o vizinho, quanto mais se ali-
mentar de carne sacrificada. Para lidar com esta questão, o
apóstolo Paulo expõe alguns limites para a liberdade cristã
no capítulo 8 desta epístola. Ele apresenta 3 cercas que
delimitam a liberdade cristã:

A primeira cerca corresponde à comunhão: O BOM CO-
NHECIMENTO PROMOVE AMOR (vv.1-3). A liberdade cristã
mede o nível do conhecimento do cristão.  Comer carne
não era moral nem imoral, mas estava sendo um tema de
discórdia na igreja. A solução inicial apresentada pelo após-
tolo afirma que o conhecimento do cristão deve promover
amor a Deus e ao próximo. Enquanto que, a falta do conhe-
cimento promove orgulho.

Diante da dúvida, nosso conhecimento deve ser medido
por aquilo que desperta o amor a Deus e traz glória ao Seu
nome. Somos livres em Cristo, mas não temos o direito de
agirmos independentes de Deus e de seus mandamentos.
Alguém disse que: “O conhecimento orgulha-se de saber
tanto, ao passo que a sabedoria humilha-se por não saber
mais”. Provérbios 14.8 diz que: “O homem prudente consi-
dera cuidadosamente sua conduta e seus hábitos, mas os
insensatos deixam de lado a verdade que seu estilo de vida
é frívolo”.

A segunda cerca corresponde à convicção: O BOM CO-
NHECIMENTO PROMOVE SEGURANÇA (vv.4-8). A liberdade
cristã reconhece a superioridade de Deus sobre os deu-
ses.  O ídolo nada é e, muito embora muitos se chamem
deuses, sabemos que há um só Deus e um só Senhor.
Neste caso, comer uma carne vinda do Templo de Afrodite
ou vinda direto do abatedouro não fazia a menor diferença.
Não somos piores se comemos, nem melhores, se não
comemos, afinal, não é a comida que nos aproxima ou afas-
ta de Deus (v.8).

Em outras palavras, a liberdade cristã não é impedida por
alimentos, mas a falta de conhecimento cristão promove idola-
tria inútil. A crise se agrava por causa daqueles que se escan-
dalizam por tudo (v.7), por terem consciência fraca; ou por cau-
sa daqueles que se orgulham de tudo por usarem sua liberda-
de. “Sem convicções doutrinárias e bíblicas qualquer posição
pode errar o alvo da santidade”. Tanto o legalismo quanto o
liberalismo estão errados, pois buscam glorificar seus defen-
sores e não o Deus verdadeiro e verdadeiramente Santo.

A terceira cerca corresponde à compaixão: O BOM CO-
NHECIMENTO PROMOVE ABNEGAÇÃO (vv.9-13). A liberda-
de cristã abre mão de seus direitos em favor de seu próxi-
mo.  Abnegação significa ‘desprezo ou sacrifício dos própri-
os interesses, em proveito de uma pessoa, causa ou idéia’.
Este é exatamente o princípio cristão, onde vemos que a
liberdade tem como desejo abençoar o próximo. O conheci-
mento do cristão preserva a consciência do mais fraco, en-
quanto que a falta desse conhecimento gera pecado (v.12).

A compaixão nos ensina que devemos abrir mão de nos-
sos direitos em favor do próximo. Esse altruísmo tem como
seu exemplo maior o Senhor Jesus que, não deixou de co-
mer na casa de pecadores, mas também nunca se ausen-
tou das sinagogas dos judeus. O princípio é: “Haja de acor-
do com a tua consciência e preserve a consciência de teu
irmão (Rm 14.2)”.

Amados irmãos, infelizmente vivemos no meio de mui-
tas idéias e gostos diferentes. Nossas crises não se relaci-
onam aos alimentos, mas, sobretudo a costumes pratica-
dos na igreja local. Diante disto, não entendo que haverá um
dia em que todas as igrejas Batistas Fundamentalistas che-
garão num acordo quanto a tais costumes. Mas para que
tenhamos igrejas unidas em Cristo avançando em meio às
suas diversidades é preciso que nosso conhecimento pro-
mova amor, cuidado e proteção àqueles que são novos cren-
tes ou crentes imaturos que nunca cresceram no aprendiza-
do da Palavra.

Um princípio a ser aplicado neste assunto é: “Nas áreas
de escolha livres o amor deve Senhor nossa vara de medir o
certo ou errado. Mesmo quando não exista necessariamente
algo que esteja certo ou errado”. A liberdade cristã termina
onde começa a dúvida do outro cristão. Temos liberdade,
mas há limites!

Os Limites da Liberdade
Cristã Baseiam-se no
Cuidado ao Próximo

(Uma Reflexão Em 1 Coríntios)

Quero me aventurar a usar
este espaço para pensar so-
bre o papel da mulher na obra
missionária. É claro que vejo
a obra missionária, seja na
linha de frente ou na retaguar-
da como uma responsabilida-
de de todo salvo, independen-
temente do sexo. Também te-
nho clareza da hierarquia
estabelecida por Deus na cri-
ação (porque o homem não
foi criado por causa da mulher,
mas sim, a mulher por causa
do homem – 1Cor. 11:9), na
qual Ele nos coloca  como
auxiliadoras do homem.

Acredito que o Pai celeste
tem um plano muito especial
na vida de cada uma de nós,
e isso inclui também nos usar
como agentes da obra
missionária para expansão
do Reino de Deus na terra,
quer seja como ajudadoras,
quer seja como protagonis-
tas, pois temos muitas irmãs
sozinhas, isto é, sem esposo,
sem companheiro na obra
missionária, ou por2 que fo-
ram chamadas solteiras, ou
porque ficaram viúvas duran-
te o trajeto e entenderam que
isso não era motivo para pa-
rar, desistir ou não atender ao
chamado de Deus. Estas ir-
mãs têm sido sustentadas
pela graça de Deus (A minha
graça te basta, porque meu
poder se aperfeiçoa na fra-
queza. Por isso, de boa von-
tade antes me gloriarei nas
minhas fraquezas, a fim de
que repouse sobre mim o po-
der de Cristo – 2Cor. 12:9),
nos campos missionários.

A cidade de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, Capital, já
ultrapassou o primeiro milhão de habitantes e tem onze igrejas batistas

bíblicas, sendo que a mais antiga é a de Vila Progresso.
Este ano, a Igreja Batista Bíblica em Vila São Jorge, está completando 40

anos de organização e 43 de fundação. Iniciada em 1963, foi organizada no dia
17 de dezembro de 1966. Seu primeiro pastor foi Amadeu Juliare, que atualmen-
te pastoreia a Igreja Batista Bíblica em Jardim Gisele, Guarulhos SP. Pastoreou
entre 1963 e 1984. O segundo pastor foi Adilson Ferreira que atualmente é
membro da igreja e pastoreou entre 1985 a 2002. Em 1996 Pr. Walace S. Juliare
começou a trabalhar como pastor auxiliar, e em 2003 assumiu como titular
pemanecendo até meados de 2006.

O atual pastor, Renato Sá Barreto, assumiu o pastorado no dia dois de junho
de 2006, vindo da IBB em Cidade Náutica, São Vicente SP. Pr Walace tranferiu-se
para o TBB em São José dos Campos para trabalhar com o Pr. Roberto Castilho
de Brito na Diretoria Acadêmica do Seminário Teológico Emaús que foi transferi-
do de Guarulhos para aquela cidade.

Ao longo dos seus 40 anos de história, a igreja de Vila São Jorge implantou
4 novas igrejas em Guarulhos e ordenou oito pastores, tendo apoiado diversos
projetos missionários.

No culto de posse do Pr. Renato, compareceram os pastores Hélio Alves de
Oliveira, Amadeu Juliare, Raimundo Sá Barreto, Adilson Ferreira, Roberto C.
Brito, Delcir Edson do Couto, Alexandre B. Dutra e João Amador de Melo, além do
pastor Walace S. Juliare que entregava o pastorado ao pastor Renato. O prega-
dor do culto de posse foi o Pr. Roberto Castilho de Brito, do TBB em São José dos
Campos para onde se transferiu o Pr. Walace.

Fato marcante e que merece destaque, foi a presença de todos os pastores
que fizeram parte da história da igreja nos seus 40 anos: Amadeu Juliare, Adilson
Ferreira, Walace S. Juliare e Renato Sá Barreto.

A Mulher e a Obra Missionária
Deus tem usado ao longo

da história a vida de muitas
mulheres na obra
missionária. Às vezes temos
a falsa idéia que fazer mis-
sões implica em ir para algum
país distante, aprender um
novo idioma, ser inserido em
uma nova cultura. Para alguns
pode ser que seja desse jei-
to, para outros não necessa-
riamente. O campo missioná-
rio pode ser onde estamos,
com nossos familiares, ami-
gos de trabalho, de escola,
vizinhos.

Algumas mulheres de
Deus merecem ser lembra-
das e serem usadas por nós
como referenciais por suas
contribuições na obra
missionária. Considero
Noemi uma missionária. Você
deve estar se perguntando: -
Noemi missionária? – Sim!
Tendo saído de sua terra e ido
para Moabe onde enfrentou
todo tipo de adversidade,
como a fome e a morte do
marido e dos dois filhos foi
usada Deus para alcançar a
vida de Rute, a moabita que
decidiu abraçar a fé Cristã e
confiar no Deus de Israel
(Respondeu, porém, Rute:
Não me instes a que te aban-
done e deixe de seguir-te.
Porque aonde quer que tu fo-
res, irei eu; e onde quer que
pousares, ali pousarei eu; o
teu povo será o meu povo, o
teu Deus será o meu Deus –
Rute 1:16), por influencia da
vida de Noemi. A obra
missionária pode render mui-
tas ou uma única alma con-

vertida ao Senhor Jesus, em
qualquer circunstância, há
festa no céu.

Há mulheres que sequer
tiveram seus nomes
registrados, foram anônimas
na obra de Deus como a me-
nina da terra de Israel que foi
levada cativa, (Os sírios, numa
das suas investidas, haviam
levado presa, da terra de Isra-
el, uma menina que ficou ao
serviço da mulher de Naamã
– 2Reis 5:2), e em meio a di-
versidade, dor e sofrimento,
longe de seu sua família e de
sua terra, se permitiu ser usa-
das por Deus, e testemunhou
do poder do Senhor para
seus algozes.

O Apóstolo Paulo escre-
vendo aos Romanos no capi-
tulo 16 versos 1 e 2  – roga
por Febe, mulher que o aju-
dou na obra missionária (Re-
comendo-vos a nossa irmã
Febe, que é serva da igreja
que está em Cencréia; para
que a recebais no Senhor, de
um modo digno dos santos, e
a ajudeis em qualquer coisa
que de vós necessitar; porque
ela tem sido o amparo de
muitos, e de mim em particu-
lar). O Apóstolo faz menção
ainda a uma mulher que
atuou como auxiliadora de
seu esposo e abençoou a
obra missionária: Priscila
(Saudai a Prisca e a Áqüila,
meus cooperadores em Cris-
to Jesus, os quais pela minha
vida expuseram as suas ca-
beças; o que não só eu lhes
agradeço, mas também todas

as igrejas dos gentios.)
Amadas irmãs, minha ora-

ção é que possamos apren-
der com essas mulheres a
dispor de nossas vidas para
a grande obra do coração de
Deus: Missões. Quer seja
como coadjuvantes, quer seja
como protagonistas, quer seja
para ganhar uma alma, quer
seja para ganhar dezenas,
centenas ou milhares. Quer
seja em lugares longínquos
quer seja com o nosso
visinho. Não nos cabe decidir
onde será ou para quem será,
só nos cabe exercitar a fé de
Isaias e responder (Depois
disto ouvi a voz do Senhor,
que dizia: A quem enviarei, e
quem irá por nós? Então dis-
se eu: Eis-me aqui, envia-me
a mim. – Isaias 6:8).

1 Por: Maria Genaina de
Almeida Ribeiro Reder. Mem-
bro da Igreja Batista Bíblica de
Vila São Jorge em Guarulhos.
Diretora escolar e Professora
universitária. E-mail:
ereder@uol.com.br

40 Anos, 4 Pastores

Maria Genaína

Pastores: Renato, Walace, Adilson e Amadeu

Pr. Renato e Família
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Nos dias 15 a 18 de junho
último, a cidade de Igarapava
SP foi “bombardeada” pela
pregação do Evangelho, atra-
vés do PROEFE - Projeto
Evangelístico em Feriados.

A JIBE - Juventude da Igre-
ja Batista Esperança de São
Paulo, capital criou o PROEFE
com o objetivo de visitar anu-
almente uma cidade onde
uma igreja batista fundame-
ntalista está sendo implanta-
da, para realizar um trabalho
de impacto evangelístico em
um final de semana prolon-
gado. Este ano, a cidade es-
colhida foi Igarapava, onde
trabalha o Pr Leonilson Perei-
ra Leite, missionário enviado
pela IBI de Franca SP, através
da AMI.

A caravana composta de
43 jovens, trabalhou intensa-
mente realizando evange-
lismo pessoal de casa em
casa, EBF, projetando o filme

Desde o ano passado, ouvimos diaria
mente notícias sobre a corrupção no

governo. Cada semana e com freqüência
surgem fatos novos. Tenho orado para que
Deus permita a revelação de  propinas, des-
vios financeiros, pois há tantos  destinatári-
os carentes na área da Saúde, Trabalho,
Educação e Assistência Social. Contudo, o
contexto em nossa volta leva-nos a outras
reflexões:

- A corrupção é limitada apenas aos polí-
ticos?

- O poder corrompe apenas pessoas in-
fluentes?

- É possível manter uma vida santa, um ca-
ráter íntegro, quando todos em volta se sujam?

- Se a resposta é positiva, como fazer para
dar um bom testemunho? Como manter a
confiança daqueles que convivem com a gen-
te: colegas e supervisores?  Quais atitudes
podemos desenvolver para não sermos cor-
rompidos e conformados diante da pressão
dos amigos e colegas de trabalho?

Veja no livro de Daniel, capítulo 6,   as mar-
cas de um homem integro.  Percebemos um
homem de caráter cercado de canalhas, uma
pessoa  de padrão, no meio da podridão, uma
luz, um testemunho brilhante nas trevas. O
imperador Dario estava cogitando nomeá-lo
presidente de 120 governadores porque ele
tinha o perfil integro:

1. Um homem excelente -  v. 3.
A tradução NVI diz que ele possuía gran-

des qualidades. Os cristãos deveriam esfor-
çar-se para serem pessoas agradáveis, cor-
diais, eficientes, recomendáveis, educadas,
solidárias, altruístas. É muito fácil colocar
uma “máscara”, uma fachada  no trabalho e
mostrar uma atitude boa que na verdade não
se tem.

- Meu superior irá perceber minha ati-
tude?  Os superiores percebem, a maior difi-
culdade será da parte dos colegas, eles se
sentem incomodados, ameaçados, às vezes
são preguiçosos e ciumentos.

- Várias passagens na epístola a Tito
falam de um cristianismo ativo, pró-ativo, em-
pregados cordiais, não respondões, dignos
de confiança, não fazem apenas o básico;
mas  tomam iniciativas, fazem  além do que
se espera delas.

2. Um homem fiel – v.4
A palavra “fiel” muitas vezes é usada para

referir-se a  adeptos de uma  igreja, ou torce-
dores de um certo time. O texto não está fa-
lando de fidelidade com relação ao culto.
Estão investigando a vida de um servidor
público.

Aplicando ao contexto atual, você é
confiável? A empresa pode confiar-lhe uma
conta para despesas, um carro, materiais do
escritório?  Alguém assim, de espírito verda-
deiro é uma excelente arma evangélica. Há
pessoas fascinadas por Cristo porque viram
esta qualidade numa igreja ou numa pes-
soa. Alguém de confiança é um magnetis-
mo. Como disse Kent Hughes:  A integrida-
de será como uma bebida gelada no secular
deserto da mentira.

Contudo, armaram uma conspiração,
uma armadilha para o Daniel. Quanto tempo
demorou, não sabemos. Imagine o chefe
chamando os assessores: quero a ficha des-
se homem, grampeiem o telefone, inclusive
o celular, quero saber com quem ele fala,
abram a caixa postal eletrônica, rastreiem as
contas bancárias. Quero um Plantão 24 ho-
ras observando o movimento na casa desse
homem!

É incrível! Não encontraram absolutamen-
te nada que incriminasse, nada que fosse
digno de censura, nenhum caixa dois, ne-
nhuma nota fiscal adulterada, nenhuma pro-
pina, nenhum objeto da empresa em poder
do tal funcionário.

Esperamos dos servidores públicos,  de-
dicação e envolvimento. Ficamos indignados
quando ao invés de somarem, subtraem, ti-
rando o que não lhes pertence dos cofres
públicos. Contudo, que tipo de servidor do
reino de Deus eu sou? Tomo iniciativa? Con-
tribuo? Será que nesse particular, somos
como crianças, que precisam ser lembradas
da responsabilidade de separar a primeira
parte e adorar ao Senhor? Compartilho dons
e recursos?  Vivo para servir  ou vivo para
sugar?

3. Um homem de oração  - v. 10.
Ele se ajoelhava diante de Deus três ve-

zes ao dia, todos os dias, todos os anos. Lem-
bra-se? Uma das principais autoridades do
país, e ainda assim mantinha regularmente
sua comunhão com Deus. Observe que as
janelas estavam abertas, ele não as abriu
intencionalmente para que os outros ficas-
sem impressionados. Outra coisa, o texto não
é um mandamento para orarmos três vezes
ao dia e cumprirmos, assim,  nossa obriga-
ção. É um texto narrativo, era a experiência do
próprio Daniel. A Bíblia não nos obriga a orar
em horários estabelecidos. Deus nos cha-
ma para andar em Sua presença. Orai sem
cessar, conexão, on-line com o Pai, algo
prazeroso, corremos para o Senhor como um
filho corre para os braços do pai quando o
avista voltando para casa.

Como está seu tempo com o Senhor? O
que é preciso para você cair de joelhos? Uma
tragédia? Uma emergência? Ah! mas  sou
muito ocupado! Mais ocupado do que o mi-
nistro Daniel?

Ele estava correndo risco de morte, mas
sua fonte de forças era por meio da oração.
Incrível!  Ele não estava correndo para Deus
porque o momento era de sufoco, era um há-
bito.

Por que não orou de janela fechada, onde
não pudesse ser visto?

Resposta: Ele estava disposto a fazer o
que era certo mesmo que sofresse um casti-
go. Qual a força deste homem? Um cami-
nhar constante com Deus.

Já que não conseguiram apanhar o Daniel,
tentaram atiçar a vaidade do rei. Imagine a
cena dos bajuladores aqui no 6-9. Inicialmen-
te conseguiram sucesso pois o rei assinou o
documento. Rei, vossa majestade estará na
mídia, na boca do povo, prestígio de papa, um
semideus, afinal quem é maior do que sua
Alteza, rei dos reis? O imperador dos Medos e
dos Persas!  Os decretos eram sancionados,
assinados pelo rei e eram irrevogáveis: A imu-
tável lei dos medos e dos persas.

Qual foi a nova lei? V. 7  - É proibido pedir
qualquer coisa a qualquer deus e a qualquer
homem pelo espaço de 30 dias. Castigo: cova
dos leões.

Poderia ter sido outra lei? Claro!
- É proibido ler a Bíblia por trinta dias.
- É proibido se reunirem para adorarem

a Deus.
-      É proibido dar o dízimo ou qualquer

contribuição para serviços religiosos.
E agora Daniel? E agora José? O rei per-

cebeu a besteira que fez e tentou de tudo para
tirar o Daniel da condenação, ligou para Mi-
nistro da Justiça, para o STF... Não conse-
guiu sequer um hábeas corpus. O nosso
amigo foi parar na cova dos leões. Continue
lendo a Bíblia e ficará surpreso, durante a
noite os leões ficaram de boca fechada, se-
quer tocaram em Daniel. O rei passou a noite
ansioso e de manhã bem cedo correu para o
local,  constatou que o seu assessor estava
vivo. Um acontecimento extraordinário!  Man-
dou retirá-lo e ordenou que os conspirado-
res fossem lançados na mesma cova.  Ime-
diatamente foram devorados pelas feras fa-
mintas. Punição e tanta! Não foi meramente
cassar o mandato! Outro decreto surgiu exal-
tando ao Deus criador que liberta pessoas
inocentes.

U m  h o m e m  c o m p r o m e t i d o  c o m
Deus, leal às suas convicções faz toda
a diferença em seu meio.  Esta é uma
responsabi l idade da  Igreja:  oferecer
homens e mulheres íntegros para in-
f l uenc ia rem,  i l um ina rem e  sa lga rem
todos os segmentos sociais, inclusive
a polít ica.

• Talvez você esteja pensando: Daniel foi
um homem especial, alguém dotado de qua-
lidades inatas, é um modelo muito longe de
mim. Saiba que Jesus veio para transformar
a sua vida.

• O que estou permitindo acontecer na mi-
nha vida que me impede de ser totalmente
como Deus deseja?

• Como e quando irei encarar esse pro-
blema  e começar com o processo de mu-
dança?

• Não há força em nós mesmos, mas o
poder de Deus está à disposição a fim de
nos habilitar para toda  boa obra.

Santo ou Sujo?

Jesus, teatro, cultos
ao ar livre, atendi-
mento social com
médicos, dentistas,
fonoaudiólogos, en-
fermeiros e outros
profissionais qualifi-
cados. Ainda tiveram
oportunidade de fazer
um trabalho especial
em um centro de re-
cuperação de depen-
dentes químicos.

PROEFE em Igarapava

Muito já foi escrito sobre o assunto. É um
tema inesgotável.. Há sempre o que falar e
escrever sobre o papel do pai. A Palavra de
Deus aborda fartamente a matéria. Daí ser o
mesmo inesgotável.

Escrever sobre pai me abençoa. A vida do
meu pai muito me edificou. Seu testemunho foi
marcante à minha fé. Exatamente há vinte anos
ele nos deixou e “foi habitar com o Senhor”. Até
hoje, creiam, sinto sua falta. Entrei nos ses-
senta anos  e  lamento a ausência  do melhor
amigo que tive na vida, humanamente falando.

Comento com minha esposa que são
muitos os momentos que olho para o telefone
e sinto vontade de ouvi-lo do outro lado da
linha.Somente para dizer o quanto eu o amo.
Quão grato sou a Deus por sua vida, testemu-
nho e caráter. Uma preciosa “ovelha”, após
uma mensagem em que fiz referência ao meu
pai, disse-me à porta: “Conheço ‘pais coru-
jas’, mas o pastor é um filho coruja”. Estava
certa, pois mesmo quando “painho”(expressão
terna usada pelos baianos) ainda estava en-
tre nós, eu me referia a ele com muito amor e
gratidão por ajudar-me - pela vida que levava
diante de Deus - a ver Jesus Cristo em sua
existência. Meu pai foi uma bênção. O poeta
popular escreveu -  homenageando o pai – o
seguinte verso: “Naquela mesa está faltando
ele e a saudade dele está doendo em mim”.
Peço licença ao poeta para parafraseá-lo di-
zendo; “Na minha vida está faltando ele e a
saudade dele está doendo em mim”. E como
dói, mesmo depois de vinte anos.

Portanto escrever sobre pai me abençoa.
Vejamos o assunto à luz da Bíblia. Aliás, coisa
que sempre meu pai buscou na minha
criação,foi inculcar no meu coração o temor
ao Deus Altíssimo.

1. SER PAI é cumprir a ordem do Senhor
aos salvos: “Sê tu uma bênção”  (Gn.12:2).
Uma belíssima definição de BÊNÇÃO é “ser
um meio de felicidade”. Logo, diante de tão
preciosa definição, TODO PAI DEVE SER UM
MEIO DE FELICIDADE AOS SEUS FILHOS.

2. SER PAI  é, amorosamente e ternamen-
te, passar as verdades bíblicas aos filhos, fa-
lando delas assentado em tua casa e andan-
do pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-
te (Dt 6:7).Neste verso fica claro o ensino para
o culto doméstico e a presença do pai na vida
dos filhos, orando e ensinando a Palavra. Não
será um presente que muito custou ao bolso
que marcará a vida do filho. Serão os momen-
tos em que o pai se deu que marcarão para o
resto da vida. Meu pai era um homem pobre.
Para manter a família batalhava durante o dia
no Moinho Paulista. À noite, lá ia ele vender
chocolates no Cine Avenida (Santos-SP). Mes-
mo com dois empregos ainda tinha tempo
para os filhos.Lembro-me, com muita sauda-
de, quando chegava cansado em casa após a
lida no Moinho. Eu logo dizia que queria jogar
botão (futebol de mesa). Ele, mesmo extenu-
ado, dobrava os joelhos e jogava comigo. Não
sei porque eu sempre o vencia. E ele gostava
de me ver feliz por vencê-lo. Que saudade do
meu “querido velho”, que saudade! Muito
aprendi de Cristo em sua vida, ouvindo-o e
testemunhando a presença do Senhor no seu
cotidiano.

3. SER PAI é ser amigo dos filhos. Estar
presente nos momentos que mais
carecem.Um exemplo negativo é o pai
ausente.Não sabe o que se passa dentro de
casa.Não participa.Não dialoga e nem se in-
teressa pelos problemas dos filhos. Empurra
tudo para a mãe. Temos  um clássico exem-

Ser Pai
plo na Bíblia. O serviço foi mais importante
que o filho. Está escrito: “Tendo crescido o
menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que
estava com os segadores.Disse a seu pai:Ai
minha cabeça! Este disse ao seu moço:Leva-
o a sua mãe. Ele o tomou , e o levou a sua
mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até
ao meio-dia, e morreu” (2 Rs.4:18 a 20).

Deveria tal pai,diante do problema do me-
nino, ele mesmo se interessar em acudir o
filho.Achou mais cômodo mandar que o le-
vassem à mãe. Não lhe parecia caso
grave.Mais importante era o trabalho.O filho
estava tão somente morrendo.

Assim é hoje em muitos lares. Filhos fa-
zendo de tudo para chamar a atenção do
pai.Gritam,através de certas atitudes
comportamentais – em casa ou fora da
mesma:’Estou aqui’. O barulho do mercado
de trabalho ensurdece muitos pais.Não ou-
vem. Entregam o assunto à mãe.Não sabem
que o maior super-herói do filho é ele, o pai.
Ignoram que,se não dialogarem com os filhos,
eles vão procurar outros ouvidos. Alguém,com
certeza, os adotará. Pense nisso,você que é
pai.

Reconheço que não fui para os meus fi-
lhos o que meu pai foi para mim. Falhei em
muitas áreas.Gostaria de voltar no tempo para
curti-los mais. Quase não percebi que esta-
vam crescendo.Poderia ter gastado mais tem-
po com eles. Brincado mais. Tivemos os nos-
sos bons momentos.Poderiam ter sido me-
lhores e mais freqüentes.Com todas estas li-
mitações, todavia, sabia que era necessário
ouvi-los e compreendê-los. Sou grato ao Se-
nhor pela sua misericórdia, pois, como João,
posso dizer que “não tenho maior alegria do
que esta,a de ouvir que meus filhos andam
na verdade” (3Jo.4).

Quando penso que poderia ter aproveita-
do mais com eles, é que me dou conta de que
perdi bons momentos que não poderão ser
recuperados.Hoje estão casados e,como diz
o velho ditado, “casamento começa com dois
e acaba com dois”. Dentro daquela casa ,
outrora movimentada com a presença dos fi-
lhos e amigos, agora somente a esposa e eu
lembrando cenas e fatos de um passado que...
parece que foi ontem. Cresceram,tão somen-
te cresceram. Pai, curta seus filhos.Tudo pas-
sa rápido e nós voamos,como já dizia o
salmista.A casa ficará grande.Quartos
vazios.Alguns objetos e fotos que ficaram no
“ninho” parecem murmurar em nossos ouvi-
dos: CRESCEMOS!!!.

Assim sendo, querido pai, aproveite seus
filhos. Saia com eles.Tomem sorvetes
juntos.Conversem. Seus filhos não precisam
de finíssimos presentes.Eles precisam de
você, o melhor presente que terão.Sempre
serão lembrados estes momentos que pas-
saram juntos. Inesquecíveis a eles e a nós.
Isso é SER PAI. Nada mais consolador do que
ouvir, já com a “amendoeira branca”, eles afir-
marem: Meu Pai, você foi uma bênção na mi-
nha vida.Um verdadeiro amigo.Um autêntico
servo de Deus.Quando meu pai era vivo eu
sempre fiz questão de dizer-lhe o quanto eu o
amava e o quanto ele foi uma preciosidade à
minha vida. Quando ele “voou” para o céu,
naquela tarde chuvosa em Santos, diante dos
meus queridos que choravam sua partida, fiz
questão de escrever na lápide do seu túmulo:

JOSÉ INFANTE, UM SERVO DE DEUS! E é o
que exatamente foi.Que sejamos vistos por
nossos filhos como SERVOS DE DEUS! SER
PAI , é tão somente ser UM SERVO DE DEUS.

Pr. José Infante Júnior

Até mesmo os momentos
de recreação foram aprovei-
tados para a evangelização e
centenas de pessoas foram
impactadas pelo testemunho
dos jovens e pela Palavra de
Deus.

O Pr Leonilson e os ir-
mãos da Igreja em Igarapava,
além de muita gratidão pela
equipe, terão muito trabalho
para cuidar dos frutos colhi-
dos, além de regar as semen-
tes que foram plantadas.

A Igreja Batista Esperança,
fundada em 1989 pelo missi-
onário Marvin Fray e liderada
pelo pastor Sérgio de Moura
está crescendo e já iniciou no
ano 2000, sob a liderança do
Pr Alceu Olívio Ferreira a Igreja
Batista Esperança Tatuapé
que já conta com 120 partici-
pantes.

Veja mais fotos do traba-
lho em Igarapava no site
www.jibe.blogger.com.br ou no
site da igreja: www.ibe.org.br.

PROEFE em atividade
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TELEGRÁFICAS
APOCALIPSE
Durante o XVIII Congresso

Batista Bíblico realizado em São
Sebastião SP, o Pr Florisvaldo
dos Santos Xavier apresentou o
seu livro “Comentário
Escatológico do Livro de
Apocalipse”, edição do autor.
Florisvaldo é pastor das Igrejas
Batistas Bíblicas em Mata de
São João e Salvador BA. Baiano,

natural da antiga Usina Paranaguá, Distrito de
Terra Nova, é casado com Iraci Cabral Xavier, com
quem teve três filhos e já foi abençoado com três
netos. Para contatos e pedidos do livro: Rua Vila
Lobos, 137-E 1º andar, Campinas de Pirajá - CEP
40.280-370 Salvador BA, telefone (71) 3252-0288

DE VOLTA AO BRASIL
Desde janeiro de 2006, o missionário Paulo

Pritchard está de volta ao Brasil e reassumiu a
liderança da Igreja Batista Independente em
Jardinópolis SP da qual foi fundador e estava sem
pastor. O trabalho voltou a crescer e o povo está
estimulado. A partir do mês de junho, a igreja
reativou os 13 projetos missionários que esta-
vam parados. O telefone do pastor Paulo é (16)
3252-0288

IGREJA DA FÉ
Desde 1975 a Igreja Batista Regular da Fé

em Mossoró RN, sob a liderança do Pr Rinaldo
Bezerra da Silva tem atuado com um ministério
crescente e vibrante mantendo diversas congre-
gações: Liberdade I, Vingt Rosado e Alto da Con-
ceição, além da IBR da Fé em Icapuí - CE.

PRÉDIO PRÓPRIO

Missionários aos Judeus
O Pr Alexandre B. Dutra, missionário en-

tre os judeus em São Paulo esteve com sua
família durante o mês de julho visitando as
igrejas batistas fundamentalistas na região
Nordeste do Estado de São Paulo.

Pastores
Pastores da região Nordeste do Estado

de São Paulo se fizeram presentes no Retiro
de Pastores realizado no Recanto Areté em
Franca SP no período de 10 a 14 de julho
último.Em breve será realizado o próximo.

Pregação Expositiva
O curso sobre Pregação Expositiva reali-

zado em Olímpia SP, na Igreja Batista Regu-
lar sob a direção do Pr. Mark A. Swedberg nos
dias 17 a 21 de julho, reuniu participantes do
estado de São Paulo e Minas Gerais.

Alemães
O missionário Ricardo de Oliveira Leite, que

está implantando uma igreja em Ponta Porã-
MS, recebeu no mês de maio último, uma equi-
pe de voluntários que vieram da Alemanha para
ajudar no evangelismo, trabalho com crianças,
reforma do salão de cultos e construção de uma
calçada. Foram dias abençoados. Logo depois
a mesma equipe foi para Dorados onde ajuda-
ram no orfanato IAME.

Família
Dias 21 a 23 de julho, a Segunda Igreja

Batista Independente em Ribeirão Preto SP,
liderada pelo Pr Wagner Barros, realizou a
conferência sobre a família. O preletor foi o
Pr Carlos A Moraes.

Cuiabá MT
Dias 22 e 23 de julho a Igreja Batista Fun-

damental em Cuiabá- MT realizou conferên-
cias em comemoração a mais um ano de fun-
dação. O pregador foi o Pr Lorival Pedroso da
Silva da IBI de Orlândia SP.

Missões
A nova igreja que está sendo implantada

em Cândia SP, como congregação da Igreja
Batista Boas Novas, de Sales Oliveira SP, reali-
zou sua primeira conferência missionária para
implantação da Promessa de Fé para Missões.
O preletor foi o Pr Carlos A Moraes, Diretor de
Missões da AMI.

Novo Projeto
O Pr. Almir Nunes está visitando as igre-

jas que tem desejo de apóiá-lo na implanta-
ção de igrejas. Para contatos; telefones (16)
3662-6924 e 9169-4236.

namento para Plantadores de Igrejas e Missões
Transculturais.  O projeto, que deverá funcionar
na Chácara Moriá em Campinas, conta com o
apoio de pastores, líderes denominacionais e di-
retores de agências missionárias. Contatos por

e-mail: aapavan@ig.com.br ou
pr.pavan@bol.com.br, Caixa Postal 693

CEP 13.001-970 Campinas SP.

PROJETO JABOTICABAL
O Pr Daniel

Sousa e sua espo-
sa Vanessa, missi-
onários em
Jaboticabal, ainda
em fase de levan-
tamento do susten-
to, continuam com
o trabalho de
evangelismo e
discipulado com
diversos novos ir-

mãos, alguns já a caminho do batismo. Pessoas
estão se convertendo e os trabalhos regulares
terão início assim que houver um bom grupo con-
gregando. Continuem orando por este trabalho de
implantação de novas igrejas. Para contatos com
o missionário, comunicamos aqui seus novos te-
lefones: (16) 9102-5507 e (16) 3204-3340.

NOVO CD
O irmão

Ivanildo Tenório
já lançou três
CDs com músi-
cas tradicionais
conhecidas das
igrejas. O seu
terceiro traba-
lho é o CD “Mai-
or é Ele” que
tem 13 faixas.
Entre outras, a
seleção inclui as seguintes músicas inéditas: Tu
és! (Míriam Silva), Onde está o amor? ((Elizur So-
ares), Amor Singular (Luis Teixeira) e Eclipse do
Amor (Ailton Magalhães). Contatos e pedidos, e-
mail: ivanildo.tenório@bol.com.br, telefones (71)
320-0389; 306-2621 e 9116-1125.

(Foto : Capa do CD)

39 ANOS
A Igreja Batista Independente em Orlândia aca-

ba de comemorar seu trigésimo nono aniversário
de fundação. A data ficou marcada pela realiza-
ção de uma série de conferências nos dias 12 a
16 de julho com o Pr. Inácio Neves Cereja, missi-
onário pela AMI em Castanhal PA. A igreja em
Orlândia é liderada pelo Pr Lorival Pedroso da Sil-
va.

IBBC - 28 ANO
O Instituto Batista Bíblico de Campinas com-

pletou 28 anos servindo as igrejas de Campinas e
região. Atualmente a escola conta com 21 alunos e
17 cursando Aconselhamento Bíblico. A Diretoria é
composta pelos pastores: Natal Losnach, Cláudio
da Cruz, Marcelo Silva e Alexandre da Silva.

A Igreja Batista Boas Novas em Fátima do Sul,
que está sendo implantada pelo missionário Ge-
raldo M. Pupin, realizou uma série de conferênci-
as em comemoração ao seu quarto aniversário
de fundação, nos dias 24 e 25 de junho. O prega-
dor foi o Pr. Ricardo de Oliveira Leite, de Ponta
Porã MS. Também participaram irmãos da I.B.C.
de Dourados MS. O motivo maior de gratidão por
parte do missionário que está implantando a igre-
ja foi o fato de terem inaugurado, durante as con-
ferências, o prédio próprio, ainda que provisório,
para as reuniões da nova igreja.

CTBI
O Pr Álvaro Augusto Pavan, pastor auxiliar da

Igreja Batista Bíblica do Centro de Campinas, está
na liderança da implantação do Centro de Trei-

5 Perspectivas
Sobre a Santificação

Editor: Stanley
Gundry

Editora Vida
www.editoravida.com.br
De maneira geral, os
cristãos reconhecem
a necessidade de vi-
ver de forma santa e
consagrada. Discor-
dam, porém sobre o
que é santificação e
como ela pode ser
obtida. Este l ivro
apresenta a pers-
pectiva através de 5
autores.

Como pode um
Deus de amor

mandar pessoas
para o inferno?

John Benton
Editora Fiel

www.editorafiel.com.br
Existe mesmo um in-
ferno para onde vão
os pecadores impe-
nitentes depois da
morte? Se existe,
como pode um Deus
de amor mandar
pessoas para lá? O
pastor inglês John
Benton apresenta
claramente o que a
Bíblia diz.

Ética é o
melhor negócio
John C. Maxwell
Editora Mundo

Cristão
www.mundocristao.com.br
Uma frase é capaz
de sintetizar o que
este livro ensina: “Tra-
te as pessoas como
gostaria de ser trata-
do”. Você vai ler de
um só fôlego essa
mensagem inspirada
desse grande autor.

O Nascimento
Tim LaHaye

Jerry B. Jenkins
Editora Hagnos e

United Press
www.hagnos.com.br
O nascimento é o
primeiro livro na con-
tagem regressiva
para o arrebatamen-
to. Os 12 primeiros
livros da série Dei-
xados para trás,
abrangem essa sé-
rie de ficção. Ficção
baseada em profe-
cias reais.

Um vazio do
tamanho de Deus

Dr. Fábio Ikedo
Abba Press

www.abbapress.com.br
Dr. Ikedo é médico
reumatologista, e um
cientista que traz va-
liosas informações
que oferecem alicer-
ces para a fé em
Deus e sua mensa-
gem libertadora. Vale
a pena colocar este
livreto nas mãos de
pessoas que você
quer ver salvas.

Pureza Intelectual
Joe Jordan

Actual Edições
www.chamada.com.br

Uma das maiores ba-
talhas hoje em dia é a
luta pela pureza inte-
lectual. Infelizmente,
muitos têm fracasso
nessa batalha porque
permitiram que sua
mente fosse poluída
pelas influências que
operam neste mundo.
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A colunista é formada em teologia pelo I.B.M.,
membro da Igreja Batista Bíblica de Vila Brasilina - São Paulo - SP

Já está confirmado o período em que
acontecerá o III Congresso Missioná-

rio Batista Fundamentalista a ser realizado
pela AMI - Associação Missionária Indepen-
dente. Devido à aprovação quase unânime
dos participantes de 2005, decidiu-se que
em 2007 será de novo no Hotel Majestic em
Águas de Lindóia SP.

Tu me farás ver os ca
minhos da vida; na

tua presença há plenitude
de alegria, na tua destra
del ic ias perpetuamente.
Salmos 16:11

Cada pessoa trilha em
sua vida um caminho, nos-
so viver diário é como um
caminho e ao lado dele ve-
mos muitas coisas, pode-
mos deixar também outras,
podemos durante a nossa
caminhada deixar marcas,
tropeçar em pedras, mas
podemos também plantar
coisas importantes que
serão colhidas por outros
ou por nós mesmos no fu-
turo.

Vamos pensar no que
estamos plantando no nos-
so viver e o que poderemos
colher durante a nossa
vida, pois cada uma de nós
um dia estará perante o
Senhor e o que vamos en-
tregar a Ele?

Podemos imaginar que
colhamos rosas , que são
flores maravilhosas, chei-
as de mistérios, e perfume,
e como na vida as rosas
alem de belas tem também
os seus espinhos, quando
vamos colher as rosas, de-
vemos tomar cuidado para
não machucar as nossas
mãos, assim é também na
caminhada da vida, para
colher rosas precisamos
muitas vezes nos machu-
car nos espinhos.

Para colher rosas boni-
tas e perfeitas, antes de
tudo precisamos do solo
certo para o plantio, as ro-
sas precisam de solo argi-
loso com boa drenagem,
as rosas precisam de sol,
e também de regas e po-
das.

Existem vários tipos de

Paulo R. de Arruda, Pastor; advogado pós graduado em DPC; com MBA Team Management pela FGV.

Isto poderia muito bem ser
uma piada, mas é mais sé-

rio do que se imagina. E foi por
isso que me chamou atenção a
história que agora passo a rela-
tar: Aconteceu na Câmara Munici-
pal da cidade de uma grande ca-
pital. Os Edis, ao discutirem uma
matéria que regulamentaria a
venda de alimentação nas ruas,
se viram diante de um impasse:
“Pastel, é salgado ou fritura?”.
Cada um defendia o seu ponto de
vista com muito ardor e, após al-
gumas horas sem chegar a ne-
nhuma conclusão, resolveram se
valer de um “Perito” no assunto.
Alguém lembrou que ali próximo
tinha uma pastelaria e era de
bom tamanho chamar o dono da
pastelaria para que esse pudes-
se dirimir aquela tremenda dúvi-
da. Assim o fizeram. Trouxeram o
dono da pastelaria. Só não con-
tavam com um detalhe: o cidadão
era um chinês, recém-chegado
ao Brasil, e que ficou apavorado
diante daquele interrogatório,

imaginando que estivesse sendo
acusado de cometer algum crime
ou coisa parecida e que por isso
seria deportado. Depois de muita
tentativa o chinês acabou enten-
dendo que se tratava de algum pro-
blema sobre pastel, isso ele co-
nhecia muito bem, mas não soube
dizer se  o pastel era salgado ou
fritura, até porque não entendia o
significado dessas palavras. Libe-
raram o pobre do chinês. Foi ai que
outro lembrou da tia que serve os
cafezinhos, a copeira da Câmara.
Ela com certeza poderia por fim a
tal dúvida. Ao chegar, lhe foi feita a
indagação: - “Tia. Pastel, é salga-
do ou fritura?”. Ao que, ela calma-
mente respondeu: - “Depende do
que o senhor quer que seja”. A ses-
são foi encerrada e a dúvida per-
maneceu.

A revista Veja, edição de nº.
1964, de 12 de julho do corrente
ano, trouxe uma matéria cujo título
era “Os novos pastores” (págs. 76
a 85). A matéria expõe, entre ou-
tros assuntos, o crescimento verti-

ginoso dos evangélicos no Brasil.
Segundo estudo feito pela Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV), coorde-
nado pelo economista Marcelo
Néri, de 2000, ano do último cen-
so, a 2003, o número de evangéli-
cos brasileiros passou de 15%
para quase 18% da população.
Sendo que no início dos anos 90,
esse percentual era de apenas 9%.
O fato desse crescimento quanti-
tativo dos “evangélicos” não reflete
necessariamente que esteja ha-
vendo um crescimento qualitativo,
muito pelo contrário, e a própria
reportagem da citada revista mos-
tra a forma degenerativa de como
isso vem ocorrendo, até de forma
empolgante pelos chamados “pas-
tores shows” que tem se especi-
alizado em atrair incautos fiéis para
os seus quadros, utilizando-se de
métodos como a auto-ajuda e o
oferecimento de uma felicidade to-
tal e prosperidade aqui e agora. E
no que diz respeito a sofrimento,
absolutamente nada.

Ensinamentos como estes con-

trariam as palavras do Nosso Se-
nhor Jesus Cristo: “No mundo
tereis aflições, mas tende bom
ânimo, eu venci o mundo.”  (João
16:33) E o próprio Jesus não foi
exceção. Com efeito Ele é desig-
nado como “... o mais rejeitado
entre os homens; homem de do-
res e que sabe o que é padecer; e
como um de quem os homens es-
condem o rosto, era desprezado,
e dele não fizemos caso. Certa-
mente Ele tomou sobre si as nos-
sas enfermidades, e as nossas
dores levou sobre si; e nós o re-
putávamos por aflito, ferido de
Deus, e oprimido.” (Isaías 53:3,4).

É por isso que contei a histó-
ria do pastel, onde os legislado-
res daquela Câmara tem tido difi-
culdade em definir se é salgado
ou f r i tu ra .  Semelhantemente ,
muitas pessoas tem tido dificul-
dade em encontrar a Cristo ver-
dadeiramente, face a um barate-
amento da Palavra da Salvação,
e numa gritante confusão no meio
do nome de tantas igrejas, as

mais absurdas possíveis, como
a “Bola de Neve Church”, citada
na matéria, quando então os in-
crédulos acabam fazendo um
nivelamento por baixo. No entan-
to, é bom lembrarmos que há
pastores,  homens segundo o
coração de Deus, servos fiéis e
que pastoreiam o rebanho do
SENHOR com muito amor e de-
dicação; e “pastores”, verdadei-
ros mercenários e negociantes
da fé dos ignorantes espirituais;
igrejas, congregação de salvos
que adoram e servem ao SE-
NHOR; e “igrejas”, locais de en-
tretenimento da fé e de se falar o
que o povo quer ouvir; que há a
Igreja de Filadélfia, do amor fra-
ternal, símbolo de um verdadei-
ro cristianismo que aguarda an-
siosa a volta do Senhor Jesus; e
a  Ig re ja  de Laod icé ia ,  da
apostas ia ,  s ímbolo  de
corrupção, modismos e de todas
estas  ex t ravagânc ias  ex t ra-
bíblicas. Onde e com quem você
está?

Onde e com quem você está?

rosas,  as cores são varia-
das, receber um ramalhete
de rosas ou mesmo uma  é
algo muito bonito e todas as
pessoas gostam, cada rosa
tem o seu significado e o
perfume é algo também a
ser notado.

No nosso caminhar espi-
ritual precisamos preparar o
solo para plantar sentimen-
tos que serão cultivados e
colhidos durante a caminha-
da, estes sentimentos deve-
rão ser benção para os que
fizerem parte de nossa vida.

Como então colher rosas
maravilhosas em nosso ca-
minho:

01) Preparando o solo  –
Isaias 64:08

O solo deve ser argiloso,
maleável, somos o barro e
Deus é o oleiro, Ele quer
moldar nossas vidas, Deus
tem o poder de quebrar va-
sos duros e reconstruir, mas
isto deixará marcas, será
mais difícil para nós, preci-
samos ser solo fértil, deixar
a Palavra  plantada brotar.

Deus quer cult ivar em
nossas vidas rosas maravi-
lhosas, devemos então ser
barro maleável para ser mol-
dado.

02) Regando – João 4: 10
e 11

Toda planta precisa de
água para crescer, assim
nossa  vida cristã também,
todos os dias necessitamos
da água viva que é Jesus ,
sem esta água  nada vai
acontecer,todos os dias pre-
cisamos buscar a presença
de Jesus

Quem crê em mim, como
diz a Escritura, rios de água
viva correrão do seu ventre.
João 7:38

Estes rios só brotarão de
vidas que buscam Jesus,

sem esta água nenhuma
rosa nascerá em nosso ca-
minhar.

03) Sendo podados  –
João 15:01 e 02

Podemos procurar ter um
solo maleável, as regas sen-
do feitas a cada dia, mas
sem a poda do jardineiro as
rosas não serão bonitas,
Deus nosso jardineiro sabe
quando e o que deve podar
em nossas vidas.

Várias coisas precisam
ser tiradas, e quando Deus
usa sua tesoura sentimos
dor e ficamos feios, mas de-
pois a rosa será forte e per-
feita.

O que Deus precisa po-
dar em nossa vida?

O orgulho, o egoísmo, o
ego, a mentira, a inveja...

Depois destas  etapas
cumpridas, poderemos en-
tão começar a colher rosas
em nosso caminho , cada
rosa tem um significado e
precisamos colher um pou-
co de cada côr para formar-
mos lindos ramalhetes que
enfeitarão vidas e poderão
ser entregues ao nosso Sal-
vador quando nos céus che-
garmos.

Precisamos da rosa bran-
ca que nos lembra a paz, da
rosa amarela que nos traz
alegria, da rosa vermelha do
amor e adoração, e a cor de
rosa que demonstra nossa
gratidão.

Jesus é a Rosa de Saron,
precisamos tão somente
aceitá-lo como  Senhor e
Salvador, e no nosso cami-
nhar Ele nos ajudará a co-
lher as rosas , pois Jesus

 está a nossa espera, e
será maravilhoso poder en-
tregar a Ele um grande ra-
malhete de rosas perfuma-
das.

As Rosas do Caminho

De novo em
Águas de Lindóia

Os preletores e temas estão sendo
definidos e a data será 31 de julho a 2
de agosto. Reserve esse três dias em
sua agenda,  po is  es tamos esperando
grandes bênçãos.  Tão logo tenhamos
todas as definições as fichas de inscri-
ções serão enviadas às igrejas e pasto-
res.

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

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

A Nova Geração de
Folhetos Evangelísticos

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

Hotel Majestic
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O Hotel Fazenda Três
Poderes, em São

Sebast ião SP, hospedou

Todas as Igrejas Batistas Fundamentalistas da região metro
politana de São Paulo estão convocadas para um projeto

ousado: minar o PCC.
Precisamos reunir o maior número possível de pastores, líderes

e membros das igrejas, atendendo à convocação da Missão Rocha
Eterna, Ministério em Prisões. Os seus diretores e missionários
estarão apresentando a melhor estratégia para minar o PCC, o que
poderá resultar em uma vitória abrangente e duradoura.

É claro que não estamos falando de um combate contra o crime
organizado. Nós devemos amar os
presidiários e levar a todos eles a men-
sagem de salvação através da Palavra
de Deus. Nossas armas são espiritu-
ais (Efésios 6:10-20)

As conferências da Missão Rocha
Eterna serão realizadas nos dias 30 de
agosto a 6 de setembro de 2006 em
dois endereços. Dias 30 de agosto a 3
de setembro na Primeira Igreja Batista Bíblica em Cidade Ademar. Dias 3 a 6 de setembro na
Igreja Batista Esperança.

Diversos preletores e missionários estarão participando das programações e os partici-
pantes poderão receber todas as informações sobre os ministérios da Rocha Eterna.

Para obter maiores informações, falem com João Henrique ou Raquel pelo telefone (16)
3979-7867.

Há dez anos o MEP- Ministério de Esposas de Pasto-
res tem realizado um retiro especial para as espo-

sas de pastores a cada ano. Nos dias 16 a 18 de março de
2007, será realizado o Décimo Retiro de Esposas de Pasto-
res sob o tema “Mulher Graciosa”, baseado em Provérbios
11:16: “Mulher graciosa alcança honra, como os poderosos
adquirem riquezas”. A preletora será a irmã Juseli Ferreira
Santana.

O evento terá lugar na Estância Palavra da Vida, em
Atibaia SP, e o custo será de R$185,00. Entre em contato a
partir de agora e parcele os pagamentos. Peça maiores in-
formações com a irmã Carlinda Silva: fone/fax (11) 5041-
9137 ou 5533-6843. Os depósitos poderão ser feitos no
Banco Itaú, agência 2921, conta corrente 11.737-6 em nome
de Rosíris Ferreira e/ou Renny Snare. Outros telefones para
contatos: Miriam Peixoto de Sousa, secretária (11) 3605-
6186, e-mail: miriam_adonai@hotmail.com  e com Rosivane
Henríquez, presidente (11) 4049-4015.

Um número cada vez maior de cientistas, a maioria
deles não-cristãos, se opõe à evolução. O astrôno-

mo e matemático Sir Fred Hoyle diz: “O mundo científico foi
iludido e acabou crendo que a evolução fora provada. Nada
poderia estar mais longe da verdade”. O biólogo Michael
Denton, autor de Evolution: A Theory in Crisis [Evolução: Uma
Teoria em Crise], diz que a ciência desacreditou tão com-
pletamente o evolucionismo darwiniano que este deveria
ser descartado. O professor de matemática Wolfgang Smith
chama a evolução de “um mito metafísico... completamente
desprovido de aprovação científica...”

Colin Patterson, paleontólogo-chefe do Museu Britânico
de História Natural, confessou depois de mais de vinte anos
envolvido com o movimento evolucionista: “Nada havia que
eu realmente conhecesse sobre a evolução. É um choque
enorme descobrir-se enganado por tanto tempo”. Patterson
“começou a pedir a outros cientistas que lhe apresentas-
sem uma coisa de que tinham certeza sobre a evolução.”
Os biólogos do Museu Americano de História Natural em
Nova Iorque ficaram mudos. Diz Patterson:

Experimentei a pergunta com o pessoal da geologia do
Museu de Campo de História Natural, e a única resposta
que recebi foi o silêncio. Tentei obter resposta dos mem-
bros do Seminário de Morfologia Evolucionista na Universi-
dade de Chicago, um grupo prestigioso de evolucionistas,
e recebi de volta um longo silêncio, até que, por fim, uma
pessoa disse: “Eu sei uma coisa – não deveria ser ensina-
da no primeiro e segundo grau.”

A despeito disso, no caso Edwards versus Aguillard, 482
U.S. 578 (1978), a Suprema Corte americana decidiu que
era inconstitucional que as escolas ensinassem o
criacionismo lado a lado com o darwinismo como uma ou-
tra teoria de origens. Os evangélicos reclamam com justiça
por ver a evolução ensinada como fato nas escolas públi-
cas, mas ela também é ensinada como fato em escolas
católicas. Na revista The Catholic World Report, Stephen F.
Smith escreve: “Na escola arquidiocesana de Washington,
fomos ensinados que a teoria da evolução de Darwin era
tão verdadeira quanto o evangelho.” Michael Behe,
bioquímico, relembra seus dias em escolas católicas:

Fui ensinado... a vida... veio de Deus, e que... a principal
explicação científica de como Ele o fizera era a teoria
darwiniana da evolução. Eu não... via qualquer conflito com
o ensino da Igreja.

Minando o PCC

Ecos do Congresso

cerca de 500 congressistas
nos dias 10 a 14 de julho úl-
timo, quando da realização

do XVIII Congresso Batista
Bíblico realizado pela CBBN.

Foi um tempo de muitas

bênçãos para todos os pre-
sentes através das mensa-
gens e fraterna comunhão.
Para obter maiores informa-
ções sobre o evento, visite o
site: www.cbbn.org.br

Durante o congresso foi
eleita a nova diretoria da co-
munhão para o próximo
biênio, ficando assim
constituida: Presidente: Pr.
Osmar Vandete de Freitas,
Vice-Presidente, Pr. Nilton
Osmar Malves, Primeiro Se-
cretário, Pr. Renato Sá
Barreto, Segundo Secretário,
Joel Barbosa, Primeiro Tesou-
reiro, Pr. Marcelo Silva, Segun-
do Tesoureiro, Pr. Manoel
Cano, Diretor de Missões, Pr
Domiciano Gonçalves.

O próximo congresso,
em 2008, deverá ser realiza-
do na cidade de Belo Hori-
zonte MG e uma comissão,
formada por membros da
Diretoria, deverá acompa-
nhar os preparativos.

40 Anos, 4 Pastores
Ministério de

Esposas de Pastores

Cientistas descartam Darwin!
Dave Hunt

O autor será um dos preletores do Oitavo Congresso
Sobre a Palavra Profética a ser realizado nos dias

18 a 21 de outubro em Poços de Caldas SP.
Informações: www.chamada.com.br

Pr. Jaime Rose

Diretoria e comissões da CBBN

Oração de posse do Pr. Renato com pastores presentes

Neste ano de 2006 a
Igreja Batista Bíblica

em Vi la São Jorge,
Guarulhos SP, fundada em
1963 e organizada no dia 17

de dezembro de 1966, come-
mora seu quadragésimo ani-
versário dando posse ao
quarto pastor de toda sua
história.

Os pastores, pela ordem
foram: Amadeu Juliare (1963
a 1984); Adilson Ferreira
(1985 a 2002); Walace S.
Juliare (1996 a 2006) e ago-

ra, o quarto pastor, que to-
mou posse no dia 02 de ju-
nho de 2006, Renato Sá
Barreto. (Leia mais na pági-
na 4 ).


