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Conta-se que Abraão
Lincoln, quando pre-

sidente dos Estados Unidos,
certa vez recusou-se a rece-
ber uma pessoa. Sua secre-
tária lhe perguntou o porquê.
Lincoln respondeu: “Não vou
com a cara dele”. “Mas, pre-
sidente, que culpa o homem
tem de ter a cara que tem?”,
perguntou a secretária. A
resposta de Lincoln foi sin-
gular: “Depois dos quarenta

A  guerra que Israel está travando contra o terror
é uma questão de sobrevivência. O ninho das

serpentes do horror se instalou no sul do Líbano. Ali,
abastecido pelo Irã com equipamentos modernos e
contando com o apoio da Síria, o grupo Hesbollah
busca concretizar o sonho árabe: aniquilar Israel. Bi-
blicamente é um sonho que jamais poderá ser reali-
zado. Não pela supremacia militar israelense, mas
pelo que foi escriturado pelo Eterno: “Assim diz o Se-
nhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de
entre as nações, para onde eles foram, e os congre-
garei de todas as partes, e os levarei para a sua
própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos
montes de Israel. Plantá-los-ei na sua terra, e, des-
sa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o
Senhor teu Deus”(Ez. 37:21,22ª ;Am.9:15).

Agora é oficial! O dia 19 de agosto último consagrou a
nova sede do Seminár io Teológico Emaús em

São José dos Campos, no Vale do Paraíba, Estado de São
Paulo.

Emaús - Treinando Servos Aprovados
As comemorações do décimo quinto aniversário com um

culto de ações de graças que contou com representantes
de 25 igrejas de 19 cidades, marcou, também a abertura
oficial para matrículas no Emaús para 2007.

No mesmo dia, criou-se a Associação de Ex-Alunos e Amigos
do Emaús, com a presença de ex-alunos, professores e convida-
dos. Os interessados já podem solicitar o formulário para efetivar
a matrícula para o período letivo de 2007. Leia mais na página 3.

Israel, o Terror e aBíblia

Missão Possível I - �O Impacto da Paz�

A  Associação
Missionária Indepen-

dente, com sede em São
Bernardo do Campo SP, já
definiu a data para o Tercei-
ro Congresso Missionário
Bat ista Fundamental ista:

Terceiro Congresso
Missionário

dias 31 de julho a 2 de agos-
to de 2007.

O local será o mesmo do
último congresso realizado
em 2005: Hotel Majestic em
Águas de Lindóia SP.

Os preletores vindos do

exterior já estão definidos:
Pastores Ed Sears e Bradley
Price. Do Brasil, teremos di-
versos palestrantes para os
nove work-shop’s sobre di-
versos temas relevantes
para as igrejas e pastores.

A  cidade de Presiden
te Prudente SP, foi

jovens oriundos de oito igre-
jas, treinadas e dir igidas
pelo projeto PEPE- Por Ele e
Para Ele , sob a liderança do
missionário Timóteo Moody,
participaram da Missão
Possível I “O Impacto da
Paz”.

Com atividades evange-
lísticas diversas, visitação de
casa em casa, cultos nas
praças e EBF, entre outras, o
Pr Josué Amaral, missioná-
r io que está implantando
uma igreja na cidade, regis-
trou 218 decisões pessoais,
sendo 155 adultos e 63 cri-
anças.

Leia matéria completa na
página 3.

impactada durante duas se-
manas consecutivas no pe-

ríodo de 7 a 21 de julho pró-
ximo passado. Vinte e sete

Missionário
Nos meses de outubro e novembro, o pastor Moisés

Moura, missionário da ABWE para trabalhar no treina-
mento de obreiros nos países de língua portuguesa, es-
tará visitando igrejas aqui no Brasil. No momento, está
nos EUA, visitando igrejas no Texas, mas seu alvo é con-
seguir boa parte do sustento ministerial através das nos-
sas igrejas. Ele é da equipe da Igreja Batista do Horto do
Ypê, em São Paulo, cujo pastor titular é Edgar Donato.
Para agendar uma visita do Pr Moisés, ligue para o Pr
Edgar (11) 5512-1948 e Igreja 5816-8189.

CITLO
OANSE Brasil, realizou seu Primeiro CITLO – Con-

gresso Internacional de Treinamento de Líderes OANSE,
nos dias 21 a 23 de julho último em Boa Vista, Roraima.
O evento aconteceu nas dependências do Norte Shopping
Hotel e contou com a participação de 250 congressistas
do Brasil, Venezuela, Colômbia e Canadá. Contatos:
www.oanse.org.br

Cartório 24 Horas
Agora você pode tirar cópia de certidão de nascimento,

casamento, óbitos, imóveis e protestos, entre outros, sem
precisar ir aos cartórios. Está no ar o Cartório 24 Horas (on-
line). Basta acessar: www.cartorio24horas.com.br

A Missão de
Todo Homem

anos, um homem é respon-
sável pela cara que tem”.
Estava certo.

“Tu, porém, fala o que con-
vém à sã doutrina.   Quanto
aos homens idosos, que se-
jam temperantes, respeitá-
veis, sensatos, sadios na fé,
no amor e na constância.  [...]
Quanto aos moços, de igual
modo, exorta-os para que, em
todas as cousas, sejam
criteriosos.”   (Tito 2.1-2, 6)

Leia Nesta Edição

Pastores presentes nas comemorações dos 15 anos do EMAÚS Ex-alunos nas comemorações dos 15 anos do EMAÚS

Pr. Ed Sears

• O Populismo e o Pentecostalismo
página 2

• Alvos Difusos
página 5

• Pseudocristianismo
página 7
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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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Em ano eleitoral

OPopulismoe oPentecostalismo

O mundo vive de leis. Leis que são elaboradas
por homens ímpios, sem o temor de Deus.

Ao olharmos para o que está acontecendo em Brasília
com os deputados e senadores, eleitos para faze-
rem as leis, ficamos perplexos. Temos delegado po-
deres a esses parlamentares para que aprovem leis
que estarão sobre nós e até entre aqueles que le-
vam a marca de “evangélicos”, alguns foram subor-
nados, corrompidos e cooptados pelo dinheiro dos
que realmente detêm o poder.

O que acontece no Brasil não é um fenômeno lo-
calizado. O mundo todo jaz no maligno e Satanás sabe
que pouco tempo lhe resta. Ele é o “deus” deste sécu-
lo e controla aqueles que controlam as nações e não
podemos nos esquecer que ao nos dedicarmos à ora-
ção e à evangelização, estaremos batalhando contra
poderes espirituais conforme ensina Efésios 6:10-20.

Sabemos que enquanto não acontecer o arreba-
tamento da Igreja, Satanás estará limitado em suas
ações, pois habita no crente, o Espírito Santo que
detém a sua fúria destruidora que extravasará duran-
te a tribulação. Eu sei que há muitos entre nós batis-
tas fundamentalistas que preferem se acomodar na
alienação devido à ênfase que damos sobre a sepa-
ração entre Igreja e Estado. Mas não podemos cair
na armadilha de confundir tal separação, que é cor-
reta, com a irresponsabilidade da alienação.

Recentemente assistimos à reação dos crentes
dos EUA, quando da reeleição do Presidente George
W. Bush na luta contra a aprovação de leis que facili-
tariam ainda mais o avanço do mistério da iniqüida-
de que opera no mundo. Separação entre Igreja e
Estado nunca significou alienação e omissão, pois
vivemos em um país onde podemos votar e eleger
os nossos representantes. Seremos co-responsá-
veis pelos rumos que o Brasil seguir.

Qualquer lei pode ser mudada e os deputados e
senadores são eleitos para esse fim. Durante o man-
dato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, por
exemplo, ele conseguiu que se retirasse do Regi-
mento Interno das Forças Armadas, a lei que aponta-
va a pederastia (homossexualidade) como crime su-
jeito à expulsão. Agora não se pode mais impedir

PROMESSA DE FÉ
A Igreja Batista Independente em Ribeirão Preto SP, sob

a liderança do Pr. Terryll Nathan Rose, acaba de realizar as
conferências para renovação da promessa de Fé para Mis-
sões e o alvo mensal chegou a R$10.000,00. O pregador foi
o Pr. Robson Marcelo da Silva, de Goiânia GO. Os planos da
IBI em Ribeirão Preto, é apoiar cem projetos missionários .

LINHA DE FRENTE
Está em gestação o projeto de lançamento da revista

“Linha de Frente”,  que deverá se concretizar até o final de
2006. Será uma revista trimestral com temas variados e
completos em cada edição. Ore pelo projeto e aguarde. O
Jornal de Apoio divulgará o lançamento no tempo certo.

PASTOR
A Igreja Batista Getsêmani em S B do Campo SP está

orando e buscando um obreiro. Contatos: Pr Estevão Bar-
ros, pelo e-mail: estevão.barros@estadao.com.br, Telefo-
nes: (11) 4358-4415 e 9453-7384.

que os homossexuais ingressem nas Forças Armadas.
Os movimentos homossexuais estão crescendo em

sua influência nos meios políticos e aos poucos vão ga-
nhando força. O alvo final é aprovar leis que coloquem os
homossexuais como uma nova raça que encontre respal-
do na Constituição Brasileira.

Precisamos acordar, pois mesmo sabendo da
iminência da volta de Cristo, não temos a data e nem a
hora. Cada vez mais aqui no Brasil, os evangélicos se
tornam a “bola da vez” no sentido de serem afastados de
quaisquer influências na aprovação das leis.

Não vamos perder de vista a promessa do próprio Se-
nhor Jesus de que as portas do inferno não prevalecerão
contra a Igreja, mas, também não vamos nos esquecer
que, embora sendo cidadãos do céu, somos embaixado-
res na terra onde vivemos, temos família, criamos nossos
filhos e pregamos o Evangelho da Graça de Deus.

Em outubro teremos eleições e deveremos orar, consi-
derando cada candidato e suas propostas, além do seu
retrospecto na política.

Populismo é a política funda-
da no aliciamento das clas-

ses sociais de menor poder aqui-
sitivo. Por ser a maioria do eleito-
rado, a classe carente sempre foi
o alvo principal dos políticos que,
através de seus discursos inflama-
dos, fazem promessas que jamais
são cumpridas. Qual candidato
conseguiu cumprir todas as suas
promessas de campanha? Onde
estão os 10 milhões de empregos
ou os 100% de aumento do salário
mínimo prometidos na eleição de
2002? Quando assume o poder o
candidato descobre que é mais di-
fícil administrar do que criticar quem
administrava. Alguns comentaris-
tas políticos, como Lúcia Hipólito,
por exemplo, acreditam que parte
da América do Sul, especialmente
a Bolívia, a Venezuela, a Argentina
e o Brasil, não acredita nas insti-
tuições e no sistema político, mas
em “salvadores da pátria” para re-
solver seus problemas sociais.
Uma nação está em perigo quan-

Terceira Guerra Mundial
“Gostei da proposta do texto ‘A Terceira Guerra Mundial’ (JA 165). O autor

tem razão e ao captar a mensagem enxergamos essa guerra com mais
clareza” (RNM – Cuiabá MT).

Generosidade
“Tenho sido abençoado pela série de textos do pastor Pedro Evaristo so-

bre a ‘Teologia da Generosidade’. Abre bem os nossos olhos para nossas
responsabilidades diante do que Deus tem sido para nós. Em dias de Teolo-
gia da Prosperidade é bom pensar na generosidade” (RCS – Campinas SP)

EMAÚS
“O Seminário Emaús nasceu em Orlândia, foi para Guarulhos e agora

para São José dos Campos. Afinal, a quem pertence esse seminário?” (PRM
– São Paulo SP).

Resposta do Emaús:
O seminário nasceu ligado à FARMA, mesma missão do Jornal de Apoio,

depois ficou ligado à CBBG e agora vincula-se ao TBB de São José dos
campos SP. Trata-se de uma escola bíblica de posição batista
fundamentalista e não mudou a sua proposta. Mudou apenas o endereço.

PROEFE
“Foi muito inspirativo e desafiador ler sobre o trabalho realizado pelos

jovens da Igreja Batista Esperança de São Paulo que foram enviados para
apoiar o trabalho missionário em Igarapava SP. Espero ver mais jovens
com tal disposição dando exemplos assim em nossas igrejas” (MCS – Por-
to Alegre RS).

Rocha Eterna
“Admiro a coragem dos missionários da missão Rocha Eterna nos presí-

dios do Brasil. Com tanta violência dentro e fora do sistema carcerário,
precisamos orar pela proteção de todos eles” (PCL – Campo Grande MS)

Billy Graham
Tivemos várias cartas sobre o texto a respeito de Billy Graham publica-

do na edição 164. Acreditamos que os autores das cartas terão suas respos-
tas, ao lerem o texto da coluna Fundamentalismo Bíblico  (O Outro Evange-
lho), na página oito nesta edição.

 “As idéias geniais são aquelas que nos espantamos de não ter tido antes”
(Noel Clarasó).

“A ausência de alternativas clarifica maravilhosamente a mente”
(Henry Kissinger).

“Se você pode achar um caminho sem obstáculos, provavelmente
ele não leva a lugar nenhum” (Frank Clarck).

“O inteligente aprende errando e o sábio aprende
com o erro dos outros” (Anônimo).

“Sempre e nunca são palavras que você sempre
deve lembrar e nunca usá-las” (Wendell Johnson).

“A única certeza do planejamento é que as coisas
não ocorrem como foram planejadas” (Lúcio Costa).

“Não siga as pegadas dos antigos, procure o que eles procuravam”
(Matsuo Basho).

“O caminho que desce e o caminho que sobe são os mesmos”
(Heráclito).

“É melhor perguntar e parecer ignorante do que permanecer ignorante”
(Provérbio Chinês).

“A mente que se abre a uma nova idéia, jamais
voltará ao seu tamanho original” (Albert Einstein).

“As principais ameaças nessa vida são as pessoas
que querem mudar tudo... ou nada” (Lady Astor).

“Admita seus erros antes que alguém exagere-os.” (Andrew V. Mason).

O “Ladino” é uma antiga lín
gua falada pelos judeus

espanhóis. Os judeus expulsos
pelo terrível inquisidor, Torquema-
da em 1942 da Espanha, fugiram
através de diversos países da Eu-
ropa, realizando uma verdadeira
odisséia.

Atualmente mais de 100 mil ju-
deus “sefardins” ainda falam este
idioma em diversas cidades do
Mar Mediterrâneo, como Atenas, Is-
tambul, Gibraltar e na Ilha de Mal-
ta. Grande parte destes judeus que
imigraram para Israel também pre-
servaram o “Ladino”, mais conhe-
cido como o “Yiddish” das línguas
latinas. Baseado no espanhol ar-
caico do século XV, atualmente está

do depende de um homem para re-
solver os seus problemas por falta
de instituições sólidas e indepen-
dentes . Este é o tipo de cenário que
o anticristo irá encontrar quando as-
sumir o poder. A população mundial
não confiará mais em suas institui-
ções e receberá um “salvador” com
promessas espalhafatosas.

No mundo religioso, a história se
repete. Líderes carismáticos estão
atraindo milhares de pessoas com
promessas de aliviar e até resolver
todos os seus problemas na área
de saúde, segurança, educação e,
principalmente, emprego (prosperi-
dade). Independente de quem seja
o próximo presidente do país, a pes-
soa que fizer parte de um desses
movimentos de cura já pode contar
com todas essas melhorias. O alvo
das igrejas populistas é sempre as
pessoas carentes que deixam de
acreditar na maior instituição que
Deus deixou para os Seus filhos, que
é a Bíblia Sagrada, para acreditar em
homens que prometem o céu aqui

na terra. O nome de Jesus é usado
como amuleto da sorte e porções
da Bíblia são citadas fora do con-
texto. A fim de reinar entre os religi-
osos um dia, o anticristo precisará
primeiro enfraquecer a importância
das Escrituras Sagradas para que
os seus métodos sejam aceitos
sem questionamentos.

Em suma, populismo é dizer o
que as pessoas gostam de ouvir e
fazer promessas sem considerar
as leis e as instituições do país. A
igreja verdadeira rejeita o
populismo tanto político como es-
piritual. A escatologia ensina que
os dias não irão melhorar até a vol-
ta de Cristo. Não precisamos de
políticos que prometem resolver
todos os nossos problemas, mas
de homens públicos que sejam
exemplo de moralidade e honesti-
dade. Assim também, não precisa-
mos de curandeiros e adivinhado-
res atrás dos púlpitos, mas de ho-
mens santificados em oração e fi-
éis pregadores da Palavra de Deus.

Uma Curiosidade
Lingüística: O Ladino

incorporado com muitas palavras
hebraicas. Na escrita, observa-se
caracteres hebraicos. Existe uma
admirável literatura judeo-espa-
nhola.

A primeira porção da Bíblia
(Pentateuco) em “Ladino” foi
publicada em 1547 em Constanti-
nopla, atual Istambul. Em 1743 foi
impresso pela primeira vez o Velho
Testamento. O primeiro Novo Testa-
mento neste idioma veio à luz em
1827 na Ilha Grega de Corfu, traduzi-
do do original por Athias Leone. Pos-
teriormente saíram algumas edições
da Bíblia completa em “ladino”.



O autor é Bacharel em Teologia e Letras,
pastor em São Paulo-SP*
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O dia 19 de agosto de
2006 foi um marco

importante para a educação
teológica no meio batista
fundamentalista. Com a pre-
sença de 22 pastores, e pro-
fessores, dezenas de ex-alu-
nos e cerca de 350 irmãos
de igrejas batistas fundame-
ntalistas representando 19
cidades e 25 igrejas, reali-
zou-se o culto de ações de
graças pelos 15 anos do
Seminário Teológico Emaús,
no Templo Batista Bíblico em
São José dos Campos SP. O
pregador foi o Pr Antonio
Majela Pupin da Igreja Batis-
ta de Jordanó-polis em São
Bernardo do Campo SP.

O evento marcou, tam-
bém, o início oficial das ati-
vidades do Emaús em sua
nova  sede  no  Va le  do
Para íba .  As  mat r í cu las
para o per íodo let ivo de
2007 já estão abertas e as
aulas terão início no dia 26
de  fevere i ro  com a
min is t ração do curso de
auto-confrontação.

O seminário, que funcio-
nará com aulas noturnas,
terá regime de semi-interna-
to com alojamento para alu-
nos procedentes de qual-
quer parte do Brasil. Os cur-
sos oferecidos são: Licenci-

É impressionante como o refrão pela fé  continua
ecoando História afora, seja pela igreja local, seja

pela marcha triunfante da Igreja, Corpo de Cristo atuante
no mundo! Como pastor,  no Horto do Ypê;  há 13 anos,
sou uma testemunha viva de que os milagres não cessa-
ram. Pessoas da minha comunidade continuam refletin-
do o brilho, o poder do Espírito Santo e a certeza de que o
cristianismo verdadeiro veio para prevalecer:

Pela fé,  o trabalhador de 50 anos, após o desempre-
go, conseguiu empreender uma empresa prestadora de
serviço e conseguiu sustentar a família.

Pela fé,  uma senhora batalhou para criar os filhos e
esperou em Deus pela conversão do marido.

Pela fé,  aquela monitora de alunos testemunhou duran-
te doze anos e finalmente a diretora conheceu a Jesus, ou-
tros professores cristãos chegaram e o impacto daquela
escola influenciou incrivelmente a favela na periferia.

Pela fé,  a jovem não cedeu diante da  pressão dos
amigos para ficar nem para namorar antes da hora, final-
mente casou-se com a aprovação dos pais e da igreja.

Pela fé, apesar de separada do marido, a mulher su-
perou a depressão, dispôs-se a trabalhar e ficou firme
na educação dos filhos.

Pela fé, a família,  antes esfacelada pela bebida, adulté-
rios e brigas, recuperou-se através do perdão e da  reconci-
liação. Hoje, apesar das lutas,  permanecem unidos.

Pela fé,  o casal, apesar do baixo salário, economizou
e finalmente saiu do aluguel, hoje  mora na casa própria.

Pela fé,  a garota deixou de seguir carreira após a fa-
culdade de Relações Internacionais e foi estudar Missões
num Seminário Interno a fim de se preparar para alcan-
çar povos não alcançados.

Pela fé,  a viúva envolveu-se com projetos missionári-
os e continua firme mantendo a reputação de mulher res-
peitável e de bom testemunho.

Pela fé,  os membros do Horto do Ypê contribuem com
esforço para Missões e sustentam 6 missionários – três
no Brasil e três no exterior.

Pela fé,  a jovem rejeitou muitas propostas indecentes
e preferiu continuar solteira a casar por conveniência.

Pela fé,  aquela mãe viúva costurava e com muitas lutas
e privações sustentou a faculdade de medicina do filho.

Pela fé, a mãe e o pai aguardaram os resultados do
tratamento do filho: baço retirado  e fígado transplantado.
Após 88 dias internado no Hospital das Clínicas, o Renan
voltou para casa trazendo alegria.

Pela fé,  aquele pai de família carregou um tumor
irreversível na coluna durante anos e apesar das dores
insuportáveis, não faltava aos cultos da sua igreja.

Não foi pela visão , não foi pela razão , nem pela deter-
minação!

Pela fé... pela fé...   pela fé...   E que mais direi ainda?
Você poderá adicionar o relato da sua própria experiên-
cia, pois o Senhor é fiel!  Fiel  é o que vos chama, o qual
também o fará!  – I Ts 5.24.

Desde que chegou ao
Brasil há quase doze

anos, o missionário Timóteo
Moody tem se dedicado ao mi-
nistério de apoiar a fundação
de novas igrejas, lecionar e
desafiar jovens e adolescen-
tes para entregarem suas vi-
das para o serviço de Deus.
Mesmo antes de vir para o
Brasil, Pr Timóteo já se dedi-
cava ao trabalho com os jo-
vens, o que acontece por mais
de duas décadas.

Recentemente organizou
o projeto denominado PEPE -
“Por Ele e Para Ele” , com vis-
tas a promover um movimen-
to missionário brasileiro en-
tre os jovens, auxiliando as
igrejas na formação de suas
lideranças e procurando pro-
piciar parcerias internacio-
nais para o cumprimento da
Grande Comissão.

Depois da ministração de
diversos cursos preparatórios
em várias igrejas, nos dias 7
a 21 de julho de 2006 o PEPE
realizou seu primeiro projeto
de Campo: Missão Possível I
- “O Impacto da Paz” , apoi-
ando o projeto de implantação
da igreja batista fundamen-
talista em Presidente Pruden-
te, onde trabalha o Pr Josué
Amaral e sua família.

Foram 27 jovens oriundos
de oito igrejas que se junta-
ram para compartilhar o evan-
gelho em uma espécie de for-
ça-tarefa com duração de
duas semanas. Cada dia co-
meçava com uma devocional

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

Simplesmente,
Pela Fé!

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.

Emaús - Treinando Servos Aprovados
atura em Te-
ologia (3
anos),  Ba-
c h a r e l a d o
em Teologia
(4 anos),
além do Pro-
grama Com-
plemento do
Bacharelado
à distância
para os que
já f izeram
três anos de
teologia. O
Bacharelado
terá quatro
ê n f a s e s :
P a s t o r a l ,
M i s s õ e s ,
E d u c a ç ã o
Cristã e Músi-
ca.

realização de eventos, divul-
gação do seminário e ajuda
aos alunos.

O alvo, a princípio, é cadas-
trar todos os ex-alunos e o
maior número de amigos inte-

Missão Possível I - �O Impacto da Paz�

ressados em participar e abrir
um canal de comunicação atra-
vés de uma página na Internet.
Para coordenar a associação,
foi escolhido o ex-aluno, Paulo
Henrique Tavares.

Contatos com Emaús
Para solicitar maiores informações, inclusive Ficha

de Matrícula para 2007, utilize os seguintes endereços:
e-mail: seminarioemaus@tbb.org.br ; Avenida São João,
2000 - Jardim Esplanada CEP 12242-000 São José dos
Campos SP; Telefones: (12) 3923-4420 (Igreja); (12)
3931-8578 (Pr Walace); (12) 3949-2088 (Pr Roberto).

Visite: www.tbb.org.br/seminarioemaus

individual e depois uma reu-
nião com a liderança com
ministração do Pr Josué. As
atividades foram muitas e va-
riadas: Visitação de casa em
casa, EBF, classe de cinco
dias, Culto ao ar livre com mú-
sica e teatro e um jantar
evangelístico para casais.

O trabalho, realizado em um
bairro de trabalhadores de
classe média com 95% de ca-
tólicos, teve a benção do Se-
nhor e os resultados foram sur-
preendentes: 231 casas visita-
das, com oportunidade para
apresentar o evangelho em 157
delas onde 80 pessoas oraram
para receber Jesus como sal-
vador. Nos eventos especiais,
o evangelho foi apresentado a
165 pessoas e 75 delas se
entregaram a Jesus em ora-
ção. Entre a EBF e a Classe de

cinco dias, 184 crianças foram
alcançadas e 63 delas oraram
para receber Jesus.

A colheita verdadeira para
a eternidade só o tempo po-
derá confirmar, mas o melhor
resultado colhido, foi nas vi-
das dos jovens que participa-
ram da Missão Possível I .
Três deles reconheceram o
chamado do Senhor para o
ministério e a maioria conti-
nua animada e falando sobre
o projeto mais de um mês
depois.

Sem dúvida alguma, aque-
las duas semanas farão mui-
ta diferença para a cidade de
Presidente Prudente, para as
pessoas ali contatadas, para
os 27 jovens que participaram
da equipe e para as oito igre-
jas que permitiram a partici-
pação dos seus membros.

Todos viram a glória de
Deus e estão prontos para a
Missão Possível II . Cristo tem
sido glorificado, pois tudo tem
sido feito Por Ele e Para Ele .
Podemos terminar com a fra-
se de um dos participantes da
equipe: “Fui à Missão Possí-
vel ; acreditando que não se-
ria possível acontecer nada
através de mim. Me enganei!
Te desafio a procurar alguém
que participou deste projeto
missionário e ouvir o que ele
tem a dizer. Vai ser bem difícil
pra quem não viveu aquelas
duas semanas entender o
que aconteceu. Mas uma cer-
teza ficou em cada um de nós:
não voltamos os mesmos!”

Contatos com PEPE, Pr Ti-
móteo: (11) 4158-6927 e
9616-7916 ou e-mail:
braziltim@hotmail.com

Associação de ex-alunos
No mesmo dia da come-

moração dos 15 anos do
Emaús, no período da tarde,
aconteceu o Primeiro En-
contro de Ex-alunos do
Emaús com a presença de
alunos, professores e con-
vidados. Na ocasião foi or-
ganizada a Associação de
Ex-alunos e Amigos do
Emaús com  objetivos diver-
sos de comunhão, troca de
experiências ministeriais,

Participantes da organização da Associação de ex-alunos

Participantes da Missão Possível I - Presidente Prudente SP
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O atual conflito está servin
do para “atrair as nações”

contra o povo judeu.As imagens de
anosos e infantes feridos pela de-
fensiva israelense são bem explo-
radas pela mídia anti-semita. Nin-
guém se atreve a condenar o in-
tento do terror. Os inocentes cris-
tãos libaneses que servem de “es-
cudo humano” não dão dividendos
à nação alguma. É mais fácil con-
denar Israel. Dá “Ibope” diante da
liderança árabe.O petróleo é deles.
É evidente que, em guerra, há ino-
centes atingidos de ambos os la-
dos. A ação militar defensiva de Is-
rael, como vimos, atinge os “escu-
dos humanos” inocentes.

A grande verdade é que o
“vermezinho de Jacó” é uma nação
isolada. Uma “pedrinha no sapato
da ONU”. Uma única democracia
cercada de regimes totalitários por
todos os lados. Cercado de ódio.
Tal é ódio que o prazer de vida dos
seus inimigos é morrer para “var-
rer” Israel do mapa. Há um pensa-
mento árabe que diz: “A fraqueza
dos judeus é o seu amor à vida. A
nossa força é o nosso amor à mor-
te”. Desde a sua criação como um
estado independente Israel nunca
começou uma guerra. Jamais per-
petrou atentados terroristas no
mundo. Ao contrário, logo que cria-
do foi atacado pelos países árabes.
Vive dia a dia com o terror. E assim
tem sido. Qual a razão?

É necessário que assim acon-
teça . Está escrito:  “Israel está
entre as nações  como cousa que
ninguém se agrada” (Os. 8:8).  A
História confirma a afirmação bí-
blica. Não é necessário ir muito
fundo no assunto. Um fato que cha-
ma a atenção é o crescimento do
anti-semitismo no chamado arrai-
al cristão. Mormente durante o pe-
ríodo do bombardeio contra o gru-
po terrorista que se alojou no Líba-
no. Manifestações em várias par-
tes do mundo. Em algumas pas-
seatas contra os descendentes de
Abraão foi possível ler cartazes de
apoio à causa árabe. Alguns pro-
movidos por entidades evangéli-
cas. Ora, se posicionar de tal for-
ma é pedir a aniquilação de Israel.
Será que não há entendimento no
que foi dito pelo Eterno: “abençoa-
rei os que abençoarem e amaldi-
çoarei os que te  amaldiçoarem”
(Gn 12:3)?  Pode o enxerto voltar-se
contra a oliveira na qual está en-
xertado? Paulo apóstolo escreveu:
“Se, porém, alguns dos ramos fo-
ram quebrados, e tu, sendo olivei-
ra brava, fostes enxertados em
meio deles, e te tornaste partici-
pante da raiz e da seiva da olivei-
ra, não te glories contra os ramos;
porém, se te gloriares, sabe que
não és tu que sustentas a raiz,
mas a raiz a ti. Porque se Deus

Terantius era um cristão que ocupava o cargo de capitão do exér
cito do Imperador Romano Adriano. Certo dia, ele solicitou ao

Imperador a permissão para os cristãos construírem um templo. Adriano
rasgou o documento em pedaços, atirou-o ao chão e lhe disse que
pedisse qualquer coisa em seu benefício, menos algo para Jesus.

Terantius humildemente recolheu os pedaços de sua petição e, com
dignidade falou ao imperador: “Se eu não tenho o direito de ser ouvido
quanto à causa de meu Deus, então nada quero pedir em meu favor”.

Queridos irmãos, quantas vezes temos lutado em favor da causa de
Cristo? Quantas vezes temos aberto mão do conforto de nosso lar, ou da
tranqüilidade financeira para investirmos  nosso tempo, ou esforço físi-
co na causa do Evangelho? Parece que em nenhuma outra época as
pessoas demonstraram tanto descompromisso, displicência e
desmanzelo com a igreja em função de estarem tão ocupadas como em
nossos dias.

Em 1 Coríntios 9, Paulo trata de um tipo de abnegação que é fruto de
corações preocupados e comprometidos com a CAUSA DE CRISTO.
Este capítulo, continua o assunto sobre servir a Cristo e ao próximo para
promover comunhão e mutualidade. Os versos 1 à 14, o apóstolo faz
sua defesa em relação aos direitos que ele havia adquirido como após-
tolo. Lemos sobre os direitos legais (1-6); sobre seus direitos reconhe-
cidos (7-10); sobre os direitos aguardados por ele (11-14). Durante sua
defesa, Paulo informa que abria mão de seus direitos (vv.12,15,18) para
que a pregação do Evangelho não fosse impedida.

Em outras palavras, o apóstolo afirma que preferia ficar no prejuízo à
ver a obra de Deus prejudicada pela irresponsabilidade da igreja. Em
então, nos dá 3 renúncias em favor da causa de Cristo.

1. A CAUSA DE CRISTO CAUSA RENUNCIA DOS DIREITOS PESSOAIS
EM PROL DO EVANGELHO (vv.15-18) . A pregação do Evangelho é uma
tarefa de cada cristão, e nunca deveria ser um peso, mas um privilégio.
Voluntariamente ou contra sua vontade, Paulo não podia escapar à sua
responsabilidade de pregar. Da mesma forma, cada cristão, não pode
fugir à sua obrigação de proclamar a salvação aos perdidos.

Esta renuncia precisa lidar com as desculpas que regularmente da-
mos para não cumprir com nossa missão evangelizadora. Alguém pode
dizer: “Não vou evangelizar porque não me sustentam financeiramente”;
ou “Não vou evangelizar porque não possuo recursos materiais”. Mas,
se cada obreiro que é negligenciado por sua igreja deixasse de
evangelizar a obra de Deus já teria parado.

2. A CAUSA DE CRISTO CAUSA RENUNCIA DA IDENTIDADE PESSOAL
EM PROL DO EVANGELHO (vv. 19-23) . Paulo defende, neste ponto, a
negação do ‘eu’por amor a Cristo, afim de ganhar almas para Jesus.
Discute-se muito este texto, questionando quais os limites dessa re-
nuncia e contextualização com os incrédulos. Mas, entendo que a ênfa-
se não está no tipo de roupa, cabelo ou música, e sim, no desprendi-
mento para apresentar o Evangelho. Isto é visto na participação do após-
tolo nas reuniões nas sinagogas (v.20); em seu dialogo com os gentios
(v.21); em sua abstinência de carne (v.22); em seus encontros sociais
(v.22). Paulo fez tudo o que estava ao seu alcance para tornar o nome de
Jesus conhecido (v.23). Ele se identificou com o pecador e não com seu
pecado. Sua aproximação foi com a pessoa e não com sua forma de
vida.

Alguns pré-conceitos e preconceitos têm afastado os cristãos de
sua missão evangelizadora.  O medo de ser considerado carnal ou de
estar associado a um incrédulo têm impedido que os salvos busquem
os perdidos, gastando tempo com eles, e os amando de verdade. O
receio de ter o nome ligado a alguém que não seja bem visto pela soci-
edade tem distanciado a própria igreja de se luz no mundo e sal da terra,
porque como disse Jesus, a luz tem valor quando colocada onde há
trevas (Mt 5.14-16).

3. A CAUSA DE CRISTO CAUSA RENUNCIA DOS PRAZERES PESSO-
AIS EM PROL DO EVANGELHO (vv.24-27) . A cada quatro anos, os gregos
no tempo de Paulo celebravam os jogos olímpicos. O apóstolo usou
esta figura quando lemos: “todos na verdade correm”. A idéia é que
numa competição comum, um só pode vencer, mas na corrida da vida
cristã, cada crente deve ser um vencedor. Esta vitória desejada é fruto de
uma renuncia diária daqueles prazeres que não necessariamente são
pecados, mas que distraem os salvos de sua missão.

A Bíblia estabelece regras claras para aqueles que desejam vencer
a competição: estar sempre alerta (v.24); participar de um treinamento
rigoroso (v.25), isto significa que o salvo deve ter disciplina diária em sua
vida, e não somente aos domingos; ter alvos concretos (v.26), o crente
precisa saber o que quer alcançar na vida cristã, e então lutar por isso;
eliminar excessos (v.27), o salvo precisa saber que “gordurinhas”eliminar,
i.e., pecados.

Amados irmãos, quem quiser servir ao Senhor, terá que aprender a
abrir mão de seus próprios direitos, quase que diariamente em prol da
causa de Cristo. Quando estes princípios forem colocados em prática
por cada salvo, teremos uma igreja unida que avançará em meio às
suas diversidades.

O mesmo apóstolo Paulo disse aos filipenses: “Porque para mim o
viver é Cristo, e o morrer é ganho”(1.21) e ainda: “Mas o que para mim
era ganho reputei-o perda por Cristo” (3.7). por ter na renuncia sua forma
de viver para Cristo, ao terminar sua vida ele declarou: “Combati o bom
combate, acabei a carreira, guardei a fé” (2 Tm 4.7). Se você quer termi-
nar do mesmo jeito que Paulo, viva da mesma forma que ele. Renuncie
a tudo em prol da causa de Cristo!

Ao terminar o curso teológi
co e passar dois anos no

Templo Batista de Itapuã, em Sal-
vador BA (Janeiro de 1990 a Março
de 1992), o Pr Adil Bispo dos Reis
foi para Fortaleza CE onde perma-
neceu durante 8 anos e nove me-
ses (Março de 1992 a Dezembro
de 2000) na Igreja Batista Regular
da Esperança. Foi um tempo de
colheita, de muitas bênçãos, pois
al i ,  nasceram mais três f i lhos,
além da pr imeira f i lha, Márcia
Priscila (15): Ana Hadassa (11)
Sara Rebeca (8) e Lucas Adriel (5).

Naquele mesmo período, Pr Adil
abriu duas novas igrejas e reativou
uma terceira na cidade de Sobral
CE, além de lecionar no SIBIMA -
Seminário e Insti tuto Bíbl ico
Maranata em Fortaleza. Ao mesmo
tempo, por um certo período, dedi-
cou-se também ao ensino no Se-

A Causa de Cristo Causa
Constantes Renúncias

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

(Uma reflexão em 1 Coríntios)

minário Batista do Cariri, onde ha-
via obtido sua formação teológica.

Posteriormente recebeu o con-
vite para pastorear a Primeira Igre-
ja Batista Regular de Juazeiro do
Norte CE para onde se mudou com
a família por três anos (Janeiro de
2001 a Dezembro de 2003). Naque-
le período, mais um trabalho foi ini-
ciado, a Igreja Batista Regular
União, que se tornou próspera.

Ao final dos três anos, retornou
para Fortaleza, assumiu o
pastorado da Igreja Batista Regu-
lar do Bairro João XXIII e voltou a
fazer parte do SIBIMA como Deão
de alunos e Diretor de Patrimônio,
além de professor.

Sem dúvida alguma, pela graça
de Deus tem sido um ministério
edificante.

Para contatos com Pr Adil, e-
mail: adilreis@ig.com.br.

Um Ministério Edificante

Israel, o Terror e a Bíblia

Pr. José Infante Jr
PIB Bíblica de Vitória da Conquista

não poupou os ramos naturais,
também não te poupará. Não te
ensoberbeças, mas teme” (Rm
11:17,18,21).

Um cenário vai sendo concluí-
do para a entrada em cena do
Iníquo.É ele quem vai firmar um
acordo entre árabes e judeus. Uma
falsa paz.Enganará Israel. É o mo-
mento do cumprimento das pala-
vras de Jesus: “Eu vim em nome
de meu Pai e não me recebeis; se
outro vier em seu próprio nome,
certamente o recebereis”
(Jo.5:43).  O falso profeta,os anti-
semitas do sistema religioso e as
demais nações (ávidos para esma-
garem o “vermezinho de Jacó”) só
esperam o momento do Iníquo
quebrar o acordo e promover o
maior sofrimento da história do
povo judeu, A ANGÚSTIA DE JACÓ.

Jesus, sobre este período tétrico
na vida judaica, disse que  os “que

lheres”, cheia de carquilhas e com
“a amendoeira  branca”, jamais
poderia conceber. Fez uma análi-
se da sua situação. Humanamen-
te impossível. Então teve a idéia
de falar a Abraão (e não a Deus)
que “ent rasse em sua serva
Agar”, gerando assim o descen-
dente  da promessa.  Abraão
anuiu. Nasceu Ismael. A confusão
começou.Agar desprezava Sara, a
estéril.Sara discute com Abraão.
Agar deve ser mandada embora.
Abraão devolve  o  problema  a
Sara dizendo: “tua serva está em
tuas mãos, procede segundo
melhor te parecer”(Gn 16:6).
Agar fugiu. O anjo do Senhor vai
ao encontro de Agar e diz:”Volta
para a tua senhora e humilha-te
sob suas mãos. Terás um filho
que será  entre os homens como
um jumento selvagem; a sua mão
será contra todos”(Gn 16:12).

O tempo passou. Ismael esta-
va com treze anos quando Isaque
nasceu. E aí,quando o menino foi
desmamado (normalmente no ju-
daísmo é com 2 ou 3 anos), sur-
giu o cerne do conflito que dura
até hoje. Diz o texto sagrado:
“Vendo Sara que o filho de Agar,
a egípcia, o qual ela dera à luz a
Abraão, CAÇOAVA DE ISAQUE,
disse a Abraão: Rejeita essa es-
crava e seu filho; porque o filho
dessa escrava não será herdei-
ro  com Isaque,  meu
filho”(Gn.21:9,10).

O ódio não é de hoje. Vem das
páginas do Gênesis. Um conflito
gerado por “raiz de amargura” re-
sultante de uma decisão tomada
sem consultar a Deus. As conse-
qüências são dolorosas.

Todavia a  solução está próxi-
ma. A cada conflito fica claro o an-
dar do tempo no “relógio divino”.
O falso messias está às portas.
Antes da sua manifestação a igre-
ja  será t i rada.  Passados sete
anos o Senhor Jesus voltará em
grande glória com os salvos de
todas as partes da terra. Israel
verá  “Aque le  a  quem
transpassaram e crerão” .  O
anticristo será morto pelo sopro
da boca de Jesus Cristo. Termina
a guerra entre árabes e judeus.
Começa o reino milenar a partir
de   Jerusa lém,  “a  c idade do
Rei”(Mt 5:35). É o tempo vaticina-
do por Malaquias: “Mas para vós
outros (judeus, árabes e gentios)
que temeis o meu nome, nasce-
rá o sol da justiça, trazendo sal-
vação nas suas asas; saireis e
saltareis como bezerros soltos
da estrebaria. Pisareis os per-
versos porque se farão cinzas
debaixo das plantas de vossos
pés naquele dia que prepararei,
diz o Senhor dos Exércitos”(Ml
4:2,3). Maranata!

estiverem na Judéia  fujam para os
montes e quem estiver no campo
não volte atrás para buscar a sua
capa”  e, disse mais ainda o Senhor,
“Ai das que estiverem grávidas e
das que amamentarem naqueles
dias” (Mt 24:16 a 22).  É a grande
ofensiva do diabólico anti-semitismo
na tentativa de destruir “a mulher que
deu a luz à criança”.

Nossa missão como igreja é
evangelizar árabes, judeus, gregos
e etc. É cumprir o IDE de Jesus.
Porém, ignorar promessas ao povo
judeu é impossível. Estão na Pala-
vra. Uma delas é a prosperidade
espiritual “àqueles que oram pela
Paz (conversão) de Jerusalém”(Sl
122:6).

Uma coisa eu sei, apesar de
toda a minha limitação e falta de
graduação teológica, um salvo não
pode ser anti-semita.

O fim do conflito .Antes de fa-
lar sobre o fim é bom ter um co-
nhecimento de como in ic iou.É
uma guerra que tem sua origem
com Sara e Abraão agindo dentro
da razão humana, sem consultar
o Deus que os chamou e lhes pro-
metera um fi lho. Sara entendia
que, “cessado o costume das mu-

Pr. Adil Bispo dos Reis
e família
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Evidentemente aqui
está em foco o ho-

mem que é do Senhor.   Paulo
escreve a um jovem homem,
pastor, e recomenda certo cui-
dado e atitudes a fim de ser
bem sucedido em seu minis-
tério, agradando ao Senhor
em tudo.   Os homens do con-
vívio de Tito, que deveriam ser
guiados por ele, são os da co-
munidade da fé, e isto fica cla-
ro quando Paulo observa as
características que tais ho-
mens deveriam ter. O foco aqui
está sobre os homens de
Deus. Conseqüentemente o
foco aqui está sobre nós!

Mas, vejamos algo antes,
pois no primeiro capítulo Pau-
lo escreveu (1.5):   “Por estas
causa te deixei em Creta, para
que pusesses em ordem as
coisas restantes ”, o que
pode ser traduzido como:
“para que corrigisses o que
fosse defeituoso”.   Havia cer-
ta desordem em Creta, e a
própria carta revela as cau-
sas:   a igreja não havia se
desenvolvido adequadamen-
te em sua organização, como
também os hereges agitavam
e estragavam o trabalho.   “pôr
em ordem”, literalmente endi-
reitar, corrigir.   Não acrescen-
tar, mas restabelecer o que ti-
nha caído em desordem.
Palavra usada pelos médicos
para indicar a correção de
membros quebrados ou
distorcidos. Assim, a tarefa de
Tito, era a de fazer oposição
aos hereges, a ponto de a or-
dem ser a de faze-los calar
(1.11), ao mesmo tempo em
que deveria encontrar ho-
mens qualificados para a li-
derança da igreja.

Em meio a este contexto,
Paulo escreve a Tito o que este
deveria ensinar aos homens
e mulheres da comunidade.   O
que seria a base para todo
homem, dos quais ele esco-
lheria presbíteros para a igre-
ja.   O que deve ser o homem
na igreja?   Quais as caracte-
rísticas que revelam a missão
de todo homem do Senhor?

“Homens idosos” (2.2):
Quanto aos homens ma-

duros, de idade avançada.   É
a forma mais longa de
presbítero, a classe de ho-
mens que Tito deveria consti-
tuir em Creta.   Líderes, pasto-
res. Observamos aqui a todos!
Seja pela idade já avançada,
ou pela idade a ser conquis-
tada. Nas sociedades anti-
gas, com suas idéias patriar-
cais, a idade avançada era
considerada como uma espé-
cie de coroa de glória, e de
tais homens se esperava que
fossem sábios, líderes natu-
rais dos mais jovens, o que
implica em respeito e
altíssima consideração. Te-
mos o modelo a ser alcança-
do. Aos idosos, serve como Pastor em S.B. do Campo-SP, Bacharel em Letras e Direito*

Na idade adulta, descobri que tinha uma deficiência vi-
sual, chamada “ceratocone”, um desvio de curvatura da
córnea. O efeito é a visão nublada, sem definição clara das
linhas, corrigida pelo uso de lentes de contato rígidas ou,
em casos mais graves, somente com transplante de córnea.
Aprendi a conviver com o auxílio das lentes acrílicas e, com
elas, posso enxergar com mais definição. No campo minis-
terial, líderes com visão deficitária levam suas igrejas a per-
der de vista importantes alvos:

O alvo de Missões.  Há uma grande confusão entre in-
vestir em Missões e ser solidário com causas sociais. Mis-
sões, no contexto bíblico, é o investimento em projetos que
visem a pregação do evangelho COM o propósito de organi-
zar igrejas, como no caso de Paulo, que passava pelas ci-
dades, anunciando a Palavra, formando discípulos, estabe-
lecendo líderes e deixando igrejas organizadas (At.14:21-
23). Por detrás dele, havia igrejas que o apoiavam por cau-
sa do objetivo de seu trabalho (At.14:26-27). Este era o alvo.
Investiam na ampliação do reino do Senhor, resultando em
galardões eternos (Fp.4:17-19). Estas igrejas investidoras
não ajudavam Paulo por causa de sua situação pessoal, da
amizade, em virtude de bons tempos do passado, ou muito
menos por causa de necessidades de sobrevivência. Havia
um alvo bem claro, nada confuso. Investiam em Missões.

O alvo do empenho missionário . Paulo não receberia
apoio se o seu ministério não levasse a resultados eviden-
tes. A eficiência do trabalho era demonstrada pelos resulta-
dos (1Ts.2:20). Nem sempre o resultado é evidência de bom
trabalho, mas raramente é casual. Afinal, é Deus quem dá
os frutos. “Eu plantei, Apolo regou; mas Deus deu o cres-
cimento” (1Co.3:6). Paulo deixou claro que um plantava ,
outro regava , enfatizando trabalho desenvolvido, mão-de-
obra executada, e, como resultado, Deus deu  o crescimen-
to. O crescimento de Deus veio, portanto, após o trabalho
humano eficientemente executado. Uma visão deficitária
hoje é o sustento missionário tão somente por ação caridosa.
Casos como o de Jeremias (Jr.7:27), Israel (Rm.11:25), ou
da “operação do erro” citada por Paulo (2Ts.2:11), têm sido
utilizados para se justificar a falta de resultados espirituais,
desprezando-se, no entanto, as causas daquelas situações
nas quais Deus promovia (e promoverá no futuro) o endure-
cimento dos corações, devido à Sua soberania. No entanto,
na atual dispensação da Graça, Deus deseja que todos os
homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade
(1Tm.2:4). Não é pela falha de Deus que trabalhos missio-
nários emperram, mas pela falta de empenho, ou pela falta
de ferramentas, treinamento e estratégias adequadas, ou
ainda pela colocação do obreiro em área incompatível com
seus dons e habilidades espirituais, além, é claro, das difi-
culdades atinentes a cada campo em particular. Igrejas pre-
cisam acompanhar o que acontece com aqueles projetos
missionários nos quais têm focalizado seus investimentos
missionários. É uma questão de boa mordomia, a ser co-
brada por Deus. É fundamental priorizar o sustento de ser-
vos fiéis ao seu chamado divino, mas também urge identifi-
car os alvos missionários nos quais têm sido investido muito
dinheiro, e que não têm havido o correspondente empenho
do missionário. A resposta de “vamos ajudar aquele missi-
onário coitado” não é motivo digno para investimento.

O alvo da generosidade social . O receio de ser confun-
dido com a teologia da libertação, ou com a pregação da
falsa salvação pelas obras, tem levado igrejas ao
distanciamento das obras de caridade social. Reação erra-
da. Da Igreja, o Senhor espera uma aproximação de amor
para com este mundo. A ajuda social aos domésticos da fé,
como prioridade (Gl.6:10), nos ensina a importância de so-
corro aos necessitados (Tg.1:27). O mundo espera o anún-
cio de nossa fé pelas obras que aqui realizamos (Tg.2:18).
Uma igreja que não investe no social está com seus olhos
adoentados. A instituição dos diáconos teve (e ainda tem)
este propósito: dirigir e impulsionar os negócios sociais da
igreja (At.6:1-3), propósito desvirtuado, porque igrejas dei-
xaram de ver com clareza este seu alvo bíblico. Mas isto não
é Missões, não podendo os recursos financeiros serem
confundidos.

O alvo de ampliar tendas . (Is.54:2) Além de investir em
Missões e no social, uma igreja precisa enxergar suas ne-
cessidades ao redor. É preciso entender que Missões é a
tarefa que vai além das fronteiras de ação da Igreja local,
feita por procuradores (missionários). Ampliar tendas é o
trabalho dos obreiros da própria igreja, e visa alcançar pes-
soas e estabelecer igrejas-filhas em suas imediações. Os
dízimos sustentarão a igreja mãe e suas congregações.Não
misture estes alvos e propósitos.

Difusão de idéias e de alvos empobrece igrejas e leva
pastores e o povo ao desânimo. Consequentemente, per-
de-se o desejo de investimento financeiro e de trabalho.
Como estão os seus alvos? Bem claros ou meio difusos?
Se for preciso, “Aconselho-te que...unjas os teus olhos com
colírio, para que vejas”  (Ap.2:18)

Em comemoração aos
70 anos da chegada

dos primeiros missionários
Batistas Regulares no Bra-
sil, a Missão Batista Regular
Paulo de Tarso, integrante da
Associação das Igrejas Ba-
tistas Regulares do Amazo-
nas - AIBRAM, realizou a
XXXIX Assembléia Bienal,
nos dias 05 a 09 de julho de
2006, na cidade de Nova
Olinda do Norte AM.

O preletor oficial foi o Pr.
José Barbosa de Sena Neto,
ex-sacerdote católico romano,
membro e auxiliar da Primeira
Igreja Batista Bíblica de Forta-
leza-CE, enfocando o tema:
“Missões: Oportunidade de

Alvos Difusos

advertência presente; aos
mais jovens, como exortação
a ser observada.

Temperantes: Palavra
normalmente traduzida como
“sóbrios”.   Traz a idéia de ser
moderado em tudo, ser
autocontrolado, ser bem equi-
librado.   Observando-se pelo
lado negativo, evitando tanto
o desânimo, a inércia, a indi-
ferença, quanto à explosão, a
ira descontrolada.   O melhor
é o equilíbrio!   Esta caracte-
rística se une a “sensatos”,
que traz a idéia de alguém que
reflete, que pensa, que pon-
dera antes de agir, atentando
às conseqüências.

Respeitáveis:  Respeito-
so, nobre, digno, sério.  Indica
a reverência a ser obtida.   De
uma só palavra.   O que os tor-
nam homens confiáveis, dig-
nos de crédito.   Homens que
cumprem com seus compro-
missos, tornando-se elogiáve-
is; que por serem sérios em
suas responsabilidades, tor-
nam-se respeitáveis.

Sadios na fé, no amor e
na constância:    Temos uma
tríade  -  conjunto usual de três
coisas nas cartas paulinas:  fé,
amor e constância (1 Tm. 6.11;
2 Tm. 3.10). Sadios na fé:
Está tratando de fé objetiva,
aquilo em que se crê, o cre-
do; assim os homens devem
ser ortodoxos naquilo em que
crêem, porque isto é saudá-
vel, ao contrário da doentia
doutrina dos hereges (1.10-
11, 13-14).   Uma fé saudável
é essencial como base de
todo o ser, que redunda em
aprovação do Senhor (1.16).
Sadios no amor:    A caracte-
rística singular do cristão (1
Co. 13).   O amor que é paci-
ente, benigno, não arde em
ciúmes, não se conduz incon-
venientemente, que não pro-
cura seus próprios interes-
ses, não se ressente do mal,
que é justo, que se alegra
com a verdade, que tudo so-
fre, crê espera e suporta, pro-
voca saúde, vida, vida abun-
dante.  Sadios na constância:
Resistentes.   Literalmente
“permanência em baixo de”
Sadios através da paciência,
que só se desenvolve nas
provas, nas provações (Tg.
1.2-4).   Traz a mente a neces-
sidade da perseverança.   O
que implica em não desistir,
não desanimar, não fraquejar
em meio as dificuldades, ou
por causa da pressão.

“Homens moços” (2.6):
Quanto aos homens mais

novos. Expressão atribuída
aos jovens, que no contexto é
aplicada aos homens, assim
como no v.4 é atribuída as jo-
vens senhoras.   Temos o mes-
mo relacionamento sugerido
entre as mulheres (vv. 3-4) .

É interessante observar
que neste ponto o próprio Tito
é exortado por Paulo a servir

de modelo (vv. 7-8) . É incor-
porado por Paulo como repre-
sentante desta classe de ho-
mens. “Quanto aos moços, ....
Torna-te , pessoalmente, pa-
drão ...  Quanto aos servos...”.

Ser criterioso:  Retoma a
idéia  de temperantes e  sen-
satos, aumenta a advertência
quanto ao cuidado pessoal
nas escolhas, nas decisões
à serem tomadas.   Paulo ad-
verte quanto a necessidade
de vencermos as tendências
para os prazeres estranhos à
vida cristã.   Os homens mais
jovens, assim como os mais
velhos, precisam ser
criteriosos, cuidadosos, bus-
cando o que agrada ao Se-
nhor, promovendo edificação
para todos.

A missão de todo homem,
ao invés de pular para aquilo
que devemos fazer, o Senhor
nos ensina, por meio de Sua
Palavra, que o primeiro pas-
so é atentar para o que somos.
Nesse caso eu diria que a
missão de todo homem, em
primeiro lugar é ser homem!
Homem conforme a prescri-
ção do Senhor.   Homem que
serve de modelo, de esteio
para a família, para a igreja,
para o movimento.

Quando observamos as
características no texto, e o
desenrolar do próprio texto,
percebemos que os relacio-
namentos e as atividades se
iniciam no homem, e são de-
pendentes do homem.   O que
não serve para nos exaltar,
mas sim para advertir-nos
quanto a nossa responsabi-
lidade, ao nosso servir.

Toda a Palavra revela pri-
meiramente o “ser”, para de-
pois o “fazer”.   O ser salvo
para depois ter vida de salvo.
O ter o fruto do Espírito para
depois agir conforme os dons
espirituais.   O ser apto para
então ministrar a igreja. A mis-
são de todo homem começa
pelo ser homem. E, então, se
conclui na ação ou reação que
edifica. É notável, como ho-
mens, assumirmos projetos
que beneficiam a Igreja e glo-
rificam ao Senhor.   É fantásti-
co assumirmos grandes pro-
jetos.   Porém, devemos ob-
servar dois pontos importan-
tes:

Primeiramente, não deve-
mos assumir projetos para
mostrar que somos homens,
que somos tão capazes quan-
to os outros ministérios, como
o de mulheres, de jovens, ou
de adolescentes. Nossa mo-
tivação deve ser a de glori-
ficar ao Senhor, buscando a
edificação de Sua Igreja.   Tra-
balhar com naturalidade,
como homens, para servir.

Em segundo lugar, gran-
des e duradouros projetos
começam em casa.   Em
Gálatas 6.10, o apóstolo Pau-

lo exorta:  “enquanto tivermos
oportunidade, façamos o bem
a todos, mas principalmente
aos da família da fé.”   É claro
que a visão é abrangente, po-
rém, também é claro que há
um princípio familiar.   Nossas
esposas compõem o ministé-
rio de mulheres, e nossos fi-
lhos compõem o ministério de
jovens, adolescentes e crian-
ças.   Nossas famílias, como
igreja, se dividem nestes mi-
nistérios.   Como homens, de-
vemos servir de esteio para
nossas famílias, devemos
servir de esteio para estes mi-
nistérios.   Queremos nossas
esposas fiéis ao Senhor e à
nós também, responsáveis, e
dedicadas, pois devemos in-
vestir em seu servir ao Senhor.
Queremos nossos filhos lon-
ge das drogas, das más com-
panhias, tornando-se amigos
de Deus, então devemos in-
vestir em seus ministérios.

Nossa missão, como ho-
mens, é a de sermos homens
para nossas famílias.
Temperantes, respeitáveis,
sadios na fé, no amor e na
constância, em tudo
criteriosos.   Assumindo a vi-
são do Senhor, servindo
como investidores de nossas
famílias, de nossas igrejas, e
de nosso movimento.

A Missão de Todo Homem

Pr. Wagner Amaral

Setenta Anos
Servir” baseado em I Pedro
4:10. Centenas de pessoas
lotaram as dependências do
templo da Igreja Batista Regu-
lar local, pelas manhãs e as
noites no pátio ao templo.

A “Paulo de Tarso” existe
há 59 anos e abr iga em
suas fileiras 14 missionári-
os atuando na região ama-
zônica, todos mantidos pelo
sistema de levantamento de
sustento por promessa de fé.
Durante as conferências,
pastores, missionários e
vocacionados para o minis-
tério colocaram suas vidas
no altar, renovando seu com-
promisso de servir ao Se-
nhor da seára.

No término daquele even-
to foi eleita a sua nova dire-
toria bienal da missão, ten-
do sido reeleito por unanimi-

dade, pela quarta vez conse-
cutiva, o Pr. Cláudio Rolim da
Fonseca, titular da Igreja Ba-
tista Regular Luz Brilhante.

Missionários da Paulo de Tarso

* Wagner Lima Amaral,
pastor na IBR em Jardim
Tremembé, e Mestre de
Teologia no SEBARSP.
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TELEGRÁFICAS
NOVO TELEFONE

O Pr Wanderley Borges, missionário da
AMI para o Projeto Goianésia GO, está com
novo telefone; (16) 3728-3400. Continua vi-
sitando as igrejas para apresentar o proje-
to.

SÃ DOUTRINA
Para conhecer a revista Sã Doutrina, visi-

te o site: www.sadoutrina.k6.com.br , com as
edições em PDF. Contatos com o editor, pelo
e-mail: marcosafmartins@ig.com.br

PROJETO SÃO CARLOS
No final de setembro, o missionário, Pr

Fernando César Martins, a esposa Milena e
a filha Isabela estarão de mudança para São
Carlos SP onde desenvolverão o projeto de
implantação de uma igreja bat ista
fundamentalista.

PROMESSA DE FÉ
Dias 27 a 29 de outubro, o Templo Batis-

ta Jerusalém em Camaçari BA, sob a lide-
rança do missionário Pr Tomé Lopes dos
Santos real iza suas Conferências
Missionárias para renovação da Promessa
de Fé para Missões. Preletor: Pr Carlos A
Moraes da AMI.

VERDADEIRO ADORADOR
Não deixe de solicitar o CD Verdadeiro

Adorador, lançado recentemente pela irmã
Iamara Alst  Trevisani pelo e-mai l :
iamara@hotmail.com, telefones (11) 4343-
5268; 8123-9259 e 5929-5401

AMIGÃO DO PASTOR
Sempre tem alguém perguntando: “Ain-

da circula o amigão do Pastor?” A resposta
é SIM! Continua circulando esse periódico
que tanto tem feito em prol da pregação do
Evangelho. Para assinar: Caixa Postal 74 -
CEP 37.270.000 Campo Belo MG, telefone
(35) 3832-2704 e Fax (35) 3832-2455.

PALAVRA PROFÉTICA
Dias 18 a 21 de outubro de 2006, aconte-

cerá o VIII Congresso Internacional sobre a
Palavra Profética promovido pela missão
Chamada da Meia Noite: www.chamada.com
.br, telefone (51) 3241-5050 e Fax (51) 3249-
7385.

FORTALECIDOS NO SENHOR
Tom Ascol, Jim Elliff, Adauto Lourenço,

Augustus Nicodemus, Solano Portela Neto
e Jaime Marcelino, são os preletores da XXII
Conferência Fiel para Pastores e Líderes,
que acontecerá nos dias 2 a 6 de outubro de
2006 em Águas de Lindóia SP. Para maiores
informações: www.editorafiel.com.br, PABX
(12) 3936-2529.

AMAZONAS E CEARÁ Almeida. O trabalho, que já tem 28 anos, está
sob a coordenação da IBB em Valparaiso, São
Bernardo do Campo SP e foi revigorado a partir
de janeiro de 2005 . O grande problema, no mo-
mento, é a distância que separa a casa do Pr
Pedro e a igreja: 70 Km.

CÂNDIA SP

Penetrado pela
Palavra

John Piper
Editora Fiel

www.editorafiel.com.br
Meditações!
Trinta e uma

delas com temas
peculiares e

relevantes capa-
zes de conduzir o
leitor a um relaci-
onamento mais

sincero e transpa-
rente com Deus.

Convém ao Cristão
Participar na

Política?
H B Barker

Depósito de
Literatura Cristão

www.literaturacrista.com.br
O que é o cristão?
Qual a diferença en-
tre Israel e a Igreja?
Como concil iar a
obediência a Deus e
a obediência civil? O
cristão deve participar
de protesto e mani-
festações? Vale a
pena ler este livro!

Um Milênio Literal
Tim LaHaye

Actual Edições
www.chamada.com.br

As bençãos que
Deus derramará

sobre a terra
durante o reinado

de Cristo estão
além da compre-
ensão humana.
Você consegue
imaginar uma

época tão abenço-
ada para descrevê-

la seja “utopia”?

A Busca da
Moral

Stanley Grenz
Editora Vida

www.editoravida.com.br
O que é ética?

Por que os
cristãos devem
se preocupar

com ela? Neste
livro, o autor

reflete sobre o
papel e o método

da ética cristã.

Foco e Desenvol-
vimento no A T
Carlos Osvaldo

C. Pinto
Editora Hagnos

www.hagnos.com.br
Este livro é voltado
p r i n c i p a l m e n t e
para quem acredi-
ta que o eterno
sempre terá priori-
dade sobre o atual
– que este será jul-
gado por aquele, e
não vice-versa.

Inveja e
Contentamento
Eduardo Rosa

Pedreira
Editora Mundo

Cristão
www.mundocristao.com.br
Análise profunda
de um dos sete

pecados capitais,
a inveja, e sua

antítese, o conten-
tamento. Um livro

desafiador,
original

e ousado.

O Pr José Barbosa de Sena Neto, ex-padre cató-
lico romano, esteve realizando conferências
evangelísticas em diversas Igrejas Batistas Regu-
lares de Manaus AM: Elion, Calvário, Cachoeirinha,
Maranata, Luz Brilhante, Fonte de Luz, Shalon, Beréia
e Nova Jerusalém. No Ceará, esteve na cidade do
Crato, na Primeira Igreja Batista Regular nos dias
11 a 13 de agosto. Próximo passado.

AIBREB
A Associação das Igrejas Regulares do Bra-

sil- AIBREB, estará reunida em Fortaleza CE nos
dias 15 a 19 de maio de 2007 sob o tema,  “Mis-
sões: Ontem, Hoje e Sempre”. Os preletores se-
rão os pastores: Paulo Bondezan, Bill Smallman,
Marvin Fray, Geraldo Cruz, Douglas Silva e James
Vineyard, entre outros. Para maiores informações:
prdouglasalvez@yahoo.com.br

58 ANOS

A IB Regular de Mucuripe, Fortaleza CE, sob
a liderança do Pr José Moraes, comemorou 58
anos de organização, realizando uma série de
conferências nos dias 29 e 30 de julho de 2006.
O preletor foi o Pr Sérgio Moura, da Igreja Batis-
ta Esperança de São Paulo SP, que na foto , jun-
tamente com sua esposa Célia, recebe um car-
tão comemorativo do aniversário.

FRANCISCO
MORATO

Com 180 mil ha-
bitantes, Francisco
Morato tem apenas
uma congregação
b a t i s t a
fundamentalista, a
Congregação Batista
Bíblica da Vitória com
cerca de 25 congrega-
dos sob a liderança
do Pr Pedro Roberto

Cândia é
um pequeno
Distrito da ci-
dade de
Pontal com
cerca de três
mil habitantes
e já tem uma
igreja batista
fundamentalista,
o Templo Ba-
tista Macedônia. Iniciado pela Igreja Batista
Boas Novas, como ponto de pregação na resi-
dência do casal Divino Aparecido e Irene, hoje
tem um salão alugado e está sob a liderança
do seminarista Rodrigo Gomes membro da
IBBN e aluno do SEIBIM.

CASAIS
Dias 8 a 10 de dezembro de 2006 acontece-

rá a Segunda Conferência para Casais patroci-
nada pela Igreja Batista do Horto do Ypê, São
Paulo SP, sob a liderança do Pr Edgar Donato.
O tema será “Em busca da intimidade no casa-
mento!” e o objetivo principal é equipar o casal
com instruções bíblicas. Local: Hotel Pilar, em
Ribeirão Pires SP (www.hotelpilar. com.br) e as
vagas são limitadas. Custo: R$255,00 com
parcelamentos. Informações: (11) 5816-8189
com Sandra, a partir de 12h.

VISÃO MISSIONÁRIA
O Templo Batista em Itapuã, Salvador BA,

liderado pelo Pr Joel Moura Gouveia, tem am-
pliado constantemente a visão missionária da
igreja. Nos dias 28 a 30 de julho último, foi rea-
lizada a Conferência Missionária com os pas-
tores, Haroldo Siqueira da I.B. Independência e
Vida, e Francisco Gomes Sobrinho e Jônatas
da PIB do Litoral Norte. Cem por cento do alvo
foi alcançado. O TBI apóia 21 projetos missio-
nários das seguintes missões: AMI, MBI, AIMI,
MBF, CBBN, MNTB e MBIB.

DVD DE DAVE HUNT

Agora você pode
adquir i r  todas as
mensagens de
Dave Hunt proferi-
das em uma confe-
rência especial rea-
lizada na Igreja Ba-
tista Esperança em
São Paulo SP: “O
que aconteceu com
o céu?,  Profecia: A
maior prova da Existência de Deus, Provas In-
falíveis, O evangelho não-negociavel e Buscan-
do e Conhecendo Deus”. Pedidos:
www.chamada.com.br ou telefone 0300 789.5152

Pr. Pedro com a esposa
Ednalva e filha Samara

Rodrigo e Milena
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Quando Neemias reconstruía os muros de Jeru
salém, no tempo de Ciro, rei da Pérsia, recebeu

ele todo apoio do rei, bem como os recursos para tal
empreendimento. Mas, não faltaram os inimigos da obra!
De que modo agiam eles? De início, zombaram, caçoa-
ram de Neemias e seus companheiros (4.1-3). Vendo
que isto não dava resultado, resolveram formar um exér-
cito e atacar a cidade, de modo que foi preciso separar
gente para guardá-la dia e noite (4.8-9). Porém, o traba-
lho prosseguia. Então esses inimigos resolveram usar a
tática de infiltração no meio dos trabalhadores (4.11), para
combater a obra, estando dentro dela. Foi preciso que
cada um segurasse, com uma das mãos, a sua arma,
enquanto trabalhava (4.17-18).

Depois de muitas tentativas frustradas, os inimigos
usaram um estratagema – propuseram um encontro
amistoso, de auxílio mútuo, simulando estarem em difi-
culdades e precisar de cooperação (6.1-2). Neemias,
porém, respondeu: “Faço uma grande obra, de modo que
não poderei descer; por que cessaria esta obra, enquan-
to eu a deixasse, e fosse ter convosco?” (6.3).

A Igreja, através dos tempos, tem enfrentando um ini-
migo que se apresenta de muitas maneiras e com mui-
tas táticas diferentes, mas sempre com um único objeti-
vo: destruir a obra de Deus! O espírito do Anticristo já se
encontra presente no mundo. Anticristo, não significa ape-
nas uma pessoa, mas é a síntese de todas as forças do
mal que se opõem a Deus, buscando frustrar os seus
planos e negar o que está revelado em sua Palavra (I
João 2.22; 4.3; II João v.7).

O apóstolo Paulo deixou-nos uma página preciosa so-
bre este assunto, que se encontra em II Tessalonicenses
2.1-11. No livro do Apocalipse há a descrição de uma
besta que emergiu da terra, com aspecto de cordeiro,
mas falando como dragão. Ela opera sinais e prodígios
com o fim de enganar os habitantes da terra. (13.11-18).
Observem que em nossos dias há tudo isto: apostasia,
oposição a Deus, engano através de sinais e prodígios,
usurpação do lugar de Deus, etc. Há hoje muitas seitas
usando a Bíblia e o nome de Cristo, as quais, não
obstante, se opõem à sã doutrina. Os pseudocristãos
diferem dos ‘anticristos’ apenas por não fazerem o seu
trabalho de modo ostensivo, arrogante, desafiador e blas-
femo.

Eles agem de maneira solerte, ardilosa e sutil, com
aparência, às vezes, até de muita piedade. Porém, am-
bos têm a mesma finalidade. O ‘anticristo’ age de fora
para dentro; o pseudocrístão, de dentro para fora. Tais
indivíduos usam todos os meio para sustar o avanço do
Reino de Deus no mundo. Seitas como as assim chama-
das “Testemunhas de Jeová” chegar a afirmar, de Bíblia
na mão, a inexistência da Santíssima Trindade. Negam
que Jesus seja Deus igual ao Pai e que o Espírito Santo
seja uma pessoa. O sacrifício de Jesus na Cruz, para
eles, teve apenas um valor propagandístico de Deus.
Entretanto, vão de porta em porta, dizendo-se ‘cristãos’ e
muitos crentes menos avisados são enredados por suas
heresias.

Em termos bíblicos, nada corre tanto risco hoje como
a fé. O neoconvertido, alcançado pela graça de Deus, se
vê logo diante de tantas correntes de interpretação da
Palavra de Deus que a sua fé começa a sofrer declínio no
seu calor e dinamismo (Lucas 18.8). O espírito do
‘anticristo’ hoje procura desfibrar o crente, secularizar seus
hábitos e fazer com que a diferença entre um crente e um
não crente seja apenas uma questão de ‘ponto de vista’.
Uma fé acomodada, fria, sem ardor missionário e sem
ideal cristocêntrico. O crente precisa cuidar bem da sua
fé, alimentando-a com a inerrante Palavra de Deus, aque-
cendo-a com experiências verdadeiras, garantindo sua
firmeza pela constante comunhão com Deus.

A Igreja cujos irmãos se amam, realmente, impulsio-
nados pelo insondável amor de Deus, derramado em
seus corações (Romanos 5.5), é uma Igreja invencível.
Muitas Igrejas, hoje, em nosso meio, estão de debaten-
do com sérios problemas cuja causa é a falta de amor.
Falta amor entre os irmãos, amor a Deus, amor à Igreja e
amor às almas que perecem sem salvação. Amor para
com aqueles que estão na linha de frente levando a Pala-
vra àqueles que tanto dela necessitam! Ajudemos com
maior empenho àqueles que estão trabalhando na Obra
e peçamos ao Senhor Deus uma maior visão sobre o
que vem a ser o Reino de Deus!

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

Viajando com minha
filha por uma rodo-

via há alguns dias atrás li o
cartaz ä beira da estrada :
“Desculpe-nos pelo trans-
torno.  Estamos em obras
para melhor servi-lo  “ Logo
percebi o motivo do pedido
de desculpas , pois mais
adiante havia um desvio ,
um bom pedaço de estrada
de terra, poeira , buracos,
lentidão.  Andamos um pou-
co mais e o trânsito estava
impedido do nosso lado .
Enquanto os carros que vi-
nham em sentido contrário
passavam pelo trecho aber-
to da estrada , fiquei pen-
sando no tempo que está-
vamos perdendo  ali , no
cansaço e calor que sentí-
amos  debaixo daquele sol
escaldante. É verdade,
como dizia o cartaz , aquilo
era um transtorno.

Alguns minutos se pas-
saram , foi aberta a pista do
nosso lado e seguimos em

No mês de março de 2007, nos
dias 16 a 18, na Estância Pa-

lavra da Vida em Atibaia SP, o MEP -
Ministério de Esposas de Pastores,
realizará o X Retiro de Esposas de
Pastores sob o tema: “Mulher Gracio-
sa” (Pv. 11:16). A preletora será a irmã
Juseli Ferreira Santana.

Para maiores informações, entre
em contato com a irmã Carlinda Sil-
va, pelo fone/fax (11) 5041-9137 ou
5533-6843. O investimento por parti-
cipante será de R$185,00 podendo
ser parcelado desde já. Ligue e peça
a conta bancária para os seguintes
contatos: Miriam Peixoto de Sousa,
secretária (11) 3605-6186, e-mail:
m i r i a n _ a d o n a i @ h o t m a i l . c o m ,
Rosivane Henríquez, presidente (11)
4049-4015.

No dia 10/07 deste
ano, recebi um novo

coração, do Pai - o Terceiro!.
O pr imeiro recebi em

1956 ao nascer. O segundo
foi em 1977, ao receber Je-
sus como meu Salvador, e
agora o terceiro, que foi uma
reforma do primeiro.

O meu estava completa-
mente obstruído, principal-
mente na região do miocá-
rdio. Eram quatro artérias
seriamente comprometidas,

frente por um trecho já pron-
to , totalmente restaurado,
uma verdadeira almofada
macia para os pneus já bem
gastos do nosso carro, sina-
l ização refei ta,  placas
indicativas de kilometragem
novas.Que benção.

Logo me esqueci dos
problemas enfrentados lá
atrás, podíamos ir mais rá-
pido e a brisa que entrava
pela janela era fresca e sua-
ve e fui obrigada a reconhe-
cer que “estar em obras
“também é necessário.

Assim também é em nos-
sa vida .Claro que  a obra
redentora da salvação é ins-
tantânea . No momento em
que aceitamos a Cristo
como salvador temos a vida
eterna e a certeza do céu ,
mas a obra de construção de
uma vida cristã persiste por
toda a nossa existência. O
processo de edificação do
caráter cristão é um espetá-
culo maravilhoso de nosso

Deus na vida de cada um de
nós. A poeira ao longo do
caminho , assim como os
buracos e a lentidão não de-
vem abater o nosso ânimo
ou restringir o prazer de nos-
sa trajetória. A poeira nos
cega a vista, incomoda, irrita
, mas se você tiver um pouco
de paciência ao passar
aquele trecho em obras você
percebe que , embora incon-
veniente, ela é necessária
para que os benefícios pos-
sam ser desfrutados depois.
O tédio e a angústia não po-
dem ser nossos compa-
nheiros, apenas pedras do
caminho , interrupções que
o Senhor Deus usa para nos
fazer crescer.

Dias atrás ouvi esta pre-
ciosa  frase : “Não repare na
poeira da minha vida, Deus
está fazendo uma obra nela.”
É verdade. O Senhor ainda
está no controle de cada de-
talhe de nossa caminhada.
Ele pode permitir o sofrimen-

to , a frustração , a tristeza ,
mas serão sempre para o
nosso bem. Algum dia va-
mos entender que essas
experiências eram exata-
mente o que estávamos
precisando.

Se estamos dispostas a
permitir que Deus atue em
nossa vida , Ele, com cer-
teza , vai precisar levantar
um pouco de pó para cobrir
buracos, restaurar defeitos
da pista, aparar arestas,
mas o resultado , certa-
mente, será gratificante.

Não des is ta  ,  minha
irmã. A poeira é passa-
geira. Logo ä frente o Se-
nhor Deus vai fazer com
que ela se transforme em
terra firme para lhe dar o
apoio necessár io.  Lem-
bre-se que a obra que o
Senhor quer fazer em nós
, muitas vezes, dói, inco-
moda , mas não deixa de
ser  uma benção
disfarçada.

Estamos em Obras
“ ... que aquele que começou a boa obra em vós  a aperfeiçoará até ao dia de Jesus

Cristo.”Fil. 1 “6

Recebi um Novo Coração do Pai
- O Terceiro-

somente pela graça de Deus
continuava vivendo.

No dia seis de julho, o
exame de cateterismo reve-
lou a necessidade urgente
de uma intervenção cirúrgi-
ca,  imediatamente fui inter-
nado no Hospital AMECOR
em Cuiabá, sendo operado
no dia dez do mesmo mês. A
cirurgia transcorreu dentro
da normalidade, sendo en-
caminhado para a UTI, para
recuperação.

Mas no mesmo dia à noi-
te, voltei ao centro cirúrgico
para nova intervenção; hou-
ve o surgimento de um
trombo no pulmão. Nova-
mente Deus atuou através da
equipe médica, e naquela
madrugada retornei à UTI,
onde permaneci por t rês
dias. Tive al ta no dia
dezessete e ainda estou em
convalescença, mas posso
dizer como o homem de
Deus “até aqui nos ajudou o

Senhor”.
Através deste importante

veículo de comunicação, que
é o Jornal de Apoio, quero
agradecer a todos que inter-
cederam a Deus em meu fa-
vor. Especialmente aos ir-
mãos e irmãs que estiveram
no Congresso Batista Bíbli-
co, no litoral paulista, que
oraram muito por mim. Que
Deus vos abençoe!

É muito bom pertencer à
família de Deus!

�Mulher Graciosa�

Pseudocristianismo

Esposas de pastores participantes do último encontro

Pr. Miquéias Nunes dos Santos - Igreja Batista C. dos Pinheiros - Cuiabá-MT
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“Maravilho-me de que tão depressa passásseis da-
quele que vos chamou à graça de Cristo para outro evan-
gelho”. (G.l 1:6).

Na edição 164 deste jornal, publicamos um texto so-
bre Billy Graham, comentando acerca da sua apostasia.
O texto gerou diversos comentários favoráveis e alguns
questionamentos. Entre os questionamentos quero des-
tacar o seguinte: “Finalmente, digo que a mensagem so-
bre apostasia poderia muito bem ser veiculada sem que
se precisasse lançar mão do artifício de falar de quem
tanto já trabalhou na obra de Deus. A mim me pareceu
que o objetivo principal da matéria foi, antes, falar de al-
guns nomes do meio evangélico”.

Realmente, citar nomes é difícil, mas necessário. A
apostasia de Billy Graham não é segredo para quem estu-
da sua trajetória. Desde 1957, na cruzada realizada em Nova
York, a tendência apóstata desse homem ficou conhecida
dos batistas fundamentalistas nos EUA. As pessoas con-
vertidas em suas cruzadas são enviadas para igrejas cató-
licas, sinagogas judaicas, igrejas carismáticas e liberais.

Apenas para resumir a longa trajetória apóstata de Billy
Graham, alguns fatos relevantes em ordem cronológica:

1961 - Falando sobre o batismo infantil: “Acredito que
algo acontece no batismo de um bebê... Acredito que
um milagre pode acontecer nessas crianças para que
sejam regeneradas, isto é, tornem-se cristãs por meio
do batismo infantil”.

1963 - Pregou na Abadia da Faculdade Católica Ro-
mana de Behment, Carolina do Norte.

1964 - A Cruzada de Billy Graham em Columbus, Ohio
foi patrocinada pelo ecumênico CMI.

1966 - Gabou-se de ter comparecido à assembléia do
CMI em Nova Délhi, Índia, em 1961, e que esperava partici-
par da quarta assembléia, em Upsula, Suécia, em 1968.
Desde então, participou de todas as assembléias desse ór-
gão ecumênico que visa unir todas as religiões do mundo.

1973 - Elogiou a missa católica como “algo bonito”  e
disse que os oito preceitos de Mao Tsé-Tung eram basi-
camente os mesmos que os Dez mandamentos.

1978 - Disse que as crenças do pugilista Muhammed-
Ali no islamismo “eram algo em que todos nós podía-
mos crer”.

1978 - A revista McCall’s publicou a nova compreen-
são de Billy Graham sobre o caminho da salvação: “Anti-
gamente, eu olhava para os pagãos em países não-al-
cançados como se estivessem perdidos – como se es-
tivessem indo para o inferno se o evangelho de Jesus
não fosse pregado para eles. Não penso mais assim...
Acredito que existam outros modos de reconhecer a
existência de Deus - por meio da natureza, por exemplo
– e, portanto, muitas outras oportunidades de dizer sim
para Deus”.

Há uma trajetória espantosa na vida desse homem e
eu quero citar as duas últimas que foram objeto da maté-
ria publicada na edição 164:

1997- No programa de TV de Robert Schüller, Billy
Graham disse que acreditava “na possibilidade de sal-
vação sem Jesus Cristo”.

2006 - No dia dois de abril, no programa de TV de
Larry King na CNN, Graham rasgou elogios para o faleci-
do papa da religião católica, João Paulo II, dizendo: “...
para mim o Cardel Wojtyla... está com o Senhor...”

Portanto, Billy Graham não nos surpreende com os
seus atos de hoje, pois a sua apostasia começou em
1954 ao se envolver com os liberais e, muito possivel-
mente, com a Maçonaria.

Quanto ao fato de citar os nomes daqueles que se
desviam da fé cristã bíblica (apostatam), é natural. Não
há como deixar de ligar a pessoa ao fato. O Novo Testa-
mento mostra que esta prática vem desde os dias da
igreja primitiva com o apóstolo Paulo (Gl 1:6-10; 5:7-10; I
Tm 1:20, II Tm 4:1,4).

A definição simplificada de apostasia é “abandono da
fé da igrea cristã”  e nós devemos observar que o cresci-
mento da apostasia nos últimos dias seria o último pas-
so, a evidência mais clara do aparecimento do Anticristo:
“Ninguém de maneira alguma vos engane; porque não
será assim sem que antes  venha a apostasia, e se ma-
nifeste o homem do pecado, o filho da perdição” (II Ts
2:3; Mt 24:10-12; Tm 4:1; I Jo 2:18).

Por iniciativa dos pastores
de três igrejas, Lorival

Pedroso (IBI em Orlândia SP),
João Vasconcelos (IBB em
Barretos SP), Jader Saraiva (PIB
em São Sebastião do Paraíso
MG), e com o apoio dos pastores
Carlos Alberto Moraes, Almir
Nunes e do irmão Gilberto Mar-
cos Mota Basílio, foi organizado
o Instituto Bíblico de Liderança no
mês de julho de 2006, depois de
três meses de planejamentos.

O objetivo do IBL é treinar o
maior número possível de obrei-
ros em um curso de três anos
condensados em seis semes-
tres letivos (quadrimestres)
consecutivos sem interrupções
para férias no período de agos-
to de 2006 a julho de 2008. No
final, teremos pastores, missi-
onários, professores e outros
obreiros preparados para ser-
virem ao Senhor da seára atra-
vés das dez igrejas que deram
64 alunos para a escola.

A s igrejas bat istas
fundamentalistas da

região Norte do Brasil, estarão
participando do II Congresso
Missionário Batista Funda-
mentalista do Norte a ser re-
alizado nos dias 2 a 5 de no-
vembro de 2006 em Marudá no
litoral paraense. O primeiro
congresso foi realizado em
Ananindeua PA nos dias 13 a
16 de novembro de 2005.

O tema, “Missões”: Espa-
lhemos a Semente” , baseado
no Salmo 126: 6 deverá orien-
tar todos os preletores. O
preletor of ic ial  será o Pr
Tommy Raley, presidente da

A carta aos Hebreus
13:3 exorta-nos a

“lembrar-nos dos presos,
como se estivéssemos pre-
sos com eles” .

O Outro
Evangelho

�Lembrai-vos dos Presos�
Movidos por tal

desafio, é que a
Missão Rocha Eter-
na, Ministério em
prisões, atua no
Brasil desde o ano
2000, visando al-
cançar os mais de
360.000 presos
espalhados pelo
país, com a men-
sagem do amor de
Deus.

Dentro da sua estratégia
de trabalho, a missão man-
tém missionários de tempo
integral e parcial apoiados
pelas igrejas para a

evangelizando dos presos e,
por isso, sempre tem convo-
cado os pastores para darem
apoio aos seus projetos.

No período de 30 de agos-
to a 6 de setembro, a Rocha
Eterna realizou conferências,
com este propósito, em duas
igrejas de São Paulo: Primei-
ra Igreja Batista Bíblica em
Cidade Ademar e Igreja Batis-
ta Esperança.

Os participantes, além de
serem abençoados pelas
preciosas mensagens da Pa-
lavra de Deus, puderam rece-
ber informações e relatórios
estimulantes do trabalho rea-

lizado pelos missionários da
Rocha Eterna, que são con-
vocados e organizados pelo
amor para realizarem o traba-
lho de “lembrar-se dos pre-
sos” , obedecendo às pala-
vras de Hebreus 13:3.

O trabalho da Rocha Eter-
na é unicamente no plano es-
piritual, evangelizando, bati-
zando e ministrando cursos
bíblicos por correspondência.
Para tanto, é que convoca to-
dos os pastores e irmãos em
Cristo, para intercederem em
oração por todos os presos,
indistintamente.

NOTA DA REDAÇÃO
Na edição anterior deste

jornal, tanto o título como o
conteúdo da matéria veicula-
da sobre as conferências da
Rocha Eterna, foram de inteira
responsabilidade da redação,
sem participação da direção
da missão. Queremos escla-
recer que, apesar de alguns
terem achado forte o título da
matéria, os que leram todo o
texto atentamente, puderam
perceber que o sentido da pa-
lavra “Minando”, naquele con-
texto, dava a conotação de
“Vencer pelo amor através da
pregação do Evangelho” . Isso
ficou claro no trecho: “... não
estamos falando de um com-
bate contra o crime organiza-
do. Nós devemos amar os
presidiários e levar a todos
eles a mensagem de salva-
ção através da Palavra de
Deus. Nossas armas são es-
pirituais (Ef. 6:10-20)”.

�Missões:EspalhemosaSemente�
World Baptist
F e l l o w s h i p
Mission Agency,
dos EUA.

As inscr ições
já estão abertas e
o valor do investi-
mento  será  de
R$75,00, incluin-
do a lo jamento ,
café da manhã re-
fe ições e  t rans-
por te  para  um
passeio na praia.
Para os que pre-
ferirem hospeda-
gem em hotéis, o
custo das diárias

O curso, com currículo de
licenciatura (3 anos), é mi-
nistrado em módulos semi-
presenciais com dias de
aula determinados nas três
unidades e com os mesmos
professores. Os núcleos de
aulas estão em Orlândia SP,
Barretos SP e São Sebasti-
ão do Paraíso MG.

Um detalhe importante
sobre o curso: não haverá
segunda turma no IBL. O
curso foi elaborado para
funcionar uma única vez e
formar todos os interessa-
dos. Ainda há oportunidade
para os que desejarem se
inscrever nos três núcleos:
Orlândia pelos telefones,
(16) 8134-2393 (Pr Lorival),
(13) 3761-0749 (Pr Carlos);
Barretos pelos telefones
(17) 3324-4613 e 9106-
4375 (Pr João) e 3324-5582
(Igreja); São Sebastião do
Paraíso (35) 3531-3060.

serão ent re  R$30,00 e
R$50,00.

O congresso, a exemplo
do anterior, está sendo or-
ganizado pela CMBI - Comu-
nhão Missionária Batista In-
dependente  e maiores infor-
mações poderão ser solici-
tadas para: Pr Inácio Neves
Cereja, e-mail: aminacio@
bol.com.br ou inaciocereja
@yahoo.com.br, telefones
(91) 3711-2954 e 8151-3536
ou pelo correio: Rua Cel.
Leal 25 - Nova Olinda (Entre
Duque de Caxias e
Transcasta -nhal)  CEP
68.742.450 - Castanhal PA.

Instituto Bíblico de Liderança

Alunos do núcleo Orlândia - SP

Alunos do núcleo S.S. Paraiso - MG

CURSO SOBRE DISPENSAÇÕES
Adquira a Apostila

Pr. Ricardo: (11) 5924-6670
e-mail: pastoricardomarques@terra.com.br


