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Nos dias
2 a 4 de
novem-

bro de 2006, acon-
tecerá o Congres-
so sobre Criaci-
onismo com o Dr
Adauto Lourenço
(foto).

O evento, pro-
movido pela
JUBBESP, aconte-
cerá na Igreja Ba-
tista Esperança,
Rua Loefgreen,
1279, Vila Cleme-
ntino, São Paulo
SP, e o custo será
de R$10,00 (dez

E screvendo aos
t e s s a l o n i c e n s e s
(2:3), o apóstolo Pau-

lo, alerta-nos: “Ninguém de ma-
neira alguma vos engane; por-
que não será assim sem que
antes venha a apostasia, e se
manifeste o homem do pecado,
o filho da perdição”.

Até o início da metade do sé-

Dados divulgados recentemente pelo IBGE dão conta de que
o Brasil tem agora 14 dos seus 5.564 municípios com mais
de um milhão de habitantes.

Entre os cinco maiores municípios, houve uma alteração. Fortale-
za, capital do Ceará, com 2.416.920 habitantes, tornou-se o quarto
município mais populoso do país em 2006. A cidade ultrapassou
Belo Horizonte MG, que caiu para o quinto lugar com 2.399.920 habi-
tantes. A capital paulista continua em primeiro lugar com 11.016.703,
o Rio de Janeiro RJ segundo, com 6.136.652 e Salvador BA em ter-
ceiro lugar com 2.711.372 habitantes.

O IBGE apurou também que o Brasil tem agora 36 municípios
com mais de 500 mil habitantes e 51 com mais de 400 mil. Entre as
capitais de estado, 15 continuam tendo menos de um milhão e Pal-
mas, capital do Tocantins, é a capital com menor população: 220.889
habitantes. Diante destes números crescentes, verificamos que as
cidades estão ficando cada vez maiores, o que demanda a implanta-
ção de novas igrejas. Esforcemo-nos! Vamos implantar igrejas!

O período e 31 de ju-
lho a 3 de agosto de
2007 já está agenda-

do para a realização do Terceiro
Congresso Missionário Batista
Fundamentalista em Águas de
Lindóia SP.

O evento, que acontecerá no
Hotel Majestic, terá como tema,
“Implantar Igrejas: A Missão!” .
Quase todos os preletores já es-
tão confirmados e, entre eles, o
Pr Ed Sears, da Grace Baptist
Temple em Winston - Salém, Ca-
rolina do Norte, Estados Unidos.

O Congresso terá seis Work-
shop’s com os seguintes temas:
Estabelecendo uma visão
Missionária na Igreja, Implan-

C remos que este
versículo, por mais
conhecido que seja,

ainda comunica e sempre co-
municará o desejo de Deus no
alcance de todos os povos da
terra através de Sua Palavra.
Porém, são tantos povos aqui
mesmo no Brasil, que ainda não
ouviram a mensagem do Evan-
gelho.

Pensando em nossa gran-
diosa tarefa de anunciar a Pa-
lavra de Deus ent re as na-
ções, é que desenvolvemos o
projeto, “A voz Apinajé”, um
programa de rádio na língua
apinajé.

O programa deverá alcançar
cerca de 75% do povo apinajé
que tem costume de ouvir rádio
e será apresentado por três na-
tivos já convertidos. O conteú-

O Projeto Luz tem como objetivo único,
abençoar a vida de missionários. Quan
do o Senhor nos tocou para que atra-

vés do dom com que Ele nos abençoara, pudés-
semos alcançar vidas, nossa vida tomou um novo
rumo. Assim, através do Projeto Luz podemos aju-
dar os missionários, pois parte da venda dos CDs
é doada para projetos.

A primeira tiragem do CD já esgotou e estamos
na segunda e nos preparando para o segundo
projeto de gravação de novo trabalho.

Somos membros da Igreja Batista Bíblica Cen-
tral de Pouso Alegre - MG, liderada pelo Pr Edvaldo
Cano. Entrem em contato conosco pelos telefo-
nes:  (35) 3425-8787; 8404-7388 e 8404-6325,

E-mail: magalhães_couto@ig.com.br
Rogério Eugênio e Paula Couto

Caixa Postal 1030
37.550-000 Pouso Alegre - MG.

Neste mês de outubro o Seminário Teo-
lógico Bíblico Thompson, sediado em
Vitória da Conquista BA, iniciou o curso

de validação em teologia. O vestibular foi realiza-
do no dia 24 de setembro último, para formados
em teologia sem diploma reconhecido pelo MEC.

Outro curso que está sendo iniciado neste mês
de outubro, com duração de 18 meses, é a Pós-
graduação em ciências da Religião. O público alvo
é formado por profissionais ligados às áreas de
humanas e teologia.

O STBT trabalha, nestes dois cursos, em par-
ceria com a FAK - Faculdade KURIOS, que é auto-
rizada pelo MEC.

Contatos: www.seminariothompson.com.br  ,
telefone (77) 3425-2001, Caixa Postal 29, CEP
45.001-970 - Vitória da Conquista BA.

culo passado, historiadores,
sociólogos e observadores
atentos alertavam para a pos-
sibilidade de uma diminuição
drástica de religiosidade no
mundo.

Mas, ao contrário do que se
previa, iniciamos o século XXI
com uma surpreendente revi-
talização religiosa em todos os

continentes. O papado de João
Paulo I I  que fortaleceu o
ecumenismo, a expansão do
islamismo para países ociden-
tais, a queda das barreiras que
haviam sido levantadas ao final
da segunda guerra mundial, e o
amadurecimento dos conceitos
da Nova Era no plano político,
econômico e religioso, acendeu

Reavivamento ou Apostasia?
o pavio da explosão espir i-
tualista que agora explode.

Entre os “cristãos evangéli-
cos”, a novidade foi a teologia
desvinculada de autoridade
das Escrituras que abriu as
portas para o relativismo e a
apostasia.

Leia mais na página 3.

Grandes Cidades,
Poucas Igrejas

tando Promessa de Fé na Igre-
ja, Organização Jurídica e Ad-
ministrat iva de uma Igreja,
Dons ministeriais, Promoções
e Eventos Missionários na
Igreja, Ministério de Comuni-
cação na Igreja e O Líder e
seus Relacionamentos.

As inscrições serão aber-
tas neste mês de outubro, fa-
cilitando o parcelamento dos
custos. Entre em contato com
a AMI - Associação Missionária
Independente:

missaoami@hotmail.com;
fone/fax (11) 4356-2001,
ou pela caixa postal 92,

CEP 09.720-971.
São Bernardo do Campo SP.

�Implantar Igrejas: A Missão!�

�A Voz Apinajé�
“Anunciai entre as Nações a sua glória, entre todos os povos a suas maravilhas”   (Salmo 96:3).

do do programa será as lições
bíblicas do estudo cronológi-
co desde a Criação até Cristo.
O alvo é manter o programa no
ar durante três anos consecu-
tivos.

O custo para a manutenção
do programa é de R$350,00
(trezentos e cinqüenta reais)
por mês para a emissora de
rádio (Rádio Tocantins AM).
Compra de uma mesa de 4
canais para as gravações, no
valor  aprox imado de R$
320,00. Modificações e adap-
tações no computador (up-
great),  cerca de R$700,00.
Custo mensal com CD e gra-
vações, mais o transporte R$
80,00.

Os que puderem nos aju-
dar neste grande projeto, en-
trem em contato:

Pr Paulo Simões de Arruda e Pr Rogério Inácio
e-mails:prrogerioisisinacio@bol.com.br ;

paulotehprepausa@hotmail.com, telefones (63) 3471-3365
(Pr Rogério) e (63) 8114-3101 (Pr Paulo). Equipe Missionária

Apinajé - Caixa Postal 11- CEP 77.900-000 Tocantinópolis- TO.

Seminário Teológico
Bíblico Thompson

Projeto Luz

reais). Maiores informações pelo e-mail:
marcosigreja@uol.com.br  Telefones (11) 5062-
7735 e 9614-0854.

Criacionismo

Hotel Majestic

Crianças Apinanjés

Vista noturna de Fortaleza - CE
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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

Liberdade e Tolerância
Karl Raimund Popper, filósofo austríaco de

origem judaica naturalizado britânico, ao
fugir do nazismo se tornou um dos maiores filóso-
fos do século vinte. Uma de suas máximas acerca
da tolerância nos leva a uma séria reflexão: “Uma
sociedade tolerante não pode tolerar os intole-
rantes” .

Os batistas, em toda a sua trajetória, são de-
fensores da liberdade e tolerância religiosa. A li-
berdade de consciência e plena liberdade de reli-
gião de todas as pessoas, faz parte das declara-
ções de fé dos batistas. O homem é livre para acei-
tar ou rejeitar a religião; escolher ou mudar sua
crença; propagar e ensinar a verdade como a en-
tenda sempre respeitando os direitos e convicções
alheias; cultuar a Deus tanto a sós quanto publica-
mente; convidar outras pessoas a participarem nos
cultos e noutras atividades de sua religião; pos-
suir propriedade e quaisquer outros bens neces-
sários à propagação de sua fé.

Tal liberdade não é privilégio para ser concedi-
do, rejeitado ou meramente tolerado nem pelo Es-
tado, nem por qualquer outro grupo religioso, é um
direito outorgado por Deus. Cada pessoa é livre
perante Deus, em todas as questões de consciên-
cia, e tem o direito de abraçar ou rejeitar a religião,
bem como de testemunhar de sua fé religiosa, res-
peitando os direitos dos outros.

O incidente envolvendo o papa católico Bento
XVI e o Islã, acirrou o debate sobre liberdade e tole-
rância no plano religioso. Fatos recentes acerca
da sensibilidade do islamismo foram lembrados,
como o caso do escritor Salman Rushdie que es-
creveu os “Versos Satânicos” utilizando trechos do
Alcorão e as caricaturas de Maomé que geraram
ameaças de morte. Fica evidente que o debate re-
ligioso exige muita ética e respeito pelo próximo
para que a liberdade de um não seja vitimada pela
intolerância de outro.

O mundo globalizado do século XXI expõe cada
vez mais as diferenças entre os povos e exige mai-
or sensibilidade para com os valores de cada povo.

FOCO E DESENVOLVIMENTO
Na edição anterior já divulgamos

esta obra, mas eu faço questão de
recomendá-la mais uma vez nestes
tópicos por duas razões especiais.
Primeira: porque o livro é uma exce-
lente ferramenta para os que dese-
jam expor a Palavra de Deus. Segun-
da: O autor é brasileiro e nós temos
uma grande carência deles. Editora
Hagnos: www.hagnos.com.br

GRAÇA REAL
Em um momento que temos

grande dificuldade para encon-
trar os clássicos evangélicos
que tanto gostamos, o CD Gra-
ça Real chega em boa hora tra-
zendo, entre outros, Mãos Re-
dentoras, Ontem morreu por
mim, Graça Real, Eterno Deus
e Figueira.  Actual  Edições:
www.chamada.com.br

Voltando á máxima de Popper, “uma sociedade tole-
rante não pode tolerar os intolerantes!” , nos defronta-
mos com outra questão: como avaliar as questões de
intolerância. Quem deve julgar se um ato foi intolerante
ou não? O que fica claro é que em países onde o
islamismo é maioria, como Arábia Saudita, por exemplo,
não há liberdade e nem tolerância religiosa para outras
religiões. Daí surge a questão: Se os islâmicos se tor-
narem maioria em um país da Europa ou das Américas,
continuaremos a ter a mesma liberdade, como minoria,
ou teremos que sofrer a intolerância de uma república
islâmica?

Precisamos realmente levantar a questão: uma soci-
edade tolerante pode tolerar os intolerantes?

Quando duvidar que a Bíblia
é a Palavra de Deus, olhe

para Israel.  Por mais de 1900 anos,
os judeus estiveram espalhados
pelo mundo, cumprindo literalmen-
te as profecias bíblicas. No livro de
Gênesis 17:4-8, Deus fez um con-
certo eterno com Abraão através do
qual Ele prometeu a terra de Canaã
para a sua descendência. Mas em
II Crônicas 7:19-20, Deus prome-
teu julgamento caso Israel deixas-
se a Sua lei e servisse à idolatria
na Terra Prometida. Infelizmente, a
resposta que Israel deu às bên-
çãos divinas fez com que Deus dis-
ciplinasse o Seu povo, mostrando
que a Sua Palavra nunca volta
atrás. No ano de 722 a. C.,
Senaqueribe, rei da Assíria, con-
quistou as tribos do norte de Israel,
mas o reino do sul, conhecido
como Judá, não foi conquistado.  Na
verdade, Deus livrou os judeus mi-
lagrosamente, matando 185 mil
soldados assírios ao redor de Je-
rusalém no ano de 701 a. C. (Isaías
37:36). No ano de 597 a. C.,
Nabucodonosor, finalmente, captu-
rou Jerusalém, transportando sete
mil judeus talentosos para a
Babilônia, além do ouro e aparatos
do Templo que havia na cidade.
Nabucodonosor voltou à Jerusalém
no ano de 586 a. C. para finalizar a
sua vitória. Setenta anos mais tar-
de, os judeus começaram a voltar
para a sua terra.

No ano de 70 d. C., os judeus
foram julgados mais uma vez por
Deus. A caminho para o Gólgota,

Jesus viu algumas mulheres cho-
rando por Ele, mas Ele as corrigiu,
profetizando o que aconteceria com
os judeus em um futuro próximo: “...
Filhas de Jerusalém, não choreis por
mim; chorai antes por vós mesmas,
e por vossos filhos. Porque eis que
hão de vir dias em que dirão: Bem-
aventuradas as estéreis, e os ven-
tres que não geraram, e os peitos que
não amamentaram! Então começa-
rão a dizer aos montes: Caí sobre
nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Por-
que, se ao madeiro verde fazem isto,
que se fará ao seco?” (Lucas 23:28-
31). Trinta e sete anos mais tarde, o
general romano Tito invadiu Jerusa-
lém, matando e expulsando os ju-
deus de suas terras, cumprindo lite-
ralmente a profecia de Jesus. O povo
judeu ficou afastado de sua terra
natal por mais de 1900 anos, espa-
lhado entre todas as nações da ter-
ra. No dia 14 de maio de 1948, o
Estado de Israel foi proclamado pelo
Senhor Davi Ben-Gurion, cumprindo
várias passagens bíblicas, dentre
elas Isaías 66:8: “Quem jamais ou-
viu tal coisa? Quem viu coisas se-
melhantes? Poder-se-ia fazer nas-
cer uma terra num só dia? Nasceria
uma nação de uma só vez? Mas
Sião esteve de parto e já deu à luz
seus filhos”.  A Igreja precisa olhar
para Israel!

A União Européia, em especial a
França, culpa Israel pelos conflitos
no Oriente Médio. Há sete anos o
grupo Hezbollah  está se armando
até aos dentes para atacar os ju-
deus com a conivência  de vários

países, inclusive o Brasil, que atra-
vés do governo federal, tem votado
contra Israel em todas as resolu-
ções da ONU nos últimos anos . O
Irã tem patrocinado os conflitos no
Oriente Médio. O seu atual presiden-
te disse abertamente que Israel pre-
cisa ser varrido do mapa. Outrossim,
o Irã tem recebido tecnologia russa
para o enriquecimento de urânio, ma-
terial usado na fabricação de bom-
bas nucleares. Apesar de todas es-
sas ameaças, a ONU, a União Euro-
péia e, por que não dizer, o Brasil
gostariam que Israel ficasse de bra-
ços cruzados. Seria um suicídio na-
cional para a prevalência da paz
mundial. Ezequiel 37 profetiza a res-
peito de uma coalizão entre várias
nações árabes contra Israel. Algo se-
melhante aconteceu em 1967, du-
rante a Guerra dos Seis Dias, quan-
do Israel saiu vitorioso e com a posse
de mais terras. Porém, Ezequiel fala
de uma confederação árabe liderada
por uma super potência do norte que
atacará Israel nos últimos tempos. Isto
não aconteceu em 1967. A maior po-
tência ao norte de Jerusalém é a
Rússia, aliado número um do Irã nos
dias de hoje. A Igreja está vivendo dias
interessantíssimos! Olhe para Israel
quando estiver orando. Olhe para Is-
rael quando estiver votando em can-
didatos anti-semitas. Olhe para Israel
quando a sua fé estiver abalada. Olhe
para Israel quando pensar em Jesus,
o maior judeu que já viveu neste mun-
do. “Orai pela paz de Jerusalém; pros-
perarão aqueles que te amam ” (Sal-
mo 122, verso 6).

Olhe Para Israel!

IMPACTO DA PAZ
“Achei fantástico o trabalho realizado pelo Pr Timóteo Moody e sua

equipe na cidade de Presidente Prudente, conforme divulgado no JA.
Espero que muitas outras “Missões Possíveis” sejam realizadas.”

(P.R.M.S.- São Paulo SP).

EMAÚS
“Fiquei com saudade da turma ao ver as fotos do encontro de

15 anos do Emaús lá em São José dos Campos. Espero poder partici-
par de futuros eventos.”

(R.N.M.- Goiânia GO).

COLUNISTAS
“Tenho lido com assiduidade todas as colunas do Jornal de Apoio.

Parabéns pela qualidade dos colunistas. Quero destacar o Pr Edgar
Donato e o Pr Walace Juliare. O primeiro, pelos temas tratados e o

segundo por me incentivar à exposição do texto bíblico.”
(R.M.- Salvador BA).

MISSÕES E ISRAEL
“O meu interesse pelo J.A. é grande pelo fato de poder

aproveitar 100% dos textos e também pelo fato de manter
artigos sobre missões e sobre Israel.”

(M.M.J.S.- Manaus AM).

BILLY GRAHAM
“Gostei da resposta que foi dada sobre o Billy Graham

na edição 166 sobre a matéria que havia sido publicada na
edição 164. Precisamos saber a verdade sobre os líderes

que influenciam nosso meio.”
(P.A.T. - Fortaleza CE).

EQUILÍBRIO
“Recomendo sempre o Jornal de Apoio para todas as pessoas,

pois há equilíbrio tanto no conteúdo das matérias quanto no
direcionamento das mesmas que alcançam pastores,

líderes, jovens e adultos, de ambos os sexos.”
(A.P.A.- Porto Alegre RS).

Sem dúvida o mais conhecido micropaís da lenda e da fantasia
é “Liliput”, da imortal obra de Jonathan Swift descreve magis-

tralmente “Mildendo”, a encantadora capital de Liliput, seus maravi-
lhosos parques com suas pequenas árvores plantadas simetrica-
mente, sua avenida principal e seus quarteirões onde tudo é mantido
na mais perfeita ordem e limpeza, fruto de um cuidadoso planeja-
mento da atualidade. Swift descreve também “Blefusco”! e sua capital
com o mesmo nome, assim como outros países fantásticos.

O escritor Jonathan Swift, o conhecido satírico irlandês, nasceu
em 1667, foi cônego, pároco e deão da Igreja de São Patrício em
Dublin. “As Viagens de Gulliver” foi escrito em 1726 e tornou-se sua
obra mais importante. Neste livro, o seu autor trata de forma satírica
dos costumes da corte, da sociedade, dos políticos do seu tempo.
Milhares de edições em diversos idiomas levaram este livro a tornar-
se um dos mais apreciados pela infância e juventude em todo o mun-
do. Entre os outros micropaíses fantásticos imaginários, os mais co-
nhecidos estão: Shangrilá e Utopia, esta uma magistral criação de
Tomás Morus.

Para o cristão não existe a espera por um destes paraísos, mas a
expectativa real do encontro com Jesus na Jerusalém celeste, uma
maravilhosa cidade adornada de ouro e pedras preciosas, repleta de
paz e de alegria, conforme consta no último livro da Bíblia, o
Apocalipse.

O Mais Conhecido
Micropaís da Lenda
e da Fantasia
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Infelizmente, o pecado bagunçou tanto as  famílias e
nos acostumamos de tal maneira  com os seus efei-

tos que facilmente paramos de lutar, melhorar e desfrutar da
harmonia, perdão, restauração e direção de Deus. É verda-
de que os perigos estão em toda parte.  Somos assediados
pela pressão da mídia corruptora,  do consumismo insaciá-
vel, da falta de renda adequada, da liberação sexual e da
falta de padrões morais.

Por que tanta confusão permeia a mais antiga instituição
social do mundo?  Desde o papelão original do primeiro
casal, maridos e esposas têm experimentado as mesmas
conseqüências de Gênesis 3: medo, fuga, perda de autori-
dade, fadiga, inimizade, disfunção de papéis, distanciamento
de Deus e morte.

O que é uma família? O dicionário diz que é a comunida-
de constituída por um homem e uma mulher, unidos por
laço matrimonial e pelos filhos nascidos desta união.  Se é
esse o padrão, como evitar a fragmentação de uma conexão
tão bela que veio a existência para perdurar?

Há um sistema anticasamento e anticristão  implantado
no mundo. Os consultores, os conselheiros da família estão
por aí nos programas frívolos da TV, nas universidades, nas
revistas de fofocas e tietagem. Estão “refazendo” a vida fa-
miliar segundo a imagem e semelhança do Homem. Veja
por exemplo os estragos das novelas. A Rede Globo sim-
plesmente mostra PÁGINAS DA VIDA. A Palavra de Deus
maravilhosamente transforma as PÁGINAS DA NOSSA VIDA!
E quando os cristãos se posicionam, são taxados de “bito-
lados,”  antiquados, obsoletos. Não percebem o caos? Não!
O pai, a mãe e os filhos sem Deus,  estão cegos nos seus
pecados e não possuem o temor para manterem-se nos
parâmetros excelentes  do casamento.

Com todos os ataques que a família  tem sofrido, apesar
dos incontáveis divórcios é possível ficar casado até o final
da vida. Foi Deus quem  projetou o casamento, o papel do
marido, o papel da esposa e a educação dos filhos.  É pos-
sível ter harmonia no lar por meio do perdão e das demons-
trações de amor  verbal e não verbal.

Ao invés de definir as suas funções, a sociedade está
“dando fim”  às obrigações dos cônjuges. As seqüelas es-
tão evidentes: Cresce o número dos divorciados, força gay,
sexualidade precoce, gravidez adolescente, contágio da Aids
e filhos de lares quebrados.

Os historiadores afirmam que a imoralidade destruiu
impérios antigos como os da Grécia, do Egito e da Babilônia.

A questão é...   A família precisa de um Salvador: Crê no
Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa – Atos 16.31.  A
partir de um membro, toda a família pode ser alcançada e
salva, não só do inferno, mas de uma vida infernal.

Digno de honra seja o matrimônio, bem como o leito
sem mácula...

Maridos, amai vossas esposas!
Esposas, sede obedientes aos vossos maridos!
Filhos, obedeçam aos vossos pais!
Pais, não provoquem os seus filhos à ira!
Os princípios acima são claros, bíblicos, definidos e ab-

solutos. É necessário que nós pastores organizemos  o ca-
lendário de nossas igrejas,  no sentido de criar Conferênci-
as para a Família , ao menos um final-de-semana por ano. A
abordagem deveria ser voltada para temas como: Princípi-
os do namoro cristão, assédio sexual, perigos do adulté-
rio, intimidade,  renovação da aliança conjugal, educação
de filhos à maneira de Deus, instrução na  pré-adolescên-
cia, a diferença entre a família interdependente  e a  inde-
pendente...

Em nossa igreja temos dois valores inegociáveis,  dois
vieses  que têm solidificado o ministério: Arraigados na Pa-
lavra e A igreja que valoriza a Família.  Nessa perspectiva,
criamos o ministério Protegendo e Promovendo o seu Amor.
O propósito é revitalizar o casamento e treinar os pais, forne-
cendo-lhes subsídios, visão bíblica e estrutura para toma-
rem decisões a fim de prepararem  a futura geração.  Desta-
camos com freqüência  a igreja como comunidade maior,
feita de famílias menores, onde cuidamos uns dos outros.
Quando temos uma visão holística de participar ativamente
na formação das crianças e jovens, estaremos presentean-
do a sociedade com famílias referenciais.  Assim, famílias
fortes gerarão igrejas fortes para continuarem o seu papel
de preservação, de agente anti-séptico numa sociedade per-
versa e corrompida.

Não sou galã da Globo,
Não sou top de qualquer utopia,
Não sou o cara da corrida da vida,
Sou fã da família!!

Fã da Família

Recebi de um amigo
uma revista da Socie-

dade Bíblica do Brasil (Nº 212-
julho a setembro de 2006-
ano 58) a qual traz na capa
uma pomba e cujo título é
Compromisso com a PAZ. Se
havia uma intenção ambígua
ao se escolher o mesmo, não
posso afirmar, mas o fato é
que apesar do tema se referir
a uma campanha que visa le-
vantar fundos para a SSB, não
pude deixar de associá-lo a
outro assunto da mesma edi-
ção, O Fórum de Ciências
Bíblicas (evento realizado
pela SSB, nos dias 8 e 9 de
junho, no Museu da Bíblia, em
Barueri – SP), no qual o Frei
Herculano Alves, católico Ro-
mano, foi um dos palestra-
ntes.  E com relação a isto,
quando vejo homens que
além de serem líderes, afir-
mam serem crentes no Se-
nhor Jesus, supostamente
conhecedores dos martírios
daqueles que nos legaram a
fé, conhecedores da tirania,
da empáfia e da apostasia do
catolicismo romano, assenta-
dos para ouvir a pregação de
um Frei romano, eu me per-
gunto: o que essa gente está
querendo, que tipo de enten-
dimento, de paz estão bus-
cando e que preço estão dis-
postos a pagar por isto? Que
mensagem tais líderes estão
passando  ao nosso povo,
não estariam eles autentican-
do, autorizando o catolicismo

As previsões dos his-
toriadores e sociólo-

gos davam conta de que o
século vinte terminaria com o
esvaziamento de todas as for-
mas religiosas. Falharam em
seus prognósticos, pois o sé-
culo vinte e um começou com
uma tremenda revitalização
religiosa de âmbito global.

O movimento Nova Era,
uma espécie de globalização
da religião, tem procurado
conciliar as mais diferentes
crenças através de “pontes” e
diálogo. O mesmo esforço é
desenvolvido pelo ecume-
nismo. Podemos perceber
que até mesmo os pequenos
conflitos que surgem entre as
religiões, são plantados de
modo a produzir diálogo.

O falecido Karol Wojtyla
(João Paulo II), papa da reli-
gião católica, aproximou o ca-
tolicismo do budismo, do
hinduismo, dos protestantes
liberais e do judaísmo. O re-
cente atrito entre o catolicis-
mo e o islamismo provocado
pelas palavras de Joseph
Alois Ratzinger (Bento XVI) se
referindo aos muçulmanos
como “incompatíveis com a
racionalidade” , provocando
fortes ameaças de líderes
islâmicos, com certeza resul-
tará em diálogo e aproxima-
ção entre as duas maiores
religiões do planeta.

Por toda parte, na América
Latina, América Central, Áfri-
ca, Ásia e Oceania, vemos
crescer rapidamente o núme-
ro de evangélicos. Na Europa
e América do Norte, onde se
previa um maior esvaziamen-
to da religião, florescem as
novas igrejas, principalmen-
te aquelas voltadas para os
movimentos carismáticos.

A China, que se abre para
o mundo, tem experimentado
um crescimento evangélico
fenomenal. Devido à dificulda-
de de identificação dos cris-
tãos nas igrejas não reconhe-
cidas, os cálculos variam de
30 a 100 milhões de cristãos

O Fórum de Ciências Bíblicas e a Paz! Qual Paz?
romano? Pois se podemos
convidar os seus líderes para
serem nossos palestrantes
nas coisas espirituais, por
que não podemos nos sub-
meter a eles? Estes que co-
locam a si mesmos na posi-
ção de intelectuais do meio
evangélico, numa
autoconcessão de permis-
são para namorar a
apostasia, se acham acima
da média dos “fieis ignoran-
tes”, imunes às artimanhas
de Satanás. Todavia quanto
mais enxergam, mais míopes
ficam. A pluralidade de idéias
que buscam ofuscam-lhes a
singularidade da verdade.
Exemplo disto é o que ouvi
recentemente de um pastor
de uma igreja reformado, o
qual, após uma divergência
administrativa com sua igre-
ja, estava agora freqüentando
a igreja católica romana.
Quando lhe questionei quan-
to à idolatria e aos desvios
doutrinários desta seita ele
me respondeu que era amigo
do bispo e que estando fazen-
do pós-doutorado podia supe-
rar estas diferenças, pois se-
gundo ele entre os intelectu-
ais isto não é problema. Há
desta forma pessoas tão
competentes que se definem
como pensadores livres e
avançam na sua vida de de-
duções como a um homem
viril nadando mar adentro. To-
davia quanto mais avançam
na sua independência de

Deus, mais perdidos se tor-
nam. E ao fim da vida, quan-
do já cansados de suas diva-
gações, muitos destes não
podem mais tomar pé da si-
tuação e nem tão pouco en-
contrar um porto seguro para
repousar pois a obstinação
não lhes permite retornar. En-
tão tudo o que possuem é o
revolto mar de uma vida de in-
certezas e medo. Será que
vale a pena pagar esse pre-
ço? Será vontade de Deus
que nos tornemos ecumê-
nicos a fim de obter “conheci-
mento” e paz? Cabe lembrar
que I Tes. 5:3, afirma que vem
a hora quando haverá uma
aparência de paz, pois após
negociarem as suas convic-
ções e valores, muitos encon-
trarão no liberalismo, na anar-
quia, na permissividade, na
imoralidade, no relativismo,
no ecumenismo a almejada
paz. No entanto, quando esti-
verem dizendo: há paz e se-
gurança, lhes sobrevirá re-
pentina destruição. E este é o
tempo a respeito do qual o
senhor Jesus disse: “...quan-
do vier o Filho do Homem
porventura encontrará fé na
terra?” E para muitos este
tempo já chegou. terá chega-
do para nós?  Há fé, convic-
ções inegociáveis em nossos
corações? O que estamos
buscando acima de tudo? o
conforto, a comodidade, a
simpatia? O que estamos
sendo tentados a negociar

para alcançar tais objetivos?
Estamos abrindo mão da
moral, da verdade, da  digni-
dade, da  fé, da pregação? O
que queremos com isso, ser
aceitos pela suposta
intelectualidade mundana?
“Irmãos, reparai, pois, na vos-
sa vocação; visto que não fo-
ram chamados muitos sábios
segundo a carne, nem muitos
poderosos, nem muitos de
nobre nascimento; pelo con-
trário, Deus escolheu as coi-
sas loucas do mundo para
envergonhar os sábios e es-
colheu as coisas fracas do
mundo para envergonhar as
fortes.” I Co.1:26-27

no país, sendo 60% evangéli-
cos e 40% católicos.

Cabe aqui responder à
questão levantada pelo títu-
lo desta matér ia:
reavivamento ou apostasia?
O que é apostasia, no senti-
do religioso? É o completo
abandono da fé cristã. É re-
belião contra Deus, quando
o cristão passa a dar ouvi-
dos a “espíritos enganado-
res e a doutrinas de demô-
nios”, afastando-se das ver-
dades bíblicas. A aposta-sia
é um processo que leva a um
ponto sem retorno.

O que vemos acontecer
atualmente, em meio a todo
esse despertamento religio-
so inclusive evangélico, não
se trata de um reavivamento
espiritual. Trata-se da adoção
do pragmatismo onde o fim
justifica os meios. Movimentos
de crescimento da igreja, apoi-
ados em estratégias pura-
mente sociológicas, onde o
centro é o homem e não Deus,
abriram as portas para a
apostasia total conforme pro-
fetizada pelo apóstolo Paulo (II
Ts 2:3) e outras passagens
semelhantes. Juntando tais
movimentos com o evangelho
da prosperidade, os mila-
greiros neopentecostais e a
espiritualidade puramente
contemplativa, temos todos os
ingredientes capazes de fazer
do homem um “deus” e de
Deus, algo descartável.

Cada vez mais líderes
evangélicos, com influência
global, vão adotando métodos
e estratégias espiritualistas
da Nova Era: Rick Warren (Igre-
ja com Propósito), Brian
McLaren (Igrejas Emergen-
tes), Alan Jones (Projeto de
Líderes Vivos e Espirituais),
Bill Hybels (Rede Ministerial),
e um desfile de líderes e au-
tores que estão sendo lidos,
apreciados e imitados mun-
do afora: Tony Campolo, Dan

Kimball, Eugene Peterson,
Bruce Wilkinson, Robert
Schuller, Jack Hayford,
Thomas Kelly, John Ortberg,
entre outros.

Não há um reavivamento
espir i tual  em curso, mas
pode haver. O povo de Deus
precisa fazer o que o Senhor
ordena em II Crônicas 7:14,
pois reavivamento não de-
pende de estratégias huma-
nas, mas de seguir os ensi-
nos da Palavra.

Reavivamento ou Apostasia?

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

Folhetos
Evangelísticos

José Soares Filho - Pastor
da Igreja Batista Bereiana

em Jaraguá do Sul, SC.

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

Alguém disse: “Aprender como aprender é a habi-
lidade mais importante de se adquirir nesta vida”.

Ao olharmos para a Bíblia, nos parece que a intenção
clara de Deus ao interferir no cotidiano de seu povo é
leva-los a aprender como viver de maneira sábia, justa e
piedosa. Isto se refere, obviamente, à igreja em Corinto,
pois ela passava por uma crise espiritual imensa. E so-
mente Deus poderia alterar o curso daquele Corpo de
Cristo.

No final do capítulo 9, o apóstolo Paulo lembra que
lutava diariamente para que não fosse reprovado na vida
cristã. E com esta imagem na mente, introduz o capítulo
10 trazendo à memória da igreja as experiências vitorio-
sas e desastrosas de Israel. Com isto, a igreja foi exorta-
da a lembrar da história, para não cometer os mesmos
erros que havia levado Israel à derrocada.

Diante do alerta, a igreja precisa aprender a olhar para
as providências de Deus como um recurso espiritual de
seu progresso. No parágrafo dos versículos 1 a 13, en-
contramos algumas providências de Deus em favor da
igreja.

Primeiro, Providência de memória (vv.1-5) . A igreja é
lembrada dos benefícios que Israel teve no deserto, pois
desfrutaram da presença de Deus guiando-os pelo cami-
nho. Mas, então, no versículo 5 lemos que foram desa-
provados e receberam o juízo por isto.

Amados, a multiplicidade de privilégios espirituais,
concedidos por um Deus amoroso, ao seu povo, deve
conduzi-lo à santidade e serviço, simbolizando a gratidão
e temor ao Senhor.

Segundo, Providência de sensatez (v.6) . O termo ori-
ginal para exemplo é (typos) que nos dá a idéia de um
modelo exato. Se Israel tendo os benefícios foi reprovado
por causa da desobediência, a igreja imitando este mo-
delo também seria reprovada. Ao aplicarmos este princí-
pio na igreja de Corinto, perceberemos que ela estava
muito próxima dessa condenação.

Irmãos, devemos procurar na Bíblia exemplos que nos
façam crescer na Graça e Conhecimento do Senhor Je-
sus para testemunharmos de Seu Nome. E devemos,
também, evitar “pirataria gospel”, onde modelos ruins são
tratados como bons exemplos.

Terceiro, Providência de santidade (vv.7-10) . Jesus
adverte sua igreja de modo veemente a se afastar daque-
las práticas que levaram Israel à ruína. A Idolatria, imora-
lidade, irreverência e murmuração são pecados inadmis-
síveis por Deus. Os grandes problemas enfrentados por
Israel foram conseqüência desses erros. E a igreja, se
não quiser receber os juízos do Senhor, deve ficar longe
dessas práticas detestáveis.

Queridos, com a salvação recebemos a providência
celestial para vivermos uma vida consagrada ao Senhor e
longe do domínio do pecado. Para tal, podemos aprender
com o erro dos outros, mas também, nos apropriar dos
recursos espirituais que Deus nos dá contra o pecado.

Quarto, Providência de livramento (vv.11-13) . Nestes
versículos notamos dois benefícios em favor dos salvos,
que lhe dará o alívio diante das tentações: a) o poder da
Palavra de Deus; b) o poder da humildade. Quando o crente
aprende a crer nas verdades eternas da Bíblia e é humil-
de, não pensando de si além do que convém, ele terá
condições de vencer a tentação, sendo fortalecido pela
provisão divina para sua vida.

Concluindo, quero ressaltar a necessidade de apren-
dermos a aprender. Neste parágrafo das Escrituras nota-
mos três palavras chaves: advertência; exemplo; e tenta-
ção. Isto nos conduz a um princípio para a igreja. “A igreja
que aprende a aprender, vive lembrando de sua história,
não se esquece das advertências, e segue modelos apro-
vados por Deus”.

“UMA IGREJA UNIDA EM CRISTO APRENDE A APREN-
DER”

�Uma Igreja Unida
em Cristo Aprende

a Aprender�
(Uma reflexão em 1 Coríntios)

Está chegando a hora! Dias 2 a 5 de novembro, a
cidade de Marudá PA hospedará o II Congresso

Missionário Batista Fundamentalista do Norte.
Promovido pela Comunhão Missionária Batista In-

dependente, espera-se a participação de representan-
tes de diversos estados, principalmente do Norte e Nor-
deste.

O tema do Congresso, “Missões: Espalhemos a
Semente” , tem como objetivo, promover o envolvimento
das igrejas na obra missionária.

O preletor oficial será o Pr Tommy Raley, presidente
da World Baptist Fellowship Mission Agency, dos Esta-
dos Unidos.

Para inscrever-se ou obter maiores informações:
Pr Inácio Neves Cereja

e-mail: aminacio@bol.com.br ou
 inaciocereja@yahoo.com.br ,

Telefones (91) 3711-2954 e 8151-3536.
Pelo Correio: Rua Cel. Leal, 25 - Nova Olinda

(Entre Duque de Caxias e Transcastanhal)
CEP 68.742-450 Castanhal PA.

H á cerca de dois meses o Pr Odenilson de S.
Figueiredo e a esposa Maria Luíza estão morando

em Maputo, Moçambique.
Depois do período de divulgação do projeto aqui no Bra-

sil, agora o Senhor abriu as portas para que a família
Figueiredo pudesse se juntar à família Divino, que já está
em Maputo, desde maio de 2002.

O trabalho de implantação da Primeira Igreja Batista
Regular de Maputo, no bairro Bagamoio, periferia de Mapu-
to, já tem experimentado muitas bênçãos através da conver-
são de moçambicanos. A cada culto mais pessoas estão
chegando e os trabalhos de construção do Salão para os
cultos já tiveram início.

Para contatos, e-mail: odenilson.luiza@gmail.com , tele-
fones (00xx) 258848012579 e 258825559896.

O Projeto Moçambique tem o apoio da Missão Batista
Brasileira Fundamentalista: e-mail: mbbf@mbbf.org.br ;
www.mbbf.org.br  telefones (41) 3347-5225 e 3345-0280.

Em Junho de 2005 co
nheci Francisco As-

sis Grassi que me relatou o
drama em que vivia devido
ao fato de um dos seus fi-
lhos ter ficado paraplégico.
Eu que vivia um momento
difícil na minha vida fiquei
impressionado com o ocor-
rido. O Senhor permitiu, pe-
las circunstâncias, que eu
me aproximasse da família.
Foi quando conheci a espo-
sa do Francisco, dona Izabel
Antonia de Camargo Grassi
e o filho paraplégico, Mateus
Assis Grassi (22).

01 Persiga metas possíveis de serem alcançadas
02 Sempre sorria espontânea e genuinamente.
03 Divida com os outros.
04 Ajude os necessitados.
05 Mantenha seu espírito jovem.
06 Relacione-se com ricos, pobres, bonitos e feios.
07 Sob pressão, mantenha-se calmo.
08 Use seu humor para aliviar o stress.
09 Perdoe aos que te incomodam.
10 Tenha alguns amigos em quem confiar.
11 Coopere e consiga as melhores recompensas.
12 Valorize cada momento com quem você ama.
13 Respeite as diferenças.
14 Corra riscos calculados
15 Compreenda: “Dinheiro na é tudo”.

15 dicas
para viver bem

Vamos ao Pará

A história des-
sa família e a for-
ma como Deus me
uniu a eles, foi que
me desafiou a es-
crever este fato e
desafiar as pesso-
as a participar de
um projeto de
apoio.  Mateus e
Lucas são gême-
os e foram adota-
dos pela famíl ia
Grassi desde be-
bezinhos. O ca-
sal  tem outros
dois f i lhos natu-
rais, João Victor
(10) e Sara (8).

Em 2003,
Mateus deixou a
cidade de Orlâ-

ndia, Nordeste Paulista, e foi
para a capital em busca de
trabalho e estudo. Seu mai-
or desejo era fazer faculda-
de de Publicidade e Propa-
ganda. Mas, em junho de
2005 foi vítima de uma bala
perdida em decorrência de
um assalto por onde passa-
va. Mesmo socorrido, o pro-
jétil que alojou na medula
óssea provocando esmaga-
mento, causou uma lesão
irreversível e Mateus ficou
paraplégico.

Em agosto de 2005,
Mateus e sua mãe, dona

Izabel,  receberam Jesus
como Senhor e Salvador atra-
vés do ministério da Igreja
Batista Boa Vista, da qual
sou membro.

Àquela altura eu já esta-
va engajado em promover
campanhas de apoio à famí-
l ia para o tratamento do
Mateus. Muitos têm ajudado,
mas há uma necessidade
permanente de R$400,00
(quatrocentos reais) por mês
com o tratamento que preci-
sa de materiais descartáveis
como sonda uretral, fralda
geriátrica, relaxante muscu-
lar e gel lubrificante para a
sonda. Além disso, as clíni-
cas de f is ioterapia de
Orlândia não dispõem de
mesa orthostática, o que exi-
ge o deslocamento duas ve-
zes por semana até à cida-
de de Franca SP.

A família não tem condi-
ções de arcar com as des-
pesas, pois o Francisco, que
sofre de hipertensão e

arritmia vive com os benefí-
cios do INSS e a renda men-
sal mal cobre as despesas
de alimentação.

Estou ajudando a família,
na qual fui “adotado” agora
como mais um membro,
mas o Mateus precisa de
mais ajuda. Há necessida-
de de comprar uma mesa
orthostática e recursos fi-
nanceiros mensais para o
tratamento.

Temos toda a documen-
tação do ocorrido, tanto de
São Paulo como de
Orlândia, além dos laudos
dos médicos que acompa-
nham o tratamento.

Se o irmão quer ajudar,
entre em contato comigo ou
com o pastor da minha igre-
ja, Sidnei dos Santos Lima
(16) 9155-5847.

“Em todo tempo ama o
amigo, e na angústia nasce
o irmão”  (Pv 17:17)

Nilson Correa Gomes
 (16) 3826-3615.

Vítima de Bala Perdida é Salvo Por Jesus

Moçambique, África

Maputo, capital de Moçambique

Mateus, na cadeira de rodas
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Pastor em São Paulo-SP, Diretor do SEBARSP*

A graça de Deus é sua expressão maior de genero-
sidade. A graça doa a quem nada merece de bom.

A graça também capacita o receptor a usufruir daquilo que
ele recebe sem merecer. No AT nós encontramos variadas
manifestações da generosidade divina.

A promessa e doação da terra para Abraão eram ex-
pressões da generosidade de Deus(ou melhor, de sua gra-
ça), para com alguém que não conhecia Deus, e agora, de
Deus, recebia uma promessa como essa (Gn 15.7).

A promessa e concretização da promessa do filho para
Abraão e Sara é resultado da bondade para com aquele
que não podia gerar. Lembrando que através da bondade
de Deus para com Abraão e Sara todas as famílias da terra
seriam abençoadas por meio dele.

Então a bênção de Deus para Abraão era não somente
uma expressão de sua generosidade para Abraão e Sara,
como para todas as famílias da terra, e, de modo particular,
para aquelas famílias abençoadas com a bênção da re-
denção.

A promessa a Abraão foi passada à sua descendência.
Deus prometeu dar aos filhos de Jacó a terra que promete-
ra a Abraão (Ex 6.4; 12.25; 25.38; Dt 1.8; 6.10, 23; 7.13; 10.11;
11.9; 20.4; 30.20; 34.13-14). Séculos mais tarde, a conquis-
ta de Josué e a posse da terra da promessa pelo povo de
Israel era a concretização do sonho de um povo, só
alcançada porque Deus é bom para seu povo (Js 1.2, 13).

O clamor de Moisés diante da manifestação da glória do
Senhor é um canto que ecoa através da história para mos-
trar a grandeza da generosidade do Senhor para ser povo
(Ex 34.6, 7; cf. Jl 2.13):

SENHOR, SENHOR, Deus compassivo, clemente e
longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade; que guar-
da a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniqüida-
de, a transgressão e o pecado ...

A NVI diz “cheio” ou “abundante” de misericórdia e fideli-
dade para mostrar que Deus é sempre extravagante quan-
do se trata de exercer misericórdia.

Assim, diante dessa declaração mosaica, nós pode-
mos olhar para o AT, e encher os olhos com outros exem-
plos da generosidade divina, e notar que elas são tremen-
das concessões de sua graça: a criação do homem, a famí-
lia, os bens dados ao homem no jardim; a promessa do
descendente da mulher (Gn 3.15); o Êxodo (Ex 12); a con-
cessão da Lei (Ex 20); a concessão do rei Davi e seus su-
cessores; a concessão dos profetas e sábios de Israel; a
promessa da Nova Aliança (Jr 33).

A generosidade como expressão da graça de Deus foi
tão marcante para os israelitas, que virou tema de salmos.
Os Salmos 32, 51, 103, para citar alguns exemplos, são
cânticos que celebram a Deus por seu amor leal ao seu
povo, e de modo especial salientam a bondade de Deus
para seu povo.

Podemos acrescentar um etc. aqui pois muito pode ser
dito para demonstrar a generosidade divina dirigida a seu
povo e para quem não é seu povo. Mas, basta o que temos
aqui para demonstrar que Deus é nossa principal fonte de
estímulo à generosidade para a obra do Senhor. Se nosso
povo não encontra em Deus motivo maior para dar, onde
então achará? Compete aos líderes do povo de Deus ensi-
narem e estimularem o hábito de dar.

Note – quando v. focaliza a obra missionária como o
motivo para sua oferta de fé, v. está focalizando sua atenção
no motivo errado. Deus deve ser o centro e foco de sua vida.
Não há outra motivação maior para missões, ou qualquer
generosidade para a obra do Senhor, que não seja o pró-
prio Deus. Missões e tudo que isso envolve (oferta de fé,
campo missionário, chamada, etc.) são o meio, não o fim.

As famílias são diferen-
tes, cada uma tem

sua forma, seu jeito de ser,
sua importância...

Algumas são numerosas,
outras pequeninas... Umas
reservadas outras extroverti-
das...

Mas todas têm algo que
as tornam comuns, iguais em
qualquer parte: o amor e os
laços que unem seus mem-
bros...

Família é especial e repre-
senta grande impacto na es-
trutura emocional de qualquer
individuo, pelo fato de ter sido
criada por Deus para louvor de
Sua glória...

Família pra mim tem som,
Como de risos e às vezes

de lágrimas compartilhadas...
Família pra mim cheiro,
Como aquele perfume que

reconhecemos a quilômetros
de distância...

Família pra mim tem sabor,
Como do bolo de chocola-

te que só a mamãe e a vovó
sabem fazer...

Vi com atraso, o filme
“Cazuza” há alguns

d ias ,  e  me depare i  com
uma coisa estarrecedora.
As pessoas estão cultivan-
do ídolos errados. Como
podemos cultivar um ídolo
como Cazuza?

Concordo que suas letras
são muito tocantes, mas re-
verenciar um marginal como
ele, é, no mínimo, inadmis-
sível. Marginal, sim, pois
Cazuza foi uma pessoa que
viveu à margem da socieda-
de, pelo menos uma socie-
dade que tentamos construir
(ao menos eu ) com concei-
tos de certo e errado.

No filme, vi um rapaz mi-
mado, filhinho de papai que
nunca precisou trabalhar
para conseguir nada, já tinha
tudo nas mãos. A mãe vivia
para satisfazer as suas von-
tades e loucuras. O pai pre-
feriu se afastar das suas
responsabilidades e deixou
a vida correr solta. São es-
ses pais que devemos ter
como exemplo?

Cazuza só começou a gra-
var porque o pai era diretor de
uma grande gravadora, há vá-
rios talentos que não são re-
velados por falta de oportuni-
dade ou que tenha algum co-
nhecido importante.

Cazuza era um traficante,
como sua mãe revela no li-
vro ao admitir que ele trouxe
drogas da Inglaterra, um ver-
dadeiro criminoso. Concordo
com o juiz Siro Darlan quan-
do ele diz que a única dife-
rença entre Cazuza e
Fernandinho Beira-Mar é
que um nasceu na zona sul
e outro não. Fiquei horroriza-
do com o culto que fizeram,
e ainda fazem, a esse rapaz,
principalmente por ver mui-
tos adolescentes seguindo
seus passos.

Será preciso muita con-

Família: a Benção de Pertencer.
por Ele para servi-Lo e adorá-
Lo, escolheu uma família, ini-
cialmente pequenina, com-
posta de marido e mulher:
Abrão e Sarai e lhes prome-
teu (abençoarei os que te
abençoarem, e amaldiçoarei
os que te amaldiçoarem; em
ti serão benditas todas as fa-
mílias da terra – Gênesis 6:3).

Poderíamos citar muitas
outras famílias que foram cha-
madas e levantadas por
Deus. O desenrolar da histó-
ria da humanidade ao longo
das páginas das escrituras
nos mostra que Deus esco-
lheu a família como aliada
para cumprir seus planos no
mundo. Cabe a nós permitir
que Deus nos use como pla-
nejou.

Ainda nos Cabe, desfrutar
com a alegria e responsabili-
dade a benção de pertencer a
uma família. Devemos ser
gratos a Deus pela família que
ele nos deu. Já ouvi pessoas
usarem um provérbio popular
que diz: “meus amigos eu es-
colho, já que família eu não
pude escolher”. Ou, “família é
tudo igual, só muda o ende-
reço”. Isto não é verdade. Fa-
mílias são únicas. Nenhuma
é igual à outra, se há seme-
lhanças, essas devem ser
pelo amor e pelos laços que
as unem. Creio que é uma
grande benção não ter esco-
lhido a família a que perten-
cemos, mas saber que Deus
a escolheu por nós. Que pos-
samos desenvolver corações

gratos a cada dia pela família
que Deus nos deu. Que pos-
samos desfrutar da compa-
nhia e da presença dos nos-
sos queridos, entendendo
que (Tudo tem o seu tempo
determinado, e há tem tempo
para todo propósito debaixo
do céu: Há tempo de nascer,
e tempo de morrer; tempo de
plantar, e tempo de arrancar,
o que se plantou; tempo de
matar, e tempo de curar; tem-
po de derribar, e tempo de
edificar; tempo de chorar, e
tempo de rir; tempo de pran-
tear, e tempo de saltar de ale-
gria; tempo de espalhar pe-
dras, e tempo de ajuntar pe-
dras; tempo de abraçar, e tem-
po de afastar-se de abraçar;
tempo de buscar; e tempo de
perder, tempo de guardar e
tempo de deitar fora; tempo de
rasgar; e tempo de coser; tem-
po de estar calado, e tempo
de  falar; tempo de amar, e
tempo de aborrecer; tempo de
guerra, e tempo de paz. –
Eclesiastes 3: 1-8).

Que tempo você tem vivi-
do com a sua família? Você
tem aproveitado o tempo que
Deus tem lhe concedido em
família? Você já agradeceu a
Deus hoje pela família que Ele
lhe deu?

Maria Genaina de Almeida
Ribeiro Reder

Membro da Igreja Batista
Bíblica de Vila São Jorge

em Guarulhos-SP.
Professora universitária.

e-mail: ereder@uol.com.br

Conforme lista preparada pelo departamento de Policia
de Houston no Texas, estas são as maneiras mais fáceis
de criar um delinqüente:
1º- Comece na infância a dar ao seu filho tudo que ele
quiser. Assim, quando crescer, ele acreditará que o mun-
do tem obrigação de lhe dar tudo que deseja.
2º- Quando ele disser nomes feios, ache graça. Isso o
fará considerar-se interessante.
3º- Nunca lhe dê orientação cristã, espere até que ele
chegue aos 21 anos e “decida por si mesmo”.
4º- Apanhe tudo que ele deixa jogado (livros, sapatos,
roupas). Faça tudo para ele, para que aprenda a jogar
sobre os outros, toda a responsabilidade.
5º- Discuta com freqüência na presença dele, assim não
ficará muito chocado quando o lar se desfizer mais tarde.
6º- Dê-lhe todo o dinheiro que ele quiser, nunca o deixe
ganhar seu próprio dinheiro. Porque ele terá que passar
pelas mesmas dificuldades por que você passou?
7º- Satisfaça todos os seus desejos de comida, bebida e
conforto. Negar pode acarretar frustrações prejudiciais?
8º- Tome o partido dele contra vizinhos, professores, poli-
ciais, todos tem má vontade para com seu filho.
9º- Quando se meter em uma encrenca mais séria dê
essa desculpa: “Nunca consegui dominá-lo”.
10º- Prepare-se para uma vida de desgosto. É o seu me-
recido destino.

versa para que eles não co-
mecem a pensar que usar
drogas, part ic ipar de
bacanais, beber até cair e
outras coisas são certas, já
que foi isso que o filme mos-
trou na vida desse “ídolo”. As
pessoas se tornam iguais
aos deuses que adoram. Por
que não são feitos filmes de
pessoas realmente impor-
tantes que tenham algo de
bom para essa juventude já
tão transviada?

Será que ser correto, não
dá ibope, não rende bilhete-
ria?

Como no comercial da
Fiat, precisamos rever nos-
sos conceitos, só assim te-
remos um mundo melhor.
Devo lembrar aos pais que
a morte de Cazuza foi con-
seqüência da educação er-
rônea a que foi submetido.

Será que Cazuza teria
morrido do mesmo jeito se
tivesse tido pais que disses-
sem não quando necessá-
rio?

Lembre-se, dizer não é a
prova mais difícil de amor. Não
deixe seus filhos a revelia para
que não precisem se arre-
pender mais tarde. A principal
função dos pais é educar.

Não se preocupe em ser

Cazuza � Ídolo dos Jovens

Como Criar Um Delinqüente

Família pra mim tem po-
der curador,

Que faz todos se unirem
em torno do membro ferido ou
enfermo...

Família pra mim tem po-
der acalentador,

Que suscita abraços cari-
nhosos e ouvidos pacientes...

Família pra mim tem mis-
são, Cuidar uns dos outros...

Deus não teria criado a fa-
mília se ela não fizesse parte
de seus planos para a huma-
nidade. Todas as grandes
obras que Deus realizou ao
longo da história realizou por
meio de famílias. Quando de-
cidiu criar o mundo, deu a
Adão e Eva a tarefa de como
família, povoarem a terra
(Criou Deus, pois, o homem à
sua imagem, à imagem de
Deus o criou; o homem e a
mulher os criou. E Deus os
abençoou, e lhes disse: Sede
fecundos, multiplicai-vos,
enchei a terra e sujeitai-a... –
Gênesis 1:27 e 28-a).

Quando decidiu destruir a
terra com o dilúvio e começar
tudo outra vez, Deus escolheu
uma família, a de Noé, para
preservar a espécie humana
e animal. (contigo, porém es-
tabelecerei a minha aliança:
entrarás na arca, tu e teus fi-
lhos, e tua mulher, e as mu-
lheres de teus filhos – Gênesis
6:18.)

Quando decidiu abençoar
todas as famílias da terra por
meio de um povo separado

Maria Genaina de Almeida
Ribeiro Reder Nosso Maior Exemplo de

Generosidade � Deus

“amigo” de seu filho. Edu-
que-o e mais tarde ele verá
que você foi a pessoa que
mais o amou e foi, é e sem-
pre será o seu melhor ami-
go, porque não diz “sim”

sempre...

Abraços
(Escrito por um

pai que prefere manter
o anonimato).

No dia 12 de outubro
comemora-se no

Brasil, o Dia da Criança. A
data foi aprovada pelo de-
creto 4867 no dia 5 de no-

vembro de 1924. O projeto,
apresentado pelo deputado
federal Galdino do Valle Fi-
lho, foi oficializado pelo pre-
sidente Arthur Bernardes.

Como toda comemora-
ção depende do marketing e
do incentivo financeiro, ape-
nas em 1960, quando a fá-
brica de brinquedos Estrela
e a Johnson & Johnson de-
cidiram dar prêmios, na
“Semana do Bebê Robusto”,
a data pegou.

Outros países também
reservam um dia especial
para as crianças, mas em
datas diferentes do Brasil. Na
Índia, por exemplo, a data é
comemorada em 15 de no-
vembro. Em Portugal e
Moçambique, a comemora-
ção acontece no dia primeiro
de junho. Na China e no Ja-
pão, 5 de maio é o dia esco-
lhido.

Muitos países adotaram o
dia 20 de novembro, para co-

Dia da Criança
memorar o Dia da Criança,
porque a ONU - Organiza-
ção das Nações Unidas,
adotou essa data como o
Dia Universal das Crian-
ças, com a aprovação da
Declaração dos Direitos
das Crianças.

A Bíblia nos ensina a
dar atenção especial às
crianças. Vale a pena dar
uma l ida nos seguintes
textos: PV 22:6,15; 23:13;
29:15.
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ENCONTRO JOVEM
No dia 28 de Outubro (sábado) às 18h00, o grupo JAV (Juventude Água

da Vida) estará promovendo um “Encontro Jovem”. O evento ocorrerá na
IBR Água da Vida, Rua das Margaridas Amarelas 19- Vila Calú - São Paulo
SP. O palestrante será o Pr Paulo Henrique de Campinas. Após o culto
acontecerá a noite da pizza. Informações (011) 5896-1747 com o Pr Luciano
ou (011) 5517-3144 com o irmão Fabiano.

BURITAMA SP

LÍBANO E ISRAEL
Dia 5 de outubro de 2006 a Missão Brasi-

leira Messiânica realizou uma conferência so-
bre o conflito Líbano e Israel na Igreja Batista
Esperança em São Paulo SP. A palestrante foi
Vera Lúcia Assumpção.

ENLACE
José Rosa da Silva e Cléia Moura se uni-

rão em casamento no dia 14 de novembro pró-
ximo com cerimônia a ser realizada na Igreja
Batista Emanuel, em Araraquara SP pelo Pr
Roberto L. Smith.

CRIACIONISMO
Nos dias 2 a 4 de novembro de 2006, a

Junta Batista Bíblica do Estado de São Paulo
promoverá o Congresso sobre Criacionismo
Bíblico nas dependências da Igreja Batista Es-
perança em São Paulo SP. Informações: Pr Mar-
cos Silva (11) 5062-7735 e Roberto Brito (12)
3923-4420.

34 ANOS
A mocidade Luz do Mundo da IBB Jardim

Mirian comemorou seu trigésimo quarto ani-
versário com uma celebração no dia 30 de se-
tembro de 2006.

JUBBESP
Dia 11 de novembro de 2006 o Templo Ba-

tista de Cajuru SP, sob a liderança do Pr Mário
Baio hospedará a reunião bimestral de pasto-
res e obreiros da Junta Batista Bíblica do Es-
tado de São Paulo.

SETA
O SETA pretende oferecer para 2007 o curso

de Gramática do Grego para ex-alunos, pastores
e pessoas interessadas. Peça maiores informa-
ções para SETA: e-mail: sebarsp@sebarsp.org.br

ARAÇATUBA SP
A Igreja Bíblica de Araçatuba SP, realizou

sua 13º Conferência Missionária nos dias 22
a 24 de setembro último. O preletor foi o Pr
Carlos Alberto Moraes, missionário e diretor
da AMI.

MISSÕES
A Primeira Igreja Batista Bíblica em Vitória

da Conquista BA sob a liderança do Pr José
Infante Jr realizou conferências missionárias
dias 22 a 24 de setembro último. O preletor foi
o Pr Jadir Siqueira, vice-presidente da MNTB.

RETIRO DE PASTORES
Dias 22 a 26 de janeiro de 2007 a Junta

Batista Bíblica do Estado de São Paulo reali-
zará o Retiro Anual de Pastores e Obreiros.
Contatos com Pr Marcos Silva pelo e-mail:
marcosigreja@uol.com.br  , telefone (11)
5062-7735 e 9614-0854.

EMANUEL: 20 ANOS
A Igreja Batista Emanuel em Araraquara SP, sob a lideran-

ça do Pr Robert Lee Smith comemorará seu vigésimo aniver-
sário de fundação nos dias 25 a 29 de outubro de 2006. Na
mesma data ocorrerá a dedicação do novo templo da IBE. O
trabalho foi iniciado pelo missionário Benny Ray Cox. O prega-
dor das conferências será o Pr Stephen Doolittle, de Rio Bran-
co AC. Contatos com Pr Robert (16) 3324-0930 e 8147-1752.

PÓS GRADUAÇÃO
A FAS - Faculdade de Selvíria, em seu Pólo Universitário de

Araçatuba SP está oferecendo pós-graduação (lato sensu) em
Psicopedagogia (clínica institucional), Gestão Educacional,
Educação Especial e Educação Infantil. Para 2007, haverá ves-
tibular para os cursos de graduação. Peça maiores informa-
ções para: Pólo Universitário A/C Pr Valmir Leonardo - Rodovia
Caran Rezek, Km 01- CEP 16.078-035 Araçatuba SP, telefone
(18) 3608-9496 ou pelo e-mail: valmirleonardo@uol.com.br
(Projeto para Faculdade Cristã).

No dia 19 de agosto de
2006, o irmão Geraldo de Oli-
veira, assumiu a liderança da
Igreja Batista Boas Novas de
Buritama SP. O pregador foi o
Pr John Swedberg e a oração
de posse proferida pelo Pr
Lupércio. Geraldo cursou três
anos de teologia no SEIBIM-
Seminário e Instituto Batista
Independente Macedônia, de
Franca- SP, é casado com
Rosana A dos Santos Olivei-

ra com quem tem três filhos: Ualam Vinícios, Michele Larissa e Jonas
Otávio. Contatos por e-mail: ibbn_online@yahoo.com.br  , telefone (17)
9112-9134.

IBDD
A Igreja Batista Regular da Fé em Mossoró RN, sob a liderança do Pr

Rinaldo Bezerra da Silva, desenvolve o Instituto Bíblico Discipular Domini-
cal com classes para pré-adolescentes (12 a 14 anos), adolescentes (15
a 17), jovens (solteiros a partir de 18 anos), casados e Idosos. As aulas
são no templo (domingo cedo) e nos lares.

OANSE
No dia 15 de novembro o ministério OANSE realizará o OANSEVENTO

com participação de cerca de dez igrejas. O local será ADC Eletropaulo,
Rua Peixe Vivo, 155, próximo à Av Robert Kennedy em São Paulo SP. Ins-
crições e maiores informações pelo e-mail: Diogo@oanse.org.br  , telefo-
nes (11) 5562-3266 e 8117-6607 com Diogo ou Patrícia.

DIRETOR DE MISSÕES DA CBBN
O Pr Domiciano Gonçalves da Silva, Diretor de

Missões da Comunhão Batista Bíblica Nacional
esteve visitando as igrejas e congregações em Sal-
vador e adjacências. Na ocasião, pregou uma série
de conferências na Igreja Batista Bíblica Salém, sob
a liderança do Pr Humberto. A igreja comemorou o
trigésimo aniversário.

MESTRADO
O Seminário Batista Regular de São Paulo oferece o Módulo “O

preparo da Igreja para o futuro” com o Pr Allan Cuthbert nos dias 23 a
27 de outubro, das 10h às 16h30. Esta matéria visa ajudar o obreiro a
desenvolver uma visão para o seu ministério. Esta visão formará a
base sobre a qual o pastor poderá tomar decisões sobre o futuro da
sua igreja. Informações: sebarsp@sebarsp.org.br  , tel (11) 3223-4928,
faz (11) 3331-5451.

CONGRESSO BÍBLICO
Nos dias 1 a 3 de dezembro de 2006 no Janz Team, Gramado RS,

acontecerá o 13º Congresso Bíblico Internacional. Os preletores serão
Herman Hartnig, Sônia Maag, do Uruguai e Reinhold Federolf, do Brasil.
Para maiores informações: Ione Haake pelo e-mail: ione.haake@terra.com.br
, telefone (51) 3266-1174. O tema será “A Rosa de Saron”.

FAZENDO CONTATO
A irmã Priscila Zorzeto (23), estu-

dante de pedagogia, formada em teo-
logia pelo Seminário de Araçatuba,
membro da Igreja Bíblica de
Araçatuba SP (convertida quando cri-
ança), atuante no ministério de louvor
e EBD está procurando contatos para
discutir seu futuro. Contatos pelo e-
mail: pzorzeto@yahoo.com.br , MSN:
prieducadora@hotmail.com  , telefo-
nes (18) 3622-7728 e 9133-8426 en-

dereço: Rua São Leopoldo, 175 - Parque Industrial, CEP
16.035-060 - Araçatuba SP.

31 ANOS
Dias 24 a 27 de agosto de 2006 aconteceu as conferências

do trigésimo primeiro aniversário da Igreja Batista Regular da
Fé em Mossoró RN, Pr Rinaldo Bezerra da Silva. A freqüência
média nos cultos foi de 900 pessoas por noite. Muitas deci-
sões foram tomadas e o Senhor foi glorificado.

PROJETO
A Igreja Batista Bíblica Mário Covas, uma região populosa

e carente de Campo Grande MS, é o desafio para o irmão
Francisco Armando Dutra e sua família, que está há dois anos
à frente desse novo trabalho, congregação da IBB em Campo
Grande liderada pelos pastores, Gerson Moraes dos Santos e
Samir Assan. Com um grupo médio de 40 pessoas, a nova
igreja está com o projeto de construir o templo. Contatos pelo
e-mail: armandodutra@hotmail.com  , telefones (67) 3387-9738
e 9206-8097, ou Rua dos Topógrafos, 1670 - Mário Covas,
CEP 79.100-000 - Campo Grande MS.

DOZE HOMENS,
UMA MISSÃO
Aramis C. de

Barros
Editora Hagnos

www.hagnos.com.br
Uma obra de peso e
muito oportuna. Um

aprofundamento
biográfico da vida

dos doze apóstolos
de Jesus. Você será

profundamente
edificado ao investir

tempo na leitura
deste livro!

OURO DE TOLO?
John MacArthur

Editora Fiel
www.editoralfiel.com.br

Neste livro,
MacArthur e outros,
trata seriamente da
indulgência com que
certos evangélicos,
que abandonaram a

prática do
discernimento e

aceitaram conceitos
antibíblicos causando

grande confusão.

SINAIS DE UMA
IGREJA VIVA
John Stott

ABU Editora
www.abub.org.br/editora
Quais são as caracte-
rísticas mais importan-
tes numa igreja cheia

do Espírito Santo?
comunhão, louvor,

adoração, ensino da
Palavra e

evangelização. Parece
óbvio, mas você ficará

inflamado por estas
verdades ao
ler este livro.

O QUE JESUS FARIA?
Joe Jordan

Actual Edições
www.chamada.com.br
Você está disposto a
seguir os passos de

Jesus? Hoje muita
gente usa as pulseiras
com a inscrição OQJF,
mas não tem nenhuma
noção do significado
real de viver e agir

como Jesus. Leia este
livreto e você saberá o
verdadeiro significado

seguir Jesus.

A BENÇÃO
DE TER FILHOS
Gary Thomas
Editora Vida

www.editoravida.com.br
O ato de educar um

filho é um curso
intensivo especial-
mente criado por

Deus para mostrar
caminhos jamais

idealizados. Deus
pode usar os filhos

para ensinar os
pais.

GENTE COMO A GENTE
Revista para EBD

Editora Cristã
Evangélica

www.editoracristaevangelica.com.br

Revista biográfica
com personagens do

A T, Noé, Sara,
Débora, Raabe,

Sansão, Jônatas,
Neemias, Abraão,

Isaque, Jacó, José,
Moisés, Miriã, Rute,

Ana e Três Reis. Para
classe de Jovens.

Consulte sobre
material para outras

faixas etárias.

Família Oliveira
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Nossas mãos são fer-
ramentas essenciais

para nosso dia a dia, vemos
que elas estão a cada dia
mais ocupadas pois são mui-
tas as tarefas que temos que
realizar, muitas vezes senti-
mos que precisamos de uma
terceira mão, talvez com esta
poderíamos dar conta de tan-
tas atividades.

Na vida espiritual nossas
mãos são muito importan-
tes, elas são mencionadas
muitas vezes na Palavra,
elas foram usadas por Adão
para arar a terra, por Jacó
para abençoar, Davi  segu-
rava o cajado para guiar as
ovelhas, as mãos de Moises
foram essenciais nas bata-
lhas do povo de Israel, Je-
sus curou muitos com suas
mãos e na cruz estas mes-
mas mãos foram feridas e
marcadas para nossa salva-
ção.

Deus ainda hoje procura
mãos para serem usadas na
sua obra, mas a cada dia está
se tornando mais difícil encon-
trar “mãos vazias” porque,
nossas mãos andam muito
ocupadas  e cheias , então
fica impossível usar estas
mãos no serviço cristão ou
mesmo enchê-las de
bençãos.

Deus está perguntando: O
que tens nas mãos?

• RIQUEZAS – temos usa-
do nossas mãos para acu-
mular muitos bens, quere-
mos garantir o futuro de nos-
sos filhos, e para isto temos
que pagar boas escolas,
comprar e acumular para o
futuro, então nossas mãos
estão tão ocupadas que
muitas vezes não podem dar
carinho a estes filhos que

A colunista é formada em teologia pelo I.B.M., membro da
Igreja Batista Bíblica de Vila Brasilina-São Paulo-SP*

O lugar da Palavra de
Deus é no coração.

Milhares possuem a bíblia,
gostam dela, querem-na
como um livro que dá sorte e
espanta demônios. Muitos le-
vam suas bíblias para suas
igrejas, mas somente isso,
pois ela, não raro, é colocada
de escanteio durante a sema-
na em suas casas devido as
ocupações e os entreteni-
mentos trazidos pelo mundo.
Notemos a mensagem práti-
ca que o salmista nos dá neste
verso.

Primeiro , ele nos mostra
exatamente aquilo que a bíblia
define em toda extensão de
Seus ensinos, que o homem
verdadeiro é o homem no co-
ração. Na linguagem de Pau-
lo, “O homem interior”. O ver-
dadeiro convertido é aquele
que com sua boca confessou
e que com o coração creu (Ro-
manos 10:9). Milhares são ilu-
didos pela aparência, pela
cultura, pela personalidade e
pela religiosidade externa. Os
verdadeiros discípulos de
Cristo são aqueles que amam
a Palavra de Deus, esses sim

pertencem a Deus (João
8:47).

A segunda  lição que o tex-
to nos traz é que o coração é o
lugar exato onde a Palavra de
Deus deve estar alojada, guar-
dada. Ninguém a tira dali, ali
satanás não conseguem en-
trar. Mais do que tudo, é o ho-
mem no coração que precisa
da Palavra para estar armado
e pronto para a peleja. Uma
bala terá um efeito mortífero
se for disparada do lugar cer-
to no revólver, no fuzil ou qual-
quer arma semelhante. O
salmista guardou a Palavra
de Deus, a lei de Deus, os
Seus ensinos, preceitos, man-
damentos, veredas, etc. Tudo
aquilo que podia aprender
depois que teve seus olhos
abertos pela obra da graça,
ele o colocou no seu coração,
e dali prosseguiu em seu vi-
ver de adoração a Deus e de
triunfante vitória.

A terceira  e última lição,
mostra o propósito supremo
de toda esse labor diário na
vida de um genuíno crente:
“Para não pecar contra Ti”.
Preciosa lição que faz sobres-

sair aquilo que é o espetácu-
lo da obra da Graça no cora-
ção daquele que é salvo, que
é o temor ao Senhor. O genu-
íno crente ama ao Senhor e
tem a lei do Seu Deus grava-
da em seu coração, por isso
tem o firme propósito de não
pecar contra seu Senhor. Para
isso ele fez o que? Qual a so-
lução para viver para o inteiro
agrado de nosso Deus? Qual
o segredo para vida de santi-
dade e de triunfo contra o
mundo, a carne e o diabo? A
arma certa é a Poderosa Pa-
lavra e o lugar certo onde Ela
deve estar é no coração. Nada
de legalismo, nada pretensão
humana, nada de carnali-
dade.

Santos de Deus, será que
vocês estão ocupados com a
Palavra? Estamos em plena
guerra na nossa jornada até
a cidade Santa. Fiquemos
cada dia armados “unhas e
dentes” com a poderosíssima
arma que nosso Senhor colo-
cou em nossas mãos.

 Pr. David Sena
Igreja Batista Maranata

Ribeirão Preto SP

O Lugar Certo Para a Palavra
“Guardo no coração as tuas Palavras, para não pecar contra Ti”

( Salmo 119:11)

amamos.
• PROBLEMAS – família,

trabalho, dívidas, doenças, vi-
olência urbana, estamos com
as mãos cheias de proble-
mas, ocupadas em tentar
resolvê-los

• OBRAS E CARGOS – acu-
mulamos muitos cargos na
igreja, as atividades nos ocu-
pam, procuramos também
ajudar os mais carentes, e
diante de tantas coisas nos-
sas mãos pouco pegam na
Bíblia ou se juntam para orar.

• PLANOS – DESEJOS –
SONHOS – nossos planos
são grandiosos e enchem as
mãos, também não podemos
deixar escapar nossos dese-
jos e sonhos, precisamos re-
alizar muitas coisas.

Existem muitas outras coi-
sas que neste momento ocu-
pam a tua mão e a minha,
mas Deus está nos dizendo:

LANÇA FORA, ENTREGUE
– Êxodo 4: 03

Deus precisa de mãos va-
zias, precisamos lançar fora
o que está ocupando nossas
mãos,.

O  profeta Eliseu foi pro-
curado por uma viúva, que
cheia de dívidas estava ven-
do seus filhos serem leva-
dos como escravos para o
pagamento das mesmas.
Eliseu pergunta o que ela
tem em casa, ela responde
que só uma botija com azei-
te .Deus  usa de vasilhas
vazias para abençoar aque-
la mulher, o profeta pede  que
ela empreste de suas vizi-
nhas, que arranje muitas “va-
silhas vazias ” e assim ela
vai derramando da primeira
vasilha nas outras e o azeite
vai se multiplicando, até que
chega o momento que pe-

dindo uma nova vasilha seu
filho diz que elas acabaram,
e neste momento o azeite
cessa. Com a venda do azei-
te a mulher pagou suas dívi-
das e ainda teve bastante
para o sustento de sua famí-
l ia

A lição é que se mais vasi-
lhas vazias ela tivesse mais
ela teria, então quanto mais
vazias estiverem nossas
mãos mais poderemos rece-
ber de Deus.

E sucedeu que , cheias as
vasilhas, disse a seu filho:
Traze-me ainda mais uma va-
silha. Porem ele disse: Não
há mais vasilha alguma. En-
tão o azeite parou. II Reis
04:06

Precisamos ter as mãos
vazias para que possam se
juntar em atitude oração, sem
cuidar de mais nada apenas
reservando tempo para orar e
entregar todos nossos pro-
blemas, nossos sonhos e
desejos a Deus.

Levanta-te , clama de noi-
te no principio das vigílias,
derrama o teu coração como
águas diante da presença do
Senhor; levanta a ele as tuas
mãos , pela vida de teus fi-
lh inhos, . . .  Lamentações
2:19

Nosso  Senhor está pron-
to para encher nossas mãos
de boas dádivas, vamos lim-
par as nossas mãos do pe-
cado, lançar fora tudo que nos
ocupa e deixar nossas mãos
vazias para que Deus possa
enchê-las.

Toda a boa dádiva e todo o
dom perfeito vem do alto, des-
cendo do Pai das luzes, em
quem não há mudança nem
sombra de variação. Tiago
01:17

Mãos Vazias
O Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão?

Êxodo 4:02

Nos dias 31 de janeiro a 4
de fevereiro de 2007, a

AIBRECES realizará o seu 49º en-
contro no Hotel fazenda Três Po-
deres em Caraguatatuba/São Se-
bastião, litoral norte de São Paulo.

O tema “Quebrantamento” terá
como preletor o Pr.  John E.
Swedberg, de São José do Rio Pre-
to SP. Este encontro é para toda a
igreja e toda a família, pois além
da assembléia, espera-se, para
aqueles quatro dias, um tempo de
comunhão e alimento espiritual
para edificação.

O custo por pessoa será de
R$200,00, com descontos especi-
ais para crianças, e as informações
poderão ser obtidas com a
AIBRECES, Rua 24 de maio, 116, 4º
Andar, Sala 34, CEP 01.041-000 São
Paulo SP, Fone/Fax (11) 3222-7057.

A 22ª Conferência Fiel para
pastores e Líderes realiza-

da entre 2 e 6 deste mês de outu-
bro reuniu 1076 pessoas em
águas de Lindóia SP. Entre os par-
ticipantes, que vieram de 21 esta-
dos brasileiros e de três países,
além do Brasil, Colômbia, Angola
e Estados Unidos, 362 eram pas-
tores.

Os preletores foram, Tom Ascol e
Jim Elliff, dos EUA e Adauto Louren-
ço, Jaime Marcelino, Solano Portela
e Augustus Nicodemus, do Brasil.

As mensagens falaram pro-
fundamente ao coração dos par-
ticipantes, pois ouvíamos teste-
munhos pessoais pelos corre-
do res  do  Ho te l  Mon te  Rea l
Resort, local do evento. Certa-
mente muitas decisões impor-
tantes foram tomadas na pre-

AIBRECES
sença  do  se -
nhor.

A 23ª Confe-
rência já tem data
confirmada, no
mesmo local,
para os dias 1 a 5
de outubro de
2007. Ainda para
2007, as demais
conferências da
Fiel estão defini-
das: Para Jovens
nos dias 28 de
abril a primeiro de
maior (feriadão),
Moçambique e
Angola, julho;

Fiel Reúne 1076 Pessoas

Portugal, dias 23 a 26 de outubro.
A Fiel oferece todas as mensa-

gens das conferências gravadas
nas opções: DVD, VHS, CD e MP3,

tanto deste ano como das confe-
rências realizadas a partir de 1990.
Entre em contato:
www.editorafiel.com.br; e-mail:

audioevideo@editorafiel.com.br,
telefone PABX (12) 3936-2529,
Caixa Postal 1601 CEP 12.230-
990 São José dos campos SP.

Eros Pasquini traduz Jim Elliff
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I- Ser fundamentalista bíblico é assumir uma posição
que é plenamente natural para o crente fiel a Deus e,
especificamente à Sua Palavra.

II- O fundamentalista não aceita e, conseqüentemen-
te, não crê em teologias espúrias. Crê exclusivamente,
na Teologia Bíblica, ou seja, a teologia de Deus, aceitan-
do-a como única regra de fé e prática para sua vida espi-
ritual.

III- O fundamentalismo não é novidade, não é um mo-
vimento novo, não é uma nova teologia, nem tão pouco
uma nova posição doutrinária, porque identifica a posi-
ção de estar conforme os ditames da Palavra de Deus Jr
6:16. Fora do fundamentalismo não há fidelidade à Pala-
vra de Deus.

IV- Podemos dizer que alguém é fundamentalista quan-
do ele crê:

1- Na inspiração plena das Sagradas Escrituras nas
línguas originais, sua conseqüente exatidão e infalibili-
dade como Palavra de Deus, a única autoridade em ma-
téria de fé e prática. II Tm 3:16.

2- Na personalidade sobrenatural do Deus Triúno: Pai,
Filho e Espírito Santo. Gn 1:26-27; Is 6:8; Mt 28:19; I Co
12:7-12.

3- Na divindade do Senhor Jesus Cristo, assim como
a sua humanidade, que fez em tudo semelhante ao ho-
mem, exceto quanto ao pecado. Jo 1:1-18.

4- Na concepção sobrenatural e no nascimento virgi-
nal do nosso Senhor Jesus Cristo. Mt 1:18.

5- Na sua morte vicária e expiatória, em que Ele deu
Sua vida para salvar o pecador. II Co 5:21; Rm 5:28.

6- Na Sua ressurreição no mesmo corpo em que foi
crucificado. Jo 20:26-29.

7- Na Sua volta visível em poder e glória. Pré-
tribulacional e Pré-milenial. Ap 3:10; II Ts 2:1-9.

8- Na salvação do homem, por efeito unicamente da
soberana graça de Deus, através da fé e não por meio
das obras. Ef 2:8-10.

9- Na eterna bem-aventurança dos salvos e o eterno
sofrimento dos que rejeitam a Jesus como salvador. Ap
21:1-5; Ap 20:11-15.

10- Na necessidade de manter a pureza da igreja, tan-
to na doutrina como na vida de seus membros tudo con-
forme o ensinamento da Palavra de Deus. I Tm 4:16; I Jo
2:15-16; Rm 12:2; Tg 4:4.

11-Na separação bíblica de todo aquele que nega a fé
e se compromete com o erro, e a apostasia I Ts 4:11-12;
Rm 16:17-18.

No dia 31 de outubro
deste ano a Reforma

Protestante comemora 489
anos. Convencionou-se come-
morar o dia da Reforma Pro-
testante a 31 de outubro, por
ser a data em que Martinho
Lutero afixou suas 95 teses na
porta da Igreja Castelo em
Wittenberg, Alemanha. Poste-
riormente, os luteranos e ou-
tros grupos originários da Re-
forma, passaram a ser chama-
dos Protestantes pelos católi-
cos.

Os Batistas não saíram da
Igreja Católica, mas de movi-
mentos que, desde a era apos-
tólica caminharam paralela-
mente ao catolicismo, como
os Montanistas (150 a D), No-
vacianos (240 a D), Danatistas
(305 a D), Albigen-ses (1022
a D), Valdenses (1170 a D). O
nome Batista (Anabatista, a
princípio) começou a ser o
apelido de diversos grupos a
partir do século XVI, pouco
antes da Reforma.

A  Igreja Batista Boas
Novas em Sales Oli-

veira SP acaba de convidar o
irmão Márcio Barroso Santos
Trindade (33) para assumir a
liderança pastoral do rebanho
salense. O convite foi efetiva-
do em assembléia realizada
no dia 17 de setembro próxi-
mo passado.

O novo líder espiritual da
igreja é casado com Vânia
Fidelis da Silva Trindade com
quem teve duas filhas, as gê-
meas de três anos, Naara e
Maressa. Nascido em Santos
SP, Márcio passou quase toda
sua vida na cidade de Cubatão
SP onde sua família foi residir
desde sua infância.

Sua conversão aconteceu
através do trabalho de sua
irmã, Mércia, com o apoio da
mãe Rosemaria. Freqüentou
a mocidade e , ao fazer um
estudo bíblico sobre a salva-

Ainda há tempo
para você par-

t icipar do VIII Con-
gresso Internacional
sobre a Palavra Pro-
fética que acontecerá
no período de 18 a 21
de outubro de 2006.

O evento, que
acontece anualmen-
te, é realizado pela
missão Chamada da
Meia-Noite e aborda
temas atuais do cená-
rio mundial que se re-
lacionam com a pro-
fecia bíblica. Entre os
temas deste ano, se-
rão tratados: O Futuro
do Iraque, A Iminência
do Arrebatamento,
Seitas e Heresias,
Globalização e O Islã
e as Religiões Mundi-
ais.

O que é um
�Fundamentalista

Bíblico� ?

Os preletores serão: Dave Hunt e Arno Froese (EUA),
Norberth Lieth (Suíça) e Reinhold Federolf (Brasil). Maiores
informações: 0300-789-5152 ou www.chamada.com.br

A Realidade
da Profecia

As igrejas que nasce-
r a m  d a  R e f o r m a  t a m -
bém se tornaram perse-
gu idoras  dos  Ba t i s tas .
Mortes nas prisões, por
afogamento, na fogueira
e  u m a  c r u e l d a d e  c o m
precedentes apenas na
Idade Média com os pa-
pas e no período primiti-
vo da Igre ja,  por  par te
dos imperadores roma-
nos .

DOUTRINA
Na questão doutrinária

também há di ferenças
marcantes entre igrejas
Batistas e Protestantes,
tanto na adoção de catecis-
mos, quanto na eclesiolo-
gia, batismo e no “clero”.
Há batistas que se dizem
“reformados” por adotarem
o hiper-calvinismo em sua
posição doutrinária, mas
não há base histórica con-
sistente para tal posici-
onamento.

PRÁTICAS
Também as práticas Ba-

tistas diferem das práticas
protestantes. Começa pelos
nomes das pessoas que
fundaram as igrejas protes-
tantes: Luteranos (Martinho
Lutero). Igreja Reformada
(João Calvino); Presbiteri-
anos (João Knox); Metodistas
(João Wesley), entre outras.
Mas não há um fundador da
Igreja Batista. Trata-se de um
apelido dado pelos adversá-
rios devido à prática do ba-
tismo bíblico (imersão).

Também com relação ao
berço de nascimento dos
Batistas, não há possibili-
dade de indicar um local,
pois surgiram em diversas
partes s imul taneamente,
enquanto as igrejas protes-
tantes têm um local de refe-
rência: Luteranos (Alema-
nha); Reformados (Suíça e
países baixos); Presbiteri-
anos (Escócia); Episcopais
(Inglaterra).

Batistas, Sim; Protestantes, Não!

Os bat is tas,  tanto em
sua  h is tó r ia ,  como em
suas doutrinas e práticas,
nunca est iveram l igados
nem à Igreja Católica, nem
às ig re jas  p ro tes tan tes .
Têm identidade própria li-
gada aos movimentos já
menc ionados  que  cami -
nharam paralelamente aos
católicos e depois aos pro-
tes tan tes .  Por tan to ,  ne-
nhum batista é protestante
no sentido histórico da pa-
lavra.

ção, recebeu Jesus como
Salvador no dia 8 de agos-
to de 1994 na Igreja Batis-
ta Regular em Cubatão,
atualmente liderada pelo Pr
Ricardo C. Pereira.

Sua esposa, Vânia,
converteu-se no dia 18 de
abril de 1996 em Osasco
SP, depois de freqüentar a
Igreja durante quatro me-
ses.

No dia 9 de setembro
de 2000 casaram-se e em
Janeiro de 2002 ambos fo-
ram estudar teologia no
Instituto Bíblico Maranata
em Marilândia do Sul PR.
Márcio bacharelou-se em
teologia em cinco anos e
sua esposa cursou o bási-
co em Teologia com ênfa-
se no auxíl io ministerial
com duração de três anos.

De acordo com o plane-
jado, a família Trindade de-

verá mudar-se para Sales
Oliveira entre os dias 20 e 25
de dezembro deste ano.
Márcio, que está concluindo
o seu estágio ministerial na

Nova Liderança emSales Oliveira

IBR em Cubatão SP iniciado
em dezembro de 2005, de-
verá ter sua ordenação pas-
toral solicitada através da
IBBN de Sales Oliveira SP.

Dave Hunt

Martinho Lutero

Márcio, Vânia e as filhas Naara e Maressa


