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Neste mês de abril de
2007 o Jornal  de

Apoio comemora 23 anos re-
gistrando um pouco da his-
tór ia dos Bat istas
Fundamentalistas do Brasil.

Nossas homenagens
especiais aqui aos nossos
atuais colunistas e uma lem-

Há 23 anos que o Pr
Carlos Alberto

Moraes é apresentado em
muitos lugares como “O Edi-
tor do Jornal de Apoio” .
Pastor, missionário, profes-
sor, convertido em 1967, Pr.
Carlos foi o idealizador do
Jornal de Apoio que come-
çou a circular em abril de
1984. Bacharel em Teologia
e com Especialização em
Missiologia pastor Carlos já
atuou como evangelista de
tempo integral pela Missão
de Apoio, Diretor e Conse-
lheiro da AMI, Diretor de se-
minário, pastor em Orlândia
SP, professor em diversas
instituições de ensino teoló-
gico no Brasil e jornalista.

Atualmente dedica-se de
tempo integral ao trabalho
missionário como Diretor de
Missões da AMI - Associação
Missionária Independente,
missão que ajudou a fundar
em 1990. Como professor na
área de Missões em diversos
seminários, tem participado da
formação de dezenas de pas-
tores e missionários. Desde a

Desde a década
de 1960, com a

explosão do
consumismo, uma
nova doença começou
a ser identif icada: a
Oniomania.

Oniomaníacos são
pessoas que se torna-
ram consumidores
compulsivos, dotados
de uma vontade de-
senfreada de comprar.
Em 1968 surgiram nos
EUA os primeiros gru-
pos denominados D A-
Devedores Anônimos,
semelhantes aos A A-
Alcoólicos Anônimos.

fundação do Jornal de Apoio,
tem sido o editor e redator.

É casado desde 1975
com Agnes Ayres Fernandes
Moraes, com quem teve três
filhas: Luciana (1976), Talita
(1985) e Letíc ia (1991).

�O Editor do Jornal de Apoio�Oniomania, a
Doença do Consumismo

Um Servo Fiel - página 5
Leia Nesta Edição

brança toda especial àque-
les que já apoiaram este
ministério com suas colu-
nas.

Os atuais colunistas são:
Pr. Rômulo Weden Ribeiro,
de Goiânia GO; Pr. Antonio
Majela Pupin, de São
Bernardo do Campo SP; Pr.

Pedro Evaristo C. Santos, de
São Paulo SP; Pr. Walace S.
Juliare, de São José dos
Campos SP; Pr. José Infante
Jr., de Vitória da Conquista
BA; Pr. Edgar R. Donato, de
São Paulo SP; Nancy Félix
Fragoso, de São Paulo SP;
Selma Maria Pavan Agnesini,

de Batatais SP, Pr. José Bar-
bosa de Serra Neto, de For-
taleza CE.

Os que já escreveram co-
lunas fixas no passado: Pr.
Paulo Arruda, de Manaus
AM; Pr. Jefferson R.. Pires, de
Jacareí SP, Joana Rohr, de
Belo Horizonte MG, Luiz J.

Gintner, do Rio de Janeiro
RJ; Pr. Milton José Nunes, de
Serrana SP; Pr. Oscar de
Barros, de Ribeirão Preto SP;
Pr. Antonio Gentil, de São
Paulo SP; Pr. João A. Saraiva
Jr, de Manaus AM.

As homenagens se es-
tendem, também, a duas

pessoas que atualmente tra-
balham nos bastidores do
jornal,  Letícia Fernandes
Moraes, na digitação e Agnes
Ayres Fernandes Moraes, na
distribuição.

Leia mais sobre os 23
anos do Jornal de Apoio na
página __.

ambos os sexos,  depois
que completam 18 anos,
mas só são diagnost ica-
dos por volta dos 30 anos,

S e g u n d o  p e s q u i s a s ,
o s  s i n t o m a s  d e s s a
s í n d r o m e  c o m e ç a m  a
a p a r e c e r  e  p e s s o a s  d e

quando a pessoa adquire
maior autonomia financei-
ra.

Leia matéria na pagina 3. Luciana é casada com Ben-
jamin Paul Leaf e tem uma
filha, Melissa (2002). O ca-
sal  t rabalha na obra
missionária radiofônica atra-
vés da BBN Internacional em
Cornélio Procópio PR.

Jornal de Apoio Comemora 23 Anos
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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.*

BATISTAS INDEPENDENTES, BÍBLICOS E REGULARES

EXPEDIENTE
Mat. nº 4 - Livro B-2, fls 1v, 2

CONTATOS
Caixa Postal 125 - 14300-000

Batatais-SP
Tel.: (0xx16) 3761-0749

e-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br

IMPRESSÃO
M&C2 Gráfica e Editora

Telefax: (16) 3761-6282 - Batatais-SP
mc2grafica@yahoo.com.br

COMPROMISSO
Este periódico é BATISTA em

governo e doutrina,
é INDEPENDENTE em operação,
é FUNDAMENTALISTA em posição
e SEPARADO por convicção.

EDITOR
Pr. Carlos Alberto Moraes

MTb 35.664
Assistente de Redação
Pr. Rômulo Weden Ribeiro
Digitação e Expedição
Agnes Ayres F. Moraes
e Leticia Fernandes

Todos os articulistas e colaboradores são voluntários, sem qualquer vínculo de trabalho. Artigos
assinados são de inteira responsabilidade de seus autores.

Liberdade Religiosa e Ecumenismo

O Iraque é aqui! Diante da re
cente onda de crimes bár-

baros que tem avassalado o Bra-
sil, um de nossos líderes políticos
disse que “muitas vezes, o crime é
um meio de sobrevivência”. Em
outras palavras, o bandido precisa
roubar, seqüestrar, matar ou usar
drogas para que possa sobreviver.
Este comentário transfere para a so-
ciedade a responsabilidade por to-
das as barbáries que acometem o
nosso país e culpa a pobreza,
como se os únicos criminosos fos-
sem pobres e analfabetos. Biblica-
mente e socialmente, não podemos
concordar com este comentário.

O Brasil vive um enxame de vio-
lência porque a justiça é amorosa
e injusta—não em culpar o inocen-
te—mas em amenizar a pena do
culpado. Se o cidadão tivesse ab-
soluta certeza de punição, ele, rico
ou pobre, pensaria duas vezes an-
tes de cometer um crime. Não são
poucos os casos de condenados
que tiveram a pena reduzida e, ao
sair da prisão, cometeram crimes
piores. Vidas teriam sido salvas se
tais meliantes tivessem cumprido
o período integral da pena.  A ques-

Ex-padre Barbosa
“Foi bom ler a matéria Fátima: O Maior Embuste da Mater Ecclesia

publicado na edição 172 do JA. Sugiro que todos os textos dele sejam
voltados para as questões relacionadas ao catolicismo romano, pois
neste ponto ele é forte e muito nos esclarece.” (PRS - São Paulo).

Congresso
“Gostei do tema voltado para Escatologia na próxima edição do Con-

gresso de Fundamentalismo Bíblico em 2008. Outra boa decisão foi
realizar o congresso em Goiânia GO”. (C.T.B.- Cuiabá MT).

Textos longos
“O JA é excelente em quase tudo que publica. Mas há uma sugestão

que eu gostaria de dar, pois sei que estarei dando voz a muitos outros
leitores: não publiquem textos longos, pois causa desinteresse pela
matéria e se torna cansativo. É melhor o dinamismo das matérias mais
objetivas” (M.S.S. - Campinas SP).

Interior de S. Paulo
“Moro na capital de São Paulo e me surpreendi com a matéria veicu-

lada na edição de março de 2007 no JA: O Interior Paulista e a Força
Missionária . Eu acreditava que houvesse maior participação da capital
do Estado do que do interior. Pelo menos a igreja da qual eu faço parte
tem realizado um bom trabalho na área de missões, mas parabéns pela
matéria!, pois serviu como desafio” (J.C.S. - São Paulo SP).

Enviar matérias
“Qual é o critério para enviar matérias para o JA? Quem pode enviar maté-

rias e notícias? Quais assuntos são necessários?” (M.R.S. - Porto Alegre RS).

Resposta da Redação
Todos os leitores do JA que são membros das igrejas batistas

fundamentalistas podem colaborar enviando notícias e matérias. Mas há
um critério interno que pode vetar certas matérias. Mandem por e-mail:
jornaldeapoio@yahoo.com.br .

CPR
“Achei bom que o nosso JA divulgou no espaço Fundamentalista Bí-

blico na edição passada os trabalhos do CPR - Centro de Pesquisas
Religiosas que publica o jornal O Desafio das Seitas . Eles realmente
merecem a divulgação pelo excelente trabalho” (M.A.S. - Salvador BA).

“Onde há um coração que tem Deus e o ama, há um missionário.
Onde há corações sem Deus, há um campo missionário”

(A D).

“A verdade é sempre forte, não importa quão fraca pareça, e a
falsidade é sempre fraca, não importa quão forte pareça”

(Phillips Brooks).

“Quarenta é a velhice da juventude;
cinqüenta é a juventude da velhice”  (Victor Hugo).

“Há somente um tempo que é importante: agora”  (Leon Tolstoi).

“A noite traz à luz as estrelas assim como o
sofrimento revela as verdades”  (Gamaliel Bailey).

“Podemos saber quando estamos sendo influenciados pelo
mundo. É quando nos encontramos nem quentes nem frios,

apenas acomodados”  (Malcolm Watts).

“Nada fecha tanto os lábios como a vida”  (D L Moody).

“Satanás nunca coloca diante dos homens
um prato que eles não apreciem”  (Thomas Watson).

“Você não pode ser reconciliado com
Deus sem que seja recrutado”  (Stuart Briscoe).

“Pensar que você não pode fazer nada é quase tão arrogante
quanto pensar que pode fazer tudo”  (Phillips Brooks).

“Se, em sua misericórdia, Deus não tivesse algumas
vezes negado o que pedimos, seríamos arruinados por

nossos próprios pedidos”  (Hannah More).

A história do povo batista é marcada pela pre-
servação da liberdade religiosa, pois acredita

no livre arbítrio, na liberdade da alma e na perfeita
unidade da verdadeira Igreja, Corpo de Cristo.

Essa unidade não tem nada a ver com a promo-
ção humana do tipo Movimento Ecumênico, Conse-
lho Municipal de Igrejas e várias outras organizações
que promovem a união entre as igrejas. A unidade da
Igreja é perfeita porque depende do próprio Cristo que
é a Cabeça do Corpo. As palavras do apóstolo Paulo
aos Gálatas 3:28 esclarece bem essa verdade bíbli-
ca: “Dessarte, não pode haver judeu nem grego; nem
escravo nem liberto; nem homem nem mulher; por-
que todos vós sois um em Cristo Jesus”. Este e mui-
tos outros textos demonstram que a unidade da Igre-
ja não é algo para ser alcançado, mas uma realidade
que precisa ser preservada.

Não podemos perder de vista o fato que tal unida-
de é de caráter espiritual e não organizacional, como
ensina o catolicismo romano. O fato de haver muitas
denominações, divergências filosóficas e conflitos
culturais na igreja, não aniquila sua unidade. Sendo
espiritual, a unidade não deve ser avaliada no plano
horizontal, mas vertical. As denominações acabam
sendo meios de preservação da unidade. O valor está
na relação vertical, entre o indivíduo crente e o Deus
Salvador. É nas igrejas locais, denominacionais ou
independentes, que a unidade se expressa na práti-
ca.

Lutar pela liberdade religiosa hoje, no plano hori-
zontal, significa posicionar-se contra o ecumenismo
em todas as suas formas, pois sabemos que o movi-
mento ecumênico é a ação satânica mais perigosa
no mundo.

O cristão fundamentalista deve tomar posição con-
tra o pensamento único, contra a unanimidade. A
globalização, em todos os sentidos, promove o movi-
mento anticristão da Nova Era. É a imitação satânica
do que Deus faz no plano espiritual. A globalização
política e econômica que tenta implantar o pensamento
único é contra Deus, pois pretende imitar a Reino
Milenar onde o Regente será o próprio Deus. A
globalização religiosa, esboçada pelo ecumenismo
caminha para entronizar o anticristo e não o Cristo. É
baseada no humanismo, visa a prosperidade, o con-
forto e a paz, mas deixa Deus de fora.

O mundo se tornará unido pelo exercício da pró-

PRECISA-SE DE UM CASAL
Estamos em busca de um casal jovem que tenha

habilidade na área de música (um dos dois deverá
ser bom instrumentista com teclado ou violão) para
atuar junto ao trabalho de implantação de uma nova
igreja. O trabalho é de apoio a um missionário e há
um sustento prometido. É necessário que o casal seja
de posição batista fundamentalista. Contatos com o
editor deste jornal pelo e-mail: jornaldeapoio@
yahoo.com.br , telefone (16) 3761-0749.

SEBARSP
Continuam as comemorações do jubi leu (50

anos) do SEBARSP. Três cultos serão realizados
como parte das comemorações: dia 14 de abri l
(Pr. Alceu); 14 de junho (Pr. Valtair). Falta confir-
mar o pregador para o culto do dia 2 de maio.
Todos os pregadores são ex-a lunos formados
pela escola. Convite especial : O SEBARSP con-
vida todos os seus ex-alunos de qualquer curso,
p a r a  p a r t i c i p a r e m  g r a t u i t a m e n t e  d e  u m  d o s
módulos oferecidos durante este ano. Entre em
contato.

pria democracia, mas se afastará cada vez mais de
Cristo e da verdade. Essa unificação culminará com
as boas vindas ao Anticristo, o pai da mentira.

Embora a Igreja ainda esteja na terra, a obra do
espírito do Anticristo já está atuando desde os dias
primitivos da história da Igreja (II Ts. 2:3-12). O alvo é
minar a crença na divindade de Jesus transformando-
o em uma pessoa especial, mas não divina. O conhe-
cimento humano aumenta rapidamente e as pessoas
dão mais crédito aos homens do que à Palavra de
Deus (I Co. 1:18-25).

Vamos preservar a liberdade religiosa pregando o
Evangelho e atacando as uniões ecumênicas, sejam
elas quais forem, tanto na religião quanto na política e
na economia. Não poderemos parar o sistema
anticristão, mas devemos por todos os meios chamar
a atenção para a verdade bíblica.

tão é simples: pobre ou rico, culto
ou indouto, branco ou negro, de
menor ou maior, todo ser humano
deve ser responsabi l izado por
seus próprios atos.

Obviamente, o s istema
carcerário brasileiro é caótico e não
consegue reintegrar o criminoso à
sociedade. A única esperança se
encontra no bom trabalho desem-
penhado por organizações evangé-
licas junto aos detentos como a
Rocha Eterna, por exemplo. Missi-
onários conseguem amar os
detentos e chamá-los pelo nome,
enquanto o Estado os considera
apenas mais um número triste de
estatística. Porém, o objetivo prin-
cipal da prisão não é recuperar o
criminoso, mas puní-lo e proteger
a sociedade . O criminoso sabe
que há muitas brechas na lei e que,
em breve, estará circulando pelas
ruas da cidade. Além disso, o tem-
po que passar na cadeia serve de
sugestão mental para elaborar no-
vos crimes. Alguns crimes se ori-
ginam dentro das próprias peniten-
ciárias.

Por que legisladores têm receio
de enrijecer as leis ou reforçar as

que existem? A Bíblia responde:
“Tu, pois, que ensinas a outro, não
te ensinas a ti mesmo? Tu, que pre-
gas que não se deve furtar, furtas?
Tu, que dizes que não se deve adul-
terar, adulteras?” (Romanos 2:21-
22). O exemplo precisa vir de cima.
A lei precisa funcionar para todos.
Se desde o Presidente da Repúbli-
ca até ao gari de rua, todos pagas-
sem por seus crimes, o Brasil se-
ria um país mais justo. O dono de
posto acha ultrajante ser assalta-
do por motoqueiros encapuzados
duas ou três vezes por semana,
mas este mesmo dono de posto
adultera a gasolina para ter um lu-
cro maior, causando prejuízos aos
clientes.

Existe, sim, o crime hediondo e
o crime de menor gravidade, mas
cada delito precisa ser julgado
imediatamente e de acordo com a
justiça e o rigor da lei. Esta é a re-
ceita de Deus para reduzir o índice
de criminalidade: “Porquanto não
se executa logo o juízo sobre a má
obra, por isso o coração dos filhos
dos homens está inteiramente dis-
posto para fazer o mal ”
(Eclesiastes 8:11).

A Culpa é da Impunidade



O autor é Bacharel em Teologia e Letras,
pastor em São Paulo-SP*
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O mundo nunca foi tão
mater ial ista como

hoje. Vivemos a era do con-
sumo. Somos tratados pelo
“deus” Mercado como con-
sumidores, ou seja,
“adoradores”.  A mídia
massiva, sustentada pelos
marqueteiros, verdadeiros
“pregadores” do
consumismo trabalham fre-
neticamente para o insaciá-
vel “deus” Mercado.

Diante desse bombar-
deio intenso, as pessoas di-
ficilmente conseguem resis-
tir e gastam desenfreada-
mente tudo o que ganham, e
um pouco mais, A maioria
dos cidadãos está endivida-
da ou presa a um círculo vi-
cioso mensal do qual não
consegue se libertar. Não
têm mais opção, pois são
“controladas” pelo Mercado.

Biblicamente falando, vi-
vemos uma geração de es-
cravos de Mamom porque o
conceito bíblico é este: “O
rico domina sobre os pobres
e o que toma emprestado é
servo do que empresta” (Pro-
vérbios 22:7).

O “deus” Mercado tem a
rede bancária que “vende” o
dinheiro para ser gasto nas

Missões é um assunto empolgante, é mais do que
um assunto, é uma causa que deveria ser

abraçada por todos aqueles que crêem no Salvador, o
qual veio para buscar e salvar o perdido do mundo intei-
ro. Deus ama pessoas e está buscando adoradores  de
todas as nações do mundo. Você já foi  achado e transfor-
mado em adorador?

A chamada para MISSÕES não vem através de um frio
na barriga, um êxtase, um arrepio, um anjo ou um aconte-
cimento surreal, extraordinário para chamar a nossa aten-
ção. Deus nos chamou e ponto final! A questão é apenas
de obediência:  Ide, portanto, fazei discípulos de todas as
nações – Mt 28.18.

MISSÕES é mais do que um programa, um evento,
uma conferência, uma data no calendário da igreja...
MISSÕES é um estilo de vida, tanto da pessoa quanto da
sua igreja local. Já se falou com certeza: Missões é a
missão da Igreja!

A diferença entre a Grande Comilança e a Grande
Comissão: a primeira; é o estilo de vida consumista, in-
saciável e egoísta que já contaminou muitos cristãos, a
segunda; é o estilo de vida altruísta, solidário e engajado
que já contagiou os cristãos comprometidos com o “ide e
fazei discípulos”.

Se fizermos MISSÕES somente em outubro, estare-
mos fazendo OMISSÕES o ano inteiro. Como podemos
atuar?  Orar por um país, ofertar mensalmente uma parte
da renda, manter correspondência com um missionário,
participar de projetos, compartilhar a fé...

Para os cristãos de fachada, o culto é como uma MIS-
SA. Para os cristãos de coração, o culto é treinamento
para MISSÕES.

Muito antes de conhecermos a expressão MUNDO
GLOBALIZADO,  Deus já convocou os seus filhos e filhas
para atuarem aqui e lá: ...mas recebereis poder ao des-
cer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemu-
nhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e
Samaria, e até aos confins da terra  At  1.8.
Contextualizando, a partir da nossa referência geográfi-
ca: tanto em São Paulo capital, como em todo o Estado e
o Brasil e até aos confins da terra. Não podemos fazer a
obra missionária sozinhos. É necessária a realização de
parcerias, de igrejas irmãs serem solidárias e coopera-
rem no sustento dos obreiros enviados.

A Igreja  é um organismo vivo. Veio ao mundo para
prevalecer, para ser relevante. A Igreja pertence a Cristo.
Ele disse: Edificarei a minha Igreja.  Ele comprou, Ele
adquiriu um povo especialmente comprado através do
seu sangue. Esse povo é chamado de sal e luz. Nosso
papel aqui é sinalizar o Reino do Senhor Jesus.

Os desafios da nossa época são enormes. O Homem
do século XXI, mais do que em outras épocas, é um ser
angust iado, desesperado, desorientado, míst ico,
consumista, confuso...  Como conhecedores da verdade
precisamos depender do Senhor e mostrar através das
nossas vidas o amor verdadeiro.  A população sedenta
verá no cristão genuíno a honestidade, a simplicidade, a
sinceridade, a pureza, o altruísmo que tanta falta. Como
alguém já disse: o maior argumento do Cristo ressuscita-
do é o cristão vivo!!

A Paixão por Deus deve nos  levar a ter compaixão
pelas pessoas e a adoração que prestamos a Deus deve
nos levar a testemunhar para as pessoas. Paixão por
Deus, vertical, vem antes da compaixão pelo próximo, no
plano horizontal.

Há um trecho da antiga música de Geraldo Vandré
que diz: “Quem sabe faz a hora, não espera acontecer”.
Quem sabe a sua responsabilidade em Missões  (orar,
testemunhar e sustentar) faz a sua parte, não espera pe-
los outros.

Cada cristão foi chamado para envolver-se com MIS-
SÕES porque Deus não chamou ninguém para uma vida
de OMISSÕES.

Durante muitos anos convivemos com o seguinte con-
ceito: O missionário vinha a igreja e dizia: Dê-me o seu
dinheiro e farei a obra de Deus em seu lugar. O correto é
dar nosso apoio, nossa contribuição e também agirmos
aqui.   Vamos fazer juntos. Aqui e lá.  Precisamos envolver
o povo e quebrar velhos paradigmas. Agir localmente e
pensar globalmente.

E aí, como você reagirá aos desafios propostos pelo
seu Senhor? Há espaço para seus dons, seus talentos.
A sua contribuição pessoal  é intransferível. Dar a nossa
vida para aquele que nos deu Vida é ADORAÇÃO.

 Quando entendemos nossa responsabilidade, não
agiremos como espectadores, como curiosos, como ob-
servadores. Nós vamos ser engajados. Jesus mudou o
nosso coração. A pergunta não é E eu com isso? A con-
vicção é MISSÕES – EU QUERO ISSO! EU AMO ISSO!

1 Os parágrafos são declarações do autor sobre Mis-
sões, extraídas do Boletim semanal da

No ano em que com-
pletará 40 anos des-

de sua fundação a Igreja
Bat ista Independente em
Orlândia SP deu posse ao
seu oitavo pastor titular, Paulo
César Lopes, que foi
empossado no último dia 24
de março em um culto que teve

PRINCIPAIS SINTOMAS DA ONIOMANIA
• Mentir sobre a freqüência de suas compras.
• Mentir sobre o real valor das compras.
• A pessoa começa a consumir devido a sentimentos ne-

gativos ou logo após uma desilusão sentimental.
• Nas mulheres o consumo está relacionado à aparência,

roupas, sapatos, bijuterias e maquiagem.
• Nos homens são itens que dão status: celulares,roupas,

carros.
• Surgem complicações nos relacionamentos devido aos

gastos e acúmulos de dívidas.
• Não é apenas o que se compra, mas como o dinheiro é

utilizado.

No Brasil, o primeiro D.A.,
teve início em 1997. Segun-
do informações especializa-
das, a doença começou a
ser pesquisada oficialmen-
te em 1990, mas ainda há
muito para ser descoberto
acerca da oniomania.

Há relatos extremamen-
te chocantes de pessoas
que destruíram a família,
perderam empregos e aca-
baram com relacionamentos
devido à compulsão de gas-
tar. O mal atinge tanto ho-
mens como mulheres. Se-
gundo estimativas, cerca de
6% da população mundial
sofre desse mal. São esti-
mativas bem conservadoras,
pois a cada dia percebe-se
que há muito mais pessoas

lojas, shopping centers e até
os camelôs, dependendo do
poder aquisitivo de cada um.

Facilmente o trabalhador
cai na arapuca do cheque
pré-datado, do cartão de cré-
dito, do cheque especial, dos
empréstimos consignados e
uma lista cada dia mais cri-
ativa de entradas para o la-
birinto das contas a pagar.

Entre as doenças moder-
nas, já está catalogada a
oniomania, ou seja,
gastança desenfreada e
compulsiva. O termo é de
origem grega e foi criado
pela ciência para identificar
o consumo compulsivo, a
vontade desenfreada de
comprar. O oniomaníaco é
um dependente não-quími-
co, doença que está incluída
entre outras pesquisadas e
tratadas pelo Ambulatório de
dependentes não-químicos
da Universidade Federal de
São Paulo (UNIFESP).

O problema começou a
ser identificado e tratado em
1968 quando surgiram nos
EUA os primeiros grupos
denominados D.A. - Devedo-
res Anônimos com princípi-
os semelhantes aos dos A.
A. - Alcoólicos Anônimos.

presas a esse mal.
Dentro das nossas igre-

jas, precisamos lidar franca-
mente com esse mal. Há
muito mais ovelhas e pasto-
res oniomaníacos do que se
possa imaginar. Além disso,
há a questão da importância
do assunto, que é o segun-
do mais abordado nas Es-
crituras, perdendo apenas
para o tema: amor.

O discípulo de Jesus, aci-
ma de tudo, precisa levar a
sério o ensino do Mestre em
Mateus 6:24 que diz: “Nin-
guém pode servir a dois se-
nhores; porque ou há de odi-
ar um e amar o outro, ou se
dedicará a um e desprezará
o outro. Não podeis servir a
Deus e a Mamom”.

início às dezessete horas.
A transferência do cargo

foi  efetuada pelo pastor
Carlos A. Moraes, missioná-
rio da igreja que atuava inte-
rinamente desde a saída do
Pr Lorival Pedroso da Silva
no segundo Semestre de
2006.

O pregador convidado
para a ocasião foi o Pr. Anto-
nio Majela Pupin, da Igreja
Batista de Jordanópolis em
São Bernardo do Campo SP,
de onde saiu o Pr Paulo
César Lopes que atuava
como um dos pastores auxi-
liares.

Na ocasião se fizeram
presentes representantes
das duas outras igrejas Ba-
tistas fundamentalistas da
cidade de Orlândia, Sales
Oliveira, Morro Agudo,
Batatais, Ituverava e São
Bernardo do Campo, todas
no Estado de São Paulo.

Janeiro
Dia 14
Igreja Batista do Calvário
Batatais SP

Dia 18
Igreja batista Independente
Orlândia SP

Dia 21
Igreja batista Independente
Orlândia SP

Dias 24 a 27
Missão Asas de Socorro
Caldas Novas GO

Março
Dia 05
Primeira Igreja Batista
São Sebastião do Paraíso MG

Dias 06 a 08
Templo Batista Maranata
Goiânia GO

Dia 12
Primeira Igreja Batista
São Sebastião do Paraíso MG

Dia 14
Igreja Batista do Calvário
Batatais SP

Fevereiro
Dia 01
Igreja batista Bíblica
Barretos

Dia 08
Igreja batista Bíblica
Barretos SP

Dia 22
Igreja batista Bíblica
Barretos SP

Dia 28
Igreja batista Independente
Orlândia SP

Dia 15
Reunião da Diretoria da AMI
Águas de Lindóia SP

Dias 16 a 18
Igreja batista Bíblica
Ouro Fino MG

Dia 24
Igreja Batista Independente
Orlândia SP

Relatório de Atividades Externas do Diretor de Missões da AMI
Pr. Carlos Alberto Moraes

Oniomania, a Doença do Consumismo

Orlândia Tem Novo Pastor

Missões... E Eu Com Isso?

Pastores Paulo César, Pupin e Carlos Moraes Lucas, Beth, Pastor Paulo e Wagner.
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João Batista foi um homem extremamente influente.
Pregava com convicção e veemência. Sua mensagem

atraiu pessoas de todas as classes sociais. Era a sensa-
ção do momento. Seu ministério foi curtíssimo, meteórico.
João acendeu e se deixou consumir num brilho intenso.
Porém, os efeitos da sua vida ainda hoje causam impacto
em nós. A vida e a autoridade deste homem, levava as pes-
soas a terem pensamentos elevados, nobres. Muitos ao ouvi-
lo pregar sentiam-se debaixo da ira de Deus e confessavam
seus pecados arrependidos. Isto fez com que se questio-
nasse: Será ele o Messias? Qual teria sido o segredo da
dinâmica da vida deste homem; qual era a essência da sua
mensagem; por que despertava tanto interesse? O atrativo
na vida de João não era um diploma de doutorado, mestrado
numa parede, não era a casca oca de uma bela aparência,
não era a beleza da sua retórica. Longe de ser cheio de
pompa, João era um homem extremamente simples e pos-
suía o que grande parte dos líderes perdeu nos nossos
dias, coerência, intrepidez, compromisso com a verdade,
com a justiça (bem-aventurados os que têm fome e sede de
justiça, Mateus 5:6) e nenhum medo de morrer por isso. Ele
sabia com propriedade separar o essencial do trivial.

Vivendo no deserto, o aspecto deste homem era o de um
peregrino. Poderia até ser confundido com um mendigo. Po-
rém ele não era um pedinte, esmolando amor e aceitação
nas portas de uma sociedade corrupta. João estava decidi-
do a não procurar se encher de regalias ilícitas, a não bajular
os Pilatos e os Herodes. Portanto, não tendo muito que car-
regar, João tinha muito que pregar. Sua mensagem estava
em perfeita sintonia com sua vida, e assim, cheia de convic-
ção e autoridade. Caminhando numa direção contrária à
daquela geração ele podia dizer: dêem meia volta,
arrependei-vos, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Pro-
duzi, pois, frutos dignos de arrependimento.

Muitos hoje percebem a ausência de poder e influência
em suas vidas e gostariam de viver intensamente como João.
Mas quantos se habilitariam a viver como ele viveu? Não
estamos seduzidos pela busca do conforto e do status; não
estamos na expectativa de sermos reconhecidos como inte-
lectuais, de sermos favorecidos pela situação e por isso
comprometidos? Quem pode falar a verdade consigo mes-
mo? E se assim é, e se temos olhos para ver, como podere-
mos esperar uma geração de Joãos, intrépidos, cheios do
poder de Deus? (...se apartares o precioso do vil, serás como
a minha boca. Jr.15:19)

Uma vida cheia de poder tem preço.  E para tanto é inevi-
tável o deserto, a separação, a santificação. João não temeu
o deserto (E viveu nos desertos até ao dia em que havia de
manifestar-se a Israel. Lc.1:80). Consciente de sua missão
se entregou por completo. Sabia que quando sua hora che-
gasse precisaria estar preparado. E suportando o anonima-
to, o silêncio e a solidão do deserto, João se deixou preparar
pela voz de Deus. Tornou-se íntimo dEle. E foi por conhecê-
lo e reconhecê-lo, que João pode mostrá-lo aos perdidos,
pode dizer ao mundo: “eis o cordeiro de Deus que tira o
pecado do mundo”.

Mas apesar de tudo isso, João morreu como um bandido,
decapitado, sozinho numa prisão. Denunciou o mau e apa-
rentemente se deu mal. Que final estranho para quem foi fiel
a Deus; não é mesmo? Talvez seja a consciência da possibi-
lidade disto ocorrer conosco, o motivo que nos leva a ficar-
mos apenas no desejo da influência e da vida de poder de
João. Quantos iriam querer a dor de cabeça de João? Quem
se habilita? Não há promessa de reconhecimento, aplausos,
mas oposição e rejeição garantida (...uma vez fui apedreja-
do...). Não há garantia de vida, mas possibilidade real de
perseguição e morte (...em perigo de morte, muitas vezes..).
Não se promete conforto e luxo, mas deserto e solidão (...em
perigos no deserto, em perigos no mar...). E quando a sua
atitude for julgada deselegante pela sociedade e vier amea-
çar os interesses dos “irmãos”, não tenha dúvidas de que
chutarão você, não importa o quanto o tenham elogiado antes
(... em perigos entre os falsos irmãos. II Cor.11). Isto se parece
com um chamado, há vocacionados que podem ouvi-lo? Mas
pode o escolhido escolher? (...este é para mim um instru-
mento escolhido para levar o meu nome...  ... eu lhe mostrarei
quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. At.9:15-16).

Se vivermos uma vida isenta de convicções, mesquinha,
buscando aquilo que nos é conveniente, provavelmente não
teremos problemas. Seremos politicamente corretos, cer-
cados de muitos amigos, mas inúteis no reino de Deus,
estéreis (Ai de vós quando todos os homens falarem bem
de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas!.
Lucas 6:26).  Poderemos nunca ser perseguidos, nem mor-
tos, mas com certeza perderemos nossa vida (Quem ga-
nhar a sua vida perdê-la-á...) Todavia, se eu, se você morrer
sozinho, no esquecimento após ter pregado às multidões,
isto não significa fracasso.  Convém que Ele cresça e que
eu diminua. Podemos ter a certeza de que nunca diminuire-
mos ao ponto dEle nos perder de vista (Eu sei que o meu
redentor vive... E depois de consumida a minha pele, ainda
em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os
meus olhos, e não outros, o verão. Jó 19:25-27). Aquele que
nos enviou está conosco e a sua graça nos basta (Eis que
estou convosco...). Que Deus nos ajude.

Eu vivia no mundo, per
dido sem Cristo, e in-

fel izmente cai  na pr isão,
mesmo sem nunca ter ma-
tado, roubado ou me envol-
vido com drogas. Ao chegar
lá, no mês de fevereiro de
2004, colocaram-me no
“pote do castigo” onde per-
maneci isolado de todo os
outros presos. Durante aque-
le tempo, “rezei, chorei, e na
minha ignorância orando
para Maria, mas também a
Deus, pedindo principalmen-
te para que Deus me colocas-
se em um lugar onde não so-
fresse tanta opressão. Quan-
do sai de lá após quatro dias
de total isolamento, enquan-
to pegava meus pertences
para passar à inclusão do sis-
tema, os agentes penitenciá-
rios me levaram ao raio onde
eu iria ficar com certeza por
um longo tempo de minha
vida, ao chegar à porta do raio,
veio o “faxina” (que é o apeli-
do dos próprios presos que
organizam certas coisas no
interior do raio) e falaram: “va-
mos colocá-lo na igreja”. Con-
duziram-me por aquele lugar
horrível, até chegarmos na
“igreja”, uma cela que os ir-
mãos se reúnem. Fui recebi-
do por dois irmãos responsá-
veis por aquele espaço, o
Juliano e o Jadielson.

Naquela tarde mesmo as-
sisti o primeiro culto, onde
eles cantaram louvores, ora-
vam, leram a Bíblia, tudo ain-
da muito novo para mim. Fi-
zeram um apelo para “aceitar
Cristo”, mas mesmo com tudo
aquilo que eu estava passan-
do não foi o bastante para
amolecer meu coração. Lutei
por quase quatro meses con-
tra Deus. Participava dos es-
tudos com o irmão Agnaldo,
missionário da Missão Rocha
Eterna, mas não havia inte-
resse genuíno de minha par-
te. Mas, mesmo assim me
admirava a persistência des-
se irmão que dificilmente fal-

U sufruo desta ferra
menta espetacular

que é o e-mail. Como facili-
tou nossa vida! Praticamen-
te acabou-se a necessidade
de seguir o cansativo rotei-
ro: 1. Escrever (datilografar);
2. Envelopar; 3. Colar o en-
velope; 4. Levar até o correio;
5. Enfrentar fila; 6. Colar o
selo; 7. Torcer para que che-
gue ao destino.

Aproveito-me tanto desta
quanto de outras maravilho-
sas ferramentas. Mas, exis-
te o lado negativo desta co-
modidade. Há empresas
brasi le iras e americanas
que implantaram o “no e-
mail day” (dia sem e-mail). A
razão é simplesmente por-
que muitos problemas são
resolvidos ou solucionados
quando as pessoas falam
diretamente com os respon-

* José Soares Filho, pastor da
Igreja Batista Bereiana  em Jaraguá do Sul – SC

Precisa-se de Joãos!
Alguém Se Habilita? tava nos dias de estudo.

 Até que certo dia o Espíri-
to Santo tocou o meu coração
e eu me arrependi dos meus
pecados e aceitei Jesus em
minha vida. Corria o mês de
junho de 2004 e o fato acon-
teceu durante a pregação da
Palavra de Deus. Daí em di-
ante o Senhor Jesus tem tra-
balhado grandemente em mi-
nha vida.

Comecei então a me inte-
ressar nos estudos da Bíblia
que o irmão Agnaldo trazia e
foram nove estudos que fiz do
curso bíblico até obter o diplo-
ma.

Após minha conversão fo-
ram muitas bênçãos que re-
cebi do Senhor. O comporta-
mento mundano como, por
exemplo, nas roupas que dei-
xei de usar, o pensamento de
vingança, por estar cumprin-
do pena por uma coisa que
não. Era o meu crescimento
na palavra de Deus.

Mas ainda viria o melhor!
Estando ali dentro não para-
va de pensar em minha famí-
lia. Pedi então que o irmão
Agnaldo pedisse a alguém
para falar de Cristo para eles
na minha cidade, Jaboticabal.
Ele prontamente ligou para o
Pr.Daniel Rodrigo, missioná-
rio da AMI naquela cidade que
os visitou e então minha es-
posa Silvia, meus três filhos,
minha mãe, meu padrasto, e
o sobrinho dele aceitaram a
Cristo. Glória a Deus! Minha
alegria era enorme quando
soube, entendi que Deus teve
que me levar para aquele lu-
gar terrível para nos alcançar.

Por fim viria ainda uma
benção tão grande que não
poderia imaginar, orando pela
minha liberdade, sabia que
humanamente falando, seria
impossível sair antes do pra-
zo judicial, (peguei oito anos
e 11 meses, sendo seis no
regime fechado, sem apela-
ção).

Foi ai que aconteceu mais

um milagre de Deus. Ao com-
pletar três anos, sem entrar
com petição alguma, sem ad-
vogado algum, naquele dia
nove de julho de 2006 os car-
cereiros chegaram a minha
cela e disseram: “Arruma tuas
coisas que você vai embora”,
Foi um choque pra mim, até
hoje ninguém sabe como isso
foi possível, mas hoje eu sei:
o nosso Senhor Deus ouviu
minhas orações. Hoje estou
com minha documentação de
soltura, minha dívida com a
sociedade paga, e o melhor,
salvo e liberto da pior conde-
nação, o inferno!

A partir da minha saída
comecei uma nova vida com

Cristo, e junto com toda mi-
nha família, hoje muito feliz,
ao lado do Pastor Daniel e a
irmã Vanessa, que ainda não
temos um lugar para os cul-
tos, mas o pastor vem em nos-
sa casa às sextas-feiras en-
sinar a Palavra de Deus.

Agradeço a Deus por es-
ses irmãos que foram usados
para me levar a Palavra, tanto
na cadeia quanto na minha
casa.

Deus às vezes nos faz pas-
sar por certas situações para
quebrar nossos corações.

Orem por minha família,
pela nossa igreja, por um tra-
balho, porque o nosso Deus
responde orações...

Testemunho de Maciel Passin Ruiz

sáveis.
É incrível como isto vicia!

O professor Luiz Marins co-
mentou que certo dia viu um
funcionário falando a outro,
sentado a seu lado: “Leu o
e-mail que acabei de man-
dar para você? Leia, pois é
muito importante!” (Artigo
Faça um no e-mail day em
sua empresa. Revista TAM,
2007, n.2). Conta-se tam-
bém a anedota que em meio
a um incêndio na empresa,
o diretor pergunta à secretá-
ria se ela chamou os bom-
beiros. Ela responde: “Já
enviei um e-mail com sinal
de al ta pr ior idade”.
Isso revela não somente a
acomodação como também
o exagero. A quantidade de
e-mai l  com informações
desnecessárias, ineficazes
e fúteis é absurda. Daí o es-

forço de provedores e pes-
soas para criarem barreiras,
filtros, isto é, criarem ferra-
mentas que l imitem outra
ferramenta.

Teologizando, diria que o
e-mai l  torna-se maldi to
quando dificulta aquilo que
é essencial para o desenvol-
vimento das relações soci-
ais: a comunicação pesso-
al, olho no olho, sentindo a
expressão que revela con-
tentamento ou descontenta-
mento, alegria ou tristeza,
animação ou indiferença. É
por meio do contato visual e
auditivo que a comunicação
melhor se desenvolve. Nem
sempre se diz com as pala-
vras aquilo que realmente se
intenciona. Em muitas oca-
siões a palavra escrita ou
falada aponta para um lado,
enquanto a expressão facial

(ou corporal)  para outro,
completamente avesso.
Para nós, brasileiros, a ne-
cessidade de que a comuni-
cação ocorra de forma direta
é ainda mais gritante, pois
carecemos da conversa. É
incrível como resolvemos os
problemas quando nos co-
municamos pelo meio mais
rápido e direto que existe:
falando. Tudo começa a
acontecer. Afinal, como diz o
ditado, conversando a gente
se entende...

* O autor é pastor em São
Paulo e editor do blog

“Teologizando”.
Dê uma espiada por lá,

pois este artigo foi publica-
do também no blog:

http://teologia-
zando.blogspot.com

E-mail maldito
Pr. Wagner Amaral

Maciel e Pr. Daniel

De pé, primeiro a esquerda Maciel.
Último a direita, missionário Agnaldo
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Às 13h 05 do dia 28 de
fevereiro de 2007, o

Pr. Paulo César Arantes foi
levado à presença do Se-
nhor, depois de ter passado
por uma cirurgia muito deli-
cada que durou exatamente
12 horas, cinco dias antes
do seu falecimento.

Tudo havia começado no
dia 28 de novembro do últi-
mo ano com um mal estar
que levou a vários exames e
um internamento entre os
dias 15 a 30 de dezembro de
2006. A suspeita de hepatite
foi dissipada e no dia 19 de
janeiro de 2007 foi diagnos-
ticado um tumor no pâncre-
as.

Uma carta escrita do pró-
prio punho para a esposa,
Márcia pouco antes da cirur-
gia ainda emociona a famí-
lia e a todos que a lêem. Em
um trecho ele diz: “Meu amor,
neste momento da vida em
que estamos atravessando,
certamente temos grandio-
sos motivos para louvar ao
Senhor Deus, porque
estamos juntos e nossa fa-
mília unida”.

Pr. Paulo, de ares recata-
dos, mas de sorriso largo,
sempre se apresentava mui-
to sóbrio. Nascido em um lar
cristão em 15 de fevereiro de
1950, converteu-se aos 12
anos de idade na antiga Igre-
ja Batista de Interlagos, em
São Paulo Capital. Casou-
se no dia 13 de janeiro de
1978 com Márcia Fonseca,
na Igreja Batista Alemã do
Paraíso em São Paulo e jun-
tamente com a esposa dedi-
cou-se ao ministério de mú-

As inscrições para o
Terceiro Congresso

Missionário Batista Funda-
mentalista continuam aber-
tas para pastores, missioná-
rios, e todos os membros
das igrejas de ambos os
sexos e para todas as ida-
des.

Aliás, o congresso pode
ter dupla utilidade para os
casais que part ic iparem.
Além de usufruir do conteú-
do do congresso, será uma
oportunidade de refrigério de
três dias em um hotel de ex-
celente qualidade. Aproveite
para renovar a Visão
Missionária e ainda ter um
período de convivência inti-
ma especial com sua espo-

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

Certo dia, um motorista levava um passageiro no
seu carro. Ao passarem por certo lugar, o passa-

geiro lhe disse: “Vê aquela casa grande lá? Aquela casa
é minha!” No dia seguinte, aquele motorista passou pelo
mesmo lugar, com outro passageiro, e este lhe disse a
mesma coisa. Outra vez, passando por ali com um tercei-
ro passageiro, ficou intrigado porque este lhe repetiu as
mesmas palavras.

Os três t inham razão. O pr imeiro homem havia
construído a casa; o segundo a comprara; e o terceiro a
alugara e estava morando nela. Esta é a operação do
Deus Trino em nossas vidas. Deus nos fez; Jesus nos
comprou; e o Espírito Santo nos habita para sermos uma
igreja espiritual.

Na última edição lemos, baseado em 1 Coríntios 12.1-
3, que para uma igreja ser espiritual precisa identificar
algumas manifestações do Espírito em sua vida. A pri-
meira diz respeito à não ser atraída pelo erro.

Continuando a verificação à segunda manifestação afir-
ma que UMA IGREJA ESPIRITUAL TEM SUA VIDA ATRAÍ-
DA A DEUS PELO SERVIÇO (vv.4-6).  Os Coríntios estavam
usando os dons como um meio de mais uma vez dividir a
igreja. Mas a exposição de Paulo une o serviço à Trinda-
de: a) a diversidade de atuação é sustentada pela Trinda-
de; b) a diversidade de dons, ministérios, e formas de
atuação deve ser considerada benção e nunca problema;
c) a diversidade de dons, ministérios, e formas de atua-
ção na igreja remetem à verdade de que nenhum salvo
pode se isentar dessas manifestações.

A manifestação da espiritualidade cristã é o serviço ao
próximo. Pessoas espirituais são pessoas úteis! Tão im-
portante quanto conhecermos nossas capacidades é co-
nhecermos onde poderemos usá-las de modo útil para o
Reino de Deus. O termo ministério no verso 5 é “diaconia”.
Esta expressão foi usada com diferentes sentidos no N.T.,
porém, seu significado indica que qualquer tarefa dentro
do corpo de Cristo é uma diaconia, ou ministério.

A terceira manifestação diz que UMA IGREJA ESPIRI-
TUAL TEM SUA VIDA CONTROLADA PELO ESPÍRITO DE
DEUS (vv. 7-11).  (Não é propósito deste artigo expor o sig-
nificado de cada dom, mas expressar seus valores no cor-
po. Em artigos futuros serão tratados particularmente al-
guns dons não necessários para os dias atuais). Pensan-
do então no princípio do parágrafo, pode ver que: a) O
Espírito Santo distribui soberanamente dons na igreja a
todos os salvos. b) Cada dom serve a um propósito claro
de edificar o Corpo (Ef 4.12). c) Somente por meio de uma
variedade de dons é que a igreja pode ser edificada. d)
Tanto o propósito a ser alcançado quanto a distribuição
dos dons depende da soberania e atuação do Espírito
Santo.

Como igreja, precisamos de organização, propósitos
definidos, bom prédio, boa estrutura, etc. porém, sem a
intervenção do Espírito, estas coisa se tornam obsoletas.
O Espírito Santo é responsável pelo serviço cristão do
começo ao fim. Ele distribui dons, abre portas para que
estes sejam exercidos e garante o resultado final. “O su-
cesso de uma igreja não está em seu pastor, ou em seu
prédio, mas sim, na liberdade que o Espírito tem para
controlar cada vida”. Quando uma igreja se preocupa com
a eficácia de seus ministérios, ela coloca cada peça em
seu lugar.

Queridos irmãos, uma igreja para ser espiritual precisa
identificar as manifestações do Espírito Santo em sua vida
diária. Para isso, será necessário verificar se não está sen-
do atraída ao erro. Ver ainda, se sua atração é na direção
do Deus Trino. E por fim, averiguar se o Espírito Santo tem
o controle total de seus membros e ministérios.

Lembre-se: A MANIFESTAÇÃO DO ESPÍRITO
DIRECIONA A ESPIRITUALIDADE DE UMA IGREJA!

A Manifestação do Espírito
Direciona a Espiritualidade de

Uma Igreja (Parte II)
(Uma reflexão em 1 Coríntios)

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

sa e contato com irmãos de
diversas regiões do Brasil.

O evento acontecerá nos
dias 31 de julho a 3 de agos-
to de 2007 no Hotel Majestic
em Águas de Lindóia SP.
Além das belezas naturais
da cidade, que fica no circui-
to das águas, há a possibili-
dade de uma viagem turísti-
ca a Monte Sião no circuito
das malhas.

O tema geral do congres-
so será “Implantar Igrejas: A
Missão” , e os preletores se-
rão os pastores Ed Sears e
Bradley Price, dos EUA;
Roberto C. Brito, Rômulo
Weden Ribeiro, Antonio M.
Pupin, Paulo Castelan, Walace
S. Juliare e Gláucio Mello.

Para maiores informa-
ções, e-mail: missaoami
@uol.com.br , telefone (11)

Congresso da AMI

Um Servo Fiel

sica organizando, estabele-
cendo e reestruturando co-
rais.

Em 1992 foi levado por
Deus a fazer parte da Primei-
ra Igreja Batista Bíblica em
Cidade Ademar e atendendo
ao chamado do Senhor da
Seára que o incomodava há
muito tempo, ingressou no
Instituto Batista Missionário
em Vila das Mercês onde
estudou no período de 1993
a 1995.

Em 1996 iniciou, com o
apoio da família, a Congre-
gação Batista Bíblica em Jar-
dim Lucélia. No dia 16 de
setembro de 2000, a Igreja
em Cidade Ademar, sob a li-
derança do Pr. Josué P. Félix
decidiu ordená-lo ao minis-
tério pastoral.

Ardoroso defensor das
doutrinas fundamentais da
fé cristã, Pr. Paulo sempre
honrou aqueles que o leva-
ram ao ministério. Nos pou-
cos anos que o Senhor lhe
concedeu o privilégio de es-

Na foto ao lado, Pr Paulo
com a esposa Márcia,

filhos, genros e nora. No
detalhe acima a netinha,

Mariana. Na foto
abaixo o Pr Paulo.

tar no ministér io,
conseguiu implantar
a igreja onde atuava,
deixando ali toda es-
trutura básica, tanto
espiritual quanto físi-
ca. Participou tam-
bém da formação de
obreiros lecionando
no IBM em Cidade
Ademar.

Agindo como ver-
dadeiro “sacerdote”
no lar, Pr. Paulo dei-
xou uma família ad-
mirada e respeitada
por todos. Além da
esposa, cinco filhos,
dois genros, uma
nora e uma neta, to-
dos servindo a Deus
na congregação em Jardim
Lucélia onde congrega, tam-
bém, sua única irmã, de san-
gue, Beatriz.

Com certeza, a maior pro-
va do seu sacerdócio familiar
é o fato de sua família estar
vivendo a dor da separação
sem perder o ânimo de servir

ao Senhor com alegria. Mais
ainda, o seu primogênito,
Eduardo Fonseca Arantes, for-
mado pelo mesmo IBM em
2004, está assumindo a lide-
rança do ministério na con-
gregação que era pastoreada
pelo pai, com o aval do Pr.
Josué P. Félix.

4356-2001 ou Caixa Postal
94-CEP 09.720-971 São
Bernardo do Campo SP.

E
d 

S
ea

rs

B
ra

dl
ey

 P
ri

ce



Dicas de LeituraDicas de LeituraDicas de LeituraDicas de LeituraDicas de Leitura

066

A divulgação destas obras não implica em concordância com todos os títulos dos catálogos das respectivas editoras.

Não pode ser culto fúnebre o “vôo” para o céu. É gratidão a Deus pela vida
que foi “habitar para sempre com o Senhor”. O assunto é céu. Vida eterna.

Um novo corpo capaz de ver a glória do Eterno. Nunca mais choro. Nem pranto. Nem
dor. Ali, com Jesus, “nunca mais se dará separação” (Ap. 21:4). Como chamar culto
fúnebre onde o assunto é gozo eterno?

No Aurélio, “fúnebre” é “coisa relativa à morte, aos mortos ou a coisas que com
eles se relacionem”. Também é definido “triste” ou “lúgubre” (que significa “sinal de
luto”, “de morte”; “triste”; “funesto”; “escuro”; “sombrio” e “sinistro”). Assim, como
se pode observar, o culto que marca a partida do salvo à vida eterna jamais pode ser
funesto, sombrio ou sinistro. É claro que há a dor dos que ficam. Lágrimas de
saudade não devem ser confundidas com  falta de esperança. Há o choro acompa-
nhado da consolação de que, um dia, estaremos todos juntos na pátria de esplendor.
Crentes que ficam não dizem “adeus” ao que foi, e sim, “até breve”.Tal esperança
não é fúnebre ou funesta.

Não pode ser culto fúnebre o que é precioso a Deus. Está escrito: “Preciosa é
aos olhos do Senhor a morte dos seus santos” (Sl. 116:15). Paulo apóstolo, cuja vida
foi marcada por uma tremenda revelação do céu, escreveu: “Portanto, para mim o
viver é Cristo, e o morrer é lucro” (Fl. 1:21). Ora, se é lucro para quem parte, não
pode ser lúgubre o culto ao Deus vivo. Somente gratidão! Pelo seu indescritível amor!
Por Jesus e seu precioso sangue que nos outorga a cidadania do céu!

Não, não pode ser fúnebre o culto que glorifica o Eterno pela entrada de mais um
remido na eternidade. A vida inenarrável na glória eterna! Tão maravilhosa que
Paulo, diante do que viu e ouviu, limitou- se a dizer: “ouvi palavras inefáveis, as
quais não é lícito ao homem referir”(2 Co 12:4). Tamanha beleza é a morada celeste
que só pode ser referida como  “paraíso de palavras inefáveis” (Lugar encantador
e inebriante que não se pode exprimir por palavras)!

Costumo, com muita reverência, quando pregando num culto de gratidão pelo
“vôo” de um salvo, perguntar à família: “se ao chegar no céu, diante das maravilhas
celestiais, fosse dada a oportunidade ao salvo de voltar ao ‘corpo de barro’ e
convívio com os queridos, o que optaria ele”? Um coro de vozes responde: “não
voltaria”. E sabem por quê? Paulo resume numa  bendita expressão: “...estar com
Cristo é incomparavelmente melhor” (Fl. 1:23b). Ora, se é “incomparavelmente me-
lhor” o estado de quem “voou para o céu”, como chamar o culto de fúnebre? Não
tem sentido.

A leitura bíblica sobre  Céu, a pregação da nossa herança em Cristo e cânticos
dos belos hinos que falam sobre a pátria de além, transformam o ambiente de
saudade numa atmosfera de grande consolação. Onde acontece consolação com a
música e a Palavra de Deus, certamente não pode ser culto fúnebre. Funesta é a
reunião em torno de um morto onde não se fala e nem se canta o céu. Deveras
lúgubre. Situação embaraçosa a um pastor. Mormente se o finado é parente de
salvo. Falar o quê? Colocar no céu é impossível. Nessas horas é abrir a Bíblia e
avisar aos vivos o perigo de “voar pra baixo”. A situação também é bem embaraço-
sa quando um membro de igreja morre e... não deixou claro o andar com Deus.
Acontece. É uma situação complicada! Há de se falar com muita cautela. A cultura
de“morrer e virar santo” é forte. Cantar e falar sobre o céu numa reunião em que o
falecido não deixou claro é difícil, e muito! É uma situação fúnebre para um pastor
que, diante do embaraço, está fúnebre também. Em todo rebanho, infelizmente, há
os que querem agradar a Deus e ao mundo. São os desajustados. Não se definem.
O pior é quando morrem sem deixar claro o fruto do arrependimento.Que não deixem
dúvidas. Que tenham vidas que inspirem cultos de gratidão e ambiente de céu.

Quando visitei Claudemiro Fortunato Pereira (ovelha de boa lã), um dia antes da
sua ida para o céu, fui recebido da seguinte forma: “pastor, estou pronto para voar.
É só Jesus me chamar”. O culto de gratidão foi céu, somente céu!  Um servo que
viveu “espargindo o bom perfume de Cristo”. Como culto fúnebre? Gratidão,  só
gratidão.

O verdadeiro “cristianismo não tem cadáver”. O túmulo de Jesus está vazio!
Jesus vive! Culto de gratidão e louvor porque em Jesus Cristo somos mais do que
vencedores. Viveremos com ele para sempre! É como escreveu Fanny J. Crosby
(um trecho) na poesia do hino 503 do nosso hinário:

“Em breve a vida vai findar; aqui não mais eu cantarei. Porque no céu irei morar,lá
na presença do meu Rei.E face a face vê-lo-ei!De graça salvo, cantarei.Ali a voz me
soará de Cristo, eterno Redentor:Fiel, bom servo, bem está;desfruta o gozo do
Senhor.”

  Ouvindo este, e muitos outros hinos afinados com o céu, a alma é inundada por
um profundo sentimento de gratidão a Jesus pelo Calvário. Como, então, chamarmos
a tais reuniões de culto fúnebre?  O correto é Culto de gratidão ao Deus vivo. É
bíblico.

Concluindo estas linhas, mesmo já tendo feito alguma referência ao que consi-
dero culto fúnebre, convém salientar o que pode ser “funesto”, “lúgubre”, “sinistro”
e “sombrio”. Não o farei com minhas palavras. É uma reflexão aos vivos. Não estou
encerrando fora do assunto. Há uma aplicação e um brado, principalmente a nós
pastores. Malcom Smith, escrevendo sobre a época  em que considerou ser a mais
difícil do seu ministério, disse:

...Visitei igrejas que nasceram no reavivamento de Gales, em 1904. Hoje, toda-
via, estão queimadas. São como cinzas frias numa lareira, lembrete do fogo de
ontem à noite.

Porém o fato mais triste de todos foi o da igreja onde Evan Roberts orou na noite
em que se iniciou o grande reavivamento. Na parede da pequena capela há uma
placa dizendo que, naquele exato lugar Evan Roberts orou, e levou o reavivamento
ao mundo.

Se aquela placa não estivesse ali, eu jamais saberia que naquele lugar os rios da
vida iniciaram a inundação do mundo, em 1904... porque a temperatura espiritual
daquela igreja é quase zero, hoje... Tudo o que sobrou foi um monumento e uma
placa (Esgotamento Espiritual – pg. 11 – autor citado).

Igrejas onde não há mais música de Deus, assunto de Deus (missões), mensa-
gens bíblicas sobre o amor, a justiça de Deus,sobre o céu, o inferno e a esperança
na volta de Jesus, creia, tais igrejas, infelizmente, definem bem o que é CULTO
FÚNEBRE!

Portanto, sejamos igrejas vivas, anunciando a grandeza do Cristo vivo e aguar-
dando o “novo céu e a nova terra, nos quais habita a justiça e não mais haverá choro
e separação”. Culto fúnebre? Não, essa não!

Um Desafio Chamado Kuruaya rência com o mesmo preletor na Igreja Batista Esperança em
São Paulo SP. Informações com Pr Eduardo Alexander, e-
mail: edbrazil@terra.com.br ,  telefone (15) 3213-5119.

Iquitos - Peru

Pastor em Vitória da Conquista BA*

Culto Fúnebre? Essa Não!

QUEM HÁ DE
IR POR NÓS?

Pr. Gerson Rocha
Editora Maranata
Caixa Postal 74

37.270-000
Campo Belo MG

Nestes dias, quando o
amor pela obra missionária

e o envolvimento das
igrejas com missões

tendem a esfriar, tornou-
se imperativo que este
livro fosse reeditado.

PROFECIAS
 MESSIÂNICAS

Editora Batista Regular
Robert J. Brennan
David R. D. Corrêa

www.editorabatistaregular.com.br

Este livro, didático e
expositivo ensejará polêmica
e discussão. Todavia, com
certeza, imporá aos seus
leitores, reflexão séria e

serena, além de uma análise
profunda das Profecias

Bíblicas.

COMEÇANDO A VIDA CRISTÃ -
SÉRIE NOVOS CONVERTIDOS

Editora Cristã Evangélica
www.edutoracristaevangelica.com.br

Ganhar almas para Cristo e integrá-
las na igreja é a nossa tarefa
primordial. Quantos frutos são

perdidos porque não há um ensino
adequado! Esta revista tem o

propósito de ajudar os adolescentes
e os jovens que foram criados em

lares cristãos, mas sem muita noção
sobre o novo nascimento e também

os adultos recém-convertidos.

AS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ
A ALMA E O INFERNO

Aldo Menezes
Editora Vida

www.editoravida.com.br

O destino da alma e a existên-
cia do inferno são temas que
sempre despertaram polêmica

em todos os tempos. Ex-
testemunhas de Jeová, o autor

apresenta com propriedade
respostas sólidas e esclareci-

mentos sobre o tema.

Membro da Igreja
Batista Bíblia de Ouro
Fino MG, liderada pelo Pr
Roberto Kennedy Go-
mes, o missionário Izaías
de Araújo Amorim com a
esposa Tatiana e a filha
Taíne, estão a caminho
da tribo Kuruaya, que
vive no município de
Altamira PA. A etnia
Kuruaya faz parte de um
grupo de 103 etnias no
Brasil que ainda não co-
nhecem o evangelho da
Graça de Deus. A tribo a
ser alcançada pela famí-

lia Amorim tem cerca de 120 nativos e mais 120 misturados
com outros grupos, com os Xipaia. Para contatos, e-mail:
isaiasamorim@ig.com.br

Fátima do Sul
Em janeiro último, o trabalho missionário do Pr. Geraldo M.

Pupin em Fátima do Sul - MS recebeu a visita de dois diretores
da AMI, os pastores Paulo Castelan, Presidente, e Antonio M.
Pupin, Diretor Administrativo. No dia 28, com a presença do Pr
Antonio, cinco pessoas foram salvas. O trabalho está na
fase de construção.

Novos Telefones
O Pr Alexandre Bezerra Dutra, missionário entre os ju-

deus em São Paulo, capital, está com novos telefones: (11)
6351-3491 e 8437-9021.

Reuniões de Pastores
A JUBBESP tem suas reuniões de pastores definidas para

este ano de 2007. Dia 5 de maio sem definição de local até o
fechamento desta edição; dia 7 de julho em Jacareí; dia 01 de
setembro em Aparecida de São Manuel; dia 10 de novembro
em Hortolândia, ocasião que acontecerá a Assembléia. O re-
tiro de pastores e obreiros está definido para o período de 21
a 25 de janeiro de 2008. A última reunião foi realizada no dia
3 de março na IBB do Jardim Miriam em São Paulo SP.

Reuniões de Pastores II
As próximas reuniões de pastores e obreiros da região

Nordeste do Estado de São Paulo acontecerão nas seguintes
datas: Dia 26 de maio, na IBI em Batatais; dia 21 de julho na IBI
em Altinópolis; dia 29 de setembro na IBI em Ribeirão Preto e
17 de novembro na I..B. Nova Ribeirão. A última reunião acon-
teceu em Serrana.

Eliseu Martins
O irmão Eliseu Martins, crente batista fundamentalista está

de mudança para a região de Campinas/Indaiatuba por moti-
vos profissionais e quer manter contatos com irmãos da re-
gião. Ele reside em Três Lagoas MS.  E-mai l :
semeador44@yahoo.com.br

Conferência Missionária
A Segunda Igreja Batista Bíblica de Belo Horizonte MG,

sob a liderança do Pr Almir Rogério Ribeiro, realizou a II Con-
ferencia Missionária nos dias 2 a 4 de março último. O preletor
foi o Pr Marcelo Silva TBB em Jardim Garcia, Campinas SP.

Conferência sobre música
De 11 a 13 de julho de 2007 o Seminário Batista Regular do

Sul em Curitiba PR estará realizando a III Conferência Música
na Igreja Local. O preletor será o Dr. Tim Fisher da Faith Baptist
em Greenville SC nos EUA. Dr. Fisher é fundador da Sacred
Music Services. No dia 10 de julho haverá uma Mini-Confe-

Pr. Felix Saul

Soledade PB
O missionário Faustino Anízio Gomes Costa, trabalhando

na implantação de uma igreja em Soledade PB está vivendo,
com sua esposa, a alegria da chegada do segundo filho,
Samuel. Há também a expectativa da igreja em Soledade
receba o seu pastor liberando assim o Pr Anízio para iniciar
o trabalho de implantação de uma nova igreja em outra cida-
de

Novo site
O Templo Batista Independente em Vila São José, São

Paulo, capital, está prestes a colocar o seu novo site na
rede. Será mais um veículo de comunicação entre membros
das igrejas batistas fundamentalistas. Para obter maiores
informações, falem com o Fábio Cardoso pelo e-mail:
templo.batista@terra.com.br , telefones (11) 9619-9569
e 5924-6670.

Amigão do Pastor

O missionário
Jaime King e a es-
posa Patrícia e o Pr
Cléber Rodarte Ne-
ves, com a esposa
Ana Lúcia são os
responsáveis pela
Editora Maranata
que publica “O
Amigão do Pas-
tor, um periódico
em prol da pre-
gação do Evan-
gelho de Jesus
Cristo” . Para mai-
ores informações
sobre como você
pode receber o pe-
riódico, entre em
contato: Caixa Postal 74, CEP 37270-000 Campo Belo MG,
telefones (35) 3832-2704, faz (35) 3832-2455.

XVII AIBREB
Ainda há tempo para sua inscrição para participar da

XVII Assembléia Geral da Associação das Igrejas Batistas
Regulares do Brasil que acontecerá nos dias 15 a 19 de
maio de 2007 em Fortaleza CE. O preletor oficial será o Dr.
James Vineyard dos EUA que abordará o tema, “Missões:
Ontem, Hoje e Sempre”.  Os demais preletores serão: Pr
Paulo Bondezan, Pr Bill Smallman, Pr Marvin Fray, Pr Moisés
e Pr Gervaldo Cruz. Informações com Raimundo Maia pelo
telefone (85) 3276-7544.

O missionário Felix Saul
Mera Ramirez, trabalhando na
evangelização na Amazônia
Peruana recebe apoio de um
irmão norte-americano que
estará em Iquitos para ensinar
aos pastores e líderes nos
dias 3 e 4 de abril. Logo em
seguida estará visitando aque-
le campo, para fins de sonda-
gem visando futuro trabalho
missionário, um irmão mexica-
no.

 Izaías e Família



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

7

Quando pensamos em laços, nos lembramos de
presentes, caixas grandes ou pequenas enfeita-

das com laços de várias cores, o laço abraça o presente,
e quem o  recebe também,  melhor do laço é que não
prende, puxando da maneira correta ele desmancha sem
marcar abrindo assim a caixa de presentes.

Ao contrário do nó,  o laço  não prende, apenas une e
enfeita.

Quando estamos ensinando nossos filhos ou sobri-
nhos a dar laço no sapato, eles ficam tentando, normal-
mente não conseguem da primeira vez, e quando se can-
sam de tentar, recorrem ao nó   que é mais fácil e acham
que resolveram o problema, mas na hora e tirar o sapato
o problema aparece e vão precisar de ajuda.

Percebemos  que dar nó é mais fácil que criar laços ,
e isto podemos ver em nossa vida, criar laços de união,
de carinho é algo difícil mas o nó muitas vezes se for-
mam sem percebemos, aparentemente resolvem o pro-
blema no momento, mas no futuro causam muita dor.

Muitas vezes em nossa igreja, em nosso relaciona-
mento no trabalho ou mesmo em família deixamos que o
nó  se forme, o tempo vai passando e eles se apertam ,
ficando cada vez mais difícil desatá-los e mesmo depois,
as marcas e cicatrizes ficam.

Deus nos abraça com laços, e nosso Senhor deseja
que  nossas vidas criem laços, de várias formas e tama-
nhos, estes laços vão enfeitar nossa caminhada cristã e
mostrar ao mundo como é maravilhoso servir a Cristo,
podemos pensar em três laços fortes que podem unir
nossa igreja, nossa família.

LAÇOS DE ORAÇÃO
A oração move o coração de Deus, Ele responde mu-

dando vidas, situações.
É maravilhoso quando nos unimos a outra irmã para

orar por seu filho, pela saúde de nosso marido, o laço
feito ao orarmos juntos é forte e fica por toda eternidade.

Nenhuma igreja poderá crescer se não se unir em
oração, se não manter  vigilância diária em oração uns
pelos outros.

Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia
contínua oração por ele a Deus. Atos 12:05

O ministério de intercessão é muito importante, certa-
mente as irmãs devem lembrar de momentos que juntas
levaram a Deus um problema, uma situação e unidas
viram  Deus operar como operava na igreja primitiva.

LAÇOS DE COMUNHÃO
Temos laços aqui na terra, laços sanguíneos, por

exemplo, com nossas familiares, mas quando passamos
a fazer parte da família de Deus novos laços são criados,
agora com a família de Deus e estes laços de comunhão
crescem e se solidificam.

Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um
com o seu companheiro; e o Senhor atenta e ouve; e há
um memorial escrito diante dele, para os que temem ao
Senhor. Malaquias 03:16

Nossos laços de comunhão trazem benção para a igre-
ja e para nossas vidas, cada crente que vive em comu-
nhão com seus irmãos é um memorial da graça de Cristo
para os que não conhecem Jesus.

Laços que unem gerações e pessoas tão diferentes
nascem no coração de Deus e precisam ser cultivados a
cada dia.

LAÇOS DE SERVIÇO
Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como

a homens. Efésios 06:07
Quando trabalhamos , nos ocupamos no serviço de

Cristo, não teremos tempo para o NÓ da fofoca, da inveja,
das dissensões e discussões, quando nos ocupamos
em servir trabalhamos unidos , pois não estamos traba-
lhando para homens e sim para Deus, que observa tudo
e saberá que os laços de serviço são verdadeiros.

Poderíamos falar de muitos outros laços que nos
unem em Cristo, mas precisamos sempre lembrar que o
maior deles é o da salvação, Cristo estendeu seus bra-
ços na cruz, com amor nos abraçou e deu a sua vida por
nós.

Sigamos em nossa caminhada cristã, criando laços
de amor, sendo benção na vida dos que nos cercam, fa-
lando de Jesus, sabendo que os laços de amor que  nos
unem  em Cristo são eternos.

Contato (11) 5077-4429 – (11) 7276-8380

Fundado em abril de
1984, o Jornal  de

Apoio está comemorando
vinte e três anos de circula-
ção ininterrupta. A princípio
trimestral, posteriormente
bimestral e finalmente men-
sal, o Jornal de Apoio tem
alcançado igrejas de posi-
ção batista fundamentalista
em dezoito estados brasilei-
ros.

Ao iniciar a publicação, o
alvo era criar um meio de
comunicação que fosse ca-
paz de aproximar, para fins
de comunhão e troca de in-

Já somam 21 anos de
bênçãos o ministério

da Igreja Batista Bíblica de
Ouro Fino MG que comemo-
rou a data realizando uma
série de conferências dias
16 a 18 de março último, ten-
do como preletor o Pr. Carlos
A. Moraes.

O trabalho teve início em
março de 1986 através do
missionário Willian Walter
Livergood (Pr Bill), que foi
para Ouro Fino devido à mu-
dança de alguns irmãos de
Pouso Alegre MG.

Entre os pioneiros do tra-
balho, ainda permanecem
na igreja os irmãos Jayro
Venâncio Soares com a es-
posa Marina, o atual pastor,
Roberto Kennedy Gomes
com a esposa Francis Cláu-
dia e Nilta Santos.

Depois da saída do Pr
Bill, a igreja teve sete pasto-
res: Roberto Cast i lho de
Brito, março de 1987 a outu-
bro de 1988; Marcos Freire,
de agosto de 1989 a outubro
de 1991; Stênio de Araújo
Verde, no ano de 1995; Ale-
xandre Conde, no ano de
1996; Jayro V. Soares Júnior,
de 1997 a 1999; Pércio

Os Laços Que Nos
Unem em Cristo

Coutinho Pereira, durante o
ano 2000.

Atualmente, desde 2001,
está na liderança da igreja o
Pr Roberto Kennedy Gomes.
A igreja tem sido uma
benção para a cidade de
Ouro Fino e para o Brasil,
pois dali tem saído diversos
obreiros que atuam em di-
versas áreas ministeriais.

O Pr. Kennedy participa
como vice-presidente da Es-
cola Esperança e Vida, um
ministério que trabalha com
crianças abandonadas e lo-
caliza-se na zona rural de
Ouro Fino, em uma área de
quatro alqueires na Rodovia
MG 290 km 61.

O sistema de apoio às
crianças é através de famíli-
as substitutas para grupos
de dez a doze crianças. Até o
momento são duas casas,
mas o alvo é montar cinco.
No momento há necessida-
de de mais um casal. A exi-
gência é ter o chamado de
Deus para tal ministério e
aceitar o treinamento da pró-
pria escola.

Para maiores informa-
ções, entrar em contato com
o presidente da Escola Es-

perança e Vida, Caixa Postal
2203 CEP 35.750-000 Ouro
Fino MG com David Edward

Pr Roberto e família

Vinte e Um Anos
Davis. O e-mai l  é:
davidedavis@compuserve.com ,
telefone (35) 3441-2866.

Escola Esperança e Vida

Vinte e Três Anos

Os Ex-colunistas - Paulo Arruda; Pr Jefferson R Pires; Joana Rohr e Luiz J Gintner

formações, os três principais
grupos de igrejas batistas
fundamentalistas: indepen-
dente, regulares e bíblicas.
Esse alvo tem sido alcança-
do através dos anos.

Atualmente o jornal al-
cança mais de oito mil leito-
res no Brasil e alguns no ex-
terior com distribuição exclu-
sivamente através das igre-
jas que colaboram com o
mesmo.

O próximo alvo é alcan-
çar leitores fora do meio ba-
tista fundamentalista através
do site que está sendo de-

senvolvido e deverá entrar na
rede nos próximos meses. O
site visa divulgar o jornal im-
presso e também o trabalho
missionário e calendários
de eventos dos meios batis-
tas fundamentalistas.

Além dos colunistas que
levam excelência às páginas
do jornal, temos o privilégio
de contar com dezenas de
colaboradores avulsos, al-
guns quase colunistas devi-
do à freqüência que escre-
vem.

Mas os principais colabo-
radores do jornal, sem dúvi-

da, são as centenas de pas-
tores que, juntamente com
suas igrejas, abrem as por-
tas para o jornal a cada mês
distribuindo-os para as famí-
lias. Nossas enquetes dão
conta de que cada exemplar
é lido, em média, por três
pessoas.

A direção do Jornal de
Apoio sente-se realizada por
estar ajudando a escrever
um pouco da história dos
Batistas Fundamentalistas
aqui em nosso país. Deve-
mos registrar os feitos de
Deus através do seu povo.
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Seminário da AAI

Daqui a um ano, em abril de 2008,
o Templo Batista Maranata em

Goiânia GO estará sediando o VII Con-
gresso Batista de Fundamentalismo Bí-
blico no Brasil. O último congresso aqui
no Brasil foi realizado no período de 6 a
9 de fevereiro de 2006 em Porto Alegre
RS.

Todos os preletores já foram
contatados e os temas para as mensa-
gens estão sendo distribuídos. Do Bra-
sil teremos: Pr José Infante Jr, Pr Milton J
Nunes, Pr Paulo Bondezan, Prof. David
Corrêa, Pr Ebenézer Rodrigues e Pr Ale-
xandre B Dutra. Dos EUA, teremos: Dr.
Jaime W Rose, Dr. Roger Peterson, Dr.
Bob Jones III, Dr. Steve Jones, Dr. Bob
Shelton e Miss. Benneth Jones.

Em breve maiores detalhes serão di-
vulgados pelos organizadores do Con-
gresso, inclusive os temas de cada
preletor.

O casal de
m i s -

sionár ios,  Dr.
Donald Lynn Leaf
e Linda Leaf, que
trabalharam aqui
no Brasi l  entre
1972 e 1998 es-
tarão voltando
para este campo
missionário no
próximo ano.

Quando dei-
xaram o Brasil em
1998, estavam
atendendo ao
convite da Inde-
pendent Baptist
Fellowship Inter-
nacional, missão
através da qual
atuavam.

Em maio de
2006, Donald

Tome uma atitude “Big Nobre” , faça algo útil ao invés
de assistir “Big Brother.”.

Estou cansado de Big Mac, Big Bang, Big Brother  e ou-
tras Big Bobagens.

A Rede Globo  tem uma capacidade incrível para misturar
baixaria com bruxaria. Quem entra nesse esquema vira Cren-
te Bobo.

Quem é filho do Pai da Mentira tem muitos Big Brothers
por aí.

Quem se liga em “Big Brother”  tem interesses muito
diferentes das pessoas ligadas na “Big Bible”.

Enquanto cristãos de baixo nível assistirem besteiróis
como “Big  Brother”,  a emissora de TV continuará  explo-
rando a baixaria.

BIG BROTHER  – Quando a curiosidade humana é explo-
rada, BISBILHOTAR  a vida dos outros dá uma audiência da-
nada! Rede Globo a gente NÃO  se vê por aqui!

BIG BROTHER  – Uma BIG BANALIDADE !
Bom seria se os verdadeiros “BIG BROTHERS”  (Gran-

des Irmãos – Comunidade da Igreja), causasse o mesmo
interesse nas pessoas da sociedade, de tal modo que  elas
ficassem ligadas, interessadas em saber o nosso estilo de
vida, nosso Deus, nossos relacionamentos, nossa paz. Ao
invés de Casa dos Artistas, prefiro a Casa dos Batistas.  Os
meus “Grandes Irmãos” são os Big Brothers da igreja.

A partir do segundo semestre de 2007, o Seminário
Batista Fundamentalista, que está preparando-se

para uma fusão com outro seminário, estará abrindo espa-
ço para receber alunos de todo o Brasil.

Haverá uma parceria do seminário com os alunos para
facilitar a formação de repúblicas para hospedar os que vi-
erem de fora podendo trabalhar durante o dia e estudar à
noite no seminário.

Os cursos oferecidos pelo SBF são: Médio em Teolo-

Rocha Eterna

Conferências da Fiel
A Editora Fiel tem brindado a liderança das igrejas aqui

no Brasil realizando, por mais de 20 anos, as suas Confe-
rências para Pastores e Líderes. Este ano, no período de 1
a 5 de outubro teremos a XXIII delas acontecendo em Águas
de Lindóia.

Nos últimos quatro anos, a Editora deu inicio à realiza-
ção das conferencias para jovens e este ano já estará acon-
tecendo a quinta no período de 28 de abril a primeiro de
maio. Entre me contato e informe-se pelo si te
www.editorafiel.com.br.

Todos os seminários da AAI - As-
sociação de Auxilio às Igrejas têm
sido uma benção para os participan-
tes e este ano não será diferente. A
presença do Pr Ebenézer Bittencourt
como um dos preletores e a partici-
pação do Pr Mike Frazier, dos EUA
servem de estímulo para os que par-
ticiparão.

Maiores informações pelo e-mail:
joelju@uol.com.br , telefone (12)
3913-5358 e 9717-5710.

EncontrodeSenhoras
Por vários anos as igrejas batistas fundamentalistas da

região Nordeste do Estado de São Paulo tem realizado anu-
almente um encontro de senhoras com boa participação.
Neste mês de abril, no dia 21, o XI Encontro acontecerá na
Igreja batista independente de batatais pastoreada por Mauro
Régis da Silva.

A coordenação do evento está a cargo da irmã Selma
Maria Pavan Agnesini, colunista deste periódico. Sob o tema
“Essa Será Louvada”, baseado em Provérbios 31, as duas
preletoras proferirão suas palestras: Érica de Barros, de
Ribeirão Preto e a própria coordenadora, Selma. O investi-
mento para cada participante incluindo o almoço será de
R$18,00. Contatos pelo e-mail: sagnesini@hotmail.com ,
telefone (16) 3761-0749.

Os preletores e o tema ainda estão sendo definidos, mas
a data e o local já estão certos para a realização do Con-
gresso Nacional do Ministério Rocha Eterna: Dias 2 a 5 de
setembro de 2007 em Ribeirão Preto.

O ministério estará comemorando o seu quinto ano de
atuação aqui no Brasil e deverá apresentar relatórios e tes-
temunhos, inclusive de diretores dos presídios onde atuam
os seus missionários. Peça maiores informações para o e-
mail/MSN: joaohenrique25@hotmail.com , ou pelo telefone
(16) 3979-7867.

De Volta
ao Brasil

desligou-se da mesma, depois de ter trabalhado como Di-
retor de Missões e professor do Norris Bible Baptist Institute
em Fort Worth, Texas.

Em novembro de 2006, em uma visita ao Brasil, ocasal
decidiu de vez retornar ao campo missionário. Agora fazem
parte da GIBM, de Lewisville, Texas. Para conhecer melhor o
projeto do Dr. Donald, acesse www.donleaf.com,  e para
contatos, o e-mail: sower@charter.net.

Dr. Donald e Linda

Big Brother
Pr. Edgar Rodrigues Donato

gia, Licenciatura em Teologia, Bacharel em Teologia e
agora a Complementação do Bacharelado para quem já
cursou Instituto Bíblico fazendo o curso médio ou licen-
ciatura.

Para maiores informações, favor entrar em contato nos
seguintes endereços, e-mail: seminar iobat ista@-
hotmail.com , telefone (11) 4123-8901 ou Rua Noel Nutels,
304 Alvinópolis CEP 09.891-090 São Bernardo do Campo
SP.

Estude em São Bernardo do Campo
Vista parcial de Goiânia GO

Congresso de Fundamentalismo

Pr. Ebenézer


