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A pregação do Evan
gelho deve resul-
tar na implantação

de novas igrejas. Essa era a
visão do missionário Paulo
de Tarso  enviado pela Igreja
de Antioquia. Ele não foi ape-
nas um pioneiro, mas um

A  Igreja Batista
Boas Novas em
Sales Ol iveira

SP, fundada pelo Pr João
Azevedo Saraiva Júnior en-
quanto missionário através
da AMI -  Associação
Missionária Independente,
está com novo pastor.

Tendo assumido a lide-
rança da igreja em dezem-
bro de 2006, o i rmão
Márcio Barroso dos Santos
Trindade, casado com Vâ-
nia Fidelis da Silva Trinda-
de foi  ordenado ao
pastorado no último dia 28
de abril de 2007.

A igreja convocou um
Concílio de Pastores sob a
moderação do Pr. Carlos A.
Moraes e a ordenação foi
realizada no mesmo dia
com a presença de irmãos
das igrejas da região. Leia
mais na página 05.

Aproxima-se rapidamente o III Congresso Missio-
nário Batista Fundamentalista realizado pela AMI-
Associação Missionária Independente que acon-

tecerá nos dias 31 de julho a 03 de agosto de 2007 no Hotel
Majestic em Águas de Lindóia SP.

As inscrições estão abertas e os interessados devem
solicitar maiores informações para a missão nos endere-
ços: e-mail: missaoami@uol.com.br , telefone/fax (11) 4356-
2001 ou pela Caixa Postal 94 - CEP 09.720-971 São Bernardo
do Campo SP.

O tema do congresso será “Implantar Igrejas: A Mis-
são”  e os dois principais preletores, Pr Ed Sears e Pr Bradley
Price, estão profundamente comprometidos com a obra
missionária.

Pr. Sears é membro de duas agências missionárias nos
EUA, a Baptist Mid-Missions e a BWMOM. Pr. Price há alguns
anos depois que o Senhor preservou de morte certa, deci-
diu dedicar o restante de sua vida no propósito de apoiar a
implantação de mil igrejas ao redor do mundo. O Brasil está
nos seus planos.

Em seis
dias de
c o n f e -

rências proféticas
em Londrina e
Goiânia, tendo
como pregador o
pastor norte-
americano, Dr.
Roger Peterson,
344 pessoas fo-
ram registradas
como visi tantes
de primeira vez e
dezenas foram
salvas.

Leia a matéria
completa na pági-
na 05.

CONGRESSO ROCHA ETERNA
Solicite maio-

res informações
e participe do
Congresso Naci-
onal do Ministério
Rocha Eterna
que acontecerá
nos dias 2 a 5 de
setembro de
2007 em Ribei-
rão Preto SP.  Os

contatos podem ser feitos
pelo telefone (16) 3979-
7867.

Tempo Para Implantar Igrejas

III Congresso da AMI 344 Pessoas Alcançadas

Ordenação Pastoral

Concílio examinador do candidato

modelo que ainda permane-
ce intocável até os dias de
hoje.

A estratégia missionária
de Paulo  era implantar igre-
jas em todo Império Roma-
no para cumprir a grande co-
missão. Ele sabia que igre-

jas locais espalhadas por
todos os cantos seriam es-
trategicamente fundamen-
tais para que o mundo fosse
alcançado com o Evangelho

O alicerce básico sob o
qual se desenvolveu o minis-
tério paulino tem aspectos

claros que ainda servem de
paradigmas para nossas
igrejas até hoje.

Leia este artigo comple-
to na página 04 e verifique se
você está seguindo correta-
mente a estratégia missio-
nária do Novo Testamento.

A Ediouro Publicações
Ltda.  publicou em portugu-
ês O Relatório da CIA  mos-
trando Como Será o Mundo
em 2020.

O relatório trata de eco-
nomia, rel ig ião, guerras,
tecnologia e política, descre-
vendo o provável cenário
deste final dos tempos já
preconizados pelos profetas
da Bíblia. A CIA prevê que o
Brasil será, até 2020, uma
potência mundial. Para ad-
quirir: www.ediouro.com.br

ACONSELHAMENTO BÍBLICO
Ainda há

vagas para
os interes-
sados em
participar da
P r i m e i r a
Conferência
de Aconselhamento Bíblico no Brasil. O evento que terá lu-
gar nas dependências da Igreja Batista Esperança em São
Paulo SP  nos dias 28 de maio a primeiro de junho, terá
como preletores o casal Randy e Cindy Patten, da National
Association of Nouthetic Consenlours de Indianópolis EUA.
Maiores informações pelo endereço: www.abcb.org.br,  te-
lefones (11) 3331-5463 e 3223-4928.

V SEMINÁRIO DA AAI
A Associação de Auxilio às

Igrejas estará realizando nos
dias 28 a 31 de agosto de 2007,
em Ilhabela SP,  o V Seminário
para Pastores e Líderes Batis-
tas Bíblicos. Para obter infor-
mações sobre possíveis va-
gas, entre em contato com Joel,
Lúcia ou Juliana pelo e-mail:
joelju@uol.com.br , telefones
(12) 3913-5358 ou 9717-5710.

XXIII CONFERÊNCIA
Pastores e líderes de todo o Brasil es-

tarão presentes na XXIII Conferência Fiel
para Pastores e Líderes que acontecerá
em Águas de Lindóia SP  no período de 01
a 05 de outubro de 2007. Maiores infor-
mações com Mari lene pelo e-mai l
marilene@editorafiel.com.br,  telefone
(12) 3936-2529.

NOVA LOGOMARCA

A AMI – Associação Missionária Independente, com sede
em São Bernardo do Campo SP está de cara nova. Foi ela-
borada uma nova logomarca  que identificará a missão a
partir de agora.

FIM DOS TEMPOS
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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.*

�Abominação aos Olhos de Deus�
A Bíblia diz em Levítico (18:22) que “o homem

que deita com homem como se fosse mulher
comete abominação aos olhos de Deus” e Jesus não
veio para revogar a Lei, mas para cumpri-la. Ele afir-
mou claramente que o céu, e a terra passarão, mas
nenhum til na Lei passará. Ao cumprir a Lei, Jesus
possibilitou a reconciliação para todo aquele que crê.
Portanto, não importa o tipo de pecado praticado, o
perdão é concedido a todo aquele que crê.

O apóstolo Paulo foi enfático com relação ao pe-
cado do homossexualismo: “Não vos enganeis; nem
os efeminados, nem os sodomitas... herdarão o Rei-
no dos Céus” (I Co 6:9-10). Ao escrever aos Roma-
nos, o apóstolo de novo tocou no mesmo tema ao
dizer: “Por isso Deus os abandonou às paixões infa-
mes. Porque, até as suas mulheres mudaram o uso
natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente,
também os homens, deixando ouso natural da mu-
lher, se inflamaram em sua sensualidade uns para
com os ouros, homens com homens, cometendo tor-
peza e recebendo em si mesmos a recompensa que
convinha ao seu erro” (1:26-27).

Não sou jurista e me colocaria em desvantagem
ao discutir o conteúdo do Projeto de Lei da Câmara
(PLC 122/2006) que ficou conhecido como “Projeto
da Mordaça Gay”. O lado jurídico deixo para o Ministro
aposentado do Supremo Tribunal Federal, Célio Borja
que discorreu de modo sucinto e esclareceu sobre o
tema no artigo publicado nesta página sob o título: “A
liberdade de pensar e julgar a homofilia”.

Se o projeto for votado seguindo o parecer favorá-
vel da relatora, Senadora Fátima Cleide, estará ins-
taurada uma perseguição religiosa sem proceden-
tes neste país. Os homossexuais, que são minoria,
se tornarão verdadeiros tiranos contra aqueles que,
também em minoria, preferem antes “obedecer a
Deus do que aos homens”.

O governo federal e dos estados brasileiros que
já enfrentam um tremendo déficit de vagas nas ca-
deias públicas e nas penitenciarias terão que inves-

NOVA MISSÃO
A FARMA, fundação do Amor Revolucionário e Mi-

nistérios de Apoio, fundada em 1983 está passando
por uma reforma estatutária para adequar-se à legis-
lação atual. Sua nova denominação deverá ser Mis-
são Batista Fundamentalista  e será provedora do
Seminário Batista Emaús, entre outros ministérios de
apoio.

SUPER INTERESSANTE
A Revista Super Interessante publicada pela Edito-

ra Abril em sua edição 239, do mês de maio de 2007
traz uma importante matéria sobre personagens con-
troversos da religião católica. Sob o título. “A História
Secreta da Igreja”,  o autor José Francisco Botelho
conduz os leitores a alguns esgotos do Vaticano.

tir pesado em mais vagas se todos os milhões que
se dizem evangélicos no Brasil insistirem em conti-
nuar pregando que homossexualismo é pecado. A
transformação do projeto de Lei da Câmara (PLC 122/
2006) em lei será uma verdadeira declaração de guer-
ra contra a liberdade religiosa no Brasil.

Como pecador que sou, lavado pelo sangue do
cordeiro, jamais discriminaria o meu semelhante pela
sua “opção”  sexual. O cristão não tem o direito de
discriminar o seu semelhante. Antes tem o dever de
amar até o inimigo seguindo o ensino bíblico. Mas
não pode ser obrigado por lei humana alguma a con-
trariar sua crença em Jesus Cristo que não revogou a
Lei que afirma ser abominação aos olhos de Deus o
homossexualismo.

Do mesmo modo que uma pessoa deve ser res-
peitada pela sua opção, o Estado laico tem o dever de
respeitar as convicções religiosas dos seus cida-
dãos.

São todos os seres humanos
iguais? A Bíblia ensina que

todos são pecadores aos olhos de
Deus, independente de credo, raça
ou posição social. Mas, onde se
encontra a diferença entre os ho-
mens? Nas oportunidades e deci-
sões da vida! A natureza pecami-
nosa é uma só; porém, as esco-
lhas são individuais e determinam
o destino de cada um. Onde existe
a mão do ser humano, existe ego-
ísmo, corrupção e mentira. De acor-
do com as pesquisas a classe po-
lítica é a menos confiável aos olhos
da sociedade, seguida da classe
religiosa, médica, esportiva e co-
mercial .  Em suma: todas as
facetas da sociedade estão conta-
minadas: “Desde a planta do pé até
a cabeça não há nele coisa sã,
senão feridas, e inchaços, e cha-
gas podres não espremidas, nem
ligadas, nem amolecidas com
óleo ” (Isaías 1:6).

Além dos mensalões,
cooptações, a classe política tem
sido acusada também de estupi-
dez.  Sem ler e analisar um deter-
minado projeto, os deputados fe-
derais aprovaram uma lei, facilitan-
do a vida dos criminosos de crimes
hediondos. A nova lei prevê que
culpados de crimes cruéis, como
arrastar uma criança presa à porta
do carro por sete quilômetros, po-
dem responder em liberdade ao
seu processo. Depois de aprova-
da a lei, a maioria dos deputados

O projeto de lei (PL) nº. 5003/
2001 da Câmara dos De-

putados, (PLC nº. 122/2006, do
Senado Federal), na sua versão
original, “determina sanções às
práticas discriminatórias em razão
da orientação sexual das pessoas”,
como se lê na sua ementa. Em três
artigos, a matéria é desenvolvida
com propriedade e coerência,
tipificando as condutas proibidas
(Arts. 1º e 2º) e cominando-lhes
sanções administrativas, sem re-
correr a penas privativas da liber-
dade dos agentes.

Alguns fatos recentes que
vitimizam pessoas de orientação
sexual peculiar explicam a preocu-
pação do legislador de assegurar-
lhes tratamento compatível com a
dignidade humana e a paz social.

Contudo, as modificações so-
fridas por essa proposição, no cur-
so de sua tramitação na Câmara
dos Deputados, amplia-lhe o es-
copo a fim de alcançar outras for-
mas de discriminação constitucio-
nalmente vedadas (raça, cor, etnia,
religião, procedência nacional, gê-
nero, sexo, orientação sexual e
identidade de gênero) e valem-se
de meios, alguns discutíveis, de
t ipi f icação de condutas e de
apenação dos infratores.

O projeto, já aprovado na Câ-
mara, pende de revisão do Senado
Federal (PLC nº. 122/2006 – SF),
em cuja Comissão de Direitos Hu-
manos e Legislação Participativa a
Senadora Fátima Cleide foi desig-
nada relatora.

Por amor à brevidade, abstraio
as ambigüidades da tipificação de
condutas em que incide a proposi-
ção emendada, sua inútil extensão,
as disposições redundantes, como
a do artigo 20-B, atinente à inter-
pretação segundo princípios já
adotados na Constituição e disci-
plinados pela ciência do direito, e
o retrocesso acolhido no artigo 20-
A, que reserva a poucos a iniciativa
da notítia criminis que a lei proces-
sual penal faculta a todos. Mas fixo-
me no conflito da matéria, tal como
emendada na Câmara, com os
mais veneráveis princípios de to-
das as Constituições democráti-
cas do nosso tempo: o que garan-
te as liberdades de pensamento e
de consciência  e o que torna
inviolável  o direi to de rel ig ião
(Const. Art. 5º, VI, VIII e IX). Atrope-
lando essas franquias, o projeto nº.
122/2006 (numeração do Senado)
restabelece  o delito de opinião que
é uma das formas mais execráveis
de opressão. Vejamos. O parágra-
fo 5º, do artigo 20, do projeto em
tramitação no Senado, equipara a
manifestação ou expressão de

disse que não leu o conteúdo do
projeto. Em outras palavras, os
parlamentares aprovaram um pro-
jeto sem conhecê-lo. Esta é a mes-
ma casa que irá votar em breve a
legalização ou não do aborto, a le-
galização ou não da união homos-
sexual, a legalização ou não da
maconha, a proibição ou não do
uso da disciplina corporal dos pais
nos filhos. Antes de dizer que você
não tem nada com isso, lembre-se
em quem você votou nas últimas
eleições. Como o salmista, só res-
ta dar um grito de aflição: “Salva-
nos, SENHOR, porque faltam os
homens bons; porque são poucos
os fiéis entre os filhos dos ho-
mens ” (Salmo 12:1).

Infelizmente, os atos lesivos não
se limitam à classe política. O mun-
do religioso também produz os
seus farsantes. Líderes religiosos,
além de burlar as doutrinas e prin-
cípios bíblicos em favor de seus pro-
jetos pessoais, estão roubando o
dinheiro suado do povo em nome
de uma fé mercantilista. O dízimo é
a CPMF das igrejas: ninguém pode
fazer uma transação, sequer, com
Deus, sem ter que pagar por ela.
Biblicamente, o dízimo é uma ex-
pressão de fé e gratidão, mas no
mundo dos bispos, apóstolos e
charlatões da fé, o dízimo se tornou
uma indulgência necessária para
alcançar as bênçãos de Deus como
as taxas religiosas que eram cobra-
das para a construção da Basílica

de São Pedro. Na época, prometia-
se o céu e a redução de tempo no
purgatório. Hoje, promete-se pros-
peridade material e física para
quem doar os seus bens. No en-
tanto, o Apóstolo Pedro disse: “... O
teu dinheiro seja contigo para per-
dição, pois cuidaste que o dom de
Deus se alcança por dinheiro ” (Atos
8:20).

Não é necessário citar as falca-
truas que existem no meio esporti-
vo, científico, jornalístico, militar e
escolar. Tudo se resume no diag-
nóstico que Deus fez a respeito
deste mundo em Gênesis 6:5: “E
viu o SENHOR que a maldade do
homem se multiplicara sobre a
terra e que toda a imaginação dos
pensamentos de seu coração era
só má continuamente ”. A natureza
humana é a mesma em todos os
setores da sociedade e a cura para
este mal é Jesus Cristo, o Filho de
Deus. Ele foi enviado ao mundo
para pagar por todos os nossos
pecados e, através de Seu sangue,
purificar os contritos de coração.
Bem-aventurados os homens que
alcançam o perdão de Deus e a
vida eterna e lamentações sobre
aqueles que vão receber o juízo di-
vino por falta de arrependimento e
conversão: “Então dirá também aos
que estiverem à sua esquerda:
Apartai-vos de mim, malditos,
para o fogo eterno, preparado
para o diabo e seus anjos ” (Mateus
25:41).

A Natureza Humana

A Liberdade de Pensar
e Julgar a Homofilia

Célio Borja
Ex-presidente da Câmara Federal

Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal

inconformidade ou reprovação da
homofilia, “de ordem moral, ética,
filosófica ou psicológica” à “ação
violenta, constrangedora, intimida-
tória ou vexatória.”

Portanto, o direito de não con-
siderar natural, próprio e conveni-
ente, ou de qualificar como moral,
filosófica ou psicologicamente ina-
ceitável o comportamento homos-
sexual não seria mais tolerado. Os
juízos morais, filosóficos ou psico-
lógicos já não poderiam mais ser
externados, embora a Constituição
assegure a livre manifestação do
pensamento (Art. 5º, IV).

Essa norma poderia impedir
que os pais eduquem seus filhos
de acordo com o que a sociedade
nacional, pelo sentimento da es-
magadora maioria dos cidadãos e
das famílias, entende ser o com-
portamento mais natural e social-
mente próprio. É de temer-se que
tal impedimento possa ocorrer
quando se lê que “para os fins de
interpretação e aplicação desta Lei,
serão observados, sempre que
mais benéficas em favor da luta
antidiscriminatória, as diretrizes
traçadas pela Cortes Internacio-
nais de Direitos Humanos, devida-
mente reconhecidas pelo Brasil.”
Registra-se, primeiro, que nenhu-
ma lei pode incitar ou compelir pes-
soas a engajarem-se em qualquer
tipo de luta, a não ser a guerra ex-
terna para a defesa do Brasil. O jar-
gão dos partidos de direita ou es-
querda, quase-militarizados, que
fomentam o confl i to social por
quaisquer meios, é incompatível
com o direito, cuja finalidade é a
paz. E, depois, observe-se que as
relações do direito interno e do in-
ternacional são reguladas pela
Constituição (Art. 5º, LXXVIII, §§ 1º,
2º, 3º), não cabendo ao legislador
ordinário dispor diferentemente.

Andaria bem o Senado se des-
se preferência ao projeto original,
ponderando cr i ter iosamente,
como lhe é próprio, as condutas
puníveis nele tipificadas, que me
parecem adequadas; e se, para
evitar ambigüidades, rejeitasse o
substitutivo e reafirmasse, mais
uma vez, que os direitos dos ho-
mossexuais ao tratamento digno
e igualitário, não podem compro-
meter a liberdade fundamental de
formar e exprimir juízos favoráveis
ou desfavoráveis a respeito de
matérias de interesse tanto pes-
soal, como geral e comum; ou de
instruir, educar e formar os filhos
e os discentes de acordo com sua
consciência moral. Ou de manifes-
tar publicamente os juízos de va-
lor inerentes aos credos religio-
sos.
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Essência � Quando
Menos Significa Mais
Algo muito importante para fixar em nossos corações:

na vida, menos, pode ser melhor do que  mais. Ás
vezes pensamos que mais, mais, mais é viver. Mais trabalho,
mais dinheiro, mais roupas, mais eletrodomésticos, mais
cursos, mais compromissos, mais atividades, mais planos...

Jesus nos convida a evitar o stress, o consumismo, o
escoamento das nossas energias, o esgotamento provoca-
do pelos pecados. Vinde a mim, vós que estais cansados e
oprimidos...  Aprendei de mim que sou manso e humilde de
coração e encontrareis descanso para as vossas almas.

A parábola do rico insensato - Lucas 12 -  mostra um ho-
mem rico, um fazendeiro que teve uma superprodução na co-
lheita e planejou tão somente acumular. Mais celeiros, mais
espaço, mais riquezas...  Viveu sempre sugado pelo trabalho
com uma lógica esquisita, como se a vida fosse uma questão
de matemática: Direi à minha alma: tens em depósito muitos
bens para muitos anos: descansa, come e bebe, e regala-te.

Contudo, antes que chegasse a aposentadoria, Deus
lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que
tens preparado para quem será?

Observe como o texto é carregado de pronomes posses-
sivos: meus  frutos.  Eu farei isto...   meus  celeiros, meu  pro-
duto...  meus bens... minha alma...

A vida pode ficar tão entulhada, tão entupida de coisas
que não tem valor nenhum no esquema eterno. O autor des-
sa parábola não tem repouso, não pensa em repartir, não há
contentamento. Mais, mais, mais...

É um tremendo alerta para os proprietários que não pos-
suem, eles são possuídos  pelas suas posses.

Ninguém dúvida do conforto que o dinheiro traz. Quem é
que não quer ter mais dinheiro?  Não é melhor  pagar o IPVA
á vista? O rico fala: vou passar as férias na Europa. Ele sim-
plesmente paga e vai. Qual é melhor?  Ter um carro velho,
uma Brasília ou uma Blazer? É melhor ficar no corredor de
um hospital público ou no Albert Einstein? É claro que que-
remos o melhor. A riqueza proporciona conforto

Contudo, passa-se despercebido os perigos que o di-
nheiro traz.

Quem tem muito vai se distanciando da realidade da
maioria da população. Terá que morar em um condomínio
bem seguro, comprar carro blindado para os filhos irem para
a escola, investir pesado na segurança. Fora isso, o rico se
acostuma com a auto-suficiência. Ele quer, ele compra.  Não
tem que ficar esperando. O seu querer é realizado imediata-
mente. Uma casa nova, um curso no exterior, uma cirurgia
plástica caríssima. Seus gostos são atendidos... Qual a ne-
cessidade de  Deus? Ele já tem o seu deus.

Jesus disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo
de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus.  Não
que seja impossível um rico habitar o céu, mas tal pessoa
raramente percebe suas necessidades pessoais de salva-
ção como um pobre. Sua salvação é mais difícil.

Está escrito: “Exorta aos ricos do presente século que não
sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabi-
lidade da riqueza, mas em Deus” (I Tm. 6:17). A manutenção
da vida boa cobra um preço exorbitante: saúde, endividamento,
stress, distanciamento da família, ansiedade...

A história seria bem diferente se o homem da parábola,
à medida que angariasse,  celebrasse e repartisse tam-
bém. Tanto para suas necessidades como para investir no
Reino. Ele inverteu a ordem: Daí e dar-se-vos-á para acumulai
e acumular-se-á...   Contudo o seu acúmulo foi de ilusão.
Um defunto não desfruta de nada. Um milionário morto não
difere de um paupérrimo morto, exceto na mobília do caixão!

Não esqueça: Comparado com a eternidade, a vida é
muito breve. A Terra é nossa residência temporária. A Bíblia
refere-se aos que se integram à Igreja da seguinte maneira:
forasteiros,  peregrinos, estrangeiros, estranhos, viajantes...

C.S. Lewis comentou: Tudo o que não é eterno é eterna-
mente inútil.

Meus queridos, ao ler uma parábola como essa, pode
ser que você fale assim: ah, eu não tenho tanta riqueza quanto
esse homem!  Mas, já parou para imaginar que as fascinan-
tes atrações da nossa época com tanta sedução agradável
aos olhos, tanto conforto, tantos produtos, podem estar atra-
palhando nossa contribuição  na Causa  de Deus?

Queremos uma TV maior, um DVD melhor, um celular mais
arrojado, uma maquina digital com mais recursos,  um compu-
tador mais sofisticado...  e assim vamos passando o cartão de
crédito nas máquinas, vamos gastando mais do que ganha-
mos... Você já  assumiu um compromisso de separar uma parte
da sua renda para o Senhor ou continua escravo de dívidas?

A tecnologia quer sempre novos consumidores... A teo-
logia  nos faz verdadeiros adoradores.

Diferentemente da parábola acima, soube de uma garo-
tinha que todos os domingos quando ia para a igreja sua
mãe lhe dava duas moedas. Uma para tomar sorvete e a
outra para ofertar. Num daqueles domingos, quando ela foi
pegar a moeda no bolso, percebeu que só havia uma. Ficou
indecisa por alguns segundos. Eu perdi a moeda do sorvete
ou a moeda de ofertar ao Senhor?  Concluiu que foi a moeda
do sorvete. Essa atitude mudou radicalmente a sua vida e
se tornou adoradora atuante.

Mais para Deus , menos para o Eu !

O  l ivro de Rute nos
deixa preciosas li-

ções e ensinamentos, mas
quero especificamente me-
ditar nas lições que pode-
mos extrair da vida de uma
de seus personagens:
Noemi.

Noemi, cujo nome signi-
fica “agradável, bela”, apa-
rentemente era uma mulher
comum. Casada, vivia para
sua família, marido e filhos
em Belém de Judá. Uma vida
simples e comum, até que
um dia fora surpreendida
pelas dificuldades da vida.

Sua terra natal, lugar
onde nasceu, cresceu, ca-
sou-se e viu seus filhos nas-
cer foi atingida por uma gran-
de fome. Na tentativa de bus-
car uma vida melhor para a
família, um lugar onde pudes-
se trabalhar e viver com dig-
nidade, o marido de Noemi
mudou-se com a família para
a terra de Moabe. Certamen-
te com a mudança o coração
de Noemi encheu-se de es-
perança. Uma nova vida se
anunciava. Melhores dias vi-
riam. Tudo daria certo...

Mas não deu, pouco tem-
po depois Noemi teve de en-
frentar, certamente, uma das
maiores dores da sua vida,
a morte de seu esposo.  O
marido de Noemi morreu e
ela teve que lidar com a dor
da perda e aprender a viver e
criar sozinha seus dois fi-
lhos em uma terra estranha,
longe de famil iares e de
seus amigos. Numa cultura

 “O pensamento é a semente da ação”  (Ralph W. Emerson).

“Na prosperidade a virtude é a moderação;
na adversidade é a firmeza”  (Francis Bacon).

“A alegria é alguma coisa que é multiplicada
quando dividida”  (Walter B. Knight).

“A prosperidade cria os amigos; o infortúnio os prova”
(Sabedoria Árabe).

“Não sabemos um milionésimo de um por cento a
respeito de coisa alguma”

(Thomas Edison).

“A confiança em Deus é o antídoto para o medo do
homem” (Horatius Bonar).

“A covardia é o medo aceito; a coragem, o medo vencido” (Legouve).

“Só se atiram pedras às árvores frutíferas” (Sabedoria Árabe).

“Ser derrotado não é cair, é continuar no chão”
(Oscar Batista).

“Só existe uma coisa pior do que falarem da gente.
 É não falarem”  (Oscar Wilde).

“Não há filhos de segunda classe na família de Deus”
(Frank C. Laubach).

“A inveja é uma declaração de inferioridade”
(Napoleão Bonaparte).

“Palavras convencem. Exemplo arrasta”  (AD)

Aprendendo Com Noemi:
Quando as dificuldades batem à porta

Rute 1:1-5

onde mulheres não tinham
sustento próprio e eram
complementarmente depen-
dentes economicamente
este era um grande desafio.

Certamente apesar das
dificuldades que enfrentou
Noemi saiu-se bem na difí-
cil tarefa, pois a Bíblia relata
que seus filhos cresceram,
casaram e viveram ali por
quase dez anos. Quase dez
anos se passaram A vida de
Noemi havia voltado ao “nor-
mal” apesar da ausência do
marido querido. Junto com
os filhos e as noras dava
seqüência à vida, até que
mais uma vez foi surpreen-
dida pela dor, teve de enfren-
tar a morte de seus dois fi-
lhos. A Bíblia nos diz que ela
ficou só e desamparada de
seus dois fi lhos e de seu
marido...

Fico a imaginar a intensi-
dade da dor que se abateu
sobre o coração de Noemi.
Qual a dimensão do seu sofri-
mento? Quanto sofrimento...

Meditando no sofrimento
enfrentado por Noemi, me
pergunto: Como lidamos e
reagimos diante das dificul-
dades e das lutas? Dificul-
dades e lutas que nem de
longe se comparam com as
vivenciadas pela protagonis-
ta desta história. Quantas
vezes permitimos que difi-
culdades pequenas nos ti-
rem a paz e a alegria da sal-
vação? Quantas vezes pelo
simples fato das coisas não
saírem da maneira como

planejamos ou dese-
jamos nos desespe-
rança-mos e questio-
namos a validade da
vida cristã e o cuida-
do de Deus para
conosco?

Quantos cora-
ções amargurados e
d e s e s p e r a n ç a d o s
por causa das dificul-
dades impostas no
curso de nossas vi-
das...

Entendo que cada
um de nós l ida de
maneira di ferente
com a dor e as difi-
culdades. Uns con-

cionalmente. Nessas horas,
quão importante é nos recor-
dar das promessas que te-
mos na Palavra de Deus,
como a cont ida em João
16:33, que nos encoraja
quando precisamos enfren-
tar as dificuldades e as lu-
tas. As dificuldades virão. As
lutas serão inevitáveis. O que
fará diferença nessas horas
será o relacionamento que
temos estabelecido com o
nosso Salvador e o quanto
conseguimos desviar nosso
olhar do aqui e agora, e fixá-
los no por vir, na eternidade...

(1) Membro da Igreja
Batista Bíblica em Vila São

Jorge - Guarulhos-SP
Professora

universitária com
mestrado em educação.

e-mail:
ereder@uol.com.br

Edificar Equipe:  Matéria fundamental! É aqui que
aprendemos diferenças de temperamentos ou esti-

los pessoais. Com este assunto aprendemos que lidar com
pessoas exige compreensão de outros, com seus estilos e
fraquezas. Também falamos sobre conflitos e quebrantamento
pessoal.

Liderar:  Encerramos com a importância de colocar a Mis-
são no eixo, levando todos à completa realização de nossos
planos, e ao abençoado resultado daquilo que sonhamos, e
que agora vemos realizado. Não podemos perder o foco!

 1. Em geral solicitamos no mínimo 35 participantes,
pagando, cada um R$ 35,00 por aluno. O curso ideal para
nós deveria abranger 50 alunos. Podemos ter mais alunos
(no máximo 120 pessoas).

2. Isso dá direito à apostila e cobre as nossas passagens.
3. Precisamos que os amados nos hospedem. Em geral

duas pessoas é que ministram o FPL.
4. O Curso é dado em 15 horas, que poderão ser de segun-

da à sexta (das 19 às 22h) ou de sexta (das 19 às 22h), sábado
(das 14 às 17:00 e das 19 às 22h), domingo (das 8 ao 12h e
das 14 às 17h). Podemos combinar isso melhor.

5. Se precisar falar urgente comigo, pode usar por
comunicadores, tipo MSN (omarerute@hotmail.com ) ou
Skype (omar.dauaidar ).

6. Nossos telefones são: Asas (62) 4014-0333; Omar 
casa (62) 3314-8136; Omar Celular 8456-8506

7. Em geral levamos livros da área de liderança e outros
para venda.

8. Tenho muito mais detalhes para comunicar, tipo agen-
da, cartazes de divulgação para os amados e detalhes pe-
quenos, os quais i rei  passando, à medida que
aprofundarmos nosso compromisso.

FerramentasFerramentasFerramentasFerramentasFerramentas
Para LíderPara LíderPara LíderPara LíderPara Lídereseseseses

(Continuação da página 8)

Maria Genaina de Almeida Ribeiro Reder 1

seguem enfrentar e passar
por tais desventuras com
tranqüilidade, exercitando a
fé e a perseverança. Outros
desanimam com mais facili-
dade, necessitando de aju-
da para enfrentar tais mo-
mentos. Independente do
temperamento e da persona-
lidade de cada um temos
algo em comum: Somos sal-
vos em Cristo Jesus. Habi-
tados pelo Espírito Santo e
Ele nos capacita a enfrentar
as dificuldades e as lutas e
nos ajuda quando pensa-
mos que vamos sucumbir
(Romanos 8:26).

Lutas, dificuldades, tris-
tezas, perdas, fazem parte da
vida do ser humano e é con-
seqüência da entrada do pe-
cado no mundo. Também é
importante vivenciarmos tais
experiências, pois elas nos
ajudarão a amadurecer emo-
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Enquanto muitas profissões estão saturadas, o ministério pas
toral continua tendo menos interessados que o número de

vagas. Jesus já nos orientava a rogar por mais obreiros (Mt. 9:36-
38). O rogar é fundamental, mas também é preciso rever certos
mitos que envolvem o ministério pastoral. Seria verdadeiro o discur-
so de muitos pastores de que o ministério pastoral é um martírio, um
sacrifício? Na verdade, os erros, equívocos e fracassos pessoais
de pastores trazem tantas conseqüências quanto em qualquer outra
carreira profissional. Não se pode culpar por isto o ministério. Seria
um desatino e um desestímulo. Somos frutos de nossas decisões do
passado. Além dos equívocos dos pastores, outros são de origem
das igrejas que não entenderam como cuidar corretamente de seus
pastores. Há três áreas de cuidados essenciais:

A Igreja deve tomar cuidado ao escolher o seu pastor.
Ninguém pode autodenominar-se pastor, e nem mesmo um homem
pode determinar quem deve ou não ser pastor. Esta competência é
exclusivamente da igreja local. Ouvi de uma igreja que o seu missio-
nário fundador havia determinado quem seria o pastor, sem pergun-
tar à igreja, e muito menos sem que fosse feito um exame por um
concílio de pastores para averiguação de posicionamento doutriná-
rio e eclesiológico. Neste caso, a igreja foi desprezada em sua con-
dição divina de autoridade constituída na terra. Uma vez que a igreja
reconheça naquele servo o seu chamado vocacional, caberá a ela
promover uma reunião solene de imposição de mãos sobre o novo
pastor, demonstrando sua bênção, apoio ao ministério e reconhe-
cendo sua liderança espiritual. A imposição de mãos é bíblica e não
deve ser desprezada (1Tm. 4:14). No entanto, nenhuma igreja deve
precipitar-se neste processo de ordenação pastoral sem que todos
os requisitos de I Timóteo 3:1-7 sejam plenamente observados na
vida e família daquele candidato a pastor, tais como irrepreensibilidade,
bom caráter reconhecido, bom testemunho dentro e fora da igreja,
família sujeita e fiel à igreja, além da aptidão para o ensino e liderança
espiritual. Sem tais requisitos, mesmo diante de uma real necessida-
de de obreiro, ninguém deveria ser ordenado pastor e nem muito
menos aceito para pastorear uma igreja, ainda que seja muito expe-
riente. Igreja: tome cuidado ao escolher o seu pastor.

A Igreja deve tomar cuidado ao manter o seu pastor. Sem
corporativismo ou sindicalismo, toda igreja precisa aprender a cuidar
de seu pastor de acordo com o nosso manual de instruções: a Bíblia.
O Apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, falou sobre os duplicados
honorários do pastor (1Tm. 5:17-18), ou seja, como dignos do dobro
dos salários médios do seu povo. Ao invés disto, há igrejas que
consideram que o seu pastor deve receber um salário de miséria
para poder viver pela fé. Por outro lado, o mesmo texto diz que
somente é digno de tal tratamento aquele pastor que estiver gover-
nando bem na palavra e na doutrina. De qualquer forma, cada igreja
deve ter como alvo sustentar bem seu pastor, além de amá-lo, respeitá-
lo, sujeitar-lhe, bem como ter por ele grande estima (1Ts.5:12-13;
Hb.13:7,17). Um pastor bem cuidado pela sua igreja terá a tranqüili-
dade de desenvolver bem o seu ministério. Infelizmente, nem todo
pastor tem coragem para instruir sua igreja a este respeito e por isso
não goza dos frutos deste cuidado. Igreja: tome cuidado mantendo
bem o seu pastor.

A Igreja deve tomar cuidado ao confrontar o seu pastor.
Para alguns, o pastor estaria acima das decisões da igreja local,
como se fosse intocável. No entanto, aqueles requisitos bíblicos de
I Timóteo 3 não são negociáveis, e se aplicam tanto para o ingresso
quanto para manutenção de um pastor no ministério, sob risco de
perder o direito deste privilégio. Ocorrendo desvio de conduta moral,
espiritual e ministerial, estará o pastor sujeito à avaliação e disciplina
de uma autoridade maior, que é a sua própria igreja local, pois so-
mente ela tem a responsabilidade de tratar, confrontar, restaurar,
disciplinar ou exonerar seu pastor. Este processo de confrontação
precisa ter como alvo promover a restauração espiritual do pastor.
Infelizmente, algumas igrejas acham mais fácil “expurgá-lo” e jogá-lo
para fora da igreja para que seja triturado pelo mundo ou resgatado
pelos pentecostais. Mas, como tratar, na prática, o caso de um pas-
tor que se desvia? Paulo ensinou em I Timóteo 5:19-22 sobre o prin-
cípio de haver duas ou três testemunhas para que o caso seja pri-
meiramente analisado, antes de julgado. Se você ouvir murmurações
contra seu pastor, não aceite, pois isto se constitui em pecado con-
tra Deus (1Pe.2:1). Caso você conheça fato comprovado contra seu
pastor, apresente-o à liderança da igreja para análise e posterior
confrontação pública. Afinal, nenhum caso de pastor pode ser re-
solvido exclusivamente por uma panelinha da igreja, tenha este gru-
po o nome que for. É bíblico que o pastor precisa ser repreendido na
presença de todos (1Tm. 5:20), se de fato houve desvio espiritual,
moral e ministerial. Uma vez tratado publicamente, a igreja deve con-
ceder a oportunidade para arrependimento, perdão e restauração
daquele obreiro, e, dependendo da resposta, pode ter desdobra-
mentos diversos, tais como exoneração do pastorado  (perda per-
manente do título de pastor por falta gravíssima), a exclusão da
membresia  (no caso de não haver arrependimento legítimo do pas-
tor), a demissão do pastor  (desligamento do pastorado daquela
igreja), ou “simplesmente” um período de afastamento para res-
tauração espiritual do pastor, mantendo-o como membro da igreja.
Pode ser que, neste último caso, seu ministério naquela igreja haja
encerrado em virtude do acúmulo de conseqüências ministeriais.
Infelizmente, são poucas as igrejas que têm sido instruídas para
tratar seus pastores em momentos de crise, e, por falta disto, quan-
do mais precisam, acabam agindo na carne, perdendo uma grande
oportunidade de tratar um homem de Deus que fora cirandado pelo
Diabo e pela carne. Igreja: tome cuidado ao confrontar o seu pastor.

Você diria que sua igreja tem cuidado bem de seu pastor? E você,
pastor, tem orientando bem sua igreja em como tratar um pastor?

A pregação do Evange-
lho deve resultar na

implantação de novas igrejas.
Essa era a visão do missio-
nário Paulo de Tarso  enviado
pela Igreja de Antioquia em
parceria com Barnabé, depois
Silas e muitos outros. O pla-
no era semear novas igrejas
por todo o Império Romano,
pois seria através delas que
a obra de evangelização e de
discipulado avançaria. Novas
igrejas era a resposta imedi-
ata à grande comissão.

Destaca-se com maior evi-
dência para os estudiosos do
Novo Testamento as caracterís-
ticas de teólogo do apóstolo
Paulo devido às suas epístolas
que são fortemente doutrinárias
e apologéticas. Mas não pode-
mos deixar de ver também os
aspectos pastorais e
missiológicos do seu ministério.

A profundidade teológica
de Paulo  e seu cuidado pas-
toral para com sua equipe de
trabalho e para com as novas
igrejas que iam nascendo não
foram capazes de ofuscar a
sua brilhante mente estraté-
gico-missionária. Vemos
esse aspecto com bastante
relevo quando escrevendo
aos irmãos da igreja em
Roma, expõe toda sua decla-
ração de fé, mas não escon-
de sua intenção missiológica
ao dizer que gostaria de ser
enviado de Roma para a
Espanha (Rm. 15:20-24).

Como missionário ardoro-
so, Paulo era um evangelista
vibrante. Nenhuma barreira
era impecilho para a prega-
ção do Evangelho. Para cada
impedimento, a sua
criatividade e dedicação o fa-
ziam sobressair-se. Os “filhos
espirituais” de Paulo , seus
discípulos, herdavam sua pai-
xão e sempre compartilhavam
da sua visão. Seu lado pasto-
ral se projetava sobre as vi-
das dos seus parceiros.

A estratégia do missionário
Paulo de Tarso  era uma só: no-
vas igrejas. Para ele, a expres-
são “missões urbanas” seria
pura redundância, pois via nas
cidades o lugar certo para no-
vas igrejas. Ele escolhia cida-

Por que razão a igreja faz
tão pouco barulho nos

nossos dias? Será que sem-
pre fomos assim, tão tímidos,
inexpressivos, sem voz ante
aos grandes dilemas da atu-
alidade? Quem deveria estar
ditando o tema das grandes
discussões? Quem conhece
a história, o autor da história
e, portanto deveria estar na
vanguarda? Nestes dias tenho
me perguntado: por que te-
mos incomodado tão pouco,
por que não temos sido um
fator de maior perturbação,
por que não temos arranjado
maiores problemas para a
presente ordem social? Mas
eles já têm tantos problemas,
precisaríamos ser mais um
estorvo? Mais um não, mas o
estorvo, um peso na sua ca-
minhada desenfreada rumo a
auto-gratificação, rumo ao
hedonismo, levantando ques-
tões que perturbem os seus
pensamentos e apelem às
suas consciências. E de fato
o somos, mas com que inten-
sidade o temos sido? Será

des estratégicas para alcançar
regiões inteiras. Juntamente
com sua equipe missionária,
Paulo implantou durante os dez
anos do seu ministério, entre os
anos 47 e 57 diversas igrejas
na Galácia, Macedônia, Acaia e
Ásia, províncias que faziam par-
te de bases estratégicas do Im-
pério Romano.

A nós pastores e missio-
nários deste início do século

am capazes de impedir. Cada
nova igreja local que Paulo
implantava ele entendia que
estava fincando estacas para
estender o domínio e a glória
de Deus no mundo. (Ef. 1:23;
2:15; 4:24; Cl. 3:10).

SEGUNDA: EDIFICAR SOBRE
ALICERCE SÓLIDO

A arquitetura espiritual da
Igreja de Cristo tem aspectos

so de urgência que permeia
as estratégias paulinas de
implantação de novas igrejas
era resultante dessa visão
escatológica do período da
Graça. A expressão por ele
usada em II Co. 6:2 denota
esse senso de pouco tempo
que resta: “eis, agora, o tem-
po sobremodo oportuno, eis,
agora, o dia da salvação”.

Essas tres ênfases minis-
teriais de Paulo  foram gera-
doras da sua visão de implan-
tação de novas igrejas. Os
convertidos de cada comuni-
dade se reuniam para cultuar,
aprender a Palavra e continu-
ar espalhando o Evangelho.
Cresciam na fé e no conheci-
mento sendo capacitados
para dar continuidade à pro-
pagação da mensagem. Para
que isso fosse possível, as
igrejas precisam de certa or-
ganização (At. 14:21-23;
15:36; 16:4-5; 18:23).

Qualquer um de nós que
fizer um estudo sério do tra-
balho missionário de Paulo
de Tarso , chegará à mesma
conclusão: Missões devem
resultar na implantação de
novas igrejas, seja onde for.

Estudando a história da ex-
pansão da Igreja adquirimos
firme convicção de que levar a
sério a metodologia de implan-
tar novas igrejas fez com que o
Evangelho fosse disseminado
de uma geração para a outra
até chegar aos nossos dias.

Pulverizar a semente do
Evangelho de qualquer jeito
será inútil e não dará consis-
tência ao trabalho de alcan-
çar o mundo. Plantar, regar,
colher e manter o rebanho é
trabalho que vai muito além
de ministérios de curto prazo
e incursões aventureiras em
campos missionários.

Verifique se os recursos
que você está levantando atra-
vés do seu trabalho pastoral
na igreja local estão servindo
para gerar novas igrejas sau-
dáveis que continuarão a le-
var a sério a grande comis-
são. Os missionários nos
quais você está investindo têm
como estratégia implantar
novas igrejas saudáveis?

que o desenvolvimento da ci-
ência produziu respostas e
argumentos que podem fe-
char as nossas bocas, tornar
irrelevante a nossa mensa-
gem e por isto temos nos tor-
nado inibidos, retraídos, teme-
rosos de sermos confronta-
dos? Será isto ou será que
nesta geração os chamados
crentes tem se tornado anal-
fabetos bíblicos ou tão mun-
danos, tão insípidos que não
fazem mais diferença? Creio
que na igreja nunca tivemos
tantos mestre e doutores
como nos nossos dias. Mas
tem isto levado a igreja para
mais perto do seu Senhor e
consequentemente aumenta-
do o seu impacto na socieda-
de? E se não tem, para o que
tem servido? Será que como
igreja local seremos compa-
rados à monotonia de um dis-
co estragado, cuja agulha não
sai do lugar e toca sempre na
mesma faixa do ritual vazio da
obrigação religiosa? Dizem
que quando o Diabo não gela
então ele torra, por isso no afã

de chamar a atenção do mun-
do há quem pense que seja
possível substituir espirituali-
dade por barulho e com isso
os templos vão se enchendo
de parafernálias musicais, se
afundando em ritmos que, ao
contrário de uma opção de
sanidade, tornam tais comu-
nidades uma réplica do que
se vê na TV, apenas mais um
hospício num mundo louco. E
por que temos que fazer do
púlpito um picadeiro para ten-
tarmos ser relevantes? Perde-
mos a mensagem? Será que
a sociedade não está interes-
sada na igreja ou é a igreja
que não tem despertado inte-
resse? Somos uma alternati-
va, temos pessoalmente um
alto compromisso, um preço
sendo pago, um padrão dife-
renciado de vida, um novo
cântico e  uma genuína sub-
missão a Deus que tem colo-
cado o mundo para fora de
nossas igrejas ou estamos
iguais a ele, ou pior, queren-
do arremedá-lo?

Se não faz nenhum senti-

do tais indagações, gostaria
de perguntar-lhe: a sua igreja
tem transtornado a sua vizi-
nhança, impactado a socieda-
de, tem dado o ar da graça,
tem brilhado? Que bom seria
se devido à relevância dos
acontecimentos os noticiários
não tivessem como ignorar,
não tivessem como deixar de
anunciar aqui e ali os impac-
tos de certos argumentos e
procedimentos da igreja. E
sendo que há de chegar o dia
em que por se multiplicar a ini-
qüidade o amor de quase to-
dos se esfriará, que isto não
seja com a nossa ajuda. “Por-
tanto, assim diz o SENHOR:
Se tu voltares, então, te trarei,
e estarás diante da minha
face; e, se apartares o precio-
so do vil, serás como a minha
boca; tornem-se eles para ti,
mas não voltes tu para eles.”
Jeremias 15:19

Pr. José Soares Filho
Igreja Batista Bereiana
Jaraguá do Sul – SC

josefilhosoares@bol.com.br

�... Estes Que Têm Transtornado o
Mundo Chegaram Também Aqui.�

Atos 17:6.

Tempo para Implantar Igrejas

XXI, as lições do missionário,
pastor e teólogo Paulo de
Tarso,  são imprescindíveis
para um bom desempenho
ministerial. O que precisamos
assentar em nossos cora-
ções é a convicção que inva-
dia o coração de Paulo  de que
implantar novas igrejas é o
modo completo de cumprir o
desafio da grande comissão.

Nossa inspiração e orien-
tação serão geradoras das
nossas convicções. Se acre-
ditarmos que é impossível
resgatar um ministério nas
mesmas bases do ministério
de Paulo , estaremos fadados
ao fracasso. Mas se crermos
como ele, que tudo é possível
naquele que nos fortalece nós
avançaremos.

O alicerce básico sob o
qual se desenvolveu o minis-
tério missionário de Paulo de
Tarso  é muito claro e pode ser
visto em tres áreas distintas.

PRIMEIRA: EDIFICAR A
IGREJA DE CRISTO

O chamado de cada pas-
tor ou missionário é essenci-
almente para edificar a Igreja
de Jesus Cristo. A promessa
do próprio Cristo antes do ini-
cio da Igreja era que Ele mes-
mo edificaria a Sua Igreja e
as portas do Inferno não seri-

mais complexos que servem
para embelezar a obra de Cris-
to. Mas a preocupação bási-
ca do missionário Paulo de
Tarso  era com o alicerce des-
sa construção. Esse alicerce
era a pregação das Boas No-
vas. O fundamento da Igreja é
o Evangelho de Cristo (I Co
3:10-12; Ef 2:20). Todo esfor-
ço de Paulo  era canalizado
para a salvação de alguns (I
Co 9:20-23). Por mais que os
seus métodos variassem
para suprir necessidades lo-
cais, o conteúdo permanecia
intocável, pois ele sabia que
a fé salvadora vem pelo ouvir
da Palavra de Deus.

TERCEIRA: EDIFICAR
COM URGÊNCIA

O motivo da urgência, da
pressa, era devido ao aspec-
to escatológico que aquele
missionário pioneiro tinha
deste mundo que existe den-
tro de limites dispensacionais
com começo, meio e fim.
Paulo  se preocupava com o
fim. A leitura das suas epísto-
las, por mais superficiais que
seja, conduz-nos às convic-
ções escatológicas que ele
possuía. Para ele o começo
já prenunciava o fim, por isso
a urgência em edificar (I Co
10:11; Gl. 4:4; Ef 1:10). O sen-

A Igreja e seu
pastor: Cuidado!



O autor é pastor em São José dos Campos-SP,*
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No dia 28 de abril a
Igreja Batista Boas

Novas em Sales Oliveira SP,
convocou um Concíl io de
Pastores para examinação e
ordenação pastoral do irmão
Márcio Barroso Santos Trin-
dade (33) que está na lide-
rança do trabalho desde o
mês de dezembro de 2006.

Atendendo ao convite, o
Concílio foi formado pelos
pastores: João Camargo de
Vasconcelos Filho da Igreja
Batista Bíblica de Barretos
SP, Pr Esteliano de Morais
Sousa da Igreja Batista Cen-
tral de Barretos SP, Jader
Saraiva Machado Neto da
Primeira Igreja Batista de
São Sebastião do Paraíso
MG, Paulo César Lopes e
Carlos Alberto Moraes da
Igreja Batista Independente
em Orlândia SP, Almir Nunes
da Igreja Bat istas do
Calvário em Batatais SP, Pr
Sidnei dos Santos Lima da
Igreja Batista Boa Vista em
Orlândia SP, Mário Donizete
Baio do Templo Batista de
Cajuru SP e José Ênio Darini
da Igreja Batista Independen-
te de Altinópolis SP. Além
destes pastores, outras igre-
jas foram representadas pe-
los seus obreiros ainda não
ordenados: Aluísio da Silva
Frazão da Igreja Batista do
Calvário em Morro Agudo SP,
José Carlos dos Santos da

Duas conferências realizadas consecutivamente no
Templo Batista Maranata em Londrina PR nos dias

13 a 15 de abril e no Templo Batista Maranata em Goiânia
GO nos dias 27 a 29 do mesmo mês alcançaram 344 visi-
tantes de primeira vez, sendo 104 em Londrina e 240 em
Goiânia. Destas, dezenas tomaram a decisão de entregar
suas vidas a Cristo.

O TBM de Londrina, sob a liderança do Pr. Manoel A. de
Souza e auxiliado pelo Pr. Daniel D. Johnson e pelo assis-
tente pastoral Éverton de Castro, que aguarda sua ordena-
ção para novembro deste ano, tem uma freqüência média
de 100 pessoas nos cultos de domingo à noite. O trabalho
ainda é novo, tendo sido iniciado pelo  missionário Rômulo
Weden Ribeiro em maio de 2004 .

O TBM de Goiânia, fundado no dia 2 de novembro de
1993 pelo Pr Rômulo Weden Ribeiro tem na equipe mais
tres pastores além dele: Silval de Souza, Luizmar Peixoto de
Souza e Carlos Johnson.

O preletor nas duas conferências foi o pastor norte-ame-
ricano, Dr. Roger Peterson que pregou suas mensagens
sob o tema “O Apocalipse Final”  mostrando o plano de Deus
para esses dias finais envolvendo a Igreja, Israel, Rússia,
Irã e Iraque, países que estão em evidência no quadro
escatológico.

Você gosta de comer farinha de trigo? Ou açúcar puro?
Ou ovo cru? Mas, quem não gosta de comer um bolo

feito com a mistura desses ingredientes? Quando pensa-
mos na igreja, descobrimos que ela é exatamente assim. Cada
membro individualmente é meio indigesto, mas, todos juntos,
unidos e bem misturados tornam-se um belo corpo em Cristo.

A grande mensagem de 1 Coríntios fala de uma igreja unida
em Cristo que avança em meios às suas diversidades. No capí-
tulo 12, o apóstolo Paulo trata a manifestação do Espírito Santo
na condução de uma igreja espiritual, e no parágrafo dos versos
12 a 27, ele enfatiza a necessidade de unidade diante das diver-
sas características encontradas no Corpo. Veremos que:

Uma igreja direcionada pelo Espírito de Deus VIVE EM
UNIDADE (vv. 12-13) . O corpo humano é usado como uma
metáfora que explica melhor esta verdade espiritual. As par-
tes múltiplas do corpo – tão diferentes em natureza e propó-
sito – funcionam como uma unidade. A origem desse corpo
é vista pelo batismo (13). Em Pentecostes, os discípulos
foram cheios do Espírito Santo mais de uma vez, mas neste
ponto particular da história ocorre uma coisa fora do comum.
Todos os salvos foram batizados no Espírito, resultando “um
corpo” formado, que é a Igreja.

O batismo com o Espírito Santo é uma experiência inicial
vivenciada por todos os cristãos (Rm 8.9; Ef 1.13). Não há a
mínima possibilidade bíblica de alguém ser salva sem ser ba-
tizado ou habitado pelo Espírito de Deus. Junto a isto, entende-
mos que a experiência com o Espírito Santo é o fator unificador
da Igreja de Cristo. A unidade da igreja repousa no fato de que
todos os cristãos sem exceção, foram batizados em um mes-
mo Espírito, passando a integrar o mesmo corpo de Cristo.

Uma igreja direcionada pelo Espírito de Deus DESFRUTA
DA DIVERSIDADE (vv. 14-20) . A diversidade não é um atributo
acidental do corpo, antes faz parte de sua própria essência.
Nenhum membro deve equiparar-se ao corpo, porque são
necessários muitos membros para formar um corpo. Prova-
velmente há uma correção do apóstolo àqueles que indaga-
vam ser superiores devido às suas habilidades. Mas nos é
afirmado que Deus é quem une as diversas partes do Corpo.

Portanto, não há uma escala de valores entre os cristãos que
possuem este ou aquele dom, este ou aquele ministério. Os
dons e ministérios exercidos na obra de Deus não servem como
plataforma para auto-promoção, muito menos para rebaixar al-
guém. A implicação que se chega é que toda tentativa de dar
uniformidade ao corpo de Cristo é uma tentativa de homicídio.
Pois, nenhum corpo sobrevive sem diversidade. “O contexto da
espiritualidade cristã é o corpo de Cristo, porque é exatamente aí
que se manifesta a multiforme riqueza de Deus”(E.R.K.).

Uma igreja direcionada pelo Espírito de Deus DESPERTA À
UTILIDADE (vv.21-27) . Ninguém que pensa ser
“talentosíssimo”deve pensar ser auto-suficiente; e ninguém que
seja “talentosínho” deve pensar ser desnecessário! Na igreja,
nenhum membro do corpo é prescindível. Cada um faz parte de
um todo. E esse todo só funciona direito quando todos funcionam

A mutualidade no corpo é a melhor beleza que uma igreja
pode preservar. . Quando uma igreja não tem crentes úteis, ela
está fadada a viver enferma, sem crescer e cumprir com sua
missão. A utilidade no corpo é indispensável ao crescimento
da igreja (Ef 4.11-16), mas quando um fica esperando pelo
outro, ou então, um fica culpando a ineficiência do outro, há um
esfriamento e desinteresse natural pela igreja de Jesus.

Concluindo, amados, vemos que há muitos cristãos com
o seguinte lema: “Cristo sim, igreja não!”. Mas  a análise
desse trecho nos faz meditar numa igreja como uma comu-
nidade de cristãos que não apenas estão unidos em Cristo,
mas também uns com os outros, no intuito de serviço mútuo
para que a proclamação do nome de Jesus seja eficaz.

O compromisso que cada cristão deve assumir com Deus
e com sua igreja é de servir ao próximo com alegria, vivendo
em unidade; desfrutando da diversidade; e sendo desperta-
dos à utilidade. Pois, esta é uma manifestação do Espírito
que une a diversidade de uma igreja.

Ordenação Pastoral
Igreja Batista Regular de
Cubatão SP, José Carlos
dos Santos da Igreja Batista
Regular de Cubatão-SP,
Cleuson Silvério Rodrigues
da Igreja Batista Regular de
São Simão SP e Dorian
Anderson Soutto da Igreja
Bat ista Ebenézer de
Barretos SP.

O Moderador do Concílio
foi  o Pr Carlos Alberto
Moraes, secretariado pelo Pr
Paulo César Lopes, ambos
da Igreja Batista Independen-
te de Orlândia SP. Durante o
exame, alguns membros da
igreja local juntamente com
parentes do candidato esta-
vam presentes.

Depois de examinar o
candidato das 14h45 às
18h50, o Concílio aprovou-o
por unanimidade, proceden-
do à ordenação no culto da
noite que teve início às
19h30. O pregador convida-
do para a ocasião foi o Pr
Jader Saraiva Machado Neto
da Primeira Igreja Batista de
São Sebastião do Paraíso
MG.

Pr Márcio é casado com
Vânia Fidelis da Silva Trinda-
de e tem duas filhas gême-
as, Naara e Maressa. For-
mou-se pelo Instituto Bíblico
Maranata de Marilândia do
Sul PR e fez o seu estágio
na Igreja Batista Regular de
Cubatão SP.

Pr. Márcio e a esposa Vânia.

Imposição das mãos

344 Pessoas Alcançadas

A Manifestação do
Espírito Une a

Diversidade de Uma Igreja
(Uma reflexão em 1 Coríntios)

Equipe pastoral - Goiania - GO

Equipe pastoral - Londrina - PR
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Ex-padre católico romano, pastor em Fortaleza-CE

O mês de maio sempre teve uma característica es-
pecial por ser o mês das mães. As cidades, as

lojas, as residências se engalanam, cujo alvo é a home-
nagem às mães – as nossas mães, vivas ou já falecidas.

Mas este ano, algo estranho e extraordinário, de forma
atípica, mudará a rotina deste mês, mormente logo no seu
início: é a chegada do alemão Joseph Ratzinger, o qual 
se acha hoje assentado no suposto “trono de Pedro”, mo-
narca do Vaticano – o menor e um dos mais ricos paises
do mundo, o qual detém mais de 40% de toda a riqueza
do Ocidente, às custas de pilhagens, guerras, revoluções
e, sobretudo, das invencionices apregoadas ao longo de
17 séculos, ao seu mais de um bilhão de fiéis católicos
iludidos do mundo inteiro.

Mais de oito milhões de reais já foram destinados só
pelo Governo Federal para serem gastos no aparato fes-
tivo ao chefe do Estado do Vaticano e líder máximo da
assim-chamada “Igreja Católica Romana”, a qual nada
tem de “apostólica”.

O Papa Bento XVI vem ao Brasil com um único objetivo:
tentar deter a revoada de católicos decepcionados que a
cada ano procuram refúgio e novas esperanças nas igre-
jas evangélicas, sejam elas tradicionais, pentecostais ou
neopentecostais, espalhadas até o mais longínquo ponto
do imenso território brasileiro.

O Papa Ratzinger vem exatamente em datas que se
avizinham das mentirosas e fantasiosas “aparições de
Fátima”, com alvo determinado, no intuito de incentivar
mais ainda a adoração a “Mãe-Divina”, a “rainha dos céus”,
a qual foi substituída por Maria, a Bendita Mãe de Jesus,
de forma sacrílega desde o inicio do século IV. Isto é fato
histórico incontestável!

Mais ainda: Ratzinger vem “canonizar” mais um ídolo,
na figura de Frei Galvão, o suposto ‘milagreiro’ das ‘pílu-
las de papel’. Vem para receber veneração como ‘vigário
de Cristo’, assim como para receber acomodações alta-
mente luxuosas e privilegiadas, devidamente delineadas
e exigidas pela sua coorte de asseclas parasitas, para
sugar mais e mais ainda os cofres públicos de um país já
tão cheio de problemas sociais, mergulhado  numa guer-
ra sangrenta urbana promovida pelos poderosos do tráfi-
co de drogas.

Esperamos que a data da “elevação aos altares” de
mais este ídolo herético não tenhamos mais um feriado
‘religioso’ nacional para o atraso econômico da nossa
querida nação brasileira.   

Interessante é que o suposto ‘vigário de Cristo’ vem
com toda pompa de rei ,  hospedando-se de forma
diametralmente oposta a Jesus de Nazaré, o qual não
tinha onde reclinar nem mesmo a Sua própria cabeça!
Quanto contraste! E os católicos romanos o adorarão como
um deus! Beijando suas mãos e, se possível, até mesmo
os seus pés! É ver para crer!

O Vaticano é um monumento à idolatria, a blasfêmia e
a mais desavergonhada rebelião contra a revelação divi-
na. Colocar deuses no lugar do Deus Todo-Poderoso é
abominação aos Seus olhos, e desrespeito à Sua Pala-
vra (Êxodo 20.3-5).

A Igreja de Roma há mais de 17 séculos vem pregan-
do a mentira e o engano, o “outro evangelho” (Gálatas
1.6), na linguagem do apóstolo Paulo. E a Palavra de Deus
é clara: “Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que
se prostituem, e os homicidas, e os idolatras, e qualquer
que ame e comete a mentira” (Ap. 22.15). (E o próprio
Deus, através do profeta Isaias afirma: “Eu sou o Senhor,
este é o meu nome; a minha glória, pois, a outrem não
darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas” Isaias
42.8).

O papa adora e manda e incentiva aos seus fiéis iludi-
dos a adorarem imagens abomináveis aos olhos de Deus,
ídolos criados por ele mesmo, como no caso especifico
do tal do Frei Galvão, mas a Palavra de Deus diz clara-
mente: “não quero que vos torneis associados aos demô-
nios”. (I Coríntios 10.20). Culto a imagens é “associação
aos demônios”, não nos esqueçamos disso, jamais!

O Brasil está mergulhado neste caos de tantos proble-
mas sociais, de guerras urbanas, por não ter como Deus,
o Senhor dos Exércitos, mas tem como seu “deus” uma
“deusa” pagã, criada pela invencionice popular que ‘apa-
receu’ – ‘senhora aparecida’ no Rio Paraíba, jogada que
foi de propósito para fins escusos! Precisamos conhecer
bem mais de perto a estória fantasiosa, o embuste da
‘aparecida’ – padroeira do Brasil... Tomaremos um sus-
to!...  E ficaremos envergonhados cada vez mais!...

Oremos para que um dia não muito distante possa-
mos unir a nossa voz com a do Salmista: “Bem-aventu-
rada e a nação cujo Deus e o Senhor, e o povo que Ele
escolheu para sua herança” (Salmo 33,12). Que assim
seja!

SENHORAS
O XI Encontro de Senhoras Batistas Fundamentalistas da

região Nordeste do Estado de São Paulo, que aconteceu no
dia 21 de abril último, reuniu 280 mulheres de 16 igrejas . As
palestras foram ministradas no templo da Igreja Batista Inde-
pendente em Batatais SP e o almoço no Salão do Rotary Clu-
be. O próximo encontro deverá acontecer em Ribeirão Preto
sob os cuidados da Segunda Igreja Batista Independente.

JOVENS

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

O Papa Ratzinger
no Brasil

No dia 21 de abril pró-
ximo passado, a Primeira
Igreja Batista de São Se-
bastião do Paraíso - MG
realizou um Encontro de
Jovens com a participação
das igrejas de Morro Agu-
do, Sales Oliveira,
Batatais (Calvário),

Orlândia (Centro e Boa Vista) e Cajuru, além de São Sebastião
do Paraíso - MG. O tema foi “Lidando com a sexualidade”  e o
preletor foi o Pr Paulo César Lopes, da IBI de Orlândia SP.
Durante o encontro foi lançado o desafio para a criação do
UniJovem  (nome provisório) para promover eventos para os
jovens da região. O próximo encontro será em Sales Oliveira-
SP em data a ser definida.

ISRAEL
O Pr Joaquim Teixeira, missionário de Amigos de Sião  está

nos EUA com sua esposa. No mês de junho suas filhas, que
estão no Brasil, juntar-se-ão a eles e de lá irão para Israel. O
sustento da família Teixeira está em cerca de 30% do neces-
sário. O principal motivo para intercessões, além do sustento
é o visto para entrar em Israel de modo definitivo.

NOVO SITE
O missionário da AMI em Castanhal, Pr Inácio Neves Cere-

ja já tem um site para divulgação do seu trabalho. Para conhe-
cer, acesse: www.ibic-pa.com.br  Em breve estará no ar a
Rádio On-Line IBIC.

REUNIÕES DA JUBBESP
A JUBBESP-Junta Batista Bíblica do Estado de São Paulo

sob a presidência do Pr Roberto C. Brito, reuniu-se nos dias:
05/05 na IBB de Cidade Náutica, São Vicente SP. As próximas
reuniões serão: O7/07 na IBB de Jacareí SP; 01/09 na IBB em
Aparecida de São Manuel SP; 10/11 na PIBB em Hortolândia SP,
ocasião em que será realizada a Assembléia da JUBBESP . Dias
21 a 25 de janeiro de 2008 acontecerá o Retiro de Pastores.

HINÁRIO
O Hinário Batista, com hinos do Cantor Cristão revisados

pelo Pr Gerson Rocha  está em fase de acabamento para im-
pressão. Vinte e seis hinos do C.C. foram substituídos. Duas
novidades: Alguns hinos tiveram a tonalidade abaixada e o
índice será por tema.

MUDANÇAS
O Pr Steven Trask reassumiu a liderança da IBB em Pe-

dreira SP devido à saída do Pr Hevaldo que estará dedicando-
se ao ministério em um orfanato. Pr Steven foi o fundador da
igreja em Pedreira. O trabalho em Hortolândia SP, está sob a
liderança do Pr Cláudio da Cruz que já atuava como pastor
auxiliar.

KARIRI-XOCO

O missionário Bonfilio
Rodrigues de Souza com a
esposa Rosângela e os fi-
lhos, Júnior, Misael e Isaac,
membros da Igreja Batista
Independente em Cristo Rei,
Várzea Grande MT, desde
1994 estão saindo para o
campo missionário através
da MNTB. O alvo é alcançar o povo Kariri-Xoco que vive em uma
aldeia de aproximadamente 370 casas com 1450 pessoas no
município de Porto Real do Colégio, Alagoas . A viagem deverá
acontecer no mês de agosto. Nos meses de maio a junho esta-
rão visitando igrejas no interior de São Paulo. Para contactos, e-
mail: bonfilios.a@ibest.com.br , telefone (65) 8125-4263 ou para
recados (65) 3685-0880.

REVISTA PARA EBD
O Pr João Carlos Stéfano, que está colaborando com o Pr

João Amador na PIBB em Jardim Miriam, comunica que a nova
revista com estudos para a EBD  está em fase de acabamento
e em breve será divulgada para as igrejas.

ANIVERSÁRIO
A Igreja Batista Nova Vida em São Paulo, comemorando

aniversário realizou uma série de conferências nos dias 30 de
março a 1° de abril, ocasião em que foi inaugurado o novo
templo. Os pregadores foram os pastores: Marcos A. Silva, da
IB Emanuel em São Paulo SP, Pr João Caetano da IB Nova
Vida de Barueri e Wagner de Barros da Segunda IBI de Ribei-
rão Preto SP.

FÁTIMA DO SUL MS
O Diretor de Missões da AMI, Pr Carlos A Moraes participa-

rá como pregador das comemorações do quinto ano  do mis-
sionário Pr Geraldo M. Pupin na cidade de Fátima do Sul MS. O
evento terá lugar nos dias 19 e 20 de maio.

CIRURGIA
O Pr João Tenório Moura, de Garanhuns PE, passou por

uma delicada cirurgia (prostatectomia) e agora, sob o peso
dos seus 74 anos de idade, está plenamente recuperado  e
disposto a continuar servindo na obra do Senhor.

RETIRO E BATISMO

O Pr Geovan Bezer-
ra dos Santos, missio-
nário da CBBN em Re-
canto das Emas DF,  re-
alizou o batismo de tres
novos irmãos (foto) du-
rante um retiro realiza-
do em Brasília que con-
tou com a participação

de 150 pessoas sendo 30 visitantes não crentes. Participa-
ram do evento irmãos da Bahia, Minas Gerais e São Paulo. O
pregador foi o jovem Alberto Silva, filho do Pr. Domiciano Gon-
çalves da Silva do TBB em Vila das Mercês, São Paulo SP.

TIMOR LESTE
O missionário Lourinaldo Araújo  está em viagem de son-

dagem no Timor Leste. Em breve publicaremos matéria com-
pleta da sua viagem e as definições sobre sua ida para aquele
campo onde deverá implantar uma Igreja Batista
Fundamentalista.

MISSÕES
O Templo Batista em

Vila São José em São
Paulo SP sob a lideran-
ça do Pr Ricardo Mar-
ques Brito  realizou suas
c o n f e r ê n c i a s
missionárias para reno-
vação da Promessa de
Fé. O pregador foi o Pr
Alexandre B. Dutra, mis-
sionário aos judeus
através de Amigos de
Sião e AMI. As conferências aconteceram nos dias 20 a 28 de
abril. No dia 25 de março a igreja realizou o batismo de quatro
novas irmãs: Lindalva, Kátia, Fernanda e Rita (foto).

ORGANIZAÇÃO
Em janeiro de 2007 o mis-

sionário Pr Alex Junqueira or-
ganizou a Igreja Batista em
Campina Grande PB  realizan-
do uma série de conferenci-
as que teve como pregador o
Pr Luis Malta da “igreja mãe”
em São Paulo SP. O trabalho
avança através do discipulado e já são cerca de 60 pessoas
envolvidas na visão. Um novo grupo está sendo preparado
para o batismo. No final de abril a igreja ampliou sua visão
adotando seu segundo missionário e vai iniciar um trabalho
na zona rural.

BATISMO
No dia 7 de abril a Igreja Bíblica de Pedra Branca CE sob a

liderança do Pr Manoel de Deus (no centro da foto), realizou o
batismo de onze novos irmãos (foto).
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A viúva de Zarefate sofria a miséria provocada pela seca
predita pelo profeta Elias e que assolava a terra de Isra-

el. O Senhor enviou o homem de Deus àquela terra de Sidon e
providenciou seu sustento através do milagre realizado naquela
casa suprindo de farinha e azeite aquela mulher e seu filho du-
rante todo o período da seca.. Mas o jovem cai doente e morre e
ela questiona o profeta como a dizer: “É assim que me pagas a
hospedagem”?

“Elias roga ao Senhor que devolva a vida ao garoto e o profe-
ta o devolve à mãe com a expressão: Vê aí, teu filho vive.”

Fico pensando no desespero daquela mãe, viúva, vendo o
único filho morto e trago à memória a minha própria mãe e as
muitas vezes em que velou seus filhos.

Ana casou-se bem jovem com o garboso Antonio e logo o 1º
filho nasce. Alberto Leonel era um garoto inteligente e esperto,
mas aos sete anos apresenta uma deficiência coronária e o mé-
dico amigo comunica o casal que ele não viveria muito tempo.
Ainda sob o impacto dessa notícia minha mãe engravida de gême-
os e procura superar a dor de saber o fim predito ao filho
primogênito, mas aos sete meses de gestação perde as crianças
num aborto espontâneo.

Aos 13 anos Bertinho tem mais uma crise e morre.  Pouco
tempo depois nasce Luis Antonio. Devido a complicações no par-
to ele sofre traumatismo craniano e vive paralítico, por 26 anos,
graças aos cuidados e carinho de meus pais numa época em que
a medicina pouco podia fazer para amenizar aquele sofrimento.

Oito anos depois do nascimento de Luis Antonio eu nasci e
dois anos depois meu irmão Álvaro completou nossa família.

Embora descrentes àquela época, meus pais eram de uma
dedicação que só as pessoas que amam verdadeiramente podem
mostrar.

Em 1963 conhecemos o Senhor Jesus como Salvador atra-
vés do ministério do Pastor Jaime Rose.

Minha mãe, crente fiel, hospitaleira, apesar de todo trabalho
que a doença de meu irmão requeria, nunca perdia um culto, uma
reunião de oração e depois que o Senhor Deus levou o Luis
Antonio ela passou a dedicar ainda mais tempo à obra do Senhor.
Fazia visitas , orava, participava das reuniões de estudos bíbli-
cos e era uma das cozinheiras do Acampamento de carnaval.
Aos domingos enquanto íamos para o culto que realizávamos na
Cadeia Local logo após a Escola Bíblica Dominical, ela preparava
com amor o risoto especial para entregar prontinho para o pastor
e família que chegavam em casa muito tarde para começar a
preparar a alimentação para os filhos.

Ela amava cozinhar. Sempre que um missionário ou pastor
passava por Batatais, ela fazia questão de preparar o almoço do
domingo para nosso pastor e os visitantes.

Lembro-me quando chegava da escola no tempo de estudan-
te e depois como professora ela estava lá à beira do fogão, a
princípio de lenha e aos poucos, timidamente foi se acostumando
com a comodidade do fogão a gás.

Sua cozinha era seu SPA, sua academia. Era lá que ela fazia
suas atividades físicas, cozinhando , passando roupa, assoprando
as cinzas de um velho ferro de passar para manter nossas rou-
pas quebrando de tão bem passadas, inundando a casa com o
aroma gostoso da comida caseira, o famoso risoto e o não menos
gostoso doce de leite que até hoje ninguém conseguiu fazer igual.

Era ali que ela orava e cantava. Ali ela nos viu crescer, bater
asas e voar. Ali ela derramou muitas lágrimas quando meu irmão,
após ter sido aprovado no Concurso do Banco do Estado de São
Paulo foi para Santo André trabalhar. Mas ali também ela se ale-
grou com a notícia de que ele se matriculara no Seminário Batista
Regular e em poucos anos se tornaria o, pastor da Igreja Batista
Independente de Orlândia. Ali também ela recebeu a notícia de
que sua filha se casaria com o pastor Dosoaldo e que teria seu
ministério em Altinópolis.  Ali ela se esmerava no tempero a cada
semana quando seus filhos, nora, genro e netos saíam da Escola
Dominical e corriam para Batatais para saborear o delicioso almo-
ço de domingo em sua casa.

Ali ela nos viu crescer, chorou com nossas decepções, vi-
brou com nossas vitórias e se alegrou conosco. Nós não tínha-
mos que tentar adivinhar onde ela estava, nem tentar encontrá-la
através do celular, nem buscá-la na casa de amigas ou procurá-
la nas academias. .Nem precisávamos competir pela atenção dela
com o computador, a T.V. ou as infinitas atividades da mulher de
negócios moderna. Ela estava sempre ali.

Hoje ela já não está mais. Graduou-se, foi para o céu e que
saudades eu sinto daquela mulher na frente do fogão. E parafra-
seando o saudoso poeta cristão Gióia Júnior. - “Não há mais hoje
o beijo quente, o aconchego – um triste silêncio inunda esta cozi-
nha – pela ausência daquela mulher cuja mão abraçava o fundo
da panela em frente do fogão”.

Como eu gostaria de dizer a ela hoje, como o profeta à viúva:
“Mãe, teus filhos vivem.” Vivem no caminho do Senhor. Vivem
para a obra do Senhor. Não são perfeitos, mas seguem os teus
passos. Amam a Casa de Deus, amam os filhos de Deus, amam
missões e os missionários. Teus filhos vivem graças à tua vida de
dedicação e fidelidade a Deus.

Até aquele dia, mãe, quando viver.

Após a segunda guer-
ra mundial, na déca-

da de 1950, o Japão era um
país de misér ia e todo
destruído. Devido à dificulda-
de de sobrevivência, meus
pais resolveram vir para o
Brasil tentar uma nova vida,
como muitos outros imigran-
tes japoneses. No dia 29 de
agosto de 1954 desembar-
camos no porto de Belém no
Pará. A partir daí, nossa vida
foi de muita luta, pobreza e
toda espécie de necessida-
des. Muitas vezes não tínha-
mos o que comer nem onde
dormir.

Meus pais sofreram mui-
to com a mudança de ali-
mentação, clima causticante
da Amazônia e mata fecha-
da, língua e costumes dife-
rentes. Contraímos várias
vezes a malária.

No Japão meu pai sem-
pre trabalhou em serviço
leve. Formado em adminis-
tração, não tinha o costume
de trabalhar em serviço pe-
sado como agricultor, princi-

Dicas de LeituraDicas de LeituraDicas de LeituraDicas de LeituraDicas de Leitura

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

palmente na Amazônia onde
é necessário derrubar árvo-
res e limpar o terreno para
plantio. Ele ficou com a saú-
de fragilizada, após contrair
malária e depois bronquite
asmática. Tudo complicou e
veio a falecer no dia 23/07/
1971 com apenas 46 anos,
deixando filhos pequenos e
a caçula recém nascida.

A mamãe com onze fi-
lhos, viúva criou-nos a todos
com muita luta, esforço e
trabalho conduzindo-nos
com sucesso e determina-
ção.  Acordando de madru-
gada todos os dias e cami-
nhando para o mercado cen-
tral, onde tinha um ponto de
venda. Não foi fácil para ela
exercer o papel de mãe e pai
ao mesmo tempo. Quando
via seus filhos ameaçados
de alguma forma, ela arre-
gaçava as mangas e ia à
luta. Tornou-se a provedora
do sustento da família.

Ainda hoje com 76 anos
trabalha, com muita dificul-
dade, idade avançada e saú-

de debilitada devido a um
derrame que sofreu compro-
metendo o lado esquerdo do
seu corpo. Mesmo assim
continua fazendo a mesma
coisa no pequeno terreno de
sua filha próximo à cidade.
Continua plantando verdu-
ras, colhendo e levando para
a feira.

Sabe mamãe, eu sinto
saudades de tudo na vida. O
que vem da senhora sempre
será boa recordação. A nos-
sa infância, apesar de todas
as lutas, foi uma época vito-
riosa. Lembro-me daquelas
ocasiões em que não havia
o que comer e a senhora
improvisava juntando verdu-
ra com toucinho de porco e
nós comíamos aqueles pra-
tos criativos e deliciosos.
Receitas que a senhora
mesmo inventava.

Onze filhos, sendo seis
meninos e cinco meninas.
Todos travessos, aqueles
inocentes que corriam o tem-
po todo vestidos com roupas
maltrapilhas. Um dos onze

filhos é o que escreve estas
linhas em sua homenagem,
representando todos os de-
mais. A minha oração e es-
perança, mamãe, é que um
dia a senhora entregue sua
vida a Cristo.

Quero terminar este tes-
temunho e homenagem fa-
zendo um apelo aos filhos
cujas mães são crentes:
Ame a sua mãe de todo o
seu coração. Ela tem um va-
lor inestimável. Faça tudo
por ela em vida, pois foi ela
que te deu a vida e cuidou de
você quando sua dependên-
cia era total.

A Bíbl ia nos ensina a
honrar a nossa mãe (Ex
20:12; Dt 5:16). Ensina-nos
a aprendermos suas lições
(Pv 1:8; 6:20). Exorta-nos a
cuidar delas, principalmen-
te na velhice (Pv 23:22) e não
afugentá-la de nossa casa
(Pv 19:26).

Shiro Kawakami
PIBB em Cidade

 Ademar São Paulo-SP

Testemunho de um filho
Homenagem ao Dia das Mães

O ministério PEPE esteve realizando uma nova etapa
de apoio na igreja em Indaiatuba SP, região de Cam-

pinas. Depois do trabalho, duas equipes menores foram à
cidade para apoiar no discipulado dos novos convertidos.

O trabalho de recrutamento da nova equipe que atuará
em Itapecerica da Serra em julho de 2007 já está a pleno
vapor.

O Pr Timóteo Moody idealizador do PEPE planeja montar
bases do ministério nas cinco regiões do Brasil nos próxi-
mos tres anos.

Em médio prazo está sendo planejado um trabalho em
Cabo Verde que deverá ser apresentado na reunião da
SAIBRES em 2008. Outro trabalho deverá ser realizado em
parceria com a Missão Novas Tribos do Brasil.

Visite o site do PEPE e conheça mais: www.pepe.org.br

PEPE

“E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa ,
e o deu á sua mãe , e disse Elias : Vês aí, teu filho vive.”

I Reis 17:23

Mãe, Teu Filho Vive

POR QUE ACREDITAR
NA BÍBLIA?

John Blanchard
Editora Fiel

www.editorafiel.com.br
A Bíblia é o livro mais

respeitado no mundo e,
também, o mais insultado.

Milhões de pessoas em
todo mundo buscam

direção e inspiração em
sua leitura.

EDUCAÇÃO E JUSTIÇA
NA AMÉRICA LATINA.

Alexandre Brasil (Org)
ABU Editora

www.abub.org.br/editora
Este livro é a compilação de

palestras proferidas em
São Paulo no encontro de

pesquisadores e educado-
res cristãos. Está escrito

em português e espanhol.

BARCO DO AMOR OU
CANOA FURADA?
Editora Maranata
Caixa Postal 74

37.270-000
Campo Belo MG
A maioria dos jovens espe-
rando flutuar no barco do
amor está afundando numa
canoa furada. Este l ivro
deve ser lido por jovens que
decidem e por adultos que
querem ajudar os jovens.

CONFISSÕES
SURPREENDENTES
DE UM EX-PADRE

José Barbosa
de Serra Neto

A D Santos Editora
www.adsantos.com.br

Neste livro, o autor dá o seu
testemunho de vida como

ex-padre católico convertido
a Cristo e aborda assuntos
polêmicos do catolicismo

onde viveu durante 22 anos.
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Missão é palavra a aquecer os corações
É anuncio do evangelho

Num mundo injustamente globalizado...
Missão é romper barreiras...

Abraçar o mundo
Ser e construir o humano

Que vive na realidade do sonho.
Missão...
É partir...

Ir ao encontro do irmão
Na força do Espírito Santo

Missão é testemunhar... servir...
Dialogar... anunciar...

É abrir horizontes de vida e esperança
Beber na fonte

Saciar a sede do andarilho
A procura de pão, saúde

Esperança, fé e amor.
Missão é ser e fazer

É ir ao encontro dos que estão perto
E dos que estão longe.
Missão é não cansar

Andar... cantar...
Sonhar o novo na vida do povo...

E ver que ainda é necessário
Encantar, ousar... e se preciso for chorar...

Missão é não perder o encanto
É gritar aos quatro ventos

Que as sementes do verbo
Estão a germinar...

Missão é para quem tem coragem...
Quem não tem medo de arriscar...

Disponibilidade...
Missão é despertar

Para o novo
Missão não tem fronteiras

Porque o mundo é nosso lar.

O  Inst i tuto
B a t i s t a
M i s -

sionário, fundado no
dia 4 de março de
1957 em São Paulo,
capi tal ,  comemora
em 2007 o seu jubi-
leu de ouro. São 50
anos treinando obrei-
ros para a seára do
Senhor.

O seu pr imeiro
nome foi Instituto Te-
ológico Batista Bíbli-
co e tinha suas ativi-
dades nas depen-
dências da Igreja
Cristã Batista Bíblica
de Cambuci São Pau-
lo SP.

Os fundadores fo-
ram os missionários
nor te -amer i canos ,
Dale Barton, presi-
dente,  e Wal lace
Williams, reitor. Além
deles, estes foram os
primeiros colabora-

O IX Congresso In-
ternacional sobre
a Palavra Proféti-

ca real izado pela missão
Chamada da Meia-Noite
acontecerá no período de 17

O Seminário Teológico Emaús , que deveria ter ini
ciado suas aulas em São José dos Campos SP
neste ano, acaba de fazer uma fusão com o Se-

minário Batista Fundamentalista no Grande ABC Paulista
com sede em São Bernardo do Campo.

A fusão já foi consumada e a mantenedora será a Mis-
são Batista Fundamentalista. Com a mudança, a escola
deverá denominar-se Seminário Batista Emaús .

Dentro dos planos, além do curso Médio, Licenciatura e
Bacharel em Teologia, será oferecido a Complementação
para o Bacharelado para alunos que já cursaram institutos
bíblicos.

a 20 de outubro em Águas
de Lindóia SP .

Esta será a primeira vez
que o evento será realizado
em Águas de Lindóia no Ho-
tel Monte Real Resort. As

inscrições já estão abertas
através dos endereços:
w w w. c h a m a d a . c o m . b r ,
0300-789-5152 ou Caixa
Postal 1688 - CEP 90.001-
970 Porto Alegre RS.

O tema deste ano é “O Po-
der da Profecia” e os preletores
já são nossos conhecidos:
Dave Hunt (EUA), Norberth Lieth
(Suíça), Reinhold Federolf e
Samuel F. M. Costa (Brasil).

Fusão EntrFusão EntrFusão EntrFusão EntrFusão Entre Dois Semináriose Dois Semináriose Dois Semináriose Dois Semináriose Dois Seminários

Outra novidade será a abertura de repúblicas (alojamen-
tos) para alunos vindos de outras localidades de qualquer
parte do Brasil. Deverá haver parceira entre o seminário e
os alunos para a hospedagem daqueles que estudarão à
noite no seminário e trabalharão durante o dia.

Para maiores informações: e-mail: seminar io-
batista@hotmail.com,  ou Rua Noel Nutels, 304 - Alvinópolis
CEP 09.891-090 São Bernardo do Campo SP.

O novo Diretor Acadêmico do Emaús é Paulo Henrique
Tavares  (na foto com a esposa Aline), formado pelo próprio
Emaús e fazendo o Mestrado no SEBARSP.

O que é o FPL . O
FPL (Ferramen
tas para Líderes)

foi concebido para treinar,
despertar a visão ministerial
e organizacional de toda a li-
derança cr istã brasi leira,
ajudando-os na
implementação de estratégi-
as organizacionais apropri-
adas, a fim de buscarem al-
ternativas para seus proble-
mas locais.

Ele fornece seis ferra-
mentas (Visionar, Planejar,
Organizar, Controlar, Edificar
Equipe e Liderar), a fim de
que cr istãos possam ser
efetivos, relativamente aos
seus chamados pessoais,
cumprindo o IDE de Jesus.

Ferramentas Para Líderes
As pessoas aprendem o va-
lor do trabalho em equipe;
aprendem a reconhecer e
respeitar o potencial dos de-
mais colegas, solucionando
conflitos; aprendem a impor-
tância de passar a tocha mi-
nisterial, para que suas or-
ganizações tenham perspec-
tivas para o futuro.

Ele é ministrado em 15
horas, que pode ser de se-
gunda a sexta, das 19:00 às
22:00h ou iniciando na quin-
ta ou mesmo na sexta, ter-
minando no domingo, de for-
ma intensiva. Neste último
caso precisamos acertar de-
talhes.

O curso é estritamente
bíblico, e ajuda líderes, fun-

cionários, membros de igre-
jas, ou etc., a terem vidas
com propósito, tanto em ní-
vel empresarial, eclesiásti-
co, como também em nível
familiar, para que glorifiquem
a Deus e sejam mais produ-
tivos.

 
O curso Ferramentas

para Líderes tem a seguinte
constituição:

Perfil do Líder:  É a nossa
parte introdutória sobre as-
pectos de caráter do líder, e
que é fundamental para que
possamos tratar de nosso
assunto, à luz das Escrituras.

Visionar:  Aqui  enfat i -
zamos a necessidade da
v isão,  tan to  na obra  de
Deus, bem como nas vidas
de organ izações,  se jam
elas quais forem. Também
enfatizamos que muitas or-
gan izações prec isam
aprender a reconhecer pes-
soas com esse pote-
ncial em seu meio, mas que
por serem ignoradas, aca-
bam por perder as bênçãos.

Gerenciamento Pessoal:
A necessidade de sabermos

usar o tempo de forma sá-
bia e equilibrada.

Organizar:  Fornece as
ferramentas que nos aju-
dam a colocar coisas e pes-
soas certas nos lugares cer-
tos, a fim de conseguirmos
eficiência e compromisso
das pessoas.

Planejar:  Aqui ensina-
mos um uma parte do Pla-
nejamento Estratégico, inte-
ligente e que pode ser apli-
cado por qualquer pessoa,
tanto na empresa, na igreja,
como no lar. Todos nós po-
demos aprender a planejar
e termos resultados surpre-
endentes.

Controlar:  Nesta parte
mostramos que não adianta
planejar, se nós não contro-
laremos o que escrevemos.
Isso é uma prova de nossa
sinceridade relativamente
ao que sonhamos. Damos
as ferramentas e perguntas
cruciais, para que qualquer
um possa avaliar o desem-
penho de sua organização,
lar, ou igreja.

dores e professores, Byron McCartney, Arnold Penick, Robert
Calton, John Col l ins, Claude Sidney McFaden, Ruth
McCartney, Wilma Barton, Jean Penick, Anita Williams e
Jecen Kruse.

A primeira turma teve 14 alunos entre eles o Pr Josué
Pereira Félix  (foto) que atualmente é o Pastor da Primeira
Igreja Batista Bíblica em Cidade Ademar, São Paulo, onde
funciona a escola.

Em 1971 aconteceu a mudança do nome da escola que
passou a denominar-se Instituto Batista Missionário . Nes-
tes 50 anos de história, o IBM já mudou de endereço e até
de nomes algumas vezes, mas formou dezenas de alunos
e a maioria serve ao Senhor da seára.

Pr Josué

Jubileu de Ouro

Missão no Mundo
Sem Fronteiras

(Autor não identificado)

Continua na página 3


