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Congresso
da AMI

Não apenas os israelenses são enganados, os
palest inos também ouvem sua parcela de

inverdades. Eles são usados apenas como meio para
se alcançar um alvo, pois são transformados em um
povo que nem existe. O nome “palestinos” deriva de
“filisteus”. Estes, porém, vieram originalmente de Creta
(Caftor), ocuparam partes da região e exterminaram seus
habitantes. Em Deuteronômio 2.23 lemos: “Também os
caftorins que saíram de Caftor destruíram os aveus, que
habitavam em vilas até Gaza, e habitaram no lugar deles”
(veja também Js 13.3; Gn 10.14; Jr 47.4; Am 9.7). Os
filisteus, por serem oriundos de Creta, nem eram árabes.

A palavra “Palestina” é simplesmente uma designa-
ção genérica para a terra de Israel, criada pelo impera-
dor romano Adriano. Adriano era um inimigo ferrenho de
Deus e dos judeus. No ano de 135 d.C. ele sufocou a
revolta dos judeus sob a liderança de Bar-Kochba. Seu
alvo era acabar definitivamente com a memória de Isra-
el e de Jerusalém. Com essa intenção, ele mudou o
nome de Jerusalém para “Aelia Capitolina”. À terra de
Israel ele deu o nome de seus inimigos mais ferrenhos,
os filisteus. Com toda a franqueza, Zuheir Mohsen, um
dos mais importantes representantes da OLP, admitiu
em 1977 o abuso praticado com o nome dos árabes
que vivem na “Palestina”: (continua na página 3)

De um lado, temos os que
afirmam servir para unir as

igrejas a f im de simplesmente
manter a comunhão entre seus
membros, a começar por seus lí-
deres. Aos seus olhos esta união
serve como um bálsamo, um des-
canso dos problemas, da agitação,
um renovar da presença do Senhor
no meio de sua igreja, uma lem-
brança de que não estamos sós.

Consequentemente a ênfase
recai sobre o alimento espiritual,
recebido através das mensagens,
dos estudos, do louvor e das ora-

O projeto Missão Possível 2
está sendo realizado atra-

vés de uma parceria entre o PEPE
- Por Ele e Para Ele e a UJUBRE -
União das Juventudes Batistas Re-
gulares.

O MP2 está alcançando a ci-
dade de Itapecerica da Serra - SP
no período de 7 a 22 de julho. Há
jovens part ic ipando do projeto
todo, de 7 a 22 e outros partici-
pando parcialmente no final de
semana ou em uma das duas
semanas.

Há um investimento de R$30,00
para os participantes de um fim de
semana, R$175,00 para uma se-

Leia mais na página 4

Comemorando o seu quinto
ano de atividades no Bra-

sil, o Ministério Rocha Eterna reali-
zará o III Congresso Nacional. O
evento terá lugar na cidade de Ri-
beirão Preto SP, sede da missão,
hospedado pela Igreja Batista In-
dependente.

Agende o período de 3 a 5 de
setembro e reserve o seu lugar.
Veja maiores informações na pági-
na 5.

Ministério
Rocha Eterna
5 anos:
2002-2007

Os Palestinos e Sua
Verdadeira Identidade

Missão Possível 2

Para que Serve Uma Associação de Igrejas?
Esta é uma pergunta que tem recebido

respostas diferentes. Algumas simples e outras
de difícil entendimento, menos pelo conteúdo,

mais pela lógica sofrível.

Novo Colunista

A partir da próxima edição do
Jornal de Apoio teremos

mais um colunista: Flávio Ezaledo
(foto), Pastor e Conselheiro Bíbli-
co da Igreja Batista da Fé em São
José dos Campos, Presidente da
ABCB - Associação Brasileira de
Conselheiros Bíblicos. Professor
de Hebraico, Grego e Exegese do
Antigo e Novo Testamento e
Aconselhamento Bíblico no Centro
de Estudos Teológicos do Vale do

mana e R$325,00 para as
duas semanas. Para parti-
cipar é necessário ter no
mínimo 16 anos, pertencer
a uma Igreja Batista e rece-
ber aprovação do pastor da
igreja.

O MP2 não é recreação.
Não é um acampamento. É
minis tér io .  Trata-se de
uma exper iência mis-
sionária de curto prazo. É

ções. Simplificando, diríamos que
a área principal seria a edificação.

De outro lado, temos os que afir-
mam servir para unir as igrejas a
fim de avançar na proclamação do
evangelho. Aos seus olhos esta
união serve para traçar e executar
projetos missionários, ou mesmo
acadêmicos. Consequentemente a
ênfase recai sobre estratégias
missionárias, formação de lideran-
ça, organização eclesiástica, entre
outras. Simplificando, diríamos que
a área principal seria a evange-
lização. (Continua na página 7.)

uma oportunidade para servir e
ser usado por Deus em trabalhos
práticos como evangelização de
crianças, jovens e adultos, pes-
quisa nas casas, EBF e diversas
outras atividades.

Não é exigido dos participantes
que tenham experiência anterior, pois
um dos objetivos do MP2 é treinar
aqueles que querem servir a Deus.
Houve um pequeno preparo anteci-
pado apenas para instruir os partici-
pantes sobre os procedimentos.

O responsável pelo MP2 é o Pr
Dwght Timothy Moody e você po-
dem obter maiores informações no
site www.pepe.org.br.

Paraíba – CETEVAP.
Pastor Flávio tem ministrado

cursos na área de aconselhamento
bíblico e a sua contribuição com o
Jornal de Apoio será de grande va-
lor para que nossos pastores ve-
jam a necessidade de melhor pre-
paro nesta área ministerial.

Vivemos dias difíceis e de confu-
são onde vemos pastores chegando
ao extremo de encaminhar suas ove-
lhas para psicólogos, psicanalistas
e outros profissionais. Falta a com-
preensão de que a Palavra de Deus
é suficiente para tratar das ovelhas
de Cristo no que diz respeito à alma.

Vamos ter, através desta nova
coluna, a oportunidade de discernir
entre o verdadeiro aconselhamento
Bíblico da autoconfrontação com a
palavra de Deus em contraposição
ao aconselhamento integracionista
que mistura psicologia com a Pa-
lavra de Deus. Algumas igrejas, se-
guindo a onda do momento, estão
transformando os cultos em tera-
pia de grupo e os gabinetes pasto-
rais em clínicas de psicoterapia.
Resultado: as ovelhas estão fican-
do espiritualmente doente!

Jerusalem - Israel

Sua História é Nossa História

A Igreja Batista no Horto do Ypê está comemorando 24 anos de exis-
tência. Leia matéria na página 5.

Pastores Ricardo Lima, Gilberto Bruno e Edgar Donato
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Pastor, jornalista e pós-graduado em Missiologia pelo CEM - Viçosa-MG*
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Pastor em Goiânia-GO, formado pela Universidade Bob Jones dos E.U.A.*
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Em conversa com uma pessoa que está aber-
ta para o Evangelho, ouvi de sua boca, o se-

guinte relato: “Um rapaz que é evangélico bateu
com sua moto no meu carro que estava estacionado
em frente à empresa onde trabalho, e fugiu. Perse-
guido, foi encontrado e prometeu que pagaria o con-
serto do carro. Dias depois, para conseguir que ele
cumprisse parcialmente o compromisso assumido,
tive que entrar na igreja que ele congrega e ameaçá-
lo de falar para todos da igreja, em público, que ele
não queria me pagar. Só assim consegui dele algu-
ma coisa”.

Esse fato me levou ao alerta bíblico acerca do
perigo da inversão de valores. Setecentos anos an-
tes de Cristo o profeta Isaias (5:20) nos legou es-
sas palavras do Senhor: “Ai dos que ao mal cha-
mam bem, e ao bem mal; que fazem das trevas luz,
e da luz trevas; e fazem do amargo doce, e do doce
amargo!”

Naquela época a nação de Israel já vivia sérias
conseqüências devido a essa inversão de valores.
Foi por isso que, no capítulo seis, Isaías vê a glória
e a santidade de Deus, reconhece sua situação pes-
soal que não era melhor que o resto do seu povo,
aceita o chamado de Deus, mas tem que aceitar
uma missão espinhosa: pregar para uma geração
sem fé que ouviria, mas não entenderia a sua men-
sagem e acabaria sendo levada para o cativeiro.

Acerca do fim dos tempos, o próprio Senhor Je-
sus nos alertou que a situação seria igual àquela,
pois a diluição da fé leva à insensibilidade para com
o sagrado e à banalização do mal. A banalização do
mal é um estágio mais avançado de pecado que
supera a inversão de valores.

O que as diversas mídias têm divulgado acerca
dessa banalização do mal em nossos dias é as-
sustador. O mal se tornou endêmico e atinge todos
os setores organizados da sociedade humana em
todo o mundo.

A relativização de tudo, não apenas provoca a
inversão de valores, mas acaba destruindo a noção
do bem e do mal. Essa situação cega o entendi-
mento e impede o discernimento. O ilícito torna-se
tão trivial que o povo não consegue mais separar o

OUVIR A BÍBLIA
Visite o site www.bibliasys.com.br . Além da

Bíblia em português, você pode ouvi-la em inglês,
espanhol, francês, alemão e italiano. E tem mais
ainda: você pode fazer download gratuito de uma
Bíblia com 40 fotos de Israel e com diversos recur-
sos interessantes. O bibliasys pode ser usado para
evangelizar pessoas com deficiência visual, analfa-
betos, além de auxiliar aqueles que querem apren-
der outro idioma usando a Bíblia.

PERSEGUIÇÃO
Um relatório inédito do Serviço de Inteligência

Britânico, o M16, revela que cerca de 200 milhões
de cristãos em 60 países enfrentam uma persegui-
ção sistemática. A Coréia do Norte é identificada
como o país mais opressor aos cristãos, seguido
pelos países muçulmanos e pela China. Nossa res-
ponsabilidade é orar pelos que são perseguidos.

Dentro da mesma quinze-
na do mês de junho, o

governo patrocinou a Parada
Gay na Avenida Paulista em São
Paulo e, em Brasília, e o movi-
mento contra a disciplina corpo-
ral que os pais aplicam sobre os
filhos, promovido pela organiza-
ção PROTEGER. Esta ONG quer
proteger os filhos dos pais, mas
não quer proteger a sociedade
dos assassinos, ladrões e cor-
ruptos que a permeiam. De acor-
do com este governo, se criticar
um travesti à beira da calçada é
preconceito. Abortar uma crian-
ça do útero é direito. Bem disse
o Profeta Isaías: “Ai dos que ao
mal chamam bem, e ao bem
mal; que fazem das trevas luz,
e da luz trevas; e fazem do amar-
go doce, e do doce amargo!”
(Isaías 5:20).

A Parada Gay deste ano con-
feccionou cerca de 40 mi l
cartilhas, fazendo apologia ao
sexo ilícito e ao uso de drogas,
explicando (encorajando) como
se proteger de doenças infecto-
contagiosas e, ao mesmo tem-
po, sentir todo tipo de prazer.
Além do problema moral ,  a

COLUNISTAS I
“Tem sido gratificante além de edificante a leitura dos textos dos di-

versos colunistas do J.A. Percebo que todos eles estão aprimorando os
textos a cada edição.” (J.C.S. São Paulo SP).

COLUNISTAS II
“A alternância de colunistas do J.A. foi uma boa idéia. Além de apre-

ciarmos uma quantidade maior deles, percebo que se dedicam mais
cada edição. Gosto, especialmente do Pr Edgar e do ex-padre Barbosa
quando escreve sobre catolicismo”. (M.S.M. Porto Alegre RS).

COLUNISTAS III
“Foi excelente o texto ‘Deu um apagão’ do Pr Infante na edição 175 do

J.A.” (O.H.M. Manaus AM).

FOTO DO PAPA
“Não foi uma boa idéia de vocês do J.A. destacar a foto do papa na

primeira página da edição 175. Gostei dos três textos que falam sobre
ele, mas espero que da próxima vez (se houver), sejam mais discretos
com a foto dele” (H.G.S. Salvador BA).

RESPOSTA DA REDAÇÃO
Agradecemos a crítica de H.G.S. à diagramação e ao destaque para o

papa. Além de seu e-mail, recebemos também um telefonema do pastor
N.O.M. de São Paulo comentando negativamente o mesmo fato. Reco-
nhecemos o excesso e aceitamos o alerta. Precisamos dos nossos leito-
res como conselheiros. Muito obrigado.

“A verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta
em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se

mantém em tempos de controvérsia e desafio”
(Martin Luther King).

“Visite os amigos com freqüência. O mato cresce
depressa em caminhos pouco percorridos”

(Provérbio Escandinavo).

“O futuro tem muitos nomes. Para os fracos, é
o inatingível. Para os temerosos, o desconhecido.

Para os valentes, é a oportunidade.”
(Victor Hugo).

“Entre as pequenas coisas que não fazemos e as grandes que
não podemos fazer, o perigo está em não tentarmos nenhuma”

(AD).

“Aquele que não conhece a verdade é simplesmente um
ignorante, mas aquele que a conhece e diz que é mentira,

 este é um criminoso”
(B. Brecht).

“Você quer ser feliz por um instante:
Vingue-se! Você quer ser feliz para sempre? Perdoe!”

 (Tertuliano).

“Nunca oro suplicando cargas mais
leves, mas ombros mais fortes”

(Phillips Brooks).

“Deus forma o homem; o pecado o deforma;
mas somente Cristo o transforma”

(Walter B.Knight).

“Seja lento em julgar, mas rápido em perdoar”
(Henry W. Longfellow).

“A grandeza de um país não depende da extensão
de seu território, mas do caráter do seu povo”

(Charles C Colton).

“Algumas pessoas acham a vida um sonho
 vazio, porque não põem nada nela”

(Jonathan Swift).

que é lícito do que é ilícito. Políticos, governantes, po-
liciais, juizes e até lideres religiosos acomodam o mal
de modo a que não mais incomode as suas consciên-
cias.

Como crentes, somos chamados para servir a Deus
em nossa geração. Precisamos de pessoas de cará-
ter que sejam capazes de superar todo esse mal e
continuar testemunhando da graça de Deus. A nossa
conduta deve ser ética e as nossas decisões pauta-
das pela moral cristã. Precisamos buscar o perdão de
Deus através da confissão sincera dos nossos peca-
dos, tanto de ações como de omissões.

Enquanto não formos arrebatados, cabe-nos a mis-
são de vivermos como sal da terra e luz do mundo
para que, ao pregarmos, a nossa mensagem não seja
comprometida pelo nosso procedimento, como o fato
que descrevi ao iniciar este texto. Que o Senhor tenha
misericórdia de nós!

A Banalização do Mal

cartilha representa um problema
ético, considerando que a mes-
ma foi patrocinada pelas três es-
feras de governo: federal, estadu-
al e municipal. As secretarias de
todos os governos negaram ter
tido conhecimento sobre o con-
teúdo da cartilha. No entanto, o
dinheiro do contribuinte, sendo ele
a favor ou não do homossexua-
lismo, está sendo usado para pro-
mover a bandeira política de cer-
tos partidos. Os dirigentes da
Parada Gay se comprometeram
a não fazer a distribuição das
cartilhas depois que o seu con-
teúdo foi divulgado pela imprensa
de todo o país.

Orlando Silva, Ministro dos
Esportes, compareceu à Parada
Gay e disse para os participan-
tes: “Se o Lula pudesse, ele es-
taria aqui com vocês”. É triste
saber que o nosso governo, repre-
sentado por seu chefe maior,
apóia a imoralidade. Há projetos
de lei tramitando no Congresso,
querendo legalizar a união homos-
sexual, o aborto como direito de
escolha e ingerência na educação
que os pais dão aos filhos. Isto é
triste! Mas pior ainda é a omis-

são dos cristãos, evangélicos e
de outras denominações, que
não protestam e não usam a for-
ça do voto para impedir a elei-
ção de políticos com agendas
anti-família e anti-Deus. Pior ain-
da é a bajulação de um pseudo-
pastor que na Parada Gay dis-
se: “Deus aceita a gente como
a gente é”, esquecendo-se que
Deus ama o pecador, mas odeia
o pecado.

A pregação do puro Evange-
lho é a missão da verdadeira
igreja. Durante a Parada Gay,
um verdadeiro evangélico esten-
deu uma faixa com os seguin-
tes dizeres: “Deus condena a
prática homossexual”. A frase
está corretíssima! Alguns cren-
tes, em nome do “politicamente
correto”, diriam: “Isso não adi-
anta. Precisamos é pregar o
Evangelho”, como se o Evange-
lho não tratasse do pecado.
“Para lhes abrires os olhos, e
das trevas os converteres à luz,
e do poder de Satanás a Deus;
a fim de que recebam a remis-
são de pecados, e herança en-
tre os que são santificados pela
fé em mim” (Atos 26:18).

O Orgulho Gay



O autor é Bacharel em Teologia e Letras,
pastor em São Paulo-SP*
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Não existe um povo
palestino. A criação

de um Estado palestino é um
meio para a continuação de
nossa luta contra Israel e em
prol da unidade árabe... Mas
na realidade não existe dife-
rença entre jordanianos e
palestinos, sírios e libane-
ses. Todos nós fazemos par-
te do povo árabe. Falamos da
existência de uma identida-
de palestina unicamente por
razões políticas e estratégi-
cas, pois é do interesse na-
cional dos árabes contrapor
a existência dos palestinos
ao sionismo. Por razões táti-
cas a Jordânia, que é um
país com território definido,
não pode reivindicar Haifa ou
Yaffa. Mas como palestino eu
posso exigir Haifa, Yaffa,
Beersheva e Jerusalém. En-
tretanto, no momento em
que nossa soberania sobre

Sem Cristo. Sem o S de senhorio, de Senhor, as pes-
soas são  consideradas de $uce$$o conforme a ren-

da. Contudo, qual a pessoa mais bem sucedida? Pois
conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sen-
do rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua
pobreza vos tornásseis ricos – II Co 8.9.

O pobre quer ganhar cada vez mais. Ele está sempre
insatisfeito – Seu problema é não ter. O rico quer ganhar
cada vez mais. Ele está sempre insatisfeito – Seu proble-
ma é parar de ter.

A Bíblia fala sobre a importância do contentamento.  É
uma lição que se aprende na vida: aprendi a viver contente
em toda e qualquer situação – Fp 4.10. Uma pessoa con-
tente não significa alguém acomodado. Paulo era acomo-
dado? Não, ele não tinha milhares de reais , mas possuía
elevados  ideais.

É tão fácil ganhar peso . Para se ter  uns quilinhos a mais,
basta um refrigerante todo dia, comer dois pães com miolo,
uma sobremesa doce...    Não é fácil resistir,   a gente vai se
expandindo, a pele vai se esticando, a gordura vai se con-
centrando, as roupas vão ficando apertadas. Pobrezinhos
dos pés, ninguém pensa neles!  Mais peso para carrega-
rem!!   É difícil perder peso, dá trabalho manter a forma!

É tão difícil ganhar dinheiro . Para se ter uma vida digna,
é preciso dar duro todo dia, acordar cedo, enfrentar o mau
tempo, a pressão das pessoas. È necessário esforço, a
gente transpira, sua,  somos submetidos aos incômodos...
Depois vêm as despesas, a conta de telefone mais alta,
um remédio imprevisto, uma taxa inesperada.   Gastar é tão
fácil, não transpiramos, não ficamos cansados, não des-
prendemos energia... É difícil ganhar, tão fácil gastar!

A busca da riqueza não pode ser a principal prioridade
dos cristãos. Quando se decide sobre vocação  a socieda-
de pesa o valor das profissões: professor, ganha dinheiro?
Médico? Engenheiro? Administrador?   Nenhuma profissão
honesta é superior a outra. A motivação do cristão deve ser:
Qual profissão escolherei a fim de usar minhas habilida-
des para a glória de Deus?

Precisamos ter intimidade com Deus  para saber o pro-
pósito Dele para nossas vidas. Como vamos servi-lo me-
lhor? Qual ocupação vai me ajudar no avanço da obra
missionária e no sustento da família? Cada um de nós é um
missionário e trabalha para sustentar sua casa missionária
e sua igreja missionária. Você está entendendo?

Do suor do teu rosto ganharás o teu pão
Trabalhe honestamente na sua profissão.
Saiba administrar o dinheiro que te vem à mão.
Ou você é incapaz dessa decisão?

Do suor do teu rosto ganharás o teu pão
A primeira parte da tua renda entregarás em adoração.
Sua vida é uma contínua doação.
Ou você não é um cristão?

Do suor do teu rosto ganharás o teu pão
Toda a tua renda é uma consagração.
Administre sabiamente a tua provisão.
Ou você não tem convicção?
Cuidar bem do dinheiro  é como obedecer às leis do

trânsito,  da física e da gravidade. Quem vive desperdiçan-
do grana, poderá comer grama, perder a cama e até a vida
de bacana. Mais uma rima: talvez entrar em cana!Há uma
febre para se ficar rico rápido balançando o corpo , mos-
trando   as nádegas , bebendo cerveja, jogando na loteria e
recebendo “mensalinho” ou “mensalão.”  Ta legal,  mas o
que diz a Bíblia? Os bens que facilmente se ganham, esses
diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá au-
mento – Pv 13.11.

Cuidado com a tentação de ganhar dinheiro fácil:  nota
fiscal fria, mensalinho, caixa dois, falsificação de dados,
propina, “molhar a mão”, mensalão e coisas do tipo. O que
não se deixa corromper terá boa recompensa – Pv 28.10.

Em Cristo, temos um novo dono . Tudo pertence a Deus!
Para nós não existe secular e sagrado, religião e negócios.
Estamos em Cristo, inteiramente: cabeça, tronco e mem-
bros. Carteira, casa, comida, carro, curso e cargo.

O verdadeiro amor não é comprado, não tem preço, não
tem marca, não tem nome de grife, é puro, é de Deus...
Este amor está disponível, um cheque  que podemos sacar
a qualquer momento.

Se a contribuição  for apenas para a igreja, pode ser ape-
nas um dever, uma obrigação, mas quando entendemos
que é para o Senhor, torna-se um ato de adoração . Quando
ocorre o momento de recolher a oferta, e a coleta passar
diante de nós, convém lembrar: estou dando para o Senhor!

Crie hábitos que vão dar estabilidade e desenvolvimen-
to para a sua administração financeira.  É uma caminhada.
Aqui estão os quatro pilares da vitalidade financeira: 1. Ga-
nhar honestamente, 2. Investir sabiamente, 3. Economi-
zar sistematicamente, 4. Adorar generosamente.

No dia 21 de maio de
1989, a residência

do irmão Josemar de Olivei-
ra Pereira transformou-se no
local da primeira reunião da
Igreja Bat ista da Fé no
Capão Redondo. O trabalho
teve inicio através de um gru-
po de irmãos oriundos da
Igreja Batista do Jardim Ângela
(Pr Manoel) que apoiavam o
missionário estadunidense,
Robert Daniel Waslsh.

Depois de algum tempo
a congregação se estabele-
ceu na Estrada de Itapece-

Dinheiro e
Coisa e Tal...

Igreja Batista da Fé � 18 Anos
rica da Serra e mais tarde
mudou-se para a Avenida
Ellias Mass. Em janeiro de
1991 a liderança da igreja foi
entregue ao Pr Edgar
Rodrigues Nonato.

No mês de agosto de
1996 a congregação foi or-
ganizada e tornou-se oficial-
mente Igreja Batista da Fé
localizada no endereço que
permanece até hoje, Rua
Antonio Sálvia, 73. O missio-
nário Robert continuou o tra-
balho apoiado pelos pasto-
res Paull Willian Spoelhof e

Erenildo Peixoto de Matos, o
primeiro como Presidente e
o segundo como Pastor In-
terino.

Na seqüência da histó-
r ia da igreja, Pr Erenildo
permaneceu até outubro
de 1997 e Pr Wil l ian até
abril de 1999. Depois veio
o  P r  S i t r i  L o b a t o  d e
S ique i ra  que  assumiu  o
p a s t o r a d o  e m  j u l h o  d e
1999, permanecendo até
julho de 2003.

O atual pastor, Joel Azer
foi empossado em julho de

2004 e tem conduzido o tra-
balho a um contínuo cresci-
mento. No mês de maio últi-
mo, dias 26 e 27 a Igreja co-
memorou seu décimo oitavo
aniversário de fundação re-
alizando conferências que ti-
veram como pregador o Pr
Juvenal D. Rocha, da Igreja
Batista Regular de Uberlân-
dia – MG. No sábado à noite,
com a presença dos mem-
bros e convidados, o culto
contou com 190 pessoas. No
domingo, 150. A Deus toda
glória!

Os Palestinos e Sua Verdadeira Identidade

toda a Palestina estiver con-
solidada, não devemos re-
tardar por nenhum momen-
to a unificação dela com a
Jordânia.”[1]

O povo palestino é en-
ganado, explorado e usa-
do como massa de mano-
bra contra Israel .  Nessa
terra simplesmente viviam
árabes cu ja  or igem era ,
em sua maioria, síria e li-
banesa, mas nela também
viviam judeus. Nesse sen-
t i do ,  os  j udeus  também
são  pa les t i nos .  Go lda
Meir, que foi primeira-mi-
nistra de Israel, disse em
sua época: “Eu sou pales-
t ina.”  Foi  também Golda
Meir que afirmou: “Somen-
te teremos paz com os ára-
bes quando o amor pelos
seus f i lhos for maior que
o ódio que eles sentem por
nós”.

A Margem Ocidental do
Jordão e Gaza estavam sob
domínio árabe de 1948 a
1967, ou seja, nas mãos de
jordanianos e egípcios. Se
naquela época houvesse
uma “questão palest ina”,
como a conhecemos hoje,
por que não lhes foi conce-
dido um Estado quando
essa região estava sob do-
mínio árabe? Simplesmen-
te porque os “palestinos”
nunca foram reconhecidos
como um povo autônomo,
mas sempre foram conside-
rados árabes jordanianos,
sírios ou de outras naciona-
lidades!

O nome “palestinos” sur-
giu a partir de 1964, quando

o Alto Comissariado da Pa-
lestina solicitou à Liga Ára-
be a fundação de uma Orga-
nização Para a Libertação da
Palestina (OLP). O semaná-
rio egípcio El Mussawar es-
creveu a respeito:

A criação de uma nação
palestina é o resultado de
um planejamento progressi-
vo, pois o mundo não admi-
tiria uma guerra de cem mi-
lhões de árabes contra uma
pequena nação israelen-
se.”[2]

Antes de 1964 os mora-
dores da “Palestina” ainda
eram chamados de “ára-
bes”.  Em 15 de maio de
1948, quando sete exércitos
árabes atacaram o recém-
criado Estado de Israel, os
árabes da Palestina foram
convocados a  de ixarem
temporariamente a região
colocando-se em seguran-
ça até que Israel estivesse
aniquilado. Foram os pró-
pr ios países árabes que
animaram os palestinos a
saírem dali; eles não foram
expulsos pelos israelen-
ses. Em torno de 68% de-
les partiram sem jamais ter
visto um único soldado is-
raelense. Um refugiado pa-
lestino resumiu a questão
com as seguintes palavras:
“O governo árabe disse-
nos: ‘Saiam para que pos-
samos entrar.’ Assim, nós
saímos, mas eles não en-
traram.”[3] (Norbert Lieth -
h t t p : / / w w w . B e t h -
Shalom.com.br)

Notas
Israel oder Palästina?, Rudolf Pfisterer, Brockhaus, p. 141.
Israel oder Palästina?, Rudolf Pfisterer, Brockhaus, p. 140.
Philister, Ramon Bennett, p. 118
Notícias de Israel

Continuação da página 1
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Você ainda pode par-
ticipar do III Congres-

so Missionário Batista Fun-
damentalista  a ser realiza-
do em Águas de Lindóia nos
dias 31 de julho a 3 de agos-
to de 2007. Todos os interes-
sados, pastores e membros
das igrejas em geral, serão
bem-vindos e certamente
abençoados pelo Senhor
através das mensagens. Os
participantes terão a oportu-

A palavra convicção significa crença ou opinião fir-
me a respeito de algo, com base em provas ou

razões íntimas, ou como resultado da influência ou persu-
asão de outrem; convencimento. Na vida cristã, ela faz gran-
de diferença nos efeitos.

Embora a salvação seja um fato, marcado num tempo
exato de nossa história de vida, é a convicção dela que
nos mantém vitoriosos face aos ataques do inimigo que
tenta tirar de nossas mentes esta certeza. O mesmo acon-
tece nas demais macro-decisões de nossas vidas, quan-
do, revestidos da paz de Deus (que excede todo entendi-
mento), assumimos uma vida de separação e de vitórias
sobre o pecado, de entrega de vida aos desígnios divinos,
etc.

Quando alguém se diz chamado para a obra do Se-
nhor, as convicções do chamado e da direção de Deus
definem a estabilidade e a paz na realização daquele mi-
nistério. Alguns anos atrás, quando sai de minha cidade
de origem para o meu primeiro ministério pastoral, há
muitos quilômetros de distância, foi a plena convicção do
chamado de Deus e da direção de Deus que me manteve
tranqüilo naquele lugar, não obstante aos grandes desafi-
os e lutas diárias.

Certa vez, falando com um candidato a missionário,
perguntei-lhe se ele tinha plena convicção de seu chama-
do para aquele tipo de obra. Ele relutou, desconversou,
respondendo que estava indo porque lhe era conveniente
naquele momento. Como irmão em Cristo, admoestei-o a
rever sua decisão. Preferiu continuar e logo estava fora do
ministério. Desprezou o valor da convicção em sua vida.

A convicção que vem de Deus mantém jovens puros
diante do pecado; diante do namoro, faz escolher alguém
crente e fiel; diante das amizades, torna-se a boa influên-
cia. Crentes com convicção de Deus limpam seus lábios
de palavrões, mesmo que longe de outros da igreja; man-
tém servos fiéis longe da bebida, dos vícios, das drogas.
É a convicção de Deus que nos faz examinar tudo e ficar
somente com aquilo que é bom, agradável e perfeito, se-
gundo os valores de Deus.

É a convicção de Deus que levou os amigos de Daniel
a preferir a morte, ao invés de se curvarem diante da está-
tua do rei; que levou Davi a lutar contra Golias; que levou
Moisés a erguer as mãos para que o Mar se abrisse e o
povo passasse em seco; que levou Pedro a pregar em
Pentecostes diante de tantas pessoas estranhas; que le-
vou Paulo a viajar por várias cidades para implantar igre-
jas.

Quando olhamos para os nossos dias, não faltam
crentes, evangélicos e cristãos, mas faltam verdadeiros
salvos, servos disponíveis ao Senhor, convictos de seus
respectivos chamados, que assumam aquilo que Deus
tem lhes preparado, como algo pelo qual estariam pron-
tos a viver e a morrer; a abnegar e a sofrer; a fazer e a
cumprir.

Não faltam oportunidades, nem mão de obra qualifica-
da, nem recursos. Falta convicção. Que Deus nos dê mais
convicção provinda do Seu trono de graça!

Terá início, em julho,
os Jogos Pan-ameri-

canos de 2007, no Rio de
Janeiro...  Cada país enviará
seus atletas, suas delega-
ções. O simples fato de ter
sido convocado já é um or-
gulho, um sonho, uma hon-
ra... O evento vai mudar, vai
afetar incrivelmente a vida de
todos eles... Ficarão as lem-
branças, recordações da ex-
periência, as medalhas para
serem guardadas e come-
moradas...

Jesus nos convocou para
a maior das cerimônias. Di-
ferente das competições
olímpicas (aliás, a origem
desses jogos tinha objetivos
religiosos, pois eram ofere-
cidos aos deuses gregos), a
Ceia marca um fato históri-
co, uma conquista épica,
uma vitória do Salvador so-
bre a morte, uma libertação
do poder do pecado. Assim
como a realização dos jogos
olímpícos não é um evento
para todas as pessoas, exis-
tem critérios para participar
da Ceia do Senhor.

Quem Jesus chamou
para participar da Ceia?

Aqueles que creram no
Pão da Vida.

Jesus está para a alma
da mesma maneira como o
pão está para a fome.  O pe-
queno pedaço de pão dado
na Ceia é apenas simbólico,
representativo. O Senhor dis-
se; Eu sou o pão da vida; o
que vem a mim, jamais terá
fome; e o que crê em mim,
jamais terá sede – Jo. 6:35.
Quem vai para a ceia já ceou
o convidado já foi servido, a
carência de Deus já foi su-

Convicções

prida.. .  A cerimônia será
memorial, marcada pela ale-
gria e gratidão de alguém
que não merecia estar lá,
mas foi contemplado.

Aqueles que entenderam a
chamada para o discipulado

Jesus não chamou curi-
osos, simpatizantes, aventu-
reiros... O convite é muito
claro: Se alguém quer vir
após mim, a si mesmo se
negue, tome a sua cruz e
siga-me – Mt. 16:24. Aqui
está a diferença entre a pes-
soa “convencida” do evange-
lho e a pessoa convertida ao
Evangelho. A palavra discí-
pulo tem a mesma raiz do
termo discipl ina.  Kent
Hughes disse: jamais che-

garemos a lugar algum na
vida sem disciplina, seja nas
artes, nos negócios, no atle-
tismo ou na cultura. E em
dobro, na verdade, quanto a
assuntos espirituais. No Rio,
eles farão de tudo para ga-
nhar um prêmio perecível,
como disse Paulo: Todo atle-
ta em tudo se domina; aque-
les, para alcançar uma coroa
corruptível; nós porém, a
incorruptível – I Co. 9:25

Aqueles que se auto-exa-
minam.

Examine-se, pois, o ho-
mem a si mesmo, e assim
coma do pão e beba do cáli-
ce – I Co. 11:28. É verdade
que se dependesse de per-
feição e completa ausência

de pecado, ninguém estaria
qualificado para participar da
Ceia. Precisamos recorrer
diariamente ao perdão de
Cristo. Ele nos convidou para
participar dignamente. É ne-
cessário fazermos pergun-
tas a nós mesmos:

- Amo ao Senhor meu
Deus com todo o meu ser?

- Amo ao meu próximo
como a mim mesmo?

- Tenho andado na luz?
- A Bíblia tem sido o

meu “prazer”, minha “medi-
tação”?

- Participo com fideli-
dade dos cultos da minha
igreja?

- Contribuo financeira-
mente para a obra do Se-
nhor?

- Estou comprometido
com o ide fazei discípulos?

- Sou um verdadeiro
cristão ou estou enganado e
enganando?

Conclusão:
Um auto-exame mostra a

necessidade de aproximar-
se mais de Deus. Temos di-
ficuldades para fazer a auto-
avaliação sozinhos. Pode-
mos orar e buscar a ajuda do
Espírito: Sonda-me, ó Deus,
e conhece o meu coração,
prova-me e conhece os meus
pensamentos – Sl. 139.23.

Talvez você não tenha
sido chamado para repre-
sentar seu país na PAM, mas
foi convocado para levar adi-
ante a Tocha da Fé. Quem
participa da Ceia leva Cris-
to, melhor do que o PAM, o
Pão da Vida aos outros.

edgardonato@terra.com.br

Melhor do Que o PAN!

nidade de ouvir dois pasto-
res norte-americanos de
grande visão missionária.

Pr. Ed Sears  pastoreia a
Grace Baptista Temple em
Winston Salem – NC, nos
EUA desde 1981. Esta igre-
ja investe anualmente gran-
des somas na obra
missionária mundial, man-
tendo missionários em di-
versos paises, inclusive aqui
no Brasil. Além disso, Pr.

Sears é membro de duas
agências missionárias nos
EUA: Baptist Mid-Missions,
Cleveland, OH e BWMOM,
Chattanooga TN.

Pr. Bradley Price , funda-
dor da King’s Way Baptist
Church em Concord NC,
EUA. Ele tem todos os seus
filhos envolvidos no ministé-
rio. Há alguns anos, Deus o
despertou para um propósi-
to: apoiar a implantação de

Congresso da AMI
mil igrejas ao redor do mun-
do. O Brasil está nos seus
planos. Além dos dois
preletores, haverá ainda al-
guns workshop’s abordando
diversos temas de interesse
das nossas igrejas e da
obra missionária. Para se
inscrever, entre em contato
com o escritório da AMI – As-
sociação Missionária Inde-
pendente pelo e-mai l :
missaoami@uol.com.br.
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Mais uma vez a cida-
de de Ribeirão Pre-

to SP, sede do Ministério Ro-
cha Eterna, hospedará um
dos seus eventos nacionais.
Nos dias 3 a 5 de setembro
acontecerá nas dependênci-
as da Igreja Batista Indepen-
dente o III Congresso Nacio-
nal do Ministério Rocha Eter-
na.

Desta feita há um motivo
todo especial no evento. É
que o Ministério Rocha Eter-
na estará comemorando o
seu quinto ano de atividades
no Brasil. Tendo sido inicia-
do em 2002, já alcançou mi-
lhares de presidiários com a
mensagem do Evangelho.

A proposta desse tercei-
ro congresso nacional da
missão é discutir as estraté-
gias de como cumprir a gran-
de comissão de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo, visando o
envolvimento das igrejas lo-
cais no trabalho entre os pre-
sidiários.

Os preletores do con-
gresso, vindo dos EUA se-
rão:  Dr.  Ricky Dunsford,
Vice-Presidente; Dr. Bobby
Sizemore, Diretor Internaci-
ona l ;  S teve Jar re t ,  Kurk
Labouve e  Mike  Adams,
evangelistas, e o Pr Josué
Pereira Félix, da Primeira

Estamos completando
24 anos de existên-

cia. A história do Horto do Ypê
confunde-se com a trajetória
de nossas famílias, porque
a nossa igreja é uma Famí-
lia valorizando a família. So-
mos uma jovem igreja local,
inserida na Igreja maior, Cor-
po de Cristo espalhada pelo
mundo afora.

Cada um de nós tem ex-
periências para contar: tes-
temunhos de conversão,
respostas de oração, desa-
fios abraçados, verdadeiros
milagres, transformações de
vidas e até mesmo roman-
ces que marcaram nossas
páginas e deram em casa-
mento.

Até aqui nos ajudou o
Senhor! Grandes coisas o
Senhor tem feito por nós,  por
isso estamos alegres!

Jesus é o dono, o Cabe-
ça da Igreja. A comunidade
evangélica Horto do Ypê e o
terreno aonde se encontra
não pertencem aos mem-
bros mais antigos, nem aos
mais novos;  pertence ao
Senhor Jesus. Ele comprou
o seu povo com o seu pró-
prio sangue. Ele é o dono da
prata e do ouro. Temos um
local de culto, um lugar de
ajuntamento, um prédio den-
tro do condomínio, mas o
mais precioso é a vida de

Imagine um grande quebra-cabeça onde tem como
figura a igreja, O Corpo de Cristo. Agora pense em

como encaixar cada peça para formar essa igreja. Os
dons espirituais podem ser entendidos dessa maneira.
Eles são as peças que representam cada membro do
Corpo de Cristo,  que através da unidade e
posicionamento correto, formarão a igreja.

Concluindo o capítulo 12, o apóstolo Paulo exorta
quanto ao uso errado dos dons (vv.1-3; 27-31), trazendo
instruções para que os Coríntios não agissem como os
pagãos. Os dois assuntos tratados, aparentemente pa-
recem contraditórios, mas com uma boa análise são
complementares. Na edição anterior, falamos que: OS
DONS SÃO NECESSÁRIOS À IGREJA HOJE (vv. 27-31) . E,
em seguida, mostramos que: NEM TODOS OS DONS SÃO
NECESSÁRIOS À IGREJA HOJE . As razões fora do contex-
to de 1 Coríntios 12 que foram apresentadas são: a) O
cânon das Escrituras está completo;  b) O uso de alguns
dons serviu exclusivamente para autenticação da men-
sagem do Evangelho.

Dentro da classificação dos dons em três tipos: lide-
rança; permanentes e; temporários, vamos discorrer so-
bre o por que o uso de alguns dons serviu exclusivamen-
te para autenticação da mensagem do Evangelho? Ana-
lisemos alguns dons para compreender essa questão.

Há 7 razões pelas quais o dom de apóstolo  não exis-
te hoje: a) a igreja foi fundada sobre apóstolos (Ef 2.19-
20); b) os apóstolos tinham que ser testemunhas ocula-
res da ressurreição (1 Co 9.11; 15.7,8); c) um apóstolo
era escolhido pessoalmente por Jesus Cristo (Mt 10.1-
4). Ao ler as qualificações da liderança, encontramos
apenas pastores e diáconos; d) os apóstolos eram au-
tenticados por sinais de milagres; e) os apóstolos tinham
autoridade absoluta (Jd 17); f) os apóstolos possuem
um lugar eterno e único de honra (Ap 21.14). Além disso,
no século II não há menção de apóstolos pelos pais da
igreja.

Outro dom é o de milagres . Os milagres ocorreram
em 3 períodos principais na história: a) os dias de Moisés
e Josué; b) o tempo de Elias e Eliseu; c) e o tempo de
Cristo e dos apóstolos. Cada um desses períodos durou
pouco menos de 100 anos. Há 3 elementos nestes mila-
gres que nos auxiliam a entender sua razão: 1) os mila-
gres introduziam uma nova era de revelação; 2) os mila-
gres autenticaram os mensageiros ou a revelação; 3) os
milagres chamavam a atenção dos ouvintes para que
escutassem a nova revelação. Depois do nascimento da
igreja, não houve nenhum milagre acontecendo no N.T.,
a não ser na presença de um apóstolo ou de alguém
diretamente comissionado por eles. Deus continua agin-
do miraculosamente hoje, no entanto, as experiências
do século I não são normativas para a igreja de hoje,
pois a mensagem já foi autenticada.

O dom de curar  também se enquadra nas mesmas
respostas do dom de milagres. Ambos eram dons de
sinais especiais dados com o propósito único de confir-
mar a revelação de Deus. Este dom foi um dos quatro
dons de sinais e milagres que auxiliaram a comunidade
apostólica a confirmar sua pregação da mensagem do
Evangelho nos primeiros anos da igreja. Uma vez com-
pleta a Palavra de Deus, os sinais perderam seu grau de
importância. Deus continua curando hoje, mas isto não
significa necessariamente a atuação do dom de curar
como no início da igreja.

Querido irmão, a igreja não pode temer os dons, ela
precisa conhecê-los biblicamente e usá-los para a gló-
ria do Senhor e não dos homens! Ao concluir, quero pro-
por para sua reflexão algumas implicações:

1. As experiências não são normativas, mas sim a
Bíblia;

2. A interpretação correta e coerente das Escrituras
determina nossa fé e prática;

3. Cristo deve ser suficiente para nós, mesmo quan-
do não temos tudo o que desejamos;

4. A igreja precisa dos dons, mas deve usá-los com
sabedoria, segundo as Escrituras;

5. Cada crente deve andar em santidade e desenvol-
ver seus dons servindo a Jesus no Corpo, que é a igreja.

A igreja de Corinto foi severamente advertida porque
havia corrompido o uso dos dons. O uso correto dos dons
une a igreja e não a divide, por isso, cada um deve fazer
uma reflexão sobre sua utilidade na obra de Deus; e so-
bre sua plenitude com o Espírito Santo.

(Uma reflexão em 1 Coríntios)

A Manifestação do
Espírito Valoriza o Uso
Correto dos Dons

Parte II

Igreja Bat ista Bíbl ica em
Cidade Ademar, São Paulo
SP.

Haverá ainda a participa-
ção de um convidado espe-
cial, o Dr. Reginaldo Araújo
Neves, Diretor da Penitenci-
ária de Serra Azul I que fará
uma palestra explicando a
situação carcerária do Bra-
sil.

A hospedagem dos Con-
gressistas será no Vancou-

ver Hotel  na Rua Edson
Souto, 500 em Ribeirão Pre-
to e as reuniões na Igreja
Bat ista Independente na
Rua Veiga Miranda, 786. O
custo para cada congressis-
ta será de R$ 130,00 poden-
do ser dividido em duas ve-
zes. A inscrição cobre as di-
árias do hotel e café da ma-
nhã. As refeições serão pa-
trocinadas pela missão Ro-
cha Eterna, para os pastores

III Congresso Rocha Eterna

que participarem do Con-
gresso. Patrocinará, tam-
bém, o translado entre o ho-
tel e a igreja para todos os
participantes.

Solicite o folder com a fi-
cha de inscrição para Minis-
tér io Rocha Eterna, Rua
Hermínio Marandini; 149 -
Caixa Postal  610. CEP
14.001-970, e-mai l
rochaeternabr@hotmail.com ,
fone/fax: (16) 3979-7867.

todos os cristãos que se re-
únem aqui.

A nossa existência não
tem sentido se não for viver
para o AMADO  (Adorar, Minis-
trar, Agrupar, Divulgar e Ori-
entar).  Cada palavra desse
acróstico revela a essência
da igreja. É nesse sentido
que caminhamos: formar o
caráter dos cristãos à seme-
lhança de Jesus, nosso mo-
delo.

Grandes desaf ios nos
esperam. Segundo John
Stott, vivemos os piores tem-
pos e também os melhores
tempos. A Igreja nasceu para
ser relevante num mundo
caído. E o que nos distingue,
o que nos mantém no Cami-
nho é o nosso compromis-

so: Arraigados na Palavra e
a igreja que valoriza a famí-
lia.

Fazer parte do povo de
Deus é privilegio, é dádiva, é
conquista sem merecimen-
to. É posição tão somente
possível devido à Graça que
nos chamou e nos
comissionou para servir ao
Deus vivo e verdadeiro!

Graças a Deus pelas
igrejas filhas que iniciamos:
Vargem Grande, Piraporinha,
Monte das Oliveiras e as
mais novas: Presidente Pru-
dente (em parceria com ou-
tras igrejas) e Itapecerica da
Serra. Cremos na vocação
de implantar igrejas, susten-
tar missionários e continuar
ampliando a nossa atuação

no Brasil e no mundo.
- 2007, primeiro ano do

PORTAL (Programa de Ori-
entação Teológico para As-
pirantes e Líderes), já em
consolidação.

-  Regularização do nos-
so prédio.

- Início de uma escola de
Educação com base em prin-
cípios cristãos.

- Construção de um novo
salão de culto para mais de
1000 pessoas.

Atualmente, enfrentamos
o desconforto de ter o nosso
espaço superlotado. Contu-
do, os espinhos no ninho le-
vam os filhotes da águia a
saírem do ninho em busca
de novas conquistas.

A origem da Igreja iniciou-
se no livro de Atos e conti-
nua até hoje. Somos parte
de um organismo vivo cria-
do por Jesus. Você faz parte
dessa História. Vamos con-
tinuar firmes!  Somos um
presente de Deus para um
mundo carente de Vida e de
esperança !!

Estamos animados  pelo
seu apoio e comprometi-
mento com o Supremo Pas-
tor!

Feliz Aniversário!!
Seus pastores:

Edgar Donato, Gilberto
Bruno e Ricardo Lima.

Sua história é nossa história!

Igreja no Horto do Ypê

Vista aérea parcial de Ribeirão Preto-SP

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
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Em artigo anterior, teci alguns comentários sobre o
real objetivo da vinda do Papa Joseph Ratzinger ao

Brasil, a qual seria para tentar a todo custo deter a revoada
de seus ‘fiéis’ católicos em debandada às igrejas evangéli-
cas, sejam elas tradicionais ou não.

É bem verdade que a imprensa noticiou com bastante
antecedência, sobre as ‘costuras’ que o Vaticano estava ten-
tando fazer com o governo federal, não levando em conside-
ração a laicidade do estado brasileiro, querendo a todo custo
impor ao povo brasileiro o ensino religioso sob orientação
católica, quando o Brasil não é mais o maior país católico do
mundo. Os tempos mudaram. O Evangelho está sendo pre-
gado aos quatro cantos do nosso país, e os segredos das
sacristias já não são mais do desconhecimento público.

Hoje o Brasil tem uma população aproximadamente de
139,3 milhões de pessoas, mas apenas 74% da sua popu-
lação se dizem católicas. Mas, a grande realidade é apenas
33% dos que se assim declaram, ou seja, apenas 46 mi-
lhões de pessoas de nossa população freqüentam alguma
paróquia católica, mas sem nenhum compromisso autênti-
co. E muitos daqueles que se dizem católicos estão envolvi-
dos com algum tipo de feitiçaria... O mais curioso é que um
dos nossos estados mais atrasados em todos os aspec-
tos, o Piauí, é o que reúne a maior população católica brasi-
leira! Todas as estimativas do número esperado de pesso-
as para assistirem ao suposto “vigário de Cristo” foram cons-
tatadas pela metade, deixando transparecer que a Igreja de
Roma está em declínio vertiginoso em nossa pátria. Esta é
a grande realidade do assim-chamado “Brasil católico”.

O Papa Ratzinger – o significado de seu sobrenome é “o
rato que canta” – veio com a mensagem que já se esperava:
retrograda, com mão de ferro, sem aquele carisma de seu
antecessor. Veio com o moralismo de gaveta de sempre,
esquecendo-se o suposto ‘sucessor de Pedro’ e ‘vigário de
Cristo’, que nenhuma moral há em sua igreja para falar o
que falou, quando o mundo inteiro sabe do encobrimento de
carta marcada de seus milhares de padres pedófilos e ho-
mossexuais declarados, os quais são hoje o maior proble-
ma e vergonha da Igreja de Roma. Tais ‘ministros’ são
acobertados pela força do assim-chamado ‘sacramento da
ordem’, que é, segundo a filosofia da teologia católica, mai-
or que o homem e seus atos.

Se tal não bastante, ficou a olhos nus o luxo de ‘sua san-
tidade’ por aonde passou e onde esteve hospedado! E gran-
de parte dessa ostentação paga com o dinheiro público, com
o meu e o seu dinheiro! Ovacionado por uma multidão de
desorientados, sentiu-se “sua santidade” como um deus!

Os prelados tupiniquins ficaram de bocas amordaçadas
diante de tanto luxo, de tamanha ostentação, levando o bis-
po emérito de Goiás e conselheiro da Comissão Pastoral
da Terra, dom Tomás Balduíno desabafar: “Tanta comida,
tanta bebida, tanta renda, tanto luxo... Isso tudo é um contra
testemunho. Vai contra o testemunho de Jesus Cristo, que
nunca se deixou tratar como rei. Quando entrou num palá-
cio, foi para ser chicoteado”.

Para a missa no Campo de Marte foi colocado nas mãos
do suposto ‘vigário de Cristo’ um cálice em ouro, prata e
bronze, no valor de R$ 3.500,00. A casula, vestimenta sacer-
dotal que o celebrante católico romano põe sobre a túnica
branca e a estola, apenas o bordado do paramento que faz
uma referência à bandeira brasileira, consumiu cerca de 15
km de linhas de ouro e prata. A produção da casula foi fruto
de uma parceria entre uma empresa de Santa Catarina que
confeccionou as roupas dos cardeais e dos bispos, a Arte
Sacro, e a belga Slabbinck, a qual confecciona artigos religi-
osos do mundo inteiro.

Segundo o designer Thiago Benchaya, foram usados
apenas para a casula de “sua santidade” 20 metros de teci-
dos belgas, que pesa aproximadamente 1,2kg. O corpo do
paramento é composto em 99% por lã fria e 1% de lurex
ouro, levando 17 pessoas trabalharem na confecção dessa
roupa e só bordado feito em máquina industrial consumiu
nada menos que 12 horas!

Para a confecção dos paramentos dos 500 cardeais e
bispos presentes, foram gastos 60 dias de trabalhos, envol-
vendo 45 pessoas. A empresa consumiu nada menos do
que 6 km de tecido belga e os funcionários tiveram que fazer
duas horas extras por dia para dar conta das 2.500 mil
vestimentas – 500 para cardeais e bispos e 2 mil para pa-
dres para tão-somente uma única celebração.

A visita do chefe do Vaticano gastou pelo menos em torno
de R$ 20 milhões de reais, para custear entre muitos outros
itens, a segurança de “sua santidade”, as ambulâncias, pos-
tos de saúde e hospitais para a comitiva, as obras na Basílica
de Aparecida, a preparação e ornamentação do Campo de
Marte, no Seminário Bom Jesus (só aqui onde o Papa
Ratzinger dormiu as duas últimas noites foram gastos R$ 6
milhões de reais!) e na Fazenda Esperança, o recapeamento
de ruas e a construção de um reservatório de água em
Aparecida, os folhetos das missas, a alimentação, as vestes
acima já mencionadas, as hóstias, vinhos os mais caros e
da melhor qualidade, incluído a hospedagem dos cardeais e
bispos que participaram do encontro com o Papa Ratzinger.

O mal-estar foi geral, deixando a cúpula prelatícia que-
rendo justificar tantos gastos. “È a visita de um chefe de
Estado”, sai na defesa Dom Odilo Scherer, arcebispo de
São Paulo, referindo-se ao fato de Bento XVI ser o mandatá-
rio do Vaticano, o menor país do mundo.

“Disse Jesus: ‘ As raposas têm covis, e as aves do céu
têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a
cabeça” (Mateus 8.20). Não nos esqueçamos deste con-
traste! Jamais!

MISSIONÁRIOS
O casal Juarez e Musa Peixoto, que trabalham no treina-

mento de obreiros no Instituto Macedônia da Missão Novas
Tribos do Brasil, está em fase de mudança. Com a desativação
daquela escola neste mês de julho de 2007, onde trabalha-
vam como missionários, o casal decidiu ir para o treinamento
em Shekinah, Nova Alvorada – MS. Para tanto, precisam levar
toda a mudança para a região de Ribeirão Preto SP, o que
envolve gastos extras. Na viagem, um acidente criou uma difi-
culdade maior ainda, pois terão que gastar dois mil reais com
o conserto. Os que puderem ajudar a conta bancária é
Bradesco Ag. 2324- 8 Conta Corrente 498-7. Contatos a partir
de agosto: Caixa Postal 05, CEP 79.140-000 Nova Alvorada do
Sul- MS, telefone para recados em Shekinah (67) 3456-1859.

JABOTICABAL SP

NOVO PASTOR
No dia 18 de agosto de 2007 a Igreja Batista Regular

Maranata de Uberaba – MG realizará o concílio de pastores
para examinar o irmão Ematerson Luiz da Luz Costa. O início
será às 8 horas com café para os presentes e um almoço.
Sendo aprovado, o candidato será consagrado às 16 horas.
Maiores informações, e-mail: prematerson@uol.com.br , tele-
fone (34) 3314 – 7372 com Ematerson. Pelo correio: Rua Mi-
nas Gerais, 930 - Santa Maria – CEP 38.050-070 Uberaba MG.

NOVO LOCAL

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.

Será o Benedito, Shô?!...

COMO ADORAR O SENHOR JESUS CRISTO
Joseph S Carool
Editora Fiel
www.editorafiel.com.br
Este livro precisa ser lido por pastores e
líderes das nossas igrejas locais. Com
certeza sua apreciação irá renovar o dese-
jo de adoração.

ESTUDOS EM PRIMEIRA PEDRO
Pr Rômulo W Ribeiro

Editora Maranata
Caixa Postal 74
37.270-000 – Campo Bel – MG
Este livro contribui para o encorajamento
do povo de Deus na busca de um viver santo
enquanto aguarda a volta de Cristo.

DANIEL
H A Ironside

Depósito de Literatura Cristã
www.literaturacrista.com.br

O livro “Estudos sobre o livro de Daniel”,
retrata um homem totalmente entregue
a Deus. Aqui temos algumas das mais
empolgantes verdades da fé do povo de
Deus.

FAMÍLIA PROJETO DE DEUS
Leandro Tarrataca

Verdade Bíblica
www.verdadebiblica.net

A família é alvo de fortes ataques. O cres-
cente número de divórcios, a rebeldia
dos filhos e o submundo das drogas
atestam esse fato. Este livro conduz aos
princípios bíblicos para nortear-nos.

O QUE TODO CRISTÃO PRECISA SABER
John Owen

Publicações Evangélicas Selecionadas
Rua 24 de Maio, 116 – 3° andar – 5.14-17
01041-000- São Paulo SP.
O baixíssimo nível da nossa espirituali-
dade atual é devido ao nosso ponto de
vista superficial do pecado. Este livro con-
duz ao que é essencial.

VISÃO DE UMA IGREJA LOCAL
Escola Dominical

Editora Cristã Evangélica
www.editoracristaevangelica.com.br

Os ensinos dirigidos pelo missionário
Paulo nas duas cartas aos tessalonice-
nses trazem verdades relevantes para os
nossos dias.

Os missionários, Pr
Daniel e a esposa Vanessa
estão louvando a Deus pe-
las bênçãos alcançadas. O
trabalho de discipulado con-
tinua sendo a base para a
implantação da igreja em
Jaboticabal e, mesmo que
ainda precisem dividir o tem-
po entre o trabalho e a divul-
gação do ministério para ob-
ter apoio das igrejas, agora
ficou um pouco mais fácil.
Na carta trimestral 18 pedi-
ram oração às igrejas para
que o Senhor suprisse os
recursos para a aquisição
de um veículo que pudesse
facilitar o trabalho. Na carta
circular 19 já agradeceram
ao Senhor pelo fato de uma
igreja ter ouvido o apelo e

suprir o veiculo. No dia 16 de maio foram convidados para
visitar uma igreja e lá receberam como presente um Corcel II
ano 1981!

RIBEIRINHOS
O missionário Evilázio Apolinário de Souza, de Sena

Madureira – AC está a cinco anos atuando na evangelização
de ribeirinhos nos quatro rios do município. Mas há necessi-
dade de maiores investimentos financeiros para que esta obra
possa continuar. Além de fazer uma viagem por ano em cada
um dos rios, com longa duração cada uma, Evilázio mantém
programas de rádio que alcançam milhares de pessoas em
uma grande região. Para apoiar: Bradesco Ag. 0427 – 8 C.
Corrente 530630 – 2 e para contatos (68) 3612 – 4446 e 8111
– 2245.

ANIVERSÁRIO
O Templo Batista de Cajuru SP sob a liderança do Pr Mário

Donizete Baio estará realizando uma série de conferências
para comemoração do aniversário de fundação da igreja. O
evento terá lugar nos dias 20 a 22 de julho tendo como prega-
dor um dos ex-pastores do TBC, Pr Marcos Antônio da Silva,
da Igreja Batista Emanuel, São Paulo SP. Para contatos com o
Pr Mário: (16) 3967 – 8125 – 2133.

HISTÓRIA
O Pr Gilberto Stefano publicou o livro “A Origem”, descrevendo

a História dos Batistas, dos Católicos, doa Protestantes e dos
Pentecostais. Trata-se de um Rasto de Sangue atualizado. Com
180 páginas, o livro está bem dividido e facilita a compreensão
da História desde as origens dos cristãos até os dias atuais.
Para maiores informações: www.palavraprudente.com.br,  tele-
fone (18) 3906 – 5585.

Foto Pr Daniel e Vanessa

O trabalho em Ponta Porã
MS na fronteira com o
Paraguai vai bem. O missio-
nário Pr Ricardo de Oliveira
Leite continua trabalhando
para a construção do templo
para a igreja. Com o cresci-
mento do trabalho, o salão
provisório ficou pequeno e
decidiu-se alugar um novo
salão em local mais estraté-
gico próximo ao aeroporto.

Neste mês de julho o irmão Cláudio e família estão se mudan-
do de Dourados para Ponta Porã e passarão a cooperar no
trabalho visando a entrega da igreja para um pastor.

SANTARÉM PA

Pr Ricardo e Família

O trabalho do missioná-
rio Pr Rogério Lima da Silva
em Santarém PA tem sido
abençoado. Na EBD a fre-
qüência oscila entre 30 e 40
pessoas e entre 20 e 23 nos
cultos da noite. Há também
uma congregação com fre-
qüência entre 25 a 35 crian-
ças participando nos clubes
bíblicos aos sábados e cul-
tos nas tardes de domingo.
No mês de maio último, a igreja realizou a segunda conferên-
cia da família com a presença de cem pessoas no sábado e
cinqüenta no domingo. O preletor foi o Pr John J. Hawkins, de
Manaus AM. Contatos por e-mail: mrfsilva@yahoo.com.br , te-
lefone (93) 3522-9495. Na foto, Pr Rogério, a esposa Fábia
Lorena e o filho Gabbriel.

UMA BENÇÃO!
As conferências comemora-

tivas do décimo oitavo aniversá-
rio da Igreja Batista Esperança
em São Paulo sob a liderança
do Pr Sérgio R de Moura nos
dias 16 e 17 de junho último fo-
ram uma benção! Toda a igreja
estava bem preparada para o
evento e o Senhor teve plena li-
berdade para agir através das
mensagens da Palavra de

Deus. Além das mensagens, Deus usou os testemunhos, o
louvor especial e a excelente comunhão entre os irmãos.

“INTIMIDADE E AÇÃO”
O V Seminário da AAI já está com todos os detalhes prepa-

rados, pois se aproxima o mês de agosto (dias 28 a 31) data
do evento. O Ilha Flat Hotel está à espera dos participantes em
Ilhabela SP. Prepare o seu coração e mente para as bênçãos
do Senhor através dos dois preletores, Pr Mike Frazier dos
EUA e Ebenézer Bittencourt que abordarão o tema proposto,
“Intimidade e Ação”. Contatos por e-mail: joelju@uol.com.br ,
telefone (12) 3913-5358 – 9717-5710.

Pr Rogério, Fábia e Rogê

Pr Sérgio e Célia
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Há, ainda, os que de
sejam unir as duas

visões. Seria possível? Se-
guindo a revelação do Se-
nhor, sim; afinal, o propósito
da igreja de Cristo é sinteti-
zado exatamente nas duas
vertentes: evangelização e
edif icação. Além disso,
ambas as visões enxergam
a necessidade de unidade,
de um foco em comum para
todas as igrejas associadas.
E, seguindo a lógica eclesi-
ástica, uma leva a outra:
evangelização exige posteri-
or edificação, que exige pos-
terior evangelização.

Qual a dificuldade? Para
alguns, o entendimento. Di-
ficuldade de enxergar o que
é e o que viria a ser. Para
outros, o medo. Pavor da
contaminação que arriscaria
a compreensão do que é
melhor para sua igreja. Re-
ceio de ser engolido, ou até
mesmo de ser reconhecido,
não positiva, mas negativa-
mente, sendo realçadas
suas limitações. Para ou-
tros, ainda, o sedentarismo
eclesiástico. A preguiça de

No início deste mês participei de um evento em São
Paulo promovido pela Entidade onde trabalho. Um

dos palestrantes era um economista que discursava so-
bre “visão de futuro”. Chamou-me a atenção na sua fala
quando ele citou as escolhas que os jovens fazem porque
são imediatistas. Se tiverem de decidir entre ficar em casa
e estudar para a prova de amanhã ou sair com os amigos
para uma “balada”, eles escolhem sair. Se tiverem de de-
cidir entre comprar um livro ou apostila para se preparar
para um concurso ou comprar um novo celular eles op-
tam pelo segundo. Escolhas erradas.

Esaú desprezou o seu direito de primogenitura em tro-
ca de um prato de comida. O eterno foi trocado pelo fugaz
e passageiro, o incorruptível pelo que se corrompe, o ver-
dadeiro pelo falso.

Deus nos deu a oportunidade de escolher, de fugir do
engano do pecado, de seus convites e insinuações. Nor-
malmente só percebemos o que tínhamos quando já o
perdemos. Em Gênesis 25:32  Esaú diz: “ Estou quase
morrendo. De que me vale esse direito?”. Só vemos o que
está diante dos olhos, o que nos atrai sem pensar nas
maravilhas que podemos alcançar se soubemos espe-
rar.

Esaú achou, naquele momento, que seu direito de
primogenitura não era assim tão importante. Muitas vezes
somos obrigados a admitir que fizemos uma escolha er-
rada, quando já é tarde para voltar atrás e consertar nos-
so erro. Por isso é tão importante, tão serio;  buscar a
Deus antes de tomarmos decisões. Nesta época de “fast-
food”, de caixa eletrônico, de e-mails e laptops parece
perda de tempo parar, orar e buscar a melhor saída. É
preciso decidir rápido ou ficamos para trás e é nesses
momentos que a tentação de passar por cima de todos
os sábios conselhos da palavra de Deus nos faz errar.

Deus estabeleceu as coisas de tal maneira que se
vencermos as crises e tentações, encontraremos a mais
verdadeira consolação. “São pobres os que nunca sofre-
ram e não trazem a marca do sofrimento”. O Senhor Je-
sus não nos promete uma viagem fácil, mas sim a certeza
da chegada. Haverá montes a escalar, correntezas a ven-
cer, rios a atravessar, mas se escolhermos permanecer
no Senhor teremos vitória.

Se pudermos substituir reações infantis e imaturas por
reações humanas mais amadurecidas vamos crescer.

Nosso mundo hoje faz uma apologia dos resultados
rápidos e no desejo imediatista do prazer procuramos nos
livrar da dor e do sofrimento como se fossem hospedes
indesejáveis e não conseguimos perceber que fazem parte
do nosso crescimento espiritual.

Lembre-se, minha irmã: “Quando você fugir da tenta-
ção certifique-se de que não deixou o seu endereço com
ela”.

EDIÇÕES CRISTÃS

Escolhas
Erradas

“E Esaú desprezou a sua primogenitura...”
Gênesis 25:34

Os valiosos livros escritos pelo
falecido ex-padre Aníbal Pereira
dos Reis estão sendo reeditados
pelas Edições Cristãs Editora Ltda.
Vinte e sete livros já foram impres-
sos. Entre em contato pelo e-mail:
edicoescristas@uol.com.br , fone/
fax (14) 3322-3930, Caixa Postal
250 CEP 19.900-970 Ourinhos SP.

Divulgue os livros do
Dr. Anibal, pois eles precisam

ser lidos pelos católicos

BODAS DE PRATA
De parabéns o casal Pr David e Carla Rohr de Belo Hori-

zonte MG. A renovação dos votos foi realizada no dia 30 de
junho de 2007. Nas palavras do casal: “Anos de risos, lágri-
mas, amigos, filhos e experiências que criaram um mundo
de ricas memórias”.

ORDENAÇÃO
PASTORAL

Em assembléia re-
alizada no dia 10 de
junho último, a Igreja
Batista Bíblica de Ouro
Fino MG, liderada pelo
Pr Roberto Kennedy
Gomes aprovou a or-
denação pastoral do
irmão Izaías Araújo
Amorim. O exame e
ordenação está
marcada para o dia 18
de agosto de 2007.
Izaías é membro da
igreja a 4 anos e em

breve estará indo para o campo missionário para alcançar a
tribo Kuruaya no município de Altamira PA. Sua esposa
Tatiana está terminando o curso de missões no Instituto
Bíblico Peniel em Jacutinga MG.

POMERODE SC

O Pr Luiz Alberto
Pereira e sua espo-
sa Raquel Motta Pe-
reira estão envolvi-
dos no Projeto Mis-
sionário “Luz para o
Vale Europeu” visan-
do a implantação de
uma Igreja Batista
na cidade de
Pomerode SC. O
projeto visa a
evangel ização do
Vale Europeu de
Santa Catarina que,
além de Pomerode
é composto por ou-
tras 17 cidades.
Contatos: Caixa Postal 252 CEP 89.107-000 Pomerode SC,
telefone (47) 3387-0843.

PALAVRA PRUDENTE
Você pode adquirir livros, livretos, folhetos e outros ma-

teriais através da Imprensa Palavra Prudente do Pr Calvin
Gardner. Entre em contato pelo e-mail: pastorcalvin@
palavraprudente.com.br , telefone (18) 3906-5585, Rua Pro-
fessor Orlando M do Amaral, 181 CEP 19065-745 Presiden-
te Prudente SP.

NOVO SITE

O site do Templo Ba-
t ista Independente em
Vila São José ficou pron-
to. A cerimônia de entre-
ga do projeto foi realiza-
da durante o culto do dia
24 de junho último,com
direito a apresentação
aos membros com Data-
show e entrega de brindes
no final do evento. Você
pode acessar o site atra-
vés da  www.templobati-

sta.com.br . Na foto, Pr. Ricardo e Fábio.
Pr. Ricardo e Fábio Cardoso

A UBRESP - União de
Homens Bat istas

Regulares do Estado de São
Paulo realizará o seu acam-
pamento nos dias 24 a 26 de
agosto de 2007 no MAB, mu-
nicípio de Cosmópolis SP.

O investimento para cada

Acampamento da UHBRESP

Para Que Serve Uma
Associação de Igrejas?

participante será de R$90,00
e os contatos para maiores
informações com Altamir
(11) 3714-6371; Arivan (11)
8142-7681 e 4044-7424;
Donizete (11)7374-5370 e
6831-4156.

Para melhor conhecer o

local do acampamento, visi-
te o site: www.acampa-
mento.com.br.

Outro evento já progra-
mado para a UHBRESP é
o  E n c o n t r o  A n u a l  q u e
acontecerá no dia 24 de
novembro  des te  ano  na

P r i m e i r a  I g r e j a  B a t i s t a
R e g u l a r  d o  P i r a j u s s a r a
em Taboão da Serra sob
a  l i de rança  do  Pr .  João
Rezende. A programação
que terá início às 9h, será
precedida com um café da
manhã às 8h.

se envolver com uma rotina
dinâmica que exigiria boa
dose de energia e de doa-
ção.

Creio que o combustí-
vel, na maioria das vezes
imperceptível, para todas
es tas  d i f i cu ldades  é  a
compreensão inadequada
da soberania de Deus, so-
mada ao entendimento da
responsabil idade ministe-
rial. De um lado, a serieda-
de acerca da soberania di-
vina que causa receio de
desagradar, de ser repre-
endido, enrijecendo a ação
ministerial. De outro lado,
a seriedade acerca da res-
ponsabi l idade minister ia l
que enfatiza a ação do ho-
mem, diminuindo o foco na
ação divina. Assim o su-
cesso  da  obra  se  to rna
mais dependente da perfei-
ção do trabalho humano do
que do poder de Deus.

Inculcar o ministério (a
igreja) como projeto de Deus
e não nosso, ajuda a relaxar;
não se tornando irresponsá-
vel, mas sim confiante no
direcionamento do Espírito.

A vida das igrejas depende
mais do Senhor do que de
nós. O crescimento moral e
espiritual dos membros de-
pende mais do agir do Espí-
rito por meio de sua revela-
ção do que de nossa capa-
cidade de expor nossos
pensamentos e visão. As-
sim, a unidade de nossas
igrejas, sendo refletida no
relacionamento maduro e
robusto de nossas associa-
ções depende de
visualizarmos mais a Deus
e menos a nós mesmos.
Conforme enxergamos, pen-
samos e agimos como o Se-
nhor, somos libertados de
nosso maior inimigo: “o eu”
centralizador, teimoso, des-
conf iado, amargurado e
impiedoso.

A contribuição efetiva de
nossas associações depen-
de de sua libertação de nos-
sas garras. Enquanto, como
deuses, lutarmos para de-
terminar o que é importante
para todos (ao nosso modo),
não experimentaremos a
agradável harmonia da pre-
sença do verdadeiro Deus.

Que soberanamente nos in-
dica o caminho por meio de
seus pr incípios ( inegoci-
áveis), em tudo abraçados
pelo amor, que nos motiva a
harmonia nos projetos, nas
realizações, e até mesmo
nas discordâncias.

Para que serve uma as-
sociação de igrejas? Seja
qual  for  a sua opção de
resposta, serve para refle-
t i r  o  amor  de Deus,  por
meio da unidade de sua
igreja. Assim, como serve
para  re f le t i r  a  g ló r ia  de
Deus através do alcance
de  seu  evange lho ,  quer
através da evangelização
quer através da edificação.
Espero que na próxima vez
que me reunir com irmãos
em uma  de  nossas  as -
sembléias, enxergue Deus
em nossas palavras, atitu-
des e reações. Não espo-
radicamente, e em alguns,
como exceções,  mas no
conjunto de nossa repre-
sentação.

Pr. Wagner Amaral
São Paulo, Capital.

Continuação da página 1

Izaías, esposa e filha

Pr. Luiz e Raquel
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Como Divulgado pelo Jornal de Apoio, de 28 de
maio a 02 de junho de 2007 foi realizada nas

dependências da Igreja Batista Esperança – Capital -
São Paulo, a Primeira Conferência em Aconselhamento
Bíblico ABCB (Associação Brasileira de Conselheiros
Bíblicos) – NANC (National Association Nouthetic
Couseling – Associação Nacional de Conselheiros
Noutéticos), cujo preletor oficial foi Pastor Randy Patten
Diretor Presidente da NANC. O Tema central da Confe-
rência foi “A Bíblia tem todas as Respostas”.

A Conferência teve como objetivo oferecer aos pas-
tores brasileiros a oportunidade de saberem como en-
frentar, lidar e ajudar os membros de suas igrejas a
viverem uma vida vitoriosamente através de todas as
circunstâncias da vida.

Os Assuntos foram vibrantes tais como: Os Elemen-
tos Chave no Processo do Aconselhamento Bíblico; Ob-
tendo um Bom Começo no Aconselhamento Bíblico; A
Visão Bíblica sobre Sexualidade; Aconselhando Pes-
soas Envolvidas em Pecados Sexuais; Como Crescer
e Mudar; A Educação de Filhos no Século 21; Vencendo o
Medo e a Preocupação; Jogue na sua Posição: o Papel do
Homem e da Mulher, etc.

Todas as Palestras foram gravadas em DVD e podem

Adoração
Verdadeira

Nos últimos nove anos a missão Chamada da Meia
Noite tem realizado o Congresso Internacional So-

bre a Palavra Profética. Este ano, no período de 17 a 20 de
outubro acontecerá o nono congresso, desta feita realizado
em um novo local: Hotel Monte Real Resort em Águas de
Lindóia SP que tem um Centro de Convenções com capaci-
dade para 1.500 pessoas.

O tema será “O Poder da Profecia” e os preletores, Dave
Hunt (EUA) Norbert Lieth (Suíça), Reinhold Federolf e Samuel
FM Costa (Brasil).

Os principais assuntos abordados neste ano serão: As
Profecias e a Santi f icação, o Poder da Profecia, As
Dispensações, Zen Budismo, Filosofias Pós-modernas nos
filmes, O que nos espera e Apocalipse, entre outros.

Para maiores informações e inscrições 0300 789 5152,
www.chamada.com.br , Chamada da Meia - Noite Caixa
Postal 1688 - CEP 90.001-970 Porto Alegre RS, telefones
(51) 3241-5050, Fax (51) 3249-7385.

Foram 24 horas de
vôo, 22h de espera

para quatro decolagens até
que o Pr Lourinaldo Araújo,
missionário da CBBN pu-
sesse os pés no solo mon-
tanhoso do Timor Leste. A
viagem de sondagem foi
uma verdadeira maratona
contra o fuso horário, mas
valeu a pena, pois muita coi-
sa pôde ser resolvida com
relação ao início do trabalho
missionário naquele país,
inclusive a questão dos vis-
tos de entrada.

Logo no primeiro dia no
Timor, um dos contatos do Pr
Lourinaldo levou-o para co-
nhecer a capital Dili com 150
mil habitantes onde perma-
neceu por tres dias, tendo a
oportunidade de visitar a
embaixada do Brasil.

No sexto dia no Timor, o
nosso missionário teve o tão
esperado encontro com
Firdie Flores, um crente ba-
tista filipino que lhe mostrou
toda a obra batista no país:
quatro pequenas igrejas.

Todos os cultos no país
são real izados na l íngua
Tétum, que precisa ser

J á estão abertas as
matrículas para o se-

gundo semestre de 2007 do
Seminário Batista Emaús
com sede na Rua Noel
Nutels, 304 Alvinópolis, São
Bernardo do Campo SP.

A fusão entre o Seminá-
rio Batista Fundamentalista
no Grande ABC Paulista com
o Seminário Teológico
Emaús foi firmada e agora a
entidade passa a denomi-
nar-se Seminário Bat ista
Emaús, mantido pela Mis-
são Batista Fundamentalis-
ta. Inclusive, os ex-alunos
formados pelo Emaús des-

de o seu início em Orlândia
SP no ano de 1991 e os de
Guarulhos SP poderão diri-
gir-se à nova sede do semi-
nário para se inteirar dos
eventos.

O S.B. Emaús oferece os
seguintes cursos: Médio em
Teologia, Licenciatura em
Teologia, Bacharel em Teo-
logia e a Complementação
do Bacharelado. Para maio-
res informações, entre em
contato com o Diretor Acadê-
mico, Paulo Henrique
Tavares através do e-mail:
sbemaus@gmail .com  ou
pelo telefone (11) 4337-3100.

Seminário Batista Emaús

aprendida pelo missionário,
pois é falada pela maioria
dos timorenses. O portugu-
ês alcança apenas cerca de
5% da população. Mas o
Tétum é de fácil aprendiza-
do pelos brasileiros por ser
uma espécie de variante do
português. Pr Lourinaldo
logo comprou uma gramáti-
ca do Tétum e começou a
estudar.

Outros contatos foram fei-
tos com um pastor por nome
Nelson e o missionário aus-
tral iano Cris Smith. Esse
missionário está concluindo

a tradução do Novo Testa-
mento para o Tétum. Mas a
Bíblia em português também
é usada por pessoas mais
idosas e por estudantes.

Na verdade, a maior bar-
reira para a pregação do
Evangelho no Timor Leste é
a religião católica que exer-
ce grande influência política
no país. As igrejas evangéli-
cas iniciantes não podem
colocar o nome na fachada,
pois correm o risco de se-
rem incendiadas a mando
do padre local na calada da
noite. Mas há liberdade para

pregar nas casas e nas es-
colas. Inclusive o Pr
Lourinaldo teve oportunida-
de de falar a um grupo de
170 alunos na cidade de
Liguiça, onde o Pr Nelson
ensina inglês usando
versículos da Bíblia e a dire-
tora já se converteu.

O país tem 14 cidades
principais, fora os sub-distri-
tos, e só existe trabalho ba-
tista em duas. Outras deno-
minações também estão
chegando, mas todas com
dificuldades e apenas pe-
quenos trabalhos.

O Timor Lestes está aber-
to para receber a pregação
do Evangelho e o Pr
Lourinaldo já está preparan-
do sua mudança. Orem pelo
complemento do seu sus-
tento que está com cerca de
80% suprido até o momen-
to. O seu plano é partir para
o campo no início de outu-
bro de 2007. Orem pelo su-
primento das passagens,
cerca de nove mil reais para
toda a família.

Para contatos, e-mail :
timorlouri@hotmail.com, te-
lefone (67) 3362-1432.

Alcançando o Timor Leste

Pr. Lourinaldo, Suênia, Levi e Nathan

OPoder da Profecia

No período de 1 a 5 de outubro de 2007 acontecerá a
XXIII Conferência Fiel para Pastores e Líderes pro-

movida pela Editora Fiel. O evento terá lugar no Hotel Monte
Real Resort em Águas de Lindóia SP.

O tema deste ano, “Adoração Verdadeira”, será defendi-
do por quatro preletores: Tedd Tr ipp, autor do l ivro
“Pastoreando o Coração da Criança”, Bob Dickie, autor do
livro “O que a Bíblia Ensina sobre Adoração”, Hermisten Maia,
pesquisador da Universidade Mackenzie e Franklin Ferreira,
autor do livro “Gigantes da Fé”. Para maiores informações:
telefone (12) 3936-2529  www.editorafiel.com.br, e-mail:
marilene@editorafiel.com.br,  ou Caixa Postal 1601- CEP
12.230-990 São José dos Campos SP.

1ª Conferência em Aconselhamento Bíblico ABCB-NANC
“A BÍBLIA TEM TODAS AS RESPOSTAS”

ser adquiridas através do Site: www.abcb.org.br.
O Pr. Flávio Ezaledo , Presidente da ABCB, agradece em nome

de toda a Diretoria, aos que participaram da conferência e se
coloca à disposição das igrejas para a realização de cursos.


