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Este DVD do
irmão J.
A l v a c i r

Campos é baseado
no seu primeiro livro,
“A União Entre o Ho-
mem e a Mulher à Luz
de Deus”, que está
esgotado, (O seu se-
gundo livro é, Reli-
gião, a segunda Mai-
or Praga da Humani-
dade) onde mostra
que o divórcio hoje é
o tema mais polêmi-
co das denomina-
ções evangélicas. O
divórcio não é de
Deus, é invenção do
homem, e que todas
as versões atuais da
Bíbl ia das editoras

De tempos em tempos renovam-se as teses ateístas e surgem novos
cruzados que se levantam com o intento de pregar a religião anti-Deus.
Nos últimos dias a estrela dessa crença é o professor de “Compreen-

são Pública de Ciência”, da Universidade de Oxford, Inglaterra, Richard Dawkins
(foto). Sua guerra para acabar com a crença em Deus começou em 1972 quando
publicou o seu primeiro livro, “O Gene Egoísta”. Na obra, o professor define o ser
humano como um amontoado de genes egoístas interessados unicamente na
própria reprodução. A obra logo se transformou em um best-seller.

Tendo autenticado sua veia literária, o afiado escriba começou sua cruzada e
partiu para novas publicações voltadas, para a religiosidade latente no ser huma-
no e que tanta perturbação causa aos que se recusam crer no Criador. Leia a
matéria na página 3.

O estado de San-
ta Catarina é um
dos menos eva-

ngelizados do Brasil. Há re-
giões do estado que estão
prosperando economica-
mente, mas permanecem
pobres no plano espiritual.
Esta é uma característica
marcante em todos os es-

Divórcio, um Atalho
Para a Morte

A Igreja Batista Regular em Jardim Ângela, sob a
liderança do Pr Milton Calazans, comemorou seu
trigésimo oitavo ano de fundação com a realiza-

ção de uma série de conferências nos dias 7 a 9 de setem-
bro último. O pregador do evento foi o capelão penitenciário,
Maurício Arruda, missionário do Ministério Rocha Eterna.

A IBR em Jardim Ângela foi fundada por uma equipe de
missionários norte-americanos e teve como pastor pio-
neiro, Manoel Alves da Silva que deixou o ministério da
igreja no ano 2000, após 30 anos de pastorado. Desde
então, a mesma vem sendo l iderada pelo Pr Milton
Calazans, convertido a Cristo nesta mesma igreja aos 11
anos de idade. Ao ser ordenado, já vinha atuando em perí-
odo integral como auxiliar ministerial.

Hoje, além do Pr Milton a igreja conta com o trabalho do
Pr Wilson Rocha, que atua como auxiliar de tempo integral
e a missionária Maria Helena Bastos,que também dedica
todo seu tempo à igreja.

Durante os 38 anos de existência da IBR em Jardim
Ângela, 12 homens que nela se converteram a Cristo fo-
ram ordenados ao pastorado. A Igreja também é conheci-
da pela sua visão missionária e atualmente apóia 20 pro-
jetos, além de duas frentes de trabalho em Ponta Grossa
PR e Tapiraí SP. Pr Milton Calazans atua como Conselheiro
da AMI - Associação Missionária Independente.

No decorrer dos anos a igreja iniciou e organizou tres
novas igrejas: IBR da Fé no Capão Redondo SP, IBR em
Jardim Guarujá, São Paulo SP e IBR Água da Vida em Vila
Calu, São Paulo SP.

Jardim Ângela,
38 anos

evangélicas estão erradas em Mateus 5:32 e 19:9 (exceto a
versão da SBTB em Mt 19:9). Mostra que o divórcio, exceto em
caso de fornicação, é quebra da aliança do casamento e como
tal é considerado pela Bíblia como um dos pecados para a
morte. Este DVD também dá orientação aos jovens, baseado
na Bíblia, de como obter sucesso no futuro casamento.

Para adquirir o DVD, basta fazer um depósito de R$27,00
(R$ 2,00 são despesas de correio) em nome de Ótica Cristã
Nissi, Unibanco, Ag. 0309 C/C 115583-2 e passar fax para (21)
2224-2435 ou enviar pelo correio, Avenida Presidente Vargas,
633 Slj 108, Centro, CEP 20.071-004 Rio de Janeiro RJ.

ODelírio de Dawkins

O s que tiveram
oportunidade de
participar das co-

memorações do décimo ani-
versário da AA I - Associação
de Auxílio às Igrejas durante o
quinto seminário realizado em
Ilha Bela SP, puderam  agrade-
cer a Deus pelos tremendos
benefícios que esse ministério
tem proporcionado às igrejas
batistas bíblicas em nosso país.

A visão que o Senhor deu
ao missionário Gary

�Eu Trabalho Para Ver Resultados�

Tomberlin e que se tornou reali-
dade através do trabalho da equi-
pe por ele formada, envolvendo
sua esposa e, principalmente,
o casal de advogados Joel e
Lúcia, além de muitos outros
pastores que sempre deram de
si nesse ministério, já deixou
uma marca positiva na história
dos batistas bíblicos.

Duas frases marcaram o re-
sumo histórico da AAI. A primei-
ra, proferida pelo seu idealizador,
Pr Gary: “Eu trabalho para ver

resultados” e a segunda, dita
pelo Dr. Joel: “O segredo da AAI
é que ela não quer ter estabili-
dade financeira”. Os que ouvi-
ram os relatórios e os testemu-
nhos acerca dessa abençoada
associação perceberam o sig-
nificado prático desse ministé-
rio de auxílio às igrejas e aos
líderes das igrejas. Faz jus ao
seu mote: “Construindo prédios
e edificando vidas”.

O tema escolhido para
este quinto seminário, “Intimi-

dade e Ação” coroou com ple-
no êxito esses dez anos de
atuação. Os dois preletores, Pr
Ebenézer Bittencourt que falou
da ação e o Pr Mike Frazier que
falou sobre a intimidade com
Deus. A somatória foi uma
reciclagem ministerial que nos
levou a uma séria avaliação e
reflexão ministerial revigoran-
do nossas forças e clareando
nossa visão em 14 horas de
palestras e mensagens. (con-
tinua na página 6 )

tados da região sul.
Uma das cidades que tem

prosperado economicamente
é Jaraguá do Sul, localizada a
40 km de Joinville, 50 km de
Blumenau, 200 km de
Florianópolis e 180 km de
Curitiba PR. Com 140 mil ha-
bitantes e crescendo acelera-
damente, a previsão é que nos

próximos 15 anos sua popu-
lação chegará a 250 mil.

O motivo desse cresci-
mento acelerado é o seu par-
que industrial bastante diver-
sificado e uma economia
constantemente em alta tem-
peratura. Duas das maiores
e mais conhecidas empresas
da cidade são a WEG e a
Malwee. Devido à expansão,
a WEG contratou nos últimos
meses cerca de tres mil no-
vos funcionários e continua
contratando. Isso desenca-
deia uma crescente migração
de profissionais e faz explodir
os empreendimentos imobi-
liários. Há pessoas que via-
jam para Jaraguá do Sul para
visitar parentes que lá foram
e muito dos que levam o currí-
culo não voltam. Permanecem
por lá bem empregados.

Percebendo a necessida-
de de alcançar essas multi-
dões, o Pr José Soares Filho,

da Igreja Batista Bereia-na de
Jaraguá do Sul, juntamente
com toda a liderança, monta-
ram uma estratégia de cres-
cimento para os vários minis-
térios.

O primeiro passo, já con-
cretizado, foi a compra de
uma grande área de 67 mil
metros quadrados no perí-
metro urbano da c idade
para a expansão física. Os
próximos passos são a
construção do local de culto
e uma creche. A creche faz
parte da estratégia para al-
cançar famílias inteiras uma
vez que a demanda nesta
área é crescente.

A Igreja Batista Bereiana
é fundamentalista e está de
braços abertos para apoiar
aqueles que se sentiram ori-
entados a se juntarem a
eles na missão de
evangelizar o estado de San-
ta Catarina.

Campo Branco Para a CeifaPr. Milton, esposa e filhos

Participantes do Seminário da AAI. No detalhe, Pr. Gary

Pastores: Soares, Moraes, Pereira e McCartney
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Tenho amigos. Bons amigos. Mas há pesso-
as que não os têm. A prova desse fato foi o

surgimento de uma nova profissão que está provo-
cando polêmica: o “personal friend” (amigo pessoal).

Nos anúncios classificados dos jornais das gran-
des cidades ou em sites da Internet você pode en-
contrar ofertas como esta: “Você está precisando
de um amigo? Fale comigo e agende uma hora”.

Segundo informações colhidas junto a essa
novíssima categoria de profissionais, o mercado é
promissor, mas exige pessoas altamente qualifica-
das. Exige-se talento para falar e capacidade para
ouvir. Pessoas extrovertidas e comunicativas têm o
perfil adequado para se tornar amigo de aluguel.

Essa amizade contratada e cronometrada têm
um custo que varia entre R$ 50,00 e R$ 300,00 a
hora. O contratante pode escolher o lugar para a
“conversa” que pode ser caminhando nas vias pú-
blicas, em bancos de praças, lanchonetes, restau-
rantes, shoppings ou qualquer outro lugar público.
Os profissionais que oferecem os serviços fazem
questão de deixar claro que o encontro pré
agendado tem que ser cumprido à risca e não dá
direito a intimidades, sexo e nem deve ser em lu-
gar isolado longe do público. O “personal friend”
não quer ser confundido com garoto ou garota de
programa, nem com massagista.

Alguns que estão oferecendo-se deixam claro
nos anúncios que não são terapeutas, nem psicó-
logos, nem conselheiros, e muito menos, aman-

DAVE HUNT
Ainda está em tempo de você ouvir Dave Hunt em

2007. O IX Congresso Internacional da palavra profé-
tica realizado pela missão Chamada da meia Noite
está acontecendo neste mês de outubro no período
de 17 a 20 no Hotel Majestic em Águas de Lindóia SP.
Além de Dave Hunt, os demais preletores serão:
Norbert Lieth, Reinhold Federolf e Samuel F. M. Costa.
Veja como se inscrever no site: www.chamada.com.br
ou pelo telefone: (51) 3241-5050.

A Bíblia ensina que o ama-
nhã pertence a Deus. Je-

sus declara que é futilidade ficar
preocupado com os acontecimen-
tos que ainda não ocorreram e os
apóstolos, em suas epístolas,
escreveram que o futuro já foi tra-
çado por Deus e ninguém pode
mudá-lo. Assim sendo, por que
nos preocupamos tanto com o dia
de amanhã? Geralmente, quem
se preocupa com o futuro está
negl igenciando o presente.
Quantos pais estão trabalhando
bastante para providenciar um fu-
turo próspero para os filhos, e,
consequentemente, não têm tem-
po para esses filhos.  O dinheiro
não compra caráter e muito me-
nos boa amizade, mas os pais
que passam tempo com os filhos,
além de carinho e afeto, estão en-
sinando o verdadeiro tipo de amor.
O que podemos fazer, hoje, para
garantir o dia de amanhã?

SANTIFICAÇÃO
 A Palavra de Deus garante

que os homens e mulheres que
se separam para Deus, hoje, te-

“A água dos rios que você toca é a última daquela que se foi e a
primeira daquela que vem. Assim é o tempo presente”

(Leonardo da Vinci).

“A segurança não depende tanto do quanto você possui,
mas sim do quanto você pode viver sem”

(Joseph Wood Krutch).

“Um cínico não é meramente aquele que lê lições
amargas do passado; é aquele que está prematuramente

desapontado com o futuro”
(Sydney J Harris).

“Por vezes Deus acalma a tempestade – e por vezes Ele permite
que a tempestade se enfureça e acalma seu filho”

(Edward K Rowell).

“As pessoas devem ser lembradas com mais
freqüência que precisam ser instruídas”

(Samuel Johnson).

“Duas coisas povoam, a mente com uma admiração e
respeito sempre novos e crescentes: o céu estrelado por

cima e a lei moral dentro de nós”
(Immanuel Kant).

“Noventa e nove por cento das falhas
de liderança são falhas de caráter”
(General Norman Schwarzkopf).

“Uma forte educação para a vida deveria incluir aulas de solidão”
(Mauro Santayana).

“Estranhos são apenas amigos que a gente ainda não conhece”
(Melba Colgrove).

Interessante!
“Achei muito interessante a matéria ‘Igreja realiza passeio em pro-

testo contra violência’ referente à IBR da Fé em Mossoró – RN
publicada na edição 178 do J.A. Sempre achei que fundamentalistas
não deveriam intrometer-se nas questões seculares, mas achei muito
interessante a forma como fizeram. Me leva a refletir!” (PSC – São
Paulo – SP).

Crianças e TV
“Valeu o alerta Pr Edgar. O seu ‘Criança (Des) Esperança’ nos

alerta mais uma vez sobre o veneno que a televisão representa para
o crente. Devemos vigiar mais.” (RCEC – Cuiabá – MT).

O papa
“O ex-padre Barbosa me ajudou muito com a sua coluna da edição

178 do J.A.: ‘A Igreja de Cristo’. Eu conheço alguns ecumenistas e dei
xérox do artigo para eles”. (MAS – Campinas – SP).

Dr. Aníbal
“Fiquei contente em saber que a Editora Edições Cristãs está

republicando as obras do ex-padre Dr. Aníbal Pereira dos Reis. Será
minha oportunidade de obter todos os seus preciosos escritos”. (MCS
– Salvador – BA).

Convalidação
“Sempre quis convalidar o meu diploma de Bacharel em Teologia

e quando li a matéria do Seminário Batista Emaús na edição 178 do
J.A. fiquei estimulado a dar prosseguimento. Obrigado pelo alerta”.
(RZS – Belo Horizonte – MG).

tes. São simplesmente amigos contratados para con-
versar.

Muito mais poderia ser dito sobre o “personal
friend”, mas o que nos interessa de fato é o que
essa novíssima atividade profissional traduz sobre
os nossos dias. Depois das amizades virtuais da
internet, chega a vez da amizade comprada nessa
sociedade mercantilista que está transformando
pessoas em meros consumidores.

O “personal friend” tem tudo para se transformar
em um serviço consumido pelas elites como tem
sido o “personal trainer” e o “personal stylist”. Mas
não deixa de ser um diagnóstico claro da decadên-
cia das relações pessoais entre os seres humanos.

O “personal friend” torna explicita a solidão dos
indivíduos que ajuntaram bens e não conseguem
fazer amigos. O “personal friend” ou “amigo de alu-
guel”, é a prova do fracasso humano, mas escancara
a porta para aqueles que querem, voluntariamente,
sem ligar o “amigocímetro” e sem cobrar bandeira
um ou bandeira dois, oferecer-se como amigo de
pessoas necessitadas de atenção e afeto.

Quanto vale um amigo? “Provérbios 18:24 diz que
“há amigo mais chegado do que um irmão” e 17:17
completa que “em todo o tempo ama o amigo”. Ao
dirigir-se aos seus discípulos Jesus fez essa decla-
ração: “Já vos não chamarei servos, porque o servo
não sabe o que faz o seu senhor; mas tenho-vos
chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu
Pai vos tenho feito conhecer” (João 15:15).

Quanto Vale um Amigo?

BACHARELADO EM TEOLOGIA
Já estão abertas para 2008 as inscrições para o curso

de complementação do bacharelado em teologia para os
que já fizeram tres anos de instituto bíblico. O Seminário
Batista Emaús em São Bernardo do Campo SP pode lhe
oferecer maiores informações dessa complementação e
adequação do currículo que o habilitará a procurar uma
escola teológica credenciada pelo MEC para que você faça
a convalidação do diploma. Informações pelo e-mail:
sbemaus@gmail.com,  telefone (11) 4337-3100.

O Amanhã se
Prepara no Dia de Hoje

rão surpresas agradáveis no dia
de amanhã. Muitos têm medo do
futuro porque, no íntimo do ser,
reconhecem que não estão viven-
do bem no presente. Porém, a
Palavra de Deus promete:
“Santificai-vos, porque amanhã
fará o SENHOR maravilhas no
meio de vós ” (Josué 3:5). Na
maioria das vezes o medo é con-
seqüência de uma consciência
pesada. Deus realmente corrige
o erro em nossas vidas e, mais
cedo ou mais tarde, os pecados
que praticamos de um a um, te-
remos que carregar de dois a dois.
Mas Josué disse ao povo:
“santificai-vos ” o que significa
“se separar dos erros e dos pe-
cados que estavam cometendo”.
Deus perdoa e, muitas vezes,
esquece os nossos erros. Às ve-
zes, Ele precisa permitir as con-
seqüências do pecado, mas são
muito mais amenas mediante a
nossa santificação do que se con-
tinuássemos no caminho errado.

CONSAGRAÇÃO
Além de se separar do peca-

do, o crente precisa se dedicar a
Deus no presente. Esta dedica-
ção também garante um futuro
próspero. O autor de Hebreus dis-
se: “Porque Deus não é injusto
para se esquecer da vossa obra,
e do trabalho do amor que para
com o seu nome mostrastes,
enquanto servistes aos santos;
e ainda servis ” (6:10). O que nós
plantamos de bom ou de mal,
hoje, recolheremos no dia de
amanhã porque Deus não é injus-
to nem de um lado e nem do ou-
tro. O próprio Rei Davi conseguiu
garantir o seu futuro e o futuro
de seus filhos muito mais pelo
que ele havia feito no passado
do que pelos seus méritos no
presente. Em outras palavras,
Davi  t inha certo crédi to com
Deus. Precisamos criar esta li-
nha de crédito junto a Deus—não
para a nossa salvação, pois
essa é de graça e pela fé—mas
para as bênçãos terrenas de
Deus sobre nós. Está preocupa-
do com o dia de amanhã? Con-
sagra-te, agora. Deus não esque-
cerá de suas obras.
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De tempos em tempos
renovam-se as teses

ateístas e surgem novos cru-
zados que se levantam com
o intento de pregar a religião
anti-Deus.

Nos últimos dias a estre-
la dessa crença é o profes-
sor de “Compreensão Públi-
ca de Ciência”, da Universi-
dade de Oxford, Inglaterra,
Richard Dawkins (foto). Sua
guerra para acabar com a
crença em Deus começou
em 1972 quando publicou o
seu primeiro livro, “O Gene
Egoísta”. Na obra, o profes-
sor def ine o ser humano
como um amontoado de
genes egoístas interessa-
dos unicamente na própria
reprodução. A obra logo se
transformou em um best-
seller.

Tendo autenticado sua
veia literária, o afiado escriba
começou sua cruzada e par-
tiu para novas publicações
voltadas, para a religiosida-
de latente no ser humano e
que tanta perturbação causa
aos que se recusam crer no
Criador.

Três novas obras saí-ram
de sua fiada pena: “O Cape-
lão do Diabo”, “O Relojoeiro
Cego” e “O Rio que saía do
Éden”. As tres levaram ao
delírio o seleto público que
comunga com a crença de
Dawkins.

Agora o renomado pro-
fessor de Oxford acaba de
publicar aquele que, sem

No dia 16 de setembro último, a Igreja Batista Vitória
em Londrina PR, liderada pelo missionário norte

americano, Pr. S. David Smith comemorou o seu quinto ani-
versário de fundação.

A história desta nova igreja começou em 2002, quando o
casal de missionários da BMM, David e Geri Smith iniciaram
a implantação do trabalho na residência da irmã Elisângela
Flak Moreira (Liça). No dia 4 de janeiro de 2003 a igreja
mudou-se para o novo prédio onde permanece até hoje.

Na comemoração do quinto aniversário da igreja, o Se-
nhor presenteou-a com o batismo de sete novos irmãos
(foto) e com 42 visitantes de primeira vez no culto. Além
disso, na mesma comemoração, a igreja elegeu seus dois
primeiros diáconos: Alfredo da Cruz e Idnaldo Lopes da Sil-
va.

A Igreja Batista Vitória em Londrina está filiada às Igre-
jas Batistas Regulares do Brasil. Para conhecer um pouco
mais, visite seu website: www.victoryinlondrina.com.

A IMPORTÂNCIA DA ANTROPOLOGIA BÍBLICA
A Bíblia é o único livro que lida com uma antropologia

completa porque fala sobre o homem antes da queda. A
sociologia e a psicologia apresentam um conhecimento
parcial do homem porque não abordam o assunto sobre
a criação do homem.

Estas disciplinas não lidam com o propósito que Deus
tinha para o homem quando ele foi criado, por isto, elas
não podem dar esperança ao ser humano, porque não
existe um referencial que dê base para uma comparação
de como o homem seria se não tivesse pecado. Estas
ciências partem do princípio que o homem é produto da
evolução e não do poder criador de Deus.

A criação do homem foi diferente de todos os outros
seres viventes. Gênesis 2:7 diz “então formou o Senhor
Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas
o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente”.

O homem foi formado do pó da terra do termo Hebraico
������� (adamah) raiz de onde vem o nome Adão  que signifi-
ca “barro”. Como um ser material o homem faz parte des-
te mundo porque é constituído dele.

O homem não é somente matéria, o texto bíblico fala
que Deus soprou nas suas narinas “o fôlego de vida”  do
hebraico ������� (nishemat).  Só depois que Deus deu o fôle-
go de vida é que ele tornou-se “alma vivente” .

Os versos de Gênesis 1:20; 21; 24 e 30 mostram que
ter o fôlego de vida não foi exclusividade do homem, pois
nestes versos encontramos que outras criaturas também
são chamadas de seres viventes, pois também, têm o
“fôlego da vida”.

A diferença está em que nas outras criaturas Deus
não soprou o fôlego da vida, elas já foram criadas com o
fôlego da vida.

A maneira exclusiva como o homem foi criado mostra
a essência do homem; por um lado, ele é um ser material
porque foi formado da terra, por outro lado, ele é também
um ser espiritual porque Deus soprou nele foi o fôlego de
vida. Assim o homem pertence tanto ao mundo material
quanto ao mundo espiritual .

Na morte cada parte constituinte do homem volta de
onde veio. Eclesiastes 12:7 diz: “e o pó  volte à  terra , como
o era, e o espírito volte a Deus , que o deu”.

O autor de Eclesiastes também diz: “Todos vão para o
mesmo lugar; todos procedem do pó, e ao pó tornarão.
Quem sabe que o fôlego de vida dos homens  se dirige
para cima  e o dos animais para baixo, para a terra ”
(Eclesiastes 2:20-21). Na morte, tudo do animal é
destruído enquanto que do homem o corpo volta para a
terra enquanto o seu espírito volta para Deus.

A Bíblia diz que tudo o que Deus havia criado era muito
bom, logo, não há espaço para relacionar a natureza cria-
da com qualquer coisa má como querem as seitas
gnósticas.

Deus fez o homem diferente de qualquer outro ser cri-
ado porque ele foi feito a sua imagem e semelhança Deus.

Algo deve ser dito ainda a respeito da imagem e se-
melhança quanto à criação do homem, para que não ve-
nhamos a achar que o aspecto físico que o homem pos-
sui foi uma decisão divina no momento em que Ele o es-
tava criando. Não, não foi. Adão foi criado conforme o
modelo que o Filho do Homem, Jesus, viria ao mundo, o
Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo
(Apocalípse 13:8).

O propósito de Deus para o homem era que ao viver
debaixo do Seu conselho, ele alcançasse a mesma per-
feição que Cristo tem. Não é este o propósito de Deus em
Cristo Jesus para os crentes depois da Queda? (Roma-
nos 8:28-29).

Adão foi criado moralmente e fisicamente bom, mas
ele não tinha alcançado ainda aquele estado de perfeição
que tinha sido estabelecido para ele, se tivesse obedeci-
do. Ele tinha todo potencial para obedecer, mas, algo acon-
teceu no percurso da sua caminhada para a perfeição,
quando Adão decidiu dispensar o Conselho de Deus para
aceitar o Conselho da Serpente . Assunto que será de-
senvolvido na próxima edição.

Que Deus tenha misericórdia de nós!!!
Nota:  Na última matéria sobre Aconselhamento Bíbli-

co por motivo da fonte, algumas palavras da Língua Gre-
ga não ficaram claras.

1.�������������������������������������������������� (pronuncia-se nutecía ), ela é formada
pelo substantivo grego ������������������������� (pronuncia-se nus ) signifi-
cando: mente , e pelo verbo ������������������������������ (pronuncia-se tetéo) ,
significando: por, colocar.

2. “Portanto, vigiai, lembrando-vos que por três anos,
noite e dia, não cessei de admoestar (���������������������������������������������)

3. Colossenses 3:16 diz: “Habite ricamente em vós a
palavra de Cristo, instruí-vos e ACONSELHAI-VOS
(�����������������������������������������������������������������) mutuamente em toda a sabedoria, lou-
vando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais,
com gratidão em vossos corações.”

Por Que Aconselhar?

O Delírio de Dawkins

dúvida se transformará na
mais polêmica de todas as
suas obras: “Deus, um Delí-
rio”. Em português o livro
saiu com 528 páginas e foi
lançado em agosto pela
Companhia das Letras.

A tese básica do profes-
sor é o clássico confronto
entre ciência e religião. Para
ele, a fé religiosa, seja de
qualquer crença “é um delí-
rio nocivo do qual a socieda-
de precisa ser curada”.

Paralelamente ao lança-
mento de “Deus, um delírio”,

Vitória em Londrina

de “guru”, precisa ler “O De-
lírio de Dawkins”.

Ao discutir os pressupos-
tos de Dawkins, Alister e
Joanna McGrath, trazem à
tona questões fundamentais
dos tempos pós-modernos,
fé, coexistência de religião e
ciência, liberdade de crença,
o sentido da vida e a busca
de significado que, a julgar
pela repercussão de “Deus,
um Delírio”, merecem con-
tundente posicionamento
cristão.

A exemplo de Dawkins,
Alister McGrath também é
professor em Oxford. Lecio-
na teologia histórica, sendo
também, pesquisador sênior
do Harr is Manchester
College. Possui doutorados
em biofísica molecular e em
teologia pela Oxford. Joanna
estudou psicologia experi-
mental em Oxford, especi-
alizou-se em neuropsicoló-
gica clínica e teologia cristã.
É professora do Heythrop
College, na Universidade de
Londres.

Em “O Delír io de
Dawkins”, os autores des-
mantelam o argumento de
que a ciência deve levar ao
ateísmo e demonstram a
irracionalidade dogmática
de Dawkins. Para adquirir o
livro “O Delírio de Dawkins”:
www.mundocristao.com.br,
telefone (11) 2127-4147 ou
Rua Antonio Carlos Tacconi,
79 – CEP 04.810-020 São
Paulo SP.

a Edi tora
Mundo Cris-
tão traduziu
e publ icou
“O Delírio
d e
D a w k i n s ,
uma res-
posta ao
fundamentalismo
ateísta de
R i c h a r d
Dawkins”.

De auto-
r ia de
Al ister e
J o a n n a
McGrath, o
livro é uma
r e s p o s t a
convincente
às preten-
sões desse
pobre ateu
e seus fiéis
s e g u i d o -
res. Alister,
o u t r o r a

ateu e admirador da obra de
Dawkins, revela sua perple-
xidade pela guinada irracio-
nal de seu colega de Oxford,
não tanto pelo ateísmo em
si, mas pela absoluta incon-
sistência de seus argumen-
tos, aliados à intolerância
desmedida.

Pastores, estudantes e
todos os crentes que dese-
jam ter um posici-onamento
sólido e objetivo para argu-
mentar contra aqueles que
certamente elegerão
Dawkins como uma espécie

Pr. Flávio Ezaledo

flavio.ezaledo@uol.com.br

Culto comemorativo: 5 anos

Da esquerda para a direita: Karina, Andressa,
Mitchelly, Patrícia, Nicole. Atrás: Mayara e Cristina
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8ª REUNIÃO DE SENHORAS EM SOROCABA
MAPUTO, MOÇAMBIQUE

O missionário da Missão Batista Brasileira
Fundamentalista, Pr Odenilson de S Figueiredo en-
viou aos seus mantenedores aqui no Brasil a boa
notícia de que o projeto para implantação de uma
nova igreja em Maputo, Moçambique, deu um pas-
so importante, pois conseguiram alugar um local
no bairro Alto Moé, centro da cidade com espaço
ideal para moradia e para a realização dos cultos.
O custo é 50% maior, mas vale a pena o investi-
mento. No dia 13 deste mês de outubro, a esposa
do Pr Odenilson, Maria Luiza, estará retornando a
Moçambique, depois de ter passado um período
aqui no Brasil para tratamento médico. Na baga-

Preciso desabafar. Não se escandalize.
Não estou dando as costas à vocação

pastoral em favor de analista político. Não levo
jeito. Estou é com baita “fome e sede de justi-
ça”. Nasci neste país e não mais faço coro à
poesia de Bilac: “Ama com fé e orgulho a terra
em que nascestes”. Amo, mas o orgulho está
a estertorar. É um engano pensar que o co-
munismo virou “história pra boi dormir”. Qual
nada! Vide o avanço do populismo. Cá e lá, na
vizinhança. Tá dando tempo a Fidel (que está
num “vai-não-vai”) ver suas crias ameaçando
a democracia em nossas plagas.

O caos chama a ditadura. Os populistas
sabem. Caem nas graças do povo e, quando
“o circo tá pegando fogo”, ei-los como salva-
dores da pátria. O que faltou aos comunas em
1964 foi uma liderança experiente na “cartilha.”
Hoje estão mais “amadurecidos”. Os “ovos
chocados” em salas de aula estão vindo à luz.
Desorganização é parte da Organização.

“A coisa aqui tá preta”, disse o poeta. Início
de caos. Em todas as áreas. Educação, Saú-
de (na UTI), Transporte etc., vai tudo de mal a
pior. Não há liderança. Uma incompetência
que nos deixa banzado. Basta ver a “casa de
mãe Joana” que virou o transporte aéreo. Em
menos de um ano mais de trezentas pessoas
perderam a vida (sem falar nas vítimas da
buraqueira da malha rodoviária).  Um “apagão”
quase geral.

 É o desabafo de um brasileiro que vê muito
blábláblá e tudo terminando em “gigantesca
pizza.” É o país dos projetos. Da impunidade.
Da “lei de Gérson”, ceeerrrto? Não, errado.

Quando uma conhecida atriz, no horário
político gratuito disse que “tinha medo” da tur-
ma dos barbudinhos, quase foi execrada. Es-
tava certa. Há um “fila mostrando as presas”.
Uma ideologia. Isso aumenta a tentação da
aventura autoritária. Ainda há os que estão
vendo o perigo. A articulista Lya Luft  (VEJA - 1/
8/07) em bem traçadas linhas alertou:

A estrutura administrativa brasileira está con-
fusa e precária, sem gestão forte e eficiente (...)
porque se quebraram os velhos parâmetros da
seriedade e responsabilidade, estamos embar-
cados num avião desgovernado...

O perigo está no apoio da maioria (é o “bol-
sa”) ao “piloto do avião desgovernado” e sua
tripulação cheia de trapalhices. Repare bem:
um assessor do governo, com gesto obsceno
comemorando uma notícia que isentaria o Pla-
nalto diante da tragédia do vôo 3054. Funcio-
nários da Infraero, num lugar privilegiado, fo-
ram fotografados olhando para o quadro fu-
nesto do desastre e, pasmem, rindo num
momento de angústia febril. Não podemos
imaginar que seria de corpos carbonizados, é
claro. Mas rir de quê? Na posse do novo Mi-

nistro da Defesa, diante de um país chocado
com a tragédia da TAM, momentos de risos
inoportunos. E é de pasmar que, apesar de
tudo isso, o piloto tem IBOPE.

Enquanto a oposição nada faz - o chefe da
tripulação “não sabe de nada”. Tudo está ma-
ravilhoso. Mensalão e mensaleiros não exis-
tem. Sua turma é que tem autoridade para fa-
lar em ética e honestidade. O Senado, confir-
mando o safardanismo (há poucas exceções),
absolveu a corrupção do seu líder e “chutou a
Moral”. Um acinte ao povo brasileiro. Somos
levados a duvidar até de quem diz que votou
pela punição à corrupção. E assim vai a “aero-
nave verde-amarela” vermelhejando em ple-
no céu de “anil”.

O “piloto do Planalto”, sobre o “apagão
aéreo”, filosofou: “... é como um cachorro com
muitos donos que acaba morrendo de fome”.
Vejo outro tipo de cão. Vejo um “fila” (ideologia
totalitarista) mostrando as presas diante de
tantas mazelas, corrupção e uma pesada car-
ga tributária que não tem o devido retorno a
bem da sociedade. Basta um “abano de cau-
da” à população, convocando-a as ruas para
“moralizar o sistema” e criar o “governo dos
sonhos” e pronto, ce fini la comedi!!!

Não, não estou delirando e nem “atirando
em mosca com bala de canhão”. É gente sa-
gaz. São doutrinados no uso do verbete “de-
mocracia” para se isolarem no poder.

É aí que o brado do pastor se impõe. Está
escrito: “Não havendo sábia direção, o povo
cai” (Pv 11:14).  No totalitarismo. A baderna e
a anarquia levam uma nação à tirania, seja de
direita ou esquerda. É o quadro que o anticristo
vai encontrar de forma global. Paulo descre-
veu a geração anárquica como “sem afeto e
amantes de si mesmos” (2 Tm 3:1 a 5).

Já que o “fila mostra as presas”, concluo
com uma historinha (foi atualizada) aplicável
ao assunto: Um cão americano, um chinês e
um cubano haviam se encontrado. O cão ame-
ricano disse aos outros dois:

-Quando eu sinto fome, só preciso latir e o
meu patrão me traz um bom pedaço de carne.

-E o que é carne? - perguntou o cão cubano.
E antes do americano responder, o chinês

foi indagando:
- O que quer dizer latir?
Tal historinha define o totalitarismo. Um “FILA

MUNDIAL” se aproxima. O totalitarismo, no cur-
so da História, criou vários protótipos do que
será o “o homem da iniqüidade.” Enquanto ele
não se manifestar, ainda, “pipocarão” pálidos
clones. “Quem tem ouvidos para ouvir, ouça”.

No mais, obediência ao IDE: “É necessá-
rio que façamos as obras daquele que me
enviou, enquanto é dia; a noite vem, quando
ninguém pode trabalhar” (Jo. 9:4).

O Fila Mostra as Presas

pr.infante@yahoo.com.br -  Vitória da Conquista

gem de volta, a missionária leva muitas doações, inclusive literatura para estudos bíblicos e
evangelização.

SETE ANOS
A Igreja Batista Esperança em Tatuapé, São Paulo SP, está completando sete anos de

existência. Para marcar a data está realizando uma série de conferências dias 13 e 14 tendo
como preletor o Pr Carlos A Moraes, missionário e Diretor de Missões da AMI. A igreja é filha da
Igreja Batista Esperança e está sendo liderada pelo Pr Alceu Olímpio Ferreira. Contatos pelo
telefone (11) 2295-4405.

TIMOR LESTE
A cada dia aproxima-se o momento da despedida dos missionários Lourinaldo e Suênia,

com os filhos, Levi e Nathan. Já estão juntando os recursos para as passagens (R$9.500,00)
que deverão ser compradas até o início de novembro e ainda falta mais de 50% do valor. No
mês de setembro Pr Lourinaldo visitou igrejas em Goiás, depois em Guarulhos SP e agora em
outubro está em Mato Grosso e Rondônia. Se você quer ajudar, entre em contato pelo e-mail:
timourlouri@hotmail.com ou telefone (67) 3362-1432.

No dia 15 de setembro aconteceu o oita-
vo encontro das igrejas batistas regulares
de Sorocaba SP, realizado nas dependênci-
as da Igreja Batista Nova Vida. Com carinho
as irmãs cuidaram de cada detalhe desta
reunião, o louvor maravilhoso, a decoração
de cada mesa, a recepção carinhosa a to-
dos que chegavam.

O tema da reunião foi “Remindo o Tem-
po” , e a preletora foi a colunista do Jornal de

Apoio, Nancy Fragoso que falou sobre a necessidade de usarmos o tempo que Deus nos
concede com sabedoria. Sabendo que as oportunidades perdidas não voltam, então deve-
mos procurar aproveitar cada minuto de nossa vida para o serviço do Senhor.

As dinâmicas e o maravilhoso lanche servido no final completaram aquela tarde de
bênçãos que teve o apoio e a presença do Pr. Sidnei dos Santos .

NOVO PASTOR

No dia 22 de Setembro de 2007 ocorreu o
Exame do irmão Manuel Messias Júnior o qual
foi aprovado, e sua consagração ocorreu no
culto à noite, onde a Igreja Batista do Calvário
da qual é membro fez a ele uma homenagem
e ocorreu sua ordenação através da imposi-
ção de mãos. O pastor Augusto Oliveira San-
tos Neto presidiu o concílio e o pastor Jorge
Antônio Gameiro secretariou o concílio que
contou com 18 irmãos e também um bom gru-
po de ouvintes. O Pr Manuel Messias irá para
Cabo Verde como missionário assim que com-
pletar o sustento. Na foto os pastores: Manuel
Messias (no púlpito), Augusto (à mesa) e Jorge, secretário.

RIBEIRÃO PRETO SP
A Igreja Batista Independente em Nova Ribeirão liderada pelo irmão Omar de Carvalho

está vivendo um momento de trabalho intenso. Dias 13 a 16 de setembro fizeram a dedica-
ção da parte construída do novo templo. A igreja tem recebido apoio de uma equipe de
irmãos dos EUA que vieram para pintar todo o prédio e o local a cada dia recebe novos
retoques. Para contatos: Rua Pedro Barbieri, 266, Parque São Sebastião, Ribeirão Preto
SP. Nos dias 23 e 24 de novembro a igreja estará realizando uma série de conferências
com o fundador da igreja, Pr. Robert Nichols e no sábado, 24 acontecerá a reunião de
pastores da região na mesma igreja.

SÃO CARLOS SP
O missionário Pr Fernando César Martins trabalhando na implantação de uma igreja

batista fundamentalista em São Carlos SP tem realizado, além dos cultos regulares, traba-
lhos especiais com crianças. A última EBF alcançou 40 crianças e algumas foram salvas.
A esposa do Pr Fernando, Milena, está na reta final da gestação de mais uma menina que
deverá fazer companhia para a Isabela. O missionário ainda está levantando sustento.
Para apoiá-lo, telefone (16) 3411-0045; 8116-4547 ou e-mail: prfernando20@hotmail.com.

BOA VISTA
Nos dias 18 e 19 de agosto último, a Igre-

ja Batista Boa Vista em Orlândia SP, sob a
liderança do Pr Sidnei S Lima realizou a con-
ferência missionária para a renovação da
promessa de fé para missões. O preletor foi
o irmão Apoeme dos Santos Silva, membro
da Igreja Batista Independente de Serrana
SP que está montando um projeto para o
Estado do Piauí, Nordeste do Brasil.

PR GERSON ROCHA
O Pr Gerson Rocha, com a esposa Eunice, a filha Nilcinha e dona Rosa deverão mudar-se de

Brodósqui SP para Belo Horizonte MG onde reside um dos seus filhos. Pr Gerson passou por uma
cirurgia de hérnia e já está recuperado. Mantenham este servo do Senhor e sua família em oração.

GAVIÃO E ZORÓ
O missionário Adilton Campos, a esposa Vilma e os filhos Ana e Natan que trabalham na

evangelização dos povos da língua gavião foram ricamente abençoados em seu campo de traba-
lho através do apoio que receberam das irmãs Graciete e Eippen da Missão Gravações Brasil. Elas
gravaram 185 hinos e corinhos na língua Gavião, sendo as letras e músicas de autoria das próprias
crentes. Foram seis CDs que estão abençoando tanto os indígenas da Tribo Gavião, como da Tribo
Zoró, pois falam a mesma língua. Agora as irmãs Graciete e Eippen continuarão as gravações dos
livros da Bíblia a fim de auxiliar os irmãos mais idosos impossibilitados de ler. A Igreja Evangélica
indígena Gavião agradece a Deus e aos mantenedores do projeto.

WALÉRIA COICEV
A irmã Waléria Coicev que durante oito anos trabalhou na Editora Fiel como coordenadora do

Projeto Biblioteca do Pastor acaba de passar o bastão para o casal Pr Kevin Millard e sua esposa
Edinéia. Os contatos poderão ser feitos pelo e-mail: pastors@editorafiel.com.br. Pr Kevin fará a
divulgação do projeto no exterior visando conseguir mais apoiadores para o mesmo.

BATISMO
No dia 29 de julho de 2007 o Templo Batista de Bento Gonçalves RS recebeu sete novos

membros através do batismo: Cristiane, Débora, Marli, Milla, Leonilda, Lucas e Samuel. O
trabalho está crescendo e o missionário Phillip Harris glorifica a Deus pelas vitórias alcançadas.

ACAMPAMENTO HARMONIA
No dia 7 de setembro último 200 mulhe-

res de 14 igrejas participaram do Encontro
Anual de Mulheres no Acampamento Harmo-
nia em Araçatuba SP. O encontro que todos os
anos acontece na mesma data, este ano teve
como tema, “Mulher no Espelho”,  baseado
no Salmo 139:14, respondendo à pergunta:
“Em que consiste a sua beleza?” As preletoras
foram a Missionária Raquel Garbini que tra-
balha no Seminário Bíblico de Araçatuba SP e

a psicóloga Maria Áurea. A direção do trabalho esteve aos cuidados da Missionária Patrícia dos
Santos, presidente do grupo, apoiada pela vice, Silvia, as tesoureiras, Sueli e Celina, a secre-
tária Cléia e a divulgadora, Cristiana.

Pr. Odenilson e Maria Luiza
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Na última vez que escrevi para esta
coluna meditamos juntos a cerca do

cristão na sociedade pós-moderna. Vimos
que temos vivido em uma sociedade que
tem experimentado uma permissividade
exagerada, uma total tolerância ao pecado,
que deixou de ser tratado e reconhecido
como pecado, um mundanismo e materia-
lismo que alcançou até mesmo muitos cren-
tes.

Temos diante de nós o desafio de viver
nesse mundo sem nos contaminar por ele,
e mais que isso, temos a responsabilidade
de influenciar essa sociedade com os pa-
drões e ensinamentos do Senhor Jesus.

Continuando a meditar sobre o assunto
a pergunta de hoje é: Qual o perfil do ho-
mem pós-moderno?

O Livro de 2 Timóteo no capítulo 3 nos
fornece um perfil completo e detalhado do
homem pós-moderno. “Sabe, porém, isto:
que nos últimos dias sobrevirão tempos tra-
balhosos, Porque haverá homens amantes
de si mesmos, avarentos, presunçosos, so-
berbos, blasfemos, desobedientes a pais e
mães, ingratos, profanos, Sem afeto natural,
irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes,
cruéis, sem amor para com os bons, Traido-
res, obstinados, orgulhosos, mais amigos
dos deleites do que amigos de Deus, Tendo
aparência de piedade, mas negando a efi-
cácia dela. Destes afasta-te”.

Mediante nesse texto me pergunto: o que
levou o homem ao longo dos anos a desen-
volver esse perfil? Certamente podemos di-
zer que muitas coisas contribuíram para isso
e que o pecado foi o maior responsável. Além
disso, havemos de considerar também que
a Palavra de Deus é infalível. Se o apóstolo
escreveu este texto há mais de 1940 anos
(aproximadamente no ano de 63 A.D, ele
certamente se cumpriria, “Porque a profecia
nunca foi produzida por vontade de homem
algum, mas os homens santos de Deus fala-

nancy@tekton.com.br - São Paulo-SP

A  jabuticaba é uma
fruta del ic iosa e

também surpreendente,
quem nasce e cresce na ci-
dade leva um susto quan-
do se depara com uma ja-
buticabeira. Devo confessar
que imaginava que esta fru-
ta fosse como a uva, em
cachos pendurados em
uma arvore, mas que sur-
presa ao ver que as frutas
nascem grudadas ao tron-
co e aos ramos da jabuti-
cabeira, que linda é esta
arvore e que sabor maravi-
lhoso tem esta fruta.

Saboreando esta fruta,
sentada ao lado de uma pe-
quena jabut icabeira, me
lembrei da passagem onde
Jesus fala aos discípulos
sobre a videira e os ramos,
quando ele nos ensina que
precisamos estar unidos a
videira verdadeira para que
possamos dar fruto.

Olhando aquela peque-

ENCONTRO DE HOMENS
No dia 17 de novembro será realizado o Encontro de Homens Batistas Regulares

Fundamentalistas (UBREF), evento que acontece todos os anos em uma igreja local. A
Igreja Batista Fundamentalista do Jardim das Rosas, (antiga Parada Inglesa) será a
hospedeira deste ano. O pregador convidado será o Pr José Laerton, da Igreja Batista
Regular em Fortaleza CE que falará sobre “Separação Eclesiástica”. Os Homens Batis-
tas Regulares Fundamentalistas já estão se reunindo pelo quarto ano consecutivo. To-
dos os que se ident i f icam com nossa fé e prát ica são convidados para o
encontro.Informações com o Pr. Jorge A. Gameiro (11) 3694-2942 ou jagameiro@ig.com.br.

CONFERÊNCIAS PARA FAMÍLIAS
A Igreja Batista da Bíblia na cidade de Osasco estará realizando nos dias 19 a 21 de

Outubro 2007, conferências para famílias . O mensageiro destes dias será o Pr Will
Foran, que atualmente está organizando a Igreja Batista Bíblica na cidade de Carapicuíba,
iniciada no ano de 2000. Endereço da Igreja: Avenida Santiago Rodilha 515 Jardim Santo
Antônio – Osasco SP – CEP – 06154-000. A Igreja Batista da Bíblia está iniciando a
fundação de uma Igreja Batista Fundamentalista na cidade de Ibiúna interior de São
Paulo e conta com as orações dos irmãos.

XIX CONGRESSO
A cidade de Belo Horizonte MG hospedará no período de 7 a 11 de julho de 2008 o XIX

Congresso Batista Bíblico promovido pela CBBN - Comunhão Batista Bíblica Nacional.
Toda a programação e preletores em breve estarão definidos e o folder para inscrições
estará disponibilizado para os interessados. Maiores informações, entrem em contato
pelo telefone (19) 3228-3576 ou Caixa Postal 3093 - CEP 13.033-990 - Campinas SP.

PASTORES E OBREIROS

na arvore carregada de fru-
tos tão doces, vi que quanto
mais perto estivermos de
Deus, mais frutos daremos,
e eles serão frutos doces
que alegram  a vida das pes-
soas que nos rodeiam.
Quem permanece em mim,
e eu, nele, esse dá muito fru-
to: porque sem mim nada
podeis fazer. João 15:05

Jesus fala que precisa-
mos permanecer. Não pode-
mos desistir, nos afastar, pois
longe de Cristo não podere-
mos ser benção na vida dos
outros e muito menos pode-
remos saber o quanto é ma-
ravilhoso e doce a presença
de Deus em nossa vida.

O ser humano foi criado
a imagem e semelhança de
Deus e estava em comunhão
perfeita com seu Criador,
mas o pecado arrancou o
homem da presença de
Deus e com isto tudo se tor-
nou triste e amargo. Até hoje

muitos vivem assim, longe
de seu Criador procurando
no mundo a alegria dura-
doura, a paz verdadeira,
pois não sabem que já exis-
te um caminho uma manei-
ra de unir  suas vidas a
Deus.

Jesus através de sua
morte e ressurreição abriu
o caminho, rasgou o véu e
agora podemos estar per-
to do Senhor, ter comunhão
plena, podemos estar gru-
dados na videira verdadei-
ra, e assim podemos ser
pessoas mais doces, mas
sensíveis e principalmente
mais preocupadas em fa-
lar de Jesus a outras pes-
soas.

Vamos procurar estar
grudados no Senhor, tão
próximos que outros pos-
sam ver Jesus em nossas
vidas, que possamos as-
sim adoçar e abençoar os
que nos cercam.

Permanecei em Mim,
e Eu Permanecerei em Vós...

João 15:04

Dias 21 a 25 de janeiro de 2008
no Hotel Morro de Santo Agostinho
município de Lindóia SP, acontecerá
o Retiro Anual de Pastores e Obrei-
ros promovido pela JUBBESP. O va-
lor do investimento por pessoa será
de R$180,00. Se você quiser conhe-
cer melhor o local, visite o site:
www.morrodestoagostinho.com.br .
Para maiores informações fale com
o Pr Marcos Silva pelos telefones (11)
5062-7735 e 9614-0854, e-mail:
marcosigreja@uol.com.br, Rua Eu-
gênio Falk, 396 - Jardim Providência,
CEP 04.292-110 – São Paulo SP.

AIBRECES
Os interessados já podem se inscrever para o Retiro da AIBRECES que acontecerá

nos dias 28 de Janeiro a primeiro de fevereiro de 2008 no Hotel Ilha Morena em
Caraguatatuba SP. Para conhecer o local, viste o site: www.ilhamorena.com.br . O preletor
será o Pr Antony Nicklas, dos EUA. O custo será R$ 240,00 para adultos e R$170,00 de 4
a 10 anos. De 0 a 3 anos não há custo. Informações pelo fone/fax (11) 3222-7057 ou
AIBRECES, Rua 24 de maio, 116, 4° andar, sala 34 - CEP 01-041-000 - São Paulo SP.

CRIANÇAS
A IBB em Campo Grande, Campinas SP realizará nos dias 1 a 4 de novembro o

acampamento para crianças em cooperação com outras igrejas da região. O preletor
será o Pr Marco Lécio e a esposa Cláudia da PIB de Campinas SP. O tema será: “O
Segredo do Espelho Sagrado” e o local, Chácaras Colinas em Indaiatuba SP. Informa-
ções com Valéria (19)3221-3066 e 9607-1100.

A Comunhão de Jovens Batistas Bíblicos de São Paulo - SP estará realizando o
Segundo Congresso de Jovens nos dias 1 a 4 de novembro próximo. O evento terá lugar
no Acampamento Vip´s, em Sorocaba SP. Os preletores serão os pastores: Alexandre B.
Dutra, missionário da AMI (Amigos de Sião) e o Ebenézer Rodrigues, da PIBB Cidade
Ademar, ambos de São Paulo, capital. O tema será: “O Jovem Crente em um Mundo Pós-
Moderno”. Informações: Marcelo (11) 5625-2392, André (11) 3486-4014 e Honório (11)
6805-6568.

O Perfil do Homem Pós-moderno
Maria Genaina de Almeida Ribeiro Reder 1

ram inspirados pelo Espírito Santo” (2 Pedro
1:21). Mas quero além das conclusões an-
teriores, me aventurar na teoria de que o
perfil do homem pós-moderno é resultado
também, da exclusão da autoridade de Cris-
to do que ensinamos e do que vivemos como
igreja.

Uma das artimanhas de satanás para
afastar ainda mais a criatura do Criador foi
aos pouquinhos excluir Deus de toda e qual-
quer atividade humana. A separação de Deus
da vida cotidiana das pessoas trouxe con-
seqüências devastadoras.

Precisamos nos atentar que satanás
“não é contra a boa moral”, ele é contra JE-
SUS CRISTO. As pessoas sabem e algumas
até praticam o principio moral (que não as
levará ao céu) de que não devem matar, rou-
bar, etc, mas, o que muitas delas não sa-
bem é que estes princípios estão baseados
na autoridade dos ensinamentos do Senhor
Jesus e não em padrões morais ditados
pela sociedade, e quando elas desconhe-
cem o princípio da autoridade de Cristo, elas
desconhecem que são pecadoras e que
necessitam da graça de Deus e da fé no
sacrifício de Jesus na Cruz para obter salva-
ção.

Muitas igrejas deixaram de invocar a au-
toridade de Cristo na pregação da Palavra,
deixaram de ensinar sobre o pecado e a
necessidade de salvação por meio da fé,
porque estão preocupadas em não “ser
agressivas, invasivas” ou porque não que-
rem correr o risco de ser taxadas de intole-
rantes. Quando evangelizam, estão mais
preocupadas em falar sobre as “atividades
sociais” que a igreja oferece que do Plano
de Salvação. Estão imbuídas de boa inten-
ção, porém, as almas continuam lentas e
silenciosamente caminhando em direção ao
inferno.

O perfil do homem pós-moderno é con-
seqüência do cumprimento das Escrituras.

É a confirmação nítida que estamos cami-
nhando para o fim, que a volta do Senhor
Jesus se aproxima. Porém, enquanto o Mes-
tre não nos arrebatar ou não nos levar para
junto dele vamos trabalhar contra as obras
das trevas. Vamos proclamar a autoridade
da Palavra de Deus e do Senhor Jesus a
uma sociedade que se encontra corrompi-
da. Vamos ensinar aos nossos filhos, crian-
ças, adolescentes e jovens que eles não
devem mentir, não porque a sociedade en-
sina assim, mas porque esse é um princi-
pio deixado e ensinado pelo Senhor Jesus.
Vamos falar às pessoas que elas são peca-
doras e que precisam de Cristo.

“Porque dEle e por Ele, e para Ele, são
todas as coisas; glória, pois,  a Ele eterna-
mente. Amem. – Romanos 11;36”.

1 Membro da Igreja Batista Bíblica em Vila
São Jorge – Guarulhos-SP, Educadora,

Professora Universitária. E-mail:
ereder@uol.com.br

Hotel Morro de Santo Agostinho



SERÁ QUE O CRENTE PODE PERDER A SALVAÇÃO?
Dr. Aníbal Pereira dos Reis
Edições Cristãs – Editora

edicoescritas@uol.com.br
tel. (14) 3322-3930

Em meio à confusão doutrinária acerca da salvação eter-
na, este livro do ex-padre, Dr. Aníbal reeditado pelas Edi-
ções Cristãs precisa ser lido e divulgado.

PRINCÍPIOS PARA O CRESCIMENTO ESPIRITUAL
Miles Stanford

Verdade Bíblica
www.verdadebiblica.net

O crescimento espiritual resulta de um processo que in-
clui dias de sol e noites de tempestade. O caráter, assim
como os frutos, leva tempo para amadurecer.

A SÍNDROME DO PÂNICO
Pr José Infante Jr

1° Igreja Batista Bíblica
Caixa Postal 20

45.000-000Vitória da Conquista BA
Você não sabe, mas há um exército de pessoas que
sofrem da síndrome do pânico. São aproximadamente
3% da população mundial. Leia este livreto e você pode-
rá ajudar alguém.

CASTELO FORTE 2007
Meditações Diárias

Editora Sinodal
www.editorasinodal.com.br

Editora Concórdia
www.editoraconcordia.com.br

Milhares de famílias de brasileiros precisam ter um en-
contro diário com a Bíblia. Dê o Castelo Forte de presen-
te e facilite esse contato com a Palavra de Deus durante
os 365 dias de 2008.
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A  grande novidade
apresentada pela

diretoria da AAI e que foi con-
cebida depois do quarto se-
minário, está passando pela
gestação e deverá vir à luz
no início de 2008 é a AAI
Capacitadora, uma nova ver-
tente da associação.

O empréstimo financeiro e
as orientações acerca das
construções e reformas é a
parte que lida com os prédi-
os. Os seminários têm supri-
do a parte que lida com as vi-
das dos líderes. A AAI
Capacitadora não é uma ino-
vação, mas uma mudança
para maior aprofundamento
na capacitação dos líderes
nas áreas de teologia e lide-
rança visando maior eficiên-
cia e excelência no ministério
cristão.

O público alvo da AAI
Capacitadora será ampliado,
pois todos os que estão en-
volvidos de alguma forma na
liderança dos ministérios nas
igrejas locais poderão ser
beneficiados.

Há cerca de 250 Igrejas
Batistas Bíblicas no Brasil e o
alvo da AAI Capacitadora é
chegar mais perto das pesso-
as que fazem parte destas
igrejas através de cursos, pu-
blicações periódicas, fóruns
para discussões estratégi-
cas, bíblicas e relevantes. O
alvo é gerar metodologias efi-
cazes e não apenas elencar

Quando uma igreja
se reúne para o cul-

to, ela tem dois alvos bási-
cos: Adorar a Deus e ser
edificada pela comunhão
horizontal e vertical. A pri-
meira parte do capítulo 14
de 1 Coríntios (vv.1-25),
aprendemos na edição an-
terior que uma igreja que se
reúne para ser edificada,
busca a pregação compre-
ensível da Palavra. Nesta
edição, quero propor que o
culto para edificar uma igre-
ja precisa seguir algumas
orientações citadas nos
versículos 26 a 40 deste
mesmo capítulo.

1. O CULTO QUE EDIFICA
É PARTICIPATIVO (v.26), por-
que todos os irmãos estão
envolvidos no processo de
edificação da igreja. Há dois
erros comuns na participa-
ção no culto: a) disputa – é
comum ver pessoas usando
seus dons para se sobres-
sair; b) omissão – é comum
ver pessoas se escondendo
atrás de suas desculpas
para não participar do culto.
A participação movida pelo
verdadeiro Espírito é funda-
mental para que haja
edificação no Corpo.

2 .  O  CULT O QUE
EDIFICA É REVERENTE
(v.27-35) , porque expres-
sa uma ordem na celebra-
ção do nome de Deus. A
baderna generalizada em
Corinto foi tratada pelo
apóstolo de maneira mui-
to séria quando ele apon-
ta outros erros que atra-
palhavam o culto: a) O uso
indevido do dom de lín-
guas (27-28), o alvo prin-
c ipa l  do  cu l to  e ra  a
edificação dos salvos; b)
o uso indevido de profeci-
as (29-32), um ensino cla-
ro edifica; c) a participa-
ção indevida das mulhe-
res (33b-35), aqui Paulo
retoma o ensino do capí-

tulo 11, onde as mulheres
não podiam exercer alguns
ministérios no Corpo.

Entendo que há dois con-
selhos sobre essa orienta-
ção: primeiro não limite a par-
ticipação voluntária, mas
restrinja atitudes que não
promova a edificação mútua;
segundo, a ação do Espírito
Santo nunca descontrola al-
guém, pois em seu fruto en-
contramos “domínio pró-
prio”.

3. O CULTO QUE EDIFICA
É PACÍFICO (v.33) , porque
Deus não é Deus de desor-
dem, mas de paz . Quando o
culto é baseado na Palavra;
controlado pelo Espírito; per-
mitido pela Cruz de Cristo; e
direcionado à Glór ia de
Deus, só há um resultado:
ORDEM E PAZ!

Neste caso o erro está
em: a) usar dons para dis-
putar privilégios; b) usar o
culto como arena de batalha,
em vez de lugar de adoração.
Após um culto, o coração do
salvo devem estar em paz;
deve haver leveza da alma.
Por isso, quando a cabeça
não pensa, o corpo padece.
A ordem e equilíbrio do pro-
cesso de edificação da igre-
ja dependem de suas atitu-
des em relação aos mem-
bros envolvidos na adoração.

4. O CULTO QUE EDIFICA
É SUBMISSO À PALAVRA DE
DEUS (v. 36-38), pois Paulo
afirma que suas orientações
eram mandamentos do Se-
nhor e quem não acatasse
deveria ser ignorado pela co-
munidade. O erro estava em:
a) querer fazer do culto um
circo o um show, sem pen-
sar que Deus não é nem pa-
lhaço, muito menos artista;
b) desprezar a autoridade
bíblica, sem pensar que ela
é a revelação do próprio
Deus.

Nossa liberdade de cul-
to é cerceada pela Palavra

e vontade de Deus, que
sempre é boa, perfeita e
agradável. Deus não só se
agrada de nossa adora-
ção, como também deter-
mina a forma como a rea-
lizamos.

5. O CULTO QUE EDIFICA
É INTELIGENTE EM SUAS
ESCOLHAS (v.39-40) , pois
uma igreja que busca a sua
edificação sabe fazer esco-
lhas, e tomar decisões re-
almente espirituais e ma-
duras. Ela sabe que: a) pro-
fecias são superiores a lín-
guas porque edificam a to-
dos; b) o dom de línguas
não foi proibido para a igre-
ja de Corinto, devido ser le-
gítima para aqueles dias,
já que a Bíblia ainda esta-
va sendo escrita, e o Evan-
gelho autenticado; c) mas
o dom de línguas não é
necessário para nossos
dias pois já temos a Bíblia
e o Espírito Santo que são
suf ic ientes para nossa
edificação; d) esse dom é
usado erradamente hoje,
pois quem mais fala são
mulheres, além de ser exi-
gido para todos os salvos,
e ainda ser vinculado ao
batismo com o Espíri to
Santo, e por fim, lembrar
que “línguas” era um idio-
ma. A palavra grega
“glossa” significa primaria-
mente idioma humano
quando usado na Escritu-
ra. Outra palavra usada
neste texto é “dialektos”, da
qual surge o termo dialeto
(cf. At 2.6,8).

A reunião de uma igre-
ja deve contribuir para a fé
de seus membros, para
uma aproximação a Deus.
Portanto, os dons contri-
buem para a edificação da
igre ja,  mas nem todos
são necessários para que
esta ed i f icação ocorra
como Deus planeja (Rm
12.1-2).

Uma Igreja Espiritual é Edificada Por
Meio de Seu Culto Agradável a Deus

(Uma reflexão em 1 Coríntios)

decisões para as igrejas lo-
cais. Duas palavras podem
ser as chaves da AAI
Capacitadora: orientação e
direcionamento.

A equipe que está sendo
formada para a vertente
capacitadora da AAI terá um
secretário executivo de tempo
integral capacitado nas áreas
teológica, de liderança e pe-
dagógica. Será o elemento
chave para a capacitação, or-
ganização da equipe de
capacitadores, produção do
material e divulgação da AAI.

Os novos eventos serão
seminários regionais, além do
seminário nacional. Esses se-
minários regionais poderão ser
realizados nas igrejas ou em
hotéis, dependendo da neces-
sidade e disponibilidade.

Há, também, os Encon-

tros da AAI para treinamento
nas áreas de louvor, jovens,
adolescentes, acampamen-
tos e outras áreas práticas do
ministério cristão.

Na porta final do projeto
está os interesses e as ne-
cessidades das igrejas lo-
cais. Haverá cursos modula-
res agendados para um dia.
Apresentação de estatísticas,
elaboração de questionários
e pesquisas e a publicação
de uma revista e materiais di-
dáticos de apoio.

Até o início de 2008 esse
projeto estará sendo levado
às igrejas através da publica-
ção de todas as informações
necessárias. Por enquanto, a
sua maior contribuição é a
oração pela Diretoria e pelo
conselho da Associação de
Auxílio às Igrejas.

As mudanças na AAI

walacejuliare@yahoo.com.br

Lúcia e Joel
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Há os piratas do Largo 13, os piratas da 25 de
março, os piratas de Cds, os piratas de MP3, os

piratas de software, os piratas do Caribe e até piratas
religiosos. São aquelas pessoas que distorcem a Bí-
blia e ensinam um falso Evangelho: No passado surgi-
ram falsos profetas no meio do povo, como também
surgirão entre vocês falsos mestres – II Pe 2.1.

Você não é nenhum Homem-Aranha, capaz de tudo:
trabalha como repórter, faz tarefas da faculdade, cuida
da tia, corre atrás de bandido e ainda acha tempo para
namorar...  Não é a toa que ele é um super-herói melan-
cólico e com grave crise existencial. Vá devagar...   Pri-
meiro, corra atrás dos alvos profissionais, estudos... O
namoro antes da hora, só atrapalha!

Os cristãos verdadeiros é que deveriam ser chama-
dos de “OS INCRÍVEIS”: ...Entristecidos, mas sempre
alegres; pobres, mas enriquecendo a muitos; nada ten-
do, mas possuindo tudo – II Co 6.10.

Apenas mencionar o nome de um novo filme causa
pavor: O Massacre da Serra Elétrica. Convém lembrar o
poder destrutivo de uma mentira, uma fofoca, uma calú-
nia. Se fosse possível filmar os seus efeitos, daria para
lançar outro filme: O Massacre da Língua.

Não foi só Alexandre, o Grande; muita gente quer
ser grande aos olhos dos homens. A verdadeira gran-
deza, conforme Jesus nos ensina é outra: Mas entre
vós não é assim; pelo contrário, quem quiser tornar-
se grande entre vós, será esse o que vos sirva – Mc
10.43.

A força do movimento gay cresce assustadoramen-
te. Eles estão ganhando espaço na mídia, na política,
nas novelas, nas passeatas e infelizmente em filmes:
Bouback Mountain (quem tem compromisso com o Rei-
no não assiste,  repudia).  Está acontecendo a
sodomização gradativa da sociedade.  Qual é o papel
da Igreja?  Compartilhar a Vida de Cristo, amar o peca-
dor, não o pecado, e orientá-lo para ter a vida transfor-
mada. Aprecio demais o QUARTETO FANTÁSTICO da
Bíblia, os maravilhosos Evangelhos: Mateus, Marcos,
Lucas e João. Quem lê e crê na Palavra não tem medo
do Destino.

Se em cada igreja local existir um QUARTETO
FANTASTICO como Daniel e os seus três amigos
(Hananias, Misael e Azarias), essa Babilônia infer-
nal será impactada por jovens que sabem dizer não
ao pecado e possuem um brilhante testemunho. O
filme Os dois filhos de Francisco inspira os pais para
incentivarem o talento dos filhos. Quantos filhos Deus
têm? Não sei, mas Ele é um Pai esforçado e faz de
tudo para que os seus filhos sejam melhores cada
vez mais.

Dizem que o herói DEMOLIDOR  é conhecido por ser
o homem sem medo. Na verdade, todos os cristãos de-
veriam ser conhecidos por serem amorosos e também
por serem corajosos: O Senhor é a minha luz e a minha
salvação; de quem terei medo? Sl 27.1.

“Guerra dos Mundos” não é apenas nome de filme.
Diariamente sou tentado a amar o mundo e a Palavra
me adverte: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade
com o mundo é inimizade com Deus? – Tg 4.4.

“Guerra dos Mundos” também poderia ser chamada
a luta entre a carne e o Espírito. Como podemos ser
vitoriosos? O que é nascido de Deus vence o mundo; e
esta é a vitória que vence o mundo:  a nossa fé – I Jo 5.4.

Amo tanto a liberdade em Cristo que às vezes me
sinto como um mutante no mundo dos Homens. Quan-
do percebo que a Graça está sendo ameaçada por
fariseus da nossa época, minha tendência natural é ex-
por as minhas garras (à semelhança do Wolverine, per-
sonagem de X-MAN), em defesa da Verdade.

Existem muitos fantasmas nesse mundo: O Fantas-
ma da Ópera, o Fantasminha camarada, deputado fan-
tasma, funcionário público fantasma, o Motoqueiro Fan-
tasma e até membro de igreja fantasma. Haja assom-
bração! A igreja necessita urgentemente de homens de
verdade. Cristãos valorosos como os 300 de Gideão, os
30 de Davi, ou os 300 de Esparta.  Estamos em guerra
espiritual e cada um de nossas igrejas precisa ser va-
lente, integro, consagrado, santo, corajoso a fim de cau-
sar impacto nesse mundo tenebroso.

Infelizmente, assistimos filmes demais, comemos
doces demais, bebemos refrigerantes demais, recla-
mamos demais, compramos supérfluos demais, come-
mos lanche demais, ficamos ansiosos demais, ficamos
irritados demais... E oramos de menos!

Não adianta assistir lançamentos de filmes, não adi-
anta cantar no coral, não adianta fazer regime, não adi-
anta malhar na academia, não adianta usar roupas bo-
nitas, não adiante circular no carro zero, não adianta ir à
igreja... Se o nosso objetivo não for o de sermos pareci-
dos com Cristo!

Possivelmente, você
que está lendo este

artigo agora é um pastor,
missionário, obreiro, líder...
Emfim, alguém que ama
Cristo e sua obra. Certamen-
te, a relevância da sua igreja
a partir do seu bairro - ou ci-
dade - é sua preocupação
constante. Se tem sido as-
sim, deixe-me convidá-lo a
sonhar, por um instante, com
um ambiente glorioso. Per-
mita-me conduzi-lo em algu-
mas perguntas bem diretas:

1. Você consegue imagi-
nar seu bairro sendo grato a
Deus pela existência da sua
igreja?

2. Você consegue imagi-
nar os líderes da sua cidade
valorizando a amizade e a
participação da sua igreja na
comunidade?

3. Você pode imaginar os
vizinhos falando quão bom é ter
sua igreja por perto, por causa
da quase tangível presença de
Deus que ela oferece?

4. Você pode imaginar
um grande número de cren-
tes da sua igreja engajados
em fazer diferença na vida de
outras pessoas, usando
seus talentos naturais e
dons espirituais?

5. Você pode imaginar
sua cidade realmente muda-
da por causa da presença
ativa da sua igreja no meio
dela? (c.f. Atos 2:47; Pv.
11:11)

6. Você pode imaginar
aqueles muitos, que até fa-
lam mal da sua igreja, pas-
sando a louvar a Deus por

O pastor e missioná-
rio José Barbosa de

Sena Neto, ex-padre católi-
co, está tentando viabilizar o
projeto para implantação de
uma igreja batista fundame-

ABRIL
Dia 01
Igreja Batista Bíblica
Campinas SP
Dias 6-8
1° Igreja Batista Regular
Campinas SP
Dias 14-15
Igreja Batista de Jordanópolis
São Bernardo do Campo SP
Dias 16-20
Seminário Batista Fundamentalista
São Bernardo do Campo SP
Dia 28
Igreja Batista Boas Novas
Sales Oliveira SP
Dia 29
Igreja Batista do Calvário
Batatais SP

MAIO
Dia 5
Igreja Batista Independente
Orlândia SP
Dias 18 e 19
Igreja Batista Independente
Fátima do Sul MS
Dia 27
Igreja Batista do Calvário
Batatais SP

JUNHO
Dias 2 e 3
Igreja Batista Independente
Jaraguá do Sul SC
Dia 09
Primeira Igreja Batista
São Sebastião do Paraíso MG

Dias 11 a 15
Seminário Batista Fundamentalista
São Bernardo do Campo SP
Dias 16 e 17
Igreja Batista Esperança
São Paulo SP
Dia 15
Igreja Batista Independente
Ribeirão Preto SP

AGOSTO
Dias 13 a 17
Seminário Batista Fundamentalista
São Bernardo do Campo SP
Dia 19
Igreja Batista do Calvário
Batatais SP
Dias 18 a 31
Seminário AAI
Ilha Bela SP

SETEMBRO
Dias 3 a 5
Rocha Eterna
Ribeirão Preto SP
Dia 12
Primeira Igreja Batista
Atibaia SP
Dia 16
Igreja Batista do Calvário
Morro Agudo SP
Dia 23
Igreja Batista do Calvário
Batatais SP
Dia 30
Igreja Batista do Calvário
Batatais SP

Relatório de Atividades
Externas do Diretor de
Missões da AMI

Filmes e
Alfinetadas!

Pontes

causa das obras apresentas
pelos fiéis, em nome de Cris-
to (Mt. 5:16)?

7. Você pode imaginar o
tamanho da realidade espi-
ritual disso tudo, caso se tor-
ne realidade?

Não pretendo tentar evo-
car nenhuma repetição de
Atos 2. Não pretendo tam-
bém vender “receita de bolo”.
Tenho apenas visto o que
Deus tem real izado. Por
isso, não posso deixar de
falar - ou melhor, comparti-
lhar. Este “sonho” não é so-
nho! Na verdade, deveria ser
a realidade das nossas igre-
jas – a igreja de Cristo. Es-
tou falando da busca à co-
nexão perdida entre as igre-
jas locais e suas comunida-
des. Algo que deverá fazer as
igrejas relevantes e tangí-
veis, do ponto de vista dos
“de fora”. Estou falando do
mesmo amor que Jesus re-
lacionou-Se com Seu povo,
Sua comunidade, em Seus
dias. Não apenas em amor,

mas também em obras (Tg.
2:14). A Bíblia diz que contra
tal amor, simplesmente, não
há lei (Gl. 5:23b). Franca-
mente, é difícil ver o modelo
das igrejas voltadas pra si
mesmas e entender que este
é o modelo da igreja ideali-
zada pelo Senhor Jesus.

Como pastor, senti esse
vácuo. Vi uma igreja local
morna. Vi a indiferença de
mãos dadas com o confor-
mismo, enquanto se entoa-
va pálida, doente, tremeli-
cante: “peregrinando, vou
pelos montes e pelos va-
les...”. Precisava mudar. Mas,
como? É sobre isso que
gostaria de lhe falar. A res-
peito da resposta pela qual
tenho encontrado uma razão
nova e vibrante para viver o
ministério do dia-dia da igre-
ja local.

Uma metáfora será usa-
da: um vão, dois pontos,
uma solução. Estou falando
de uma ponte. Haveria me-
lhor forma de exemplificar a

conexão entre dois extremos
tão opostos como o mundo
e a igreja?

Como chegar até eles?
Como atraí-los para a cruz de
Cristo? Esta era a pergunta.
Creio ser esta também a sua
busca pessoal e conjunta como
pastor, líder, obreiro ou missio-
nário. “Pontes”, foi a resposta.

A grande comissão (Mt.
28:19-20) é uma ordem de-
safiadora? Construa uma
ponte! Conecte os dois extre-
mos. O objetivo é fazer discí-
pulos. Este é o seu e o meu
desafio. Sem que isto acon-
teça o restante do manda-
mento não pode se cumprir.
O ponto nevrálgico é: COMO?

O “como” será o assunto
dos nossos próximos en-
contros. Até lá!

 Pr. Paulo Santos é Ba-
charel em Teologia pelo Se-
minário Batista Esperança,
atualmente cursa o
Mestrado em Ministérios do
Seminário Bíblico Palavra
da Vida.

Crato CE
ntalista na cidade do Crato,
região sul do Ceará. A cida-
de fica a 520 km de Fortale-
za e próxima de Juazeiro do
Norte, centro de romarias ao
Padre Cícero Romão Batista

- o “Padim Padi Ciço”. O alvo
é alcançar o bairro Seminá-
rio com cerca de 20.000 ha-
bitantes.

Enquanto levanta os re-
cursos para esse novo de-
safio, Pr Barbosa continua
seu trabalho em Fortaleza.
No mês de julho último rea-
lizaram uma EBF com apoio
de missionários da APEC e
alcançaram 187 crianças. No
encerramento foram 205.

Para novembro estão sen-
do programadas as festivida-
des de aniversário de organi-
zação da igreja na favela
Moura Brasil em Fortaleza.
Para dezembro, uma série de
conferências evangelísticas.

No mês de julho último,

Pr Barbosa viajou para o Rio
de Janeiro juntamente com
sua esposa Ítala e a filha
caçula, Gabryelle. O objetivo
da viagem foi cumprir um
extensa agenda de compro-
missos realizando conferên-
cias evangelísticas em mais
de 20 igrejas batistas.

Mantenham o Pr Barbosa
em suas orações e conside-
rem a possibilidade de apoiá-
lo no seu desafio de implan-
tar uma igreja no Crato CE.

Para contatos:
pastorbarbosa-

neto@yahoo.com.br ,
telefone (85) 3226-3391 e

3253-5038. Rua da Sauda-
de, 2006, Bairro Moura Brasil
60.010-200 – Fortaleza CE.

Pr Carlos Moraes

Pr. Paulo Santos
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Nas Sagradas Escritura, diz em 1Ts. 5:22 - “Abstende-
vos de toda a aparência do mal”. De fato um grande

alerta para aquilo que está diante de nós. Tomar a decisão
certa que deve estar SEMPRE debaixo da Vontade de Deus.
Por isso devemos saber hoje como usar certas ferramentas
que usadas de forma errada, podem nos destruir ao invés de
nos ajudar, como mencionado em Is. 4:16 e 17 -”Eis que eu
criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a
ferramenta para a sua obra; também criei o assolador, para
destruir.E toda a ferramenta preparada contra ti não prospera-
rá, e toda a língua que se levanta contra ti em juízo tu a conde-
narás; esta é a herança dos servos do SENHOR, e a sua justiça
que de mim procede, diz o SENHOR”.

Diante disso posso oferecer um ambiente saudável onde
você pode divulgar seu negócio, sem com isso ferir os manda-
mentos de nosso Deus. Sou membro assíduo da IGREJA BA-
TISTA EMANUEL localizada em Jardim Previdência São Paulo
SP e quero ajudar Igrejas e pessoas que queiram usar essa
ferramenta.

No dia dois de março de
2007, em sua sala de

aulas no colégio, o adolescen-
te Bruno Basso de 14 anos
sentiu-se mal e foi levado para
o Hospital Tachini em Bento
Gonçalves RS.

Depois de vários exames,
veio o diagnóstico: leucemia!
O garoto permaneceu interna-
do e teve início a batalha pela
sua recuperação e cura. Seus
pais, Darci e Vânia Basso,
decidiram realizar uma verda-
deira mobilização pela vida do
filho.

Membros do Templo Batis-
ta de Bento Gonçalves, sob a
liderança do Pr Phillip Harris, a
família teve o apoio de todos os
irmãos que, juntamente com os
familiares realizaram testes
para verificar a compatibilidade
para doação de medula.

Depois que todos da famí-

A cada dia, quando ve-
mos as imagens e

ouvimos os tenebrosos rela-
tos da criminalidade cotidia-
na narradas pelos âncoras e
repórteres dos telejornais,
somos tentados a apoiar a
pena de morte. Mas quando
ouvimos os testemunhos dos
missionários da Rocha Eter-
na que trabalham nos presí-
dios brasileiros, percebemos
a graça de Deus se manifes-
tando na vida daquele que
estão cumprindo pena. Cons-
tatamos a verdade bíblica que
onde abundou o pecado,
superabundou a graça.

Durante as comemora-
ções dos cinco anos do Minis-
tério Rocha Eterna nos dias 3
a 5 de setembro último na IBI
de Ribeirão Preto, os partici-
pantes foram duplamente
abençoados. Primeiro pelas
mensagens do preletor prin-
cipal, Dr. Steve Jarret e depois
pelos testemunhos e relatóri-
os tanto dos missionários de

O Pr Túlio Vasconcelos
desenvolve o seu mi-

nistério junto à Primeira Igreja
Batista Bíblica em Jardim Bra-
sil, Olinda PE e na reitoria do
Seminário Teológico Batista
Bíblico do Nordeste.

Vendo a necessidade de
um material que pudesse dar
uma visão geral da Bíblia bem
como da história, doutrina e
práticas dos batistas bíblicos
para os novos convertidos, Pr
Túlio decidiu utilizar os estu-

Nos dias 1 a 3 de junho de 2007 a Igreja Batista
Bíblica de Guarulhos em Vila Progresso comemo-

rou seu nonagésimo quinto aniversário. Além da série de
conferências, a comemoração foi marcada pela ordena-
ção e posse do novo pastor titular da igreja, o irmão Nel-
son Alexandre de Carvalho de 58 anos de idade.

Bacharel em Teologia, o novo pastor da IBBG é casa-
do com a senhora Mábele Ale Cardoso de Carvalho com
quem teve tres f i lhos: Sandro Ale de Carvalho ( in
memorian), Marcos Paulo Ale de Carvalho e Ana Paula
Ale de Carvalho. Oficial da Reserva da Policia Militar do
Estado de São Paulo, pastor Nelson é especialista em
telecomunicações.

O exame teológico do novo pastor foi realizado no dia
18 de maio de 2007 pelo Comitê Teológico da Junta Ba-
tista Bíblica do Estado de São Paulo, depois de ter sido
escolhido pelo comitê de transição pastoral e eleito pela
assembléia da igreja local.

A história da Igreja Batista Bíblica de Guarulhos teve
início em 1913 na residência da avó paterna da irmã Alzira
Esperança em um local denominado Pau-casado onde
nem ruas existiam.

A iniciativa do novo trabalho partiu dos tios de Alzira,
Manuel José Antonio e Ana Maria da Conceição. Ana con-
verteu-se e logo em seguida seu irmão Manuel: No mes-
mo ano, 1917 sendo membros da Igreja Cristã Evangéli-
ca Brasileira, situada no bairro da Liberdade, em São
Paulo capital encontravam dificuldade para freqüentarem
a igreja devido à distância.

Foi então que solicitaram ao pastor da igreja, Rev. Be-
nedito Hirthes que iniciasse um ponto de pregação em
Guarulhos. Foram atendidos e em julho de 1913, o traba-
lho foi iniciado.

Novas pessoas começaram a se converter e o traba-
lho permaneceu na residência de Ana e Manuel durante
alguns anos. Em 1924, Manuel José Antonio doou um
terreno situado à Rua Nove de Julho no Centro de
Guarulhos e ali foi organizada a igreja.

Depois de aproximadamente trinta anos, o missioná-
rio inglês que havia fundado o trabalho voltou para o seu
país e em seu lugar assumiu o missionário Batista Bíbli-
co, Dale Lee Barton, até que em 1954 um novo nome foi
adotado: Igreja Batista Bíblica, pois as doutrinas eram
idênticas.

Em 1958, com a saúda do missionário Barton, assu-
miu a liderança o Pr Manoel Nascimento que permane-
ceu como titular até meados de 1966 quando assumiu o
Pr Vicente Joaquim da Silva. Pr Vicente pastoreou a igreja
por cerca de vinte anos.

No dia dez de julho de 1980, a igreja conseguiu com-
prar um terreno maior e no prazo recorde de sessenta
dias construíram o novo templo e mudou-se. O novo en-
dereço da igreja passou a ser a Rua Silvio Maia, 153,
próximo ao centro de Guarulhos onde permanece até hoje.

Em 1988, o vice-presidente da igreja, irmão Cláudio
Drosten, recém formado em teologia pelo IBM assumiu o
pastorado da igreja após sua ordenação ao ministério
onde permaneceu por dezoito anos, até abril de 2006.

No período de abril de 2006 até junho de 2007, a igreja
ficou sem pastor até o dia da posse do irmão Nelson Ale-
xandre de Carvalho. Começou uma nova fase na vida dessa
igreja que está na contagem regressiva para o centenário.

Temos propostas interessantes voltadas para divulgação
de sua marca e/ou de seu produto em um ambiente visitado
por mais de 32 milhões de pessoas. Hoje esse ambiente,
sem dúvida, promissor, é a WEB. Eis o que lhe oferecemos:
 * Vários modelos de site a sua escolha;
 * Páginas dinâmicas em flash;
 * Seu site no ar em até sete dias úteis (ver condições no site);
 * Registro e reservas de domínio;
 * Vários planos de hospedagem, a partir de R$8,90 mensais;
 * Contas de e-mail personalizado;
 * Soluções de acesso.

E um diferencial importantíssimo que é segurança e su-
porte especializado 24 horas e gratuito.

Acesse o site www.ingaintersolucao.g3w.com.br e confi-
ra você mesmo tudo o que podemos oferecer, e, se tiver
dúvidas ou interesse, teremos o prazer de conversar e expli-
car um pouco mais.

PEDRO SALOMÃO INGÁ
(11)6352-0595 / (11)9895-7074

O Povo de Deus na Web!

lia, da igreja e entre os ami-
gos mais próximos realiza-
ram os testes, nenhum doa-
dor compatível foi encontra-
do.

A mobilização começou a
crescer. Foi organizada uma
grande campanha através do
rádio e da imprensa escrita
com a participação das pre-
feituras das cidades de Ben-
to Gonçalves e Caxias do Sul.
Não demorou muito e a
mobilização se espalhou
com o apoio do Hemocentro
de Caxias do Sul, Corpo de
Bombeiros de Bento Gonçal-
ves, Grupo de Motoqueiros e
todos os membros do Tem-
plo Batista de Bento Gonçal-
ves juntamente com a família
Basso e muitos amigos e vo-
luntários que juntavam esfor-
ços na mobilização.

Até o dia onze de agosto,

um total de 1.128 voluntários
já havia realizado a coleta de
amostras de sangue. Esta
mobilização cresceu tanto
que se tornou a maior em todo
o estado do Rio Grande do
Sul. Algo nunca antes visto

Mobilização Pela Vida

As Bênçãos da Rocha Eterna
tempo integral quanto dos vo-
luntários.

Outro grande estímulo
veio da parte do Dr. Reginaldo
Araújo Neves, Diretor da
Penitenciaria de Serra Azul
SP que fez uma palestra de-
monstrando o que é atual-
mente o sistema penitenciá-
rio paulista que envolve as
cadeias públicas, os centros
de detenção provisória e as
penitenciarias.

Formado em ciências ju-
rídicas e trabalhando a 16
anos no sistema penitenciá-
rio paulista, o Dr. Reginaldo
trabalhou durante sete anos
como Agente de Segurança
Penitenciário, foi Diretor
Interdisciplinar de Reabilita-
ção até chegar ao cargo que
hoje ocupa em Serra Azul
como Diretor Penitenciário.

Segundo o Dr. Reginaldo,
os missionários da Rocha
Eterna são “verdadeiros he-
róis, pois vão levar o evange-
lho onde ninguém quer estar:

atrás das grades”. Ele mes-
mo tem relatado internamen-
te aos seus colegas de traba-
lho de outras regiões e aos
seus superiores hierárquicos,
os enormes benefícios que as
penitenciarias têm recebido
através desses missionários.

No seu relato aos partici-
pantes do evento, Dr.
Reginaldo apresentou dados
de que há no estado de São
Paulo, 142 mil presos para
uma população de 42 mi-
lhões de habitantes. Desses
142 mil presos, 1.300 estão

sob sua responsabilidade di-
reta em Serra Azul. E ali, ele
pode constatar a diferença
que tem feito o trabalho dos
missionários da Rocha Eter-
na na vida dos presos.

Para apoiar os missionári-
os do ministério Rocha Eter-
na, entre em contato e agende
uma visita em sua igreja:

Ministério Rocha Eterna
Caixa Postal 610

14.001-970 – Rib. Preto SP
Fone/fax (16)3979-7867

E-mail:
rochaeterna@hotmail.com

com o objetivo de estimular a
população à doação de amos-
tras de sangue para testes de
identificação de um possível
doador para Bruno e, também,
fazer parte do Banco Nacional
de Doadores de Medula.

dos desenvolvidos pelo Pr
Robert Sargentim. Pediu aju-
da de um membro de sua
igreja e em algumas sema-
nas o trabalho apostilado es-
tava pronto para ser utilizado.

Em um ano de estudo,
com 52 lições, uma classe de
novos convertidos recebe to-
das as informações neces-
sárias que os capacitam a
dar razão de sua fé com sóli-
da base bíblica.

Vale a pena os pastores e

líderes darem uma olhada nes-
te livro e estudarem a possibili-
dade de utilizá-lo em uma clas-
se de novos membros da igre-
ja. Para contatos e pedidos:

1° Igreja Batista Bíblica
em Jd Brasil

Pr Túlio Vasconcelos
Rua Francisco Fernandes

Rocha, 340
Vila Popular

53.230-210 - Olinda PE
Telefone (81) 3494-7173

ibbiblicajb@yahoo.com.br

Discipulado

Contagem Regressiva
para o Centenário

Pr. Phillip ensinando na Igreja

Dr. Reginaldo com os missionários da Rocha Eterna

Pr. Nelson com a esposa Mábele


