
c

m

k

y c

m

k

y c

m

k

y

c

m

y c

m

y c

m

y

Editor: Carlos A. Moraes Mtb 35.664 Distribuição Interna jornaldeapoio@yahoo.com.br Ano XXIV - nº 186 - Maio 2008

A  busca pela audiência e
pelo conseqüente lucro pu-

blicitário não tem mais parâmetros
éticos na grande mídia. O caso
Isabella ilustra perfeitamente tal
constatação. Toda a mídia nacio-
nal foi mobilizada. Os canais de
televisão transformaram o caso em
uma verdadeira “novela” com capí-
tulos, resumos e trailers. Em al-
guns casos só faltou mostrar as
cenas do próximo capítulo.

Âncoras, repórteres, comenta-
ristas, analistas, psicólogos e cu-
riosos de todas as áreas foram
transformados em  atores. Mais
que uma novela, poder-se-ia dizer
que o caso foi transformado em um
teatro interativo, pois o povo foi con-
vocado a entrar em cena. Todos nos
tornamos coadjuvantes ou mesmo
figurantes. Não houve como ficar
de fora.

Alguns cidadãos se transmuta-
ram em detetives, outros em peri-
tos criminais, policiais, promotores
e até juizes. Houve quem decretas-
se pena de morte (linchamento) ao
pai e à madrasta da menina.

O grande risco que a socieda-
de corre e que o caso Isabella de-
monstra com rigor de detalhes é a
mistura de jornalismo com entre-
tenimento, onde o objetivo não é
informar, mas medir o IBOPE. Até a
sagrada grade de programação de
algumas grandes emissoras de TV

Pr Lourinaldo Pereira
Araújo e família já

estão no Timor Leste. Estão
para conseguir uma casa
para moradia ao custo apro-
ximado de 400 dólares e os
utensílios domésticos. O pri-
meiro passo é conseguir um
visto anual para facilitar a
permanência no país.

O aprendizado da língua
Tetum não é di f íc i l  e Pr
Lourinaldo acredita que em

No dia 10 de maio o Templo Batista de Indianópolis em São
Paulo, capital, sob a liderança do Pr Severino Ramos Monteiro

Alves, está hospedando a conferência para jovens promovida pela
COMJOBB sob o tema: “Equipando Jovens para a missão”.

Os preletores serão os pastores, Antonio Majela Pupin de São
Bernardo do Campo SP, Ricardo M Brito, de Vila São José, São Paulo,
Capital e Honório Correa, de Diadema SP. Leia mais sobre a COMJOBB
na página 05 a matéria: Simpósio COMJOBB.

A  Igreja Bat ista
Maranata em

Marilândia do Sul come-
çou a orar pelo Norte do
Paraná há dez anos
atrás. O Pr.  Claudinei
Periles, na época novo
convertido, começou a
orar especi f icamente
pela cidade de Maringá.

Agora, através da Mis-
são Bat ista Brasi le ira
Fundamentalista, nasce
o Projeto Maringá para

No primeiro mês de 2008
aconteceu o enlace matri-

monial do irmão Edson Venâncio
e a Priscila. Ele de Morro Agudo
SP e ele de Barretos SP. Ambos
estão envolvidos na liderança da
congregação em Nuporanga SP.
Leia mais no Acontece, Aconteceu
e Acontecerá nesta edição na pá-
gina 5.

foram alte-
radas du-
rante o fatí-
dico período
de “apura-
ção” da
morte da
m e n i n a .
Acostuma-
dos à
p s e u d o
i n t e r a t i v i -
dade do Big
Brother,  o
povo vai na
onda da-
queles que
cr iam ver-
sões, misturando fantasia com re-
alidade numa verdadeira catarse
coletiva.

Em minha opinião, já que to-
dos opinaram, acredito que a mor-
te de Isabella antes de ser um
caso de polícia é um caso de saú-
de pública, pois revela o grau de
deterio-rização de uma sociedade
permissiva e corrompida no ato-
leiro do pecado. Uma sociedade
que de vez em quando precisa de
um “Judas” ou de um “Gadareno”
para amenizar as suas próprias
culpas.

É bem possível que no momen-
to em que você estiver lendo esta
edição do Jornal de Apoio a mídia
nem esteja mais mencionando o

caso Isabella e o foco já esteja em
outra desgraça ou de modo meio
sem graça nos entulhando com as
possibilidades das Olimpíadas de
Pequim e das eleições municipais
deste ano. O Vale a Pena Ver de
Novo voltará à tona quando houver
o julgamento.

Essa comoção toda provocada
pe los  me ios  de  comun icação
prenuncia o que acontecerá com
um fato escatológico que em bre-
ve deverá se cumprir: o apareci-
mento do Anticristo. Ele certa-
mente terá toda a mídia em suas
mãos para uma anestesia cole-
tiva e enganar o mundo. Quem
viver e não passar pelo arrebata-
mento verá.

A Mídia e o Caso Isabella

No dia 5 de abril próxi-
mo passado a Igreja

Batista de Jordanópolis,
São Bernardo do Campo SP,
sob a liderança do Pr Anto-
nio Majela Pupin, realizou a
ordenação pastoral do irmão
Paulo Henrique Tavares.

 O concilio para exame
do candidato aconteceu no
dia 29 de março e contou
com a presença de onze
pastores (foto). O culto de or-
denação também teve a pre-
sença de 11 pastores. Leia
mais na página 05 na maté-
ria: “Ordenação Pastoral”.

IV Conferência Música na Igreja Local
No Campus do Seminário

Batista Regular do Sul em
Pinhais, região metropolitana de
Curitiba PR acontecerá dos dias 9
a 11 de julho de 2008 a IV Confe-
rência Música na Igreja Local.

O evento que terá como preletor
Steve Allen, pastor de música da
First Baptist Church of Troy onde
serve nos últimos 26 anos. Ele é
formado em Pedagogia Musical
pelo Maranatha Bapt ist  Bible
College e Mestre em Música Sacra
pela Bob Jones University nos EUA.
Sua esposa, Jackie também é for-
mada em pedagogia musical e as
duas filhas, Kimberly e Kathryn es-
tão cursando a mesma matéria em
Bob Jones.

Esteve no Brasil na Conferência de Aconselhamento Bíblico promovida pelo NUTRA em São Paulo,
o Dr. Sam Williams. Leia mais no Aconteceu, Acontece e Acontecerá, nesta edição na página 04.

Concílio e Ordenação

Durante a conferência haverá
oficinas nas seguintes áreas: Co-
ral Infantil, Regência do Coral, Te-
oria Musical, Técnica Instrumental
(violino, violoncelo, trompete e trom-
pa francesa),  Tocando Hinos,
Como fazer arranjos, Orquestra,
Leitura de novos arranjos para co-
ral infantil.

Maiores informações pelo e-
mail: edbrazil@terra.com.br, telefo-
ne (41) 3653-0247 com Pr. Eduardo
Alexander. O investimento é de
R$25,00 para participantes sem ali-
mentação e R$45,00 acrescentan-
do alimentação. Os que precisarem
além da participação e alimentação,
também da hospedagem no SBRS,
o custo será de R$70,00.

Aconselhamento

Direto do Timor Leste

cinco meses já deverá se comunicar razoavelmente. O Tetum sofre
forte influência do Português.

Dona Suênia e os filhos, Levi e Nathan estão se adaptando rapida-
mente. Leia um pouco mais na página 00 a matéria: “Despedida Aben-
çoada”.

COMJOBB - Missões

implantação de uma igreja batista fundamentalista daquela grande
cidade do Norte paranaense abrindo as portas para uma região me-
tropolitana com mais de 500.000 habitantes. Leia matéria completa
na página 7.

Projeto Maringá

Enlace
Matrimonial

Jackie e Steve
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O Pr Lourinaldo Pereira Araújo escreveu a sua primeira carta enviando noticias do Timor
Leste no dia 8 de abril próximo passado. Foram vinte horas de vôos e muitas horas de

espera nos aeroportos entre o Brasil e a Indonésia. Todos estão bem e se instalando na cidade de
Dili, capital do Timor Leste. Para contatos com a família Araújo, o e-mail continua sendo o mesmo:
timorlouri@hotmail.com e o telefone é 0021-670-731-1974. Se você decidir fazer um telefonema,
não se esqueça do fuso horário: O Timor Leste tem 12 horas à frente do Brasil. Na foto, a oração do
Pr Samir Abdalla sobre a família no culto de envio em Campo Grande MS.

Fundamentalismo no sentido
geral significa um conjunto de

crenças que se baseia nos funda-
mentos. Isso por si só não é nenhu-
ma virtude, uma vez que existem vá-
rias crenças e filosofias que são fun-
damentalistas, porém construídas
em falso fundamento. O Batista
Fundamentalista é aquele que está
fundamentado única e exclusiva-
mente na Bíblia, sem nenhuma in-
terferência de opinião e tradição de
homens, por mais sérios que pos-
sam ser em seus posicionamentos.
As palavras do Senhor Jesus Cristo
em Mateus 7:24-25 são importantes.

Fundamento bíblico é o conjunto
de crenças que está registrado na
Bíblia, a Palavra de Deus. O próprio
Senhor Jesus Cristo é chamado de
A Rocha ( grego “petra”, Mt. 16:18, Ef.
2:20, Rom 9:33), O Fundamento (Co.
3:11), A Palavra (Jo. 1:1, Ap. 19:13). A
importância do fundamento correto
pode ser verificada também em tex-
tos como: Sl. 11:3, Pv. 10:25, 1Tm.
6:19, 2Tm. 2:19, Hb. 6:1, Hb. 11:1 e
muitos outros.

Na qualidade de movimento, o
fundamentalismo surgiu no século
19 e se estruturou no início do século
20. O Evangelho estava sendo espa-
lhado pelo mundo todo rapidamente
através dos missionários ingleses e
estadunidenses. Satanás não esta-
va muito satisfeito e começou a lan-
çar a semente do liberalismo para
minar o trabalho missionário.

Satanás começou, então, a mo-
ver os seus servos. O racionalismo
alemão, o evolucionismo, a crítica
textual tendenciosa, as filosofias sa-
tânicas, e outras catástrofes teoló-
gicas foram derramadas sobre as

Despedida Abençoada

Muçulmanos & Católicos
Os católicos deixaram a primeira posição na clas-

sificação das religiões perdendo para os muçulma-
nos, segundo uma entrevista publicada pelo perió-
dico vaticano “L’Osservatore Romano”. Um total de
17,4% da população mundial é católica, contra
19,2% que é muçulmana, indicou monsenhor Vittorio
Formenti, responsável do Anuário Pontifício. No en-
tanto, quando se somam todos os grupos denomi-
nados “cristãos” (católicos, ortodoxos, anglicanos,
protestantes e evangélicos em geral) a porcenta-
gem alcança 33% da população mundial.

O que é um Batista fundamentalista?
igrejas.

Esse ataque satânico precisava
ser rechaçado. O contra-ataque do
povo de Deus, veio através de mui-
tos documentos que foram abraça-
dos de imediato pela maioria das
igrejas batistas tanto da Inglaterra
como dos Estados Unidos, atesta-
do por milhares e milhares de cren-
tes de outras denominações.

De modo simplif icado o
fundamentalismo declarava sua
aceitação dos alicerces confiáveis
das Escrituras para se debater as
doutrinas do cristianismo. Doutrinas
acerca da Bíblia como a sua
inerrância, infalibilidade, suficiência,
inspiração e preservação da Bíblia.
Sobre Jesus Cristo, o seu nascimen-
to virginal, sua divindade, expiação
vicária, ressurreição corpórea e a
sua segunda vinda antes da tribula-
ção. Outras doutrinas fortemente
debatidas foram acerca da
historicidade dos milagres de Cris-
to. A separação entre apóstatas
ecumênicos e os fundamentalistas
se tornou inevitável.

Quero citar aqui um resumo do
que estava acontecendo com os ba-
tistas fundamentalistas daqueles
dias difíceis que queriam viver a fé
cristã: Entre 1875 e 1914, o funda-
mentalismo, que nada mais é do que
a crença na Bíblia e a pregação do
cristianismo autêntico cresceram
em várias localidades espalhadas
como ensinos e pregações ortodo-
xas, ao invés de um movimento or-
ganizado. Institutos Bíblicos como o
que foi fundado em Chicago em
1886 por Dwight L. Moody, floresci-
am restabelecendo ensinos ortodo-
xos que haviam sido obscurecidos

por escolas apóstatas como
Harvard, Yale e Princeton contami-
nados pelos hereges racionalistas
alemães. Na medida em que os
Estados Unidos entravam no novo
século (20), um crescente número
de pessoas corria para aceitar Je-
sus Cristo nas conferências
fundamentalistas, onde aprendia o
que a Bíblia diz sobre o final dos tem-
pos e sobre a segunda vinda de Cris-
to”.

O movimento fundamentalista
tem sua ligação indissolúvel com o
dispensacionalismo, odiado pelos
liberais que alegorizam a Bíblia. Os
líderes fundamentalistas se basea-
vam não só nas conferências de
reavivamentos, onde milhares se
convertiam, mas também na pala-
vra impressa, publicando Bíblias,
folhetos, jornais e revistas em nú-
mero cada vez maior.

Entre 1910 e 1915 dois empre-
sários fundamentalistas, Lyman e
Milton Stewart, mandaram imprimir
em Los Angeles os 12 volumes que
continham noventa artigos sobre Bí-
blia e assuntos correlatos. Cerca de
3 milhões de cópias foram impres-
sas e estão disponíveis até hoje
como uma excelente referência so-
bre defesa da fé cristã. Em portugu-
ês estas obras foram publicadas em
um só volume pela  Editora Hagnos
sob o título “Os Fundamentos”.

O que causa confusão hoje em
dia entre os próprios fundamen-
talistas é o fato de alguns estarem
confundindo as doutrinas fundamen-
tais da Bíblia com suas preferênci-
as pessoais. A batalha interna atra-
palha a batalha pela fé e a pregação
do Evangelho.

O  primeiro mandamento do
decálogo é também o primei-

ro em ordem de importância. É a fun-
dação sobre a qual todos os demais
mandamentos poderão ser obedeci-
dos: “Não terás outros deuses diante
de mim” (Êxodo 20:3). “Deus” é tudo
aquilo que adoramos ou servimos
prioritariamente. O único Deus verda-
deiro que existe é o Deus da Bíblia,
Pai de nosso Senhor e Salvador Je-
sus Cristo. Mas, infelizmente, Ele não
tem ocupado o primeiro lugar na mai-
oria das vidas. Ao contrário, Ele tem
sido uma figura abstrata quando com-
parado a outras prioridades que as
pessoas enfatizam como o trabalho, o
estudo e até mesmo o lazer.

Há uma escassez de consagração
e dedicação entre o povo de Deus nos
dias de hoje. Jovens estão pensando
apenas em uma carreira profissional
e de como aproveitar melhor a vida. Os
adultos nunca se dão por satisfeitos e
desejam empregos cada vez mais ren-
táveis mesmo que não sobre tempo
para a família ou para o serviço de
Deus. Como se chama esse ídolo que
consegue superar a importância do
Deus Vivo na vida de tantas pessoas?
Nossa Senhora de Aparecida? Padre
Cícero? Não! O nome desse ídolo é o
próprio EU de cada pessoa. Por esta
razão, Jesus disse: “Se alguém quiser
vir após mim, renuncie-se a si mes-
mo, tome sobre si a sua cruz, e siga-
me” (Mateus 16:24).

O maior ídolo de todos é o EU de
cada pessoa que se considera mais
importante que Deus e mais importan-
te que o próximo. Daí o desânimo para
com a igreja, para com a Bíblia e, prin-
cipalmente, para com o testemunho
cristão. O EU, que ainda não morreu
para Jesus, não admite perder ou pa-
gar caro por um avivamento espiritual.
O irônico disso tudo é que o EU de toda
pessoa irá morrer mais cedo ou mais

Jornal de Apoio
No mês passado o Jornal de Apoio completou 24

anos desde sua primeira edição em abril de 1984. No
próximo ano estará comemorando 25 anos se o Se-
nhor assim permitir. Mas no momento, o periódico está
enfrentando uma crise financeira e tem necessidade
de aumentar o número de igrejas participantes. Para
tanto, solicitamos aos nossos leitores e apoiadores
que indiquem o jornal para pastores e igrejas incenti-
vando-os a participarem com uma colaboração míni-
ma referente a dez exemplares por mês. É só entrar
em contato através do nosso endereço.

tarde. Se não morrer espiritual-
mente agora, de forma voluntária,
irá morrer fisicamente um dia e
voltar para o pó da terra de onde
surgiu. No entanto, as pessoas
mais felizes na vida são aquelas
que se desprenderam do EU e
passaram a viver por Jesus: “Já
estou crucificado com Cristo; e vivo,
não mais eu, mas Cristo vive em
mim; e a vida que agora vivo na
carne, vivo-a na fé do Filho de Deus,
o qual me amou, e se entregou a
si mesmo por mim” (Gálatas 2:20).

O EU é a razão que os semi-
nários estão vazios, as igrejas não
conseguem crescer e os crentes
vivem escaramuçando uns com
os outros. O EU sofre de
narcisismo, admiração excessiva
pela própria imagem e pelo pró-
prio bem-estar, haja vista que os
crentes estão gastando mais tem-
po e dinheiro com a estética cor-
poral do que com o reino de Deus.
Mahatma Gandhi, líder espiritual
indiano, considerava os cristãos
um grupo excêntrico de pessoas,
pensando na própria barriga.  Cer-
tamente, ele conheceu os cristãos
errados, mas, infelizmente, ele
conheceu a maioria. O deus cha-
mado EU existe em todo ser hu-
mano, mas ele se sobressai na
vida dos crentes justamente por-
que são os únicos que não deve-
riam adorá-lo.

Portanto, a morte do EU é a
única esperança para que o cren-
te saia do marasmo e aprenda a
viver uma vida feliz e frutífera em
Cristo. A única arma contra esta
forma intrínseca de idolatria é o
verdadeiro tipo de amor. Não o
amor próprio, mas o amor
direcionado a Deus Pai e aos ho-
mens. “Filhinhos, guardai-vos dos
ídolos. Amém” (I João 5:21).

Parabéns!
“Quero parabenizá-los pelos 24 anos do J.A. e principalmente pela
coragem de publicar artigos como esse do Pr Edgar na edição 185”.
(WSJ – São José dos Campos SP).

Criacionismo
“Levei na minha classe no colégio as dez perguntas e respostas
sobre o criacionismo publicadas na edição 185 do J.A. Valeu! Publi-
quem mais textos sobre o criacionismo e outras áreas polêmicas da
ciência como células tronco, aborto, homossexualismo, etc.” (MCP –
Campinas SP).

Muito bonita!
“Achei muito bonita a nova apresentação das páginas interiores do
J.A. Aquele cabeçalho com destaque para pequenas noticias ficou
diferente” (MAR – Curitiba PR).

Enlace
“Parabenizo o Pr Carlos Moraes, editor do J.A. pelo casamento da
sua segunda filha, Talita. Conheço bem a Luciana de alguns acam-
pamentos que fui quando mais jovem”. (SMAP – Guarulhos SP).

Missões e colunistas
“O que mais me edifica com a leitura do J.A. são as noticias
missionárias e também os artigos das colunistas, principalmente
do Pr Edgar Donato” (JCSP – Porto Alegre RS).

24 anos!
“Posso estar exagerando, mas vejo como um verdadeiro milagre a
permanência do J.A. nestes últimos 24 anos. Sou crente batista há
quase 50 anos e não vi nenhum jornal ou revista em nosso meio que
permanecesse tanto tempo. Parabéns pela permanência e pela qua-
lidade!” (MC – Manaus AM).

O maior ídolo de todos

APOIANDO IGREJAS

Caixa Postal 94  - CEP 09.720-971
S.B. do Campo - SP

Fone/Fax (11) 4121-5939
missaoami@bol.com.br
www.missaoami.com.br

Conferências Missionárias:
Pr. Carlos (16) 3761-0749
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O Pr Roberto Castilho de Brito e sua família, Solange, Rodrigo e Sérgio (foto) estão
iniciando uma nova Igreja Batista em Ribeirão Preto, região nordeste do Estado de

São Paulo. Há cerca de quinze pessoas participando de um grupo de estudos. Em breve
deverá ser alugado um auditório para os cultos de domingo. Pr Roberto é missionário
especial da Junta Batista Bíblica do Estado do São Paulo. Contatos pelo e-mail:
rsrsbrito@gamail.com ou telefone (16) 3877-1036 e 8142-7814.

Era assim a comunhão entre os crentes da igreja pri
mitiva. Que benção! Não havia entre eles famintos,

desabrigados, necessitados, pelo menos, não depois de
conhecerem o Senhor Jesus como Salvador e receberem o
Espírito Santo no Pentecostes, porque o Senhor colocara em
seus corações, e eles souberam desenvolver, o dom de com
partilhar as bênçãos.

Comunhão  ou  “koinonia” é a arte de “ter em comum”. Era
assim que eles faziam – tudo em comum. Vendiam suas
propriedades e repartiam com os outros, segundo as suas
necessidades.

Eles comiam juntos - era a divisão do pão.
Eles oravam juntos - era o momento de adoração.
Eles saíam juntos para evangelizar - era o cumprimento

da missão.
Nosso relacionamento com Deus, nossa vida em comum

com Deus é o alicerce para a comunhão gratificante e alegre
com os irmãos.

Há “koinonia” em sua igreja, minha irmã. Em seu lar, em
sua família? Há momentos de chorar com os que choram,
de rir com os que estão felizes, de orar com os que estão em
dificuldades?

Se há comunhão, há prazer em estar junto, em trabalhar
junto na obra, em orar junto,  dividir o pão com o irmão. Há
participação, há união.

O que se vê hoje nas igrejas em geral é a frieza de cora-
ção, é a indiferença, a desunião. Já não vemos na grande
maioria dos crentes interesse em partilhar, em repartir o  que
se tem para ver a obra se multiplicar, ver o irmão se alegrar e
poder seu amor demonstrar.

Conta-se que um mendigo que costumava ficar à porta
de um prédio com seu cãozinho ao lado, foi abordado por um
senhor, que lhe perguntou? –  Você está precisando de algu-
ma coisa? E o velho respondeu: Não, obrigado. Você está
com fome? Quer comer algo?  E ele pensando um pouco,
disse: Bem, se o senhor quer mesmo me ajudar, eu estou
com muita vontade de comer um cachorro quente daquele
trailer ali, é tão cheiroso. O homem  se aproximou do carri-
nho de lanche, pediu um cachorro quente e levou ao mendi-
go, que agradeceu. Ao sair, virou-se para trás e percebeu que
o velho tirou a salsicha, deu ao cachorro e comeu o pão.
Curioso ele voltou e perguntou o porquê daquela atitude. -
Meu cãozinho é meu  fiel companheiro e para os amigos – a
melhor parte.

Que a Palavra de Deus toque em nossos corações e que
possamos viver novamente o clima da igreja primitiva, em
verdadeira comunhão.

“E era um o coração e a alma da multidão dos que criam
e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua
própria, mas todas as coisas lhes eram comuns.” Atos 4:32.

As primeiras pontes.
Desde tempos mais

remotos o homem necessi-
ta ultrapassar obstáculos
em busca de suprimento às
suas necessidades. As pri-
meiras pontes teriam surgi-
do naturalmente pela queda
de troncos sobre rios. Com
o surgimento da idade do
bronze e a predominância da
vida sedentária, tornou-se
importante a construção de
estruturas duradouras. Há
vestígios de pontes “em
arco” desde cerca de 4000
a.C. na Mesopotâmia e no
Egito e,  mais tarde, na
Pérsia e na Grécia(cerca de
500 a.C.).A mais antiga es-
trutura chegada aos nossos
dias é uma ponte de pedra,
em arco, situada no Rio Me-
les, na região de Esmirna, na
Turquia, e datada do séc. IX
a.C.

As pontes romanas. A
primeira ponte romana, teria
sido construída no Tibre no
ano 621 a.C. e foi chamada
de Pons Sublicius (Ponte das
Estacas). É no séc. III a.C.
que os romanos começam a
se dedicar à construção de
pontes em arco, atingindo
um desenvolvimento nas
técnicas de construção e pro-
jeto nunca antes visto. É tam-
bém nesta época que come-
çam a aparecer pontes com
as mais diferentes finalida-
des: militares, comerciais,
residenciais ou mesmo reli-
giosas.

A revolução industrial. A
Ironbridge, a primeira ponte
em ferro fundido, em
Shropshire, Grã-Bretanha,
séc.XVIII, estabelece concei-
to no advento da Revolução
Industrial, no século XIX. Fo-
ram desenvolvidos sistemas
de armações em ferro-forja-
do para pontes mais largas,
mas o ferro dificilmente pos-
suía a força de tensão sufi-
ciente para suportar as gran-
des cargas das recém inven-
tadas locomotivas a vapor.

A vida é uma luta con
tínua. Lutar significa:

combater, pelejar, guerrear,
trabalhar com aferro. Está
registrado no l ivro de
Gênesis (25:26) a história de
um lutador, Jacó, fi lho de
Isaac e Rebeca, irmão de
Esaú. Aprendemos com
Jacó, lições muito preciosas.
Destacamos em primeira
instância que, Jacó tinha al-
vos, objetivos claros, ele
queria a benção de
primogenitura, que por direi-
to era do seu i rmão (Gn
25:25-26).

Jacó em sua or igem,
quer dizer: aquele que se-
gura  pe lo  ca lcanhar
(25:26), suplanta-dor, enga-
nador. Seu foco em conse-
guir atingir seu objetivo, o
levou a caminhos da men-
tira para realizar o seu in-
tento (Gn 27:18-23), sem se
importar em ser íntegro di-
ante de Deus, adquir iu o

Projeto Ribeirão Preto

Tudo em Comum
“E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum.”

Atos 2:44.

Pontes suspensas moder-
nas fazem a sua aparição
nesta época, com correntes
metálicas e depois com fios
de aço entrelaçados permi-
tindo vãos cada vez mais ex-
tensos.

Os nossos dias. Após a
Segunda Guerra Mundial
muitas das infra-estruturas
rodoviárias tiveram que ser
reconstruídas. Os muitíssi-
mos fatores associados
permitiram ultrapassar obs-
táculos, até então, dificilmen-
te superáveis. O exemplo
mais claro é o da ponte
suspensa de Akashi-Kaikyo,
no Japão, com um vão de
1995 metros. O maior vão do
mundo.

O futuro. É de esperar
desenvolvimento nas técni-
cas de construção, manuten-
ção e reabilitação de pontes,
com a introdução de novas
técnicas e novos materiais
como o alumínio, fibra de vi-
dro, ou evolução das carac-
terísticas dos já utilizados
(betão, aço, etc.). As novas
pontes serão certamente
construídas de forma mais
econômica, segura e com
maiores níveis de qualidade.
Um salto importante estará
no advento das chamadas
pontes inteligentes  que, do-
tadas de sensores,
processadores de dados e
sistemas de comunicação e
sinalização, poderão alertar
para um conjunto de situa-
ções, desde sobrecargas,
subidas dos níveis das
águas, ventos, formação de
gelo, sismicidade, pré-rotura
de certos pontos nevrálgicos
da ponte, fadiga dos materi-
ais, corrosão.

Amados irmãos e irmãs:
Penso cá comigo o que
vocês leitores estariam pen-
sando enquanto lêem este
artigo. “Aonde esse caboclo
quer chegar?”, alguns diri-
am. Em minha mente a idéia
do texto fica muito clara. Des-
de as eras mais remotas, o

homem proveu solu-
ção para suas ne-
cessidades, como
dito acima. Com o
passar do tempo as
técnicas, materiais e
formas foram adap-
tando, transforman-
do, renovando a res-
posta a cada nova exi-
gência que o obstácu-
lo oferecia. Convido-
o a entrar no túnel
imaginário do tempo.
Assentar-se à mesa
de discussão dos
responsáveis pela
estratégia de vencer
um vão, até então
intransponível. Servir
um sachimi ao enge-
nheiro chefe do pro-
jeto da Ponte
Suspensa de Akashi-
Kaikyo, com o maior
vão do mundo, quan-
do lançou mão dos
primeiros croquis. Que tal
perder a noite de sono com
o secretário de governo, em
Tibre, na construção da Pon-
te das Estacas – a primeira
ponte de Roma. Uma viagem
dessas tem como objetivo a
conclusão de que soluções
não nascem da despreocu-
pação. Não brotam da negli-
gência. Não florescem da
procrastinação. A necessida-
de continua lá, o vão tem de
ser transposto. O obstáculo
permanece relutante, algo
precisa ser feito. O peso a
suportar exige material mais
resistente. O progresso das
dificuldades exige engenha-
ria mais aplicada. É preciso
dobrar os cabos, desenvol-
ver maior durabilidade para
o ferro. O futuro é hoje, o
amanhã não nos pertence.
As tecnologias que o moder-
nismo oferece só serão usa-
das para o avanço do mal?
O que é possível acrescen-
tar para que o plano de Deus
seja conhecido mundo a
fora?

Hoje recebi um missio-

Uma Breve História das Pontes

A luta que vale a pena!
direito de primogenitura de
modo escuso, gerando pro-
b lemas fami l iares como:
facção, amargura, tristeza,
ódio (27:41), e durante lon-
gos anos tais feridas fica-
ram abertas.

Uma vontade obstinada
traz problemas para a nossa
vida pessoal, familiar, para o
seio da igreja onde congre-
gamos e por onde quer que
andemos, uma vez que o
“eu” é que está em evidên-
cia. Nossos alvos têm que
ser direcionados passo a
passo por Deus.

Também destacamos
que Jacó queria e lutou por
algo muito louvável (ainda
que de maneiras erradas).
Ele queria a benção de
Deus, mas para que a
benção fosse completa na
vida de Jacó o coração des-
te precisava ser tratado, e
isto aconteceu no vau de
Jaboque (32:22).

Aquela noite marcou a
vida de Jacó pelo resto dos
seus dias, a sua vontade forte
foi quebrada, a luta foi gran-
de e a ação de Deus foi com-
pleta. No vau de Jaboque
entrou Jacó e saiu Israel (24-
29), que significa “Deus pre-
valece, Deus luta”. A partir de
então Deus ia à frente, abrin-
do caminhos e lutando, por
Israel.

Todos nós temos áreas
da nossa vida que preci-
sam ser quebradas. Have-
rá dias em que também te-
remos  que  passar  pe lo
“vau de Jaboque” ,  como
Jacó, para sermos trata-
dos. Quando Deus tem li-
berdade para agir, então há
restauração.

Finalmente  o coração
de Jacó estava inteiro di-
ante de Deus, e uma das
c o n s e q ü ê n c i a s  é  q u e  o
seu re lac ionamento com
Esaú fo i  res taurado (Gn

33:1-11). Jacó (Israel) foi
o pai dos l íderes das 12
tribos de Israel (Gn 49).

Uma das lições mais be-
las que aprendemos com
Jacó é que, melhor do que
lutarmos sozinhos é ter
Deus lutando por nós. Ele
sempre prevalece! Que Deus
nos abençoe.

nário em busca de parceri-
as para um projeto de espor-
tes. Treinamento e duplica-
ção de líderes para que as
boas novas sejam transmi-
tidas a outros e estes façam
o mesmo a outros ainda.
Para isso há um planeja-
mento de anos. Há muita
tecnologia envolvida. Há con-
t inentes inter l igados. Há
pontes vivas que serão res-
ponsáveis pela passagem
daqueles das trevas para o
lado iluminado pela Maravi-
lhosa Luz que alumia a to-
dos os homens (Jo 1:4).

Uma última palavra aos
amigos e amados líderes
e pastores.  Este miss io-
nário da América do Norte
veio em busca de algo. En-
con t rou .  Pessoa lmen te ,
creio que Deus abre por-
tas  que  n inguém fecha .
Mas, e as portas do seu
coração e  da sua ig re ja
estão abertas para Ele e
Sua vontade? Que tal pe-
dirmos agora para que Ele
abra algumas portas para
você também?

“Alguém que negue que o homem decaído tem em si algo
do que ele foi outrora não é verdadeiro defensor da Bíblia”

(A W Tozer).

“O fato de um cristão ter incertezas não significa que ele é
inseguro” (J Blanchard).

“Cristo não foi meio-Deus e meio-homem; Ele foi perfeita-
mente Deus e perfeitamente homem” (James Stalker).

“A justificação é o eixo e o alicerce do cristianismo”
(Thomas Watson).

“Moralidade não é simplesmente conversa de pregadores
sobre pureza; é a lei de Deus” (W E Sangster).

“Satanás pode perseguir o cristão até às portas da morte,
mas não pode continuar depois dali” (David C Potter).

“Aquele que não se prepara para a morte é mais do que
um tolo qualquer. É um louco” (C H Spurgeon).

“A oração é um escudo para a alma, um sacrifício para
Deus e um açoite para Satanás” (John Bunyan).

“Deus não manda ninguém embora de mãos vazias, a não
ser os que estão cheios de si mesmo” (D L Moody).

“A espera paciente é muitas vezes a maneira mais elevada
de fazer a vontade de Deus” (Jeremy Collier).

“Todo o segredo da vida abundante pode ser resumido nesta
oração: Não a sua responsabilidade, mas sua reação à

capacidade que vem de Deus” (Carl F H Henry).

Pr. Paulo Santos

Guaianaí Martins
PIBR de Campinas SP
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O Pr Ricardo de Oliveira Leite, juntamente com sua família, continua o mi-
nistério em Ponta Porã e Campo Grande no Mato Grosso do Sul. Para

este ano de 2008 o alvo é comprar um terreno para a construção da igreja em
Campo Grande no valor de R$ 10.000,00. Em Ponta Porã o trabalho recebeu o
importante apoio do irmão Cláudio que foi de Dourados para lá e agora tem
participado como pregador, possibilitando que o Pr Ricardo possa neste ano
visitar as igrejas mantenedoras bem como fazer novos contatos. Na foto, o Pr.
Ricardo e sua família.

Temos muito conforto com os aparelhos à nossa
volta, os quais facilitam-nos a vida de uma manei-

ra incrível: Computador, celular, CDs, automóveis, eleva-
dores, TV e tanta tecnologia, contudo  continuamos  inqui-
etos.

O quarto mandamento lembra-nos de descansar na
criação e celebrar o Senhor da criação. É um dia de recu-
peração de forças, de meditação, de avaliação dos própri-
os atos, distanciamento dos afazeres e obtenção de um
novo ânimo. É uma dádiva divina!

Para Gordon McDonald: O descanso que Deus instituiu
tinha por objetivo, em primeiro lugar, levar-nos a uma ava-
liação de nosso trabalho, para buscar um sentido para
ele, para sabermos a quem ele realmente é dedicado –
Livro: Ponha Ordem no Seu Mundo Interior.

Nenhum ser humano sobrevive sem descanso, o ho-
mem tem necessidade de uma parada física, mental,
emocional e espiritual. A vida está se tornando cada vez
mais complexa e cheia de coisas para se fazer. Parece
que somos uma geração cansada. Queremos descansar,
mas estão sempre inventando algo para ocupar nosso
tempo. Queremos dormir cedo, mas há sempre uma pro-
moção nova no Shopping, um  programa na TV, um lança-
mento no cinema, divagações na internet  ou um  jogo de
futebol que não podemos perder. O pior, às vezes confun-
dimos ocupação com descanso e nos sobrecarregamos
com entretenimentos inúteis... Continuamos cansados!

Você renderá  mais no trabalho em seis dias, se apren-
der a descansar no sétimo, do que fará em sete sem um
dia de descanso. Da mesma forma, você terá mais di-
nheiro para gastar honrando ao Senhor e administrando
os 90%, do que gastando os 100% só para você. Meu
querido, um homem que corta lenha não perde tempo
quando afia o machado. Você vai aprender a cortar mais e
mais lenha à medida que aprender a fazer do dia do Se-
nhor um dia de celebração.

Na adoração dominical, parece que temos contato com
a eternidade de um modo diferente de todos os outros da
semana. O Senhor está ali, juntamente com sua família,
inserida na Família maior: A igreja. Esse é um dia especi-
al em que voltamos ao prumo, antes de retornar ao mun-
do desequilibrado.

Deus descansou no sexto dia não por motivos físicos,
porque Ele nunca se cansa. Ele ordena o descanso para
contemplarmos a grandeza, a obra criadora. Foi uma pau-
sa, assim como os músicos usam da pausa para ênfase
e reflexão, para se regozijar naquilo que acaba de ser fei-
to,  para calar  fundo na alma!

A Igreja não comemora o sábado como o judeu co-
memorava, porque Jesus chegou e ressuscitou no do-
mingo. É um dia para ser aguardado com alegria. Em casa,
por exemplo, já durante toda a semana, eu e a minha es-
posa preparamos nossos filhos para o esperado domin-
go. O pequeno Henrique pergunta: Faltam quantos dias
pai? Quando chega o domingo de manhã, as crianças
são acordadas e começamos a festejar: VIVA! Vamos para
a igreja, Viva o nosso Deus! Nesse dia, especialmente, o
papai deveria  ajudar a mamãe a trocar a roupa das crian-
ças, o jovem deveria lavar a louça para a mamãe. É um
tempo gostoso em volta da mesa com os filhos. O  domin-
go é um dia especial para nós. A Igreja surgiu num domin-
go, no Dia de Pentecostes.

Quando não vamos à igreja de uma maneira regular,
sabe o que estamos comunicando aos nossos filhos? É
uma coisa boa, mas não é uma necessidade. Quando
vamos trabalhar diariamente, estamos ensinando que é
uma necessidade. Como você pode ensinar seus filhos a
amar o dia do Senhor? Olha só o que disse o salmista:
Melhor é um dia nos teus átrios do que mil noutro lugar;
prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas
tendas dos ímpios – Salmo 84.10.

Vale lembrar que a maneira como Deus atua na Histó-
ria e na Igreja independe do tempo e do espaço. No en-
tanto, é evidente nas Escrituras que a comunidade do Evan-
gelho se reunia freqüentemente, especialmente aos Do-
mingos para celebrar o Dia do Senhor, ou melhor, o Se-
nhor dos dias. Priorize o Senhor, o descanso, a família e
veja a diferença a partir da segunda-feira!

2008, ocasião em que a igreja foi presenteada com a posse
do seu novo pastor, Gonçalo Barbosa da Silva que residia
em Ribeirão Preto SP. O culto de posse contou com a pre-
sença de irmãos da igreja mae, Primeira Igreja Batista Bí-
blica em Cidade Ademar, São Paulo SP representada por
alguns membros e pelos seus pastores, Josué P Félix e
Ebenézer S Rodrigues. Na foto, Pr Gonçalo com a esposa
Cleonice e os filhos, Filipe e Débora.

Novo Site
A Missão Batista Internaci-

onal Brasileira comunica que já
colocou no ar o seu novo site:
www.mbib.org.br. O comunica-
do foi feito pela secretária da
missão, Ana Paula Santana.
Os endereços são: e-mai l :
mbib@mbib.org.br, telefone
(19) 3444-2257, Caixa Postal

292 – CEP 13480-970 Limeira SP.

Igreja de Itapuã
Templo Batista de Itapuã, Salvador BA, liderada pelo Pr

Joel Moura realizou uma grande série de conferências
missionária que teve como pregador o Pr Alexandre B Dutra
de São Paulo, capital. No sábado, domingo e segunda-feira
teve média de 350 participantes por culto. No encerramen-
to, na terça-feira, com a participação de outras 30 igrejas foi
realizada uma caminhada evangelística pela orla de Salva-
dor distribuindo convites e folhetos e um culto com mais de
mil participantes.

Igarapava SP
O Pr Leonilson Pereira Leite juntamente com sua famí-

lia estão passando um período de quatro meses em Franca
para tratamento médico e apoio espiritual da Igreja Batista
Independente sob a liderança do Pr Paulo Castelan. O tra-
balho em Igarapava continua sendo realizado com a partici-
pação da igreja de Franca. Os dois filhos mais velhos do
casal Leandro e Bruna, já se casaram. Em casa está ape-
nas a filha caçula, Larissa.

Projeto Jaboticabal
O missionário, Daniel Rodrigo de Sousa e sua esposa

Vanessa Cristina de Sousa, trabalhando na implantação de
uma igreja em Jaboticabal SP mudaram a membresia de
Pitangueiras SP para Barretos SP. O motivo da mudança foi
de comum acordo com o Pr Agenor de Souza Almeida da IBI
de Pitangueiras e o Pr Esteliano de Moraes Souza, da Igre-
ja Batista Central de Barretos. O Projeto Jaboticabal conti-
nua e o endereço para contatos com o Pr Daniel é o mesmo.

Conferência de aconselhamento

Pare! É para
o seu bem!

Ponta Porã e Campo Grande MS

Nos dias 28 de julho a primeiro de agosto de 2008 acon-
tecerá no Chalés Hotel Fazenda Vale do Sol em Serra Ne-
gra SP, o 16° Congresso da APEC sob o tema: “O Melhor do
Brasil é a Criança!” Devocionais, planárias, seminários e
of ic inas farão parte do evento que contará com 17
preletores. Haverá, também, programação especial para
as crianças e adolescentes entre 3 e 15 anos com diferen-
ciação para cada faixa etária. Para maiores informações:
www.apec.com.br, e-mail: congresso@apec.com.br, tele-
fones (11) 5574-8661 e 5573-9510.

Cajuru com novo pastor.
O Pr Mário Baio do Templo Batista de Cajuru SP estará

entregando a liderança da igreja ao novo pastor que deverá
ser ordenado no dia 14 de junho deste ano. O novo pastor
será o irmão Marcos Roberto Pereira da Igreja Batista In-
dependente de Altinópolis SP sob a liderança do Pr José
Ênio Darini. Marcos está trabalhando com o Pr Mário Baio
desde janeiro de 2008 e no dia 6 de abril foi eleito por
unanimidade como novo líder da igreja, aguardando ape-
nas a ordenação para a posse como pastor, que acontece-
rá no dia 22 de junho, mesma data da despedida do Pr.
Mário.

Construindo
A Igreja Batista Bíblica em Junqueiro, Alagoas, que é

um trabalho missionário do Pr Rosalvo J. Marinho Filho
está envolvida no grande desafio de ampliar o templo que
lá existe. Não há recursos suficientes e o Pr Rosalvo está
desafiando as igrejas co-irmãs a participarem de alguma
forma desse grande projeto em 2008. Para maiores infor-
mações o e-mail: prrosalvojgbb@hotmail.com, telefones
(82) 3541-1630 e 9968-2867. Colaborações financeiras
para a conta: Banco do Brasil Ag. 1284 – X, conta poupança
7942-1.

Posse Pastoral

A Congregação Batista em Borda da Mata – MG come-
morou seu 11° aniversário desde o início do trabalho atra-
vés do Pr Valdimiro Barbosa, que pastoreou até 2002. A
comemoração do aniversário aconteceu no dia 5 de abril de

No dia 19 de abril aconteceu a Terceira Conferência de
Aconselhamento Bíblico. O preletor foi o Dr. Sam Williams
que discorreu sobre “Sofr imento à Luz da Bíbl ia” e
“Discernimento Acerca do uso de Medicamentos para o Cé-
rebro”. O evento teve lugar na Igreja Batista Pedras Vivas
em São Paulo onde são ministradas as aulas do NUTRA.
Na foto, o Dr. Williams e o tradutor, Pr. Eros Pasquini.
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Anápolis GO
A missionária Matilde de Oliveira Silva da Missão Asas

de Socorro, solicita seu apoio e orações a favor do seu mi-
nistério. No momento ela, juntamente com outros missio-
nários estão se preparando para um trabalho especial do
Ide, em Brasília numa região denominada LIXÃO onde vi-
vem do lixo, mais de tres mil famílias. Contatos pelo e-mail:
matilde.silva@asasdesocorro.org.br, telefone (62) 9126-
1960.

Alcançando os judeus
Devemos orar pelo ministério do Pr Joaquim Teixeira

que está trabalhando na evangelização dos judeus em Isra-
el. Há uma tremenda dificuldade para conseguir um visto
que lhe dê condições de permanecer tempo maior em Isra-
el. O plano “B” será fixar residência em um país vizinho a
Israel. Por enquanto Pr Joaquim está ajudando sua igreja
em Vitória da Conquista BA, visitando as igrejas e partici-
pando de projetos evangelísticos que visam alcançar os ju-
deus. Contatos pelo e-mail: teixeiras@mac.com.

Edson e Priscila

Bresser). Na ocasião a SAIBRES comemora 40 anos de exis-
tência. A preletora será a nossa colunista, Nancy Fragoso.
Para mais informações (11) 6693-1764.

Simpósio COMJOBB

A família Leaf, Benjamin, Luciana e Melissa, está residindo em Weatherford, EUA e
congregando na Igreja Batista da Vitória. Benjamin está se preparando para a ordena-

ção pastoral e para o ingresso na Global Independent Baptist Mission. Na última semana de
abril preencheu a documentação da missão. Os que desejarem manter contatos com eles, o e-
mail é: blmleaf@att.net e o endereço para correspondência: Benjamin e Luciana Leaf – 316
Kourtney Ct. Apto. 201 – Weatherford, TX 76086 USA.

Como é governada sua igreja? Qual é a corrente de autorida-
de estabelecida? Como são definidos os seus administra-

dores? Estas são perguntas que toda igreja deveria saber respon-
der prontamente, principalmente seus pastores. No mundo das igre-
jas, há diferentes opiniões sobre o sistema de governo eclesiásti-
co: 1- Monarquia: aceita a liderança de uma pessoa como sendo
suprema, tendo o poder de manipular tudo e todos. 2- Episcopal: o
poder de governo está nas mãos dos prelados ou bispos diocesanos
e no clero mais alto. Neste grupo concentram-se todos os negócios
atinentes à Igreja. 3- Oligárquico: o poder de governar está em
grupos menores, tais como assembléias representativas, sínodos,
presbitérios e diaconais, ou seja, nas mãos de um grupo pequeno,
uma elite, que controla toda a Igreja. Os membros não se pronunci-
am sobre os assuntos decisórios.  Geralmente, são usadas pesso-
as de posse ou alto nível cultural ou de favorecidos pelos líderes. 4-
Congregacional: é a forma de autogoverno, em que cada igreja
local administra seu próprio contexto, pela voz da decisão da maio-
ria de seus membros, pelo voto democrático. A autoridade máxima é
a Assembléia de seus membros. Todos os membros se submetem e
respeitam a decisão democrática como sendo a ação final.

Este quarto sistema de governo está presente na maioria das
igrejas batistas, e, portanto é a que nos interessa. Este sistema
democrático-congregacional, além de ser bíblico (Atos 14:23; 15:22),
é a único que se encaixa perfeitamente à lei brasileira, no tocante
às associações religiosas. (Art. 48 do NCCB). Embora as igrejas
possam delegar responsabilidades de liderança a seus administra-
dores, certas atribuições são, no entanto, exclusivas da Assem-
bléia dos membros: Art. 59. Compete privativamente à assembléia
geral: I - eleger os administradores; II - destituir os administradores;
III - aprovar as contas; IV - alterar o estatuto. (NCCB).

Na Igreja, existem funções semelhantes aos órgãos governa-
mentais: Deus é o poder legislativo, através de seus ensinos bíbli-
cos, perfazendo um sistema teocrático. A função executiva é
exercida pelos líderes constituídos pela igreja. Quando a Igreja toma
deliberações congregacionais, ela também está exercendo autori-
dade executiva. A função Judiciária é de competência da Assem-
bléia dos membros. É ela quem admite e demite membros, quem julga
as faltas dos membros e quem reconcilia os eliminados que se
restaurarem. Em II Cor. 2:5-11 temos uma prova de como a Igreja
executava a sua disciplina. Não pode ser um grupo ou uma única
pessoa. É a congregação reunida que julga, decide e vota. A Igreja
é a última corte de apelação e isto Jesus deixou claro em Mateus
18:15-17.

Além da questão disciplinar, é fundamental que a Assembléia de
membros examine e aprove suas contas periodicamente, preferen-
cialmente a cada ano ou biênio. Dentro deste exame, a Igreja deve
cuidar para que suas ofertas e dízimos sejam recebidos como doa-
ções, para que no futuro um membro não possa alegar direitos ou
mesmo a devolução de quotas. (Art. 56, parágrafo 1º. NCCB).

Quanto a sua administração, as igrejas geralmente adotam um
padrão comum para a formação do quadro de administradores.
Denominado de “Diretoria”, assim normalmente é composto: Presi-
dente e Vice, Primeiro e Segundo Tesoureiro, Primeiro e Segundo
Secretário. Importante ressaltar que esta nomenclatura e funções
não estão ordenadas ou obrigadas em lei. Trata-se de uma conven-
ção cultural. O que a lei (Artigo 59 do Novo Código Civil Brasileiro)
determina é que a associação (igreja) precisa eleger seus “admi-
nistradores”, não especificando cargos ou quantidade de compo-
nentes. Assim, cada organização jurídica pode estabelecer sua
própria estrutura de administração, de acordo com seus interesses
e necessidades. O modelo de Diretoria padrão suscita alguns as-
pectos negativos: engessa a dinâmica operacional nos ministérios,
por causa da concentração de poder de decisão; supervaloriza os
assuntos administrativos face aos ministeriais; gera níveis diferen-
ciados de autoridades no seio da igreja, desprestigiando aqueles
irmãos ligados ao espiritual. Exemplificando: uma pessoa pode ser
espiritualmente mais nova, mas com habilidades técnicas na área
financeira, e agora toma decisões sobre os demais que atuam no
ensino, por exemplo, da igreja. Considerando-se os possíveis con-
flitos, a igreja pode ajustar sua estrutura de representação legal,
sem desrespeitar as leis e nem as áreas ministeriais da igreja.

Uma outra proposta de Diretoria poderia ser a seguinte: Presi-
dente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro, Diretor Secretário,
Diretor de Patrimônio, Diretor de Missões, Diretor de Integração,
Diretor de Assistência Social, Diretor de Educação, Diretor de Músi-
ca, Diretor de Intercessão, Diretor de Atividades Especiais, etc...
(de acordo com a necessidade e extensão da igreja). É evidente
que critérios de qualificação de líderes precisam ser previamente
definidos. Este modelo de administração é o que mais se aproxima
da proposta bíblica, pois gera mais oportunidades com a distribui-
ção de tarefas, de acordo com os dons dados por Deus no seio da
Igreja (I Pedro 4:10-11), e atende ao antigo e valioso conselho de
Jetro a Moisés (Êxodo 18:19-24). Afinal, como é governada sua
igreja?

O Governo
Eclesiástico

Direto do Texas

No dia 26 de janeiro de 2008
aconteceu o enlace matrimonial
do casal Priscila e Edson na ci-
dade de Barretos SP. A cerimô-
nia foi celebrada pelos dois pas-
tores dos noivos: João Vascon-
celos e Almir Nunes nas depen-
dências do Clube C.P.P. O próxi-
mo passo será a ordenação pas-
toral do irmão Edson que está na
l iderança da Igreja em
Nuporanga SP. A grande neces-
sidade no momento é terminar a
construção do templo até o final
de 2008, pois há risco de perder
o terreno caso ainda não estejam usando o mesmo. O en-
dereço do jovem casal é: Rua Agenor José Ribeiro, 385 –
Jardim Califórnia, CEP 14.640-000 – Morro Agudo SP, telefo-
nes (16) 3851-5232 e 9168-6143.

94 anos!
A missionária, Ruth

Bower Harmon acaba
de completar 94 anos
de idade. Ela está no
Brasil desde 1937 e
atualmente mora com
um dos seus filhos, Pr
John C Harmon (am-
bos na foto). Sua men-
te já está confusa, mas
o sorriso permanece
constante no seu ros-
to. Irmã Ruth sempre
foi uma pessoa extre-
mamente generosa.
Tudo que lhe veio às

mãos tornou-se útil na obra de Deus. Ela passou a vida
doando para as pessoas e servindo com os seus bens. Os
ministérios das igrejas e do SBE em Araçatuba têm a sua
marca. Na foto ela está em sua cadeira de rodas dentro da
biblioteca do seminário para o qual ela doou centenas de
livros. As palavras do Pr John a respeito de sua mãe são
maravilhosas: “Sabemos que o Senhor permite que ela fi-
que aqui mais tempo antes de ir para o céu para o nosso
bem, pois faz com que todos nós andemos mais perto de
Deus”.

SAIBRES - 40 anos!
No dia 31 de maio aconteceu o Encontro Anual SAIBRES

2008 sob o tema: “... Levantai os vossos olhos, e vede as
terras, que já estão brancas para a ceifa” (João 4:35). O
evento será realizado nas dependências da PIB do Brás em
São Paulo, Rua Major Otaviano, 363 – Belenzinho (Metrô

No dia 29 de março último, a COMJOBB – Comunhão de
Jovens Batista Bíblicos de São Paulo realizou um Simpósio
sob o tema “Sexualidade – Conflitos e Comportamento”. O
evento aconteceu nas dependências da IBB em Vila Rosa, S
B do Campo SP, liderada pelo Pr Pedro Pereira. O tema foi
desenvolvido no período da tarde em grupos separados para
moças e rapazes. Para as moças, a preletora foi Nancy Felix
Fragoso e para os rapazes, Pr Marcos A Silva. O Simpósio
teve a participação de aproximadamente 200 jovens repre-
sentando diversas igrejas da grande São Paulo. À noite foi
realizado um culto em comemoração ao aniversário da mo-
cidade da IBB de Vila Rosa e o pregador foi o Pr Renato Sá
Barreto, da IBBVS Jorge, Guarulhos SP. O próximo evento
da COMJOBB acontece no dia 10 de maio no Templo Batista
de Indianópolis, São Paulo, capital, sob a liderança do Pr
Severino Ramos Monteiro  Alves.  O evento será
evangelístico sob o tema: “Equipando Jovens para a Mis-
são” e os preletores serão os pastores: Antonio M Pupin,
Ricardo Brito e Honório Correa. Para maiores informações
sobre a COMJOBB, (11) 5832-7074 e 7193-8643 com André
Santana e (11) 5077-4429 e 8848-2662 com Douglas
Fragoso.

Ordenação pastoral
No dia 5 de abril

próximo passado, a
Igreja Batista em
Jordanópolis realizou
a ordenação pastoral
do irmão Paulo
Henrique Tavares. Na
imposição das mãos
estiveram presentes
os pastores: Antonio M
Pupin, Mauric io B
Fernandes, Alexandre
B Dutra,  Jayro
Venâncio S Jr. ,
Thomas L Gi lmer,

Walace S Juliare, Nelson A de Carvalho, Adilson Ferreira,
Hélio Alves, Renato Sá Barreto e Donald Merchant. No Con-
cilio Examinatório que aconteceu no dia 29  de março estive-
ram presentes os pastores: Antonio M Pupin, Mauricio B
Fernandes, Alexandre B Dutra, Jayro Venâncio S Jr, Joseph S
Arthur, Pedro Evaristo C Santos, Severino Ramos M Alves,
Thomas L Gilmer e Walace Juliare.

Novo site da IBIO
A Igreja Batista Independente de Orlândia, liderada pelo

Pr. Paulo César Lopes está com seu novo site no ar. Sob os
cuidados do irmão Sérgio Maia, o site está em construção,
mas já apresenta boas informações. Acesse e opine:
www.videosdeorlandia.com.br/ e click no link “IBIO”.
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O Pr Jovito Donizeti Nunes (foto), missionário em Portugal está no processo de organização
de duas igrejas em Fernão Ferro e Casalinhos de Alfaiata. A freqüência média nas duas

igrejas continua crescendo e está próximo de 50 pessoas cada nos cultos dominicais. Em fevereiro
deste ano foi inaugurado na cidade de Barreira, o Instituto Bíblico Nova Geração e o Pr Jovito enviou
dois alunos, um de cada igreja (Juraci e Rogério) para serem preparados para o ministério. Há
outros candidatos para serem enviados no próximo ano.

Sem Deus e com a mente do anticristo: gnosticismo,
relativismo, egoísmo, consumismo, imoralidade, vi-

olência e etc. É chegado o tempo daqueles que se fazem
abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o
bem (Sl 14:1; 53:1).

Atente aos fatos aqui expostos. Não é sensacionalis-
mo. É realidade bíblica. Os fatos hodiernos nos fazem
gemer: Nossa!Que Mundo! Mas também nos remetem às
palavras de Jesus: Ora, quando estas coisas começarem
a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabe-
ças, porque a vossa redenção está próxima (Lc 21:28).

O caso da menina Isabela me comoveu. Uma criança
de 5 anos espancada e atirada de uma janela. Ação de-
moníaca. Em Minas, é um bebê que é arremessado.  Em
Juazeiro (BA), uma tia impede venda do sobrinho de 9
meses. O preço? Pasmem: R$ 50 mais uma TV e um  DVD.
Em Brasília, por 20 a 40 reais, pais deixavam seus filhos
à satisfação de um pedófilo.  Enquanto Freud explica
“estreitamento de consciência”,o diabo vai roubando, ma-
tando e destruindo, já que os fundamentos foram removi-
dos (Pv. 22:28).

Ver ou ouvir noticiários está se tornando agressão às
emoções de quem preserva valores. Açulam os nervos e
“afrouxam as mãos”. Que geração sem afeto!

Uma empresária adota para torturar e mutilar uma cri-
ança de 12 anos!!! Língua e dedos mutilados. Há outras
vítimas. Nossa! Que Mundo!

Sim, dá vontade de pedir fogo do céu. Fico irado. Aí
digo à minha alma: Bem-aventurados os que têm fome e
sede de justiça, porque eles serão fartos (Mt 5:6).

 Não são poucos âncoras de telejornais que, perple-
xos diante de cenas monstruosas dos “tempos difíceis”,
perguntam: Aonde vamos parar?

O sábio advertiu para não remover marcos antigos (Pv
22:28). Mas foram. E o principal fundamento que é Deus,
foi banido. Assim, a resposta à inquietação de âncoras é
bíblica: Mas os homens maus e enganadores irão de mal
para pior, enganando e sendo enganados (2 Tm 3:13).

É caminho sem volta. Cresce a geração anarquista.
Os ovos da serpente estão vindo à luz.  Nenhuma preocu-
pação em colocar soda cáustica e água oxigenada no lei-
te nosso de cada dia. E os consumidores, como ficam? O
que importa é o lucro. Levar vantagem. Que se lixem as
vítimas. É ou não, a mente do Iníquo?

Já estão entre nós os filhotes do homem da iniqüida-
de. Trazem os traços típicos do Big Brother Mundial: aman-
tes de si mesmos, soberbos, blasfemos, desobedientes
a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irre-
conciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem
amor para com os bons (...) mais amigos dos deleites do
que amigos de Deus (2 Tm 3:2 a 4).

Concluo citando o Fantástico de 16/3/08. Sexo irracio-
nal na Holanda. À luz do dia. Um demônio especializado
nesta área está pervertendo a humanidade. Não é novida-
de. Nas praias tupiniquins já acontece. Uma tremenda
falta de vergonha “possuiu” os homens. É profético. Está
escrito: Porventura se envergonham de cometer abomi-
nação? Pelo contrário, de maneira nenhum se envergo-
nham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-
se; portanto cairão com os que caem; no tempo em que
eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor (Jr. 6:15; 8:12).

Se isso não é o retrato fiel dos súditos do Anticristo, o
que é então? A Bíblia é inerrante. Jesus disse: Vou e volto.
Uma alusão ao arrebatamento. Diante do que estamos
vendo  podemos dizer que Ele está às portas. Virá buscar
a sua igreja para consolá-la e saciá-la com justiça, pois,
na verdade, está insuportável aos santos de Deus o chei-
ro de enxofre sobre a terra. Nossa! Que Mundo! Vem logo,
Senhor Jesus!

No ano 70 d.C. os ro-
manos, sob a lide-

rança do General Tito, des-
truíram o Templo e a Cidade
de Jerusalém, com isso os
judeus foram espalhados

diz o Senhor Jeová: Eis que
eu tomarei os filhos de Isra-
el de entre as nações para
onde eles foram, e os con-
gregarei de todas as partes
e os levarei a sua terra. E
deles farei uma nação na ter-
ra, nos montes de Israel...”).

A terra de Israel foi o ber-
ço do povo judeu. Onde se
formou sua identidade espi-
ritual, religiosa e política e
também onde criaram valo-
res culturais de significação
nacional e universal, e deram
ao mundo o eterno Livro dos
livros (Bíblia).

Após ter sido exilado à
força de sua terra, o povo ju-
deu manteve-se fiel a ela em
todos os países da disper-
são, e jamais cessou de orar
pelo retorno à terra, sempre
com a esperança da restau-
ração da sua liberdade polí-
tica. Os judeus que andam
dispersos af i rmam que o
único lugar em que eles po-
dem viver em segurança é
em sua própria terra (Israel).
Em suas rezas na Páscoa,
ao final do jantar os judeus
dizem: “no ano que vem em
Jerusalém”. Esta é a espe-
rança de todo judeu, voltar
para casa, ou seja, a terra
dos seus ancestrais.

Em virtude deste laço his-
tórico e tradicional, os judeus
se esforçaram, em todas as
gerações, em voltar a se es-
tabelecer na terra de seus
ancestrais. Nas últimas dé-
cadas retornaram a ela em
massa. E, pioneiros, imi-
grantes clandestinos e com-
batentes, refloresceram o
deserto, reviveram a língua
hebraica, construíram aldei-
as e cidades, e ergueram
uma comunidade em plena
expansão, senhor de sua
economia e cultura, amante
da paz, porém pronta a se
defender. Trouxeram os be-
nefícios do progresso a to-
dos os habitantes do país e
aspiravam a independência
e a soberania nacional.

Em 1882 houve a primei-
ra onda de imigração judai-

Portugal

Nossa!
Que Mundo!

Yom Haatzmaut
(Dia da Independência)

para todas a nações, cum-
prindo-se a Palavra do Se-
nhor: “E o Senhor vos espa-
lharás entre todos os povos,
desde uma extremidade da
terra até à outra extremidade
da terra...” Deuteronômio
28:64a. De acordo com a Bí-
blia, a Diáspora é fruto da
idolatria e rebeldia do povo
de Israel para com Deus, o
que fez com que o Eterno os
tirasse da terra que lhes pro-
metera e os dispersasse
pelo mundo. O Senhor tam-
bém prometeu que os traria
de volta para a terra de Isra-
el onde seriam restaurados
como uma nação soberana
(Ezequiel 37:21, 22 “...Assim

ca para Israel (aliah). No fi-
nal do século XIX Theodor
Herzl (judeu austríaco), orga-
nizou o movimento sionista
(movimento que visava trazer
os judeus de volta para Isra-
el). Theodor Herzl disse: “de-
vemos, enfim, viver como
homens livres em nossa pá-
tria”. No ano de 1897, o pri-
meiro Congresso Sionista,
convocado por Theodor
Herzl, proclamou o direito
povo judeu a um
renascimento nacional, em
seu próprio país. Este direi-
to foi reconhecido pela De-
claração Balfour, a 2 de no-
vembro de 1917, e retificado
pelo mandato da Liga das
Nações, que deu conheci-
mento internacional explíci-
to à conexão histórica do
povo judeu com a Terra de
Israel e seu direito de re-
construir um Lar Nacional.

O massacre de seis mi-
lhões de judeus na Europa
durante a Segunda Guerra
mundial, demonstrou clara-
mente a urgência de resol-
ver o problema de carência
de pátria e de independên-
cia do povo judeu através do
restabelecimento do Estado
Judeu.

Em 29 de novembro de
1947, a Assembléia Geral
das Nações Unidas, adotou
a resolução para o estabe-
lecimento de um Estado Ju-
deu na Terra de Israel e ape-
lou aos habitantes do país
para tomarem, ele próprio,
todos os caminhos necessá-
rios para pôr o plano em exe-
cução.

Em 14 de maio de 1948,
real izava-se o sonho de
Teodor Herzl e de todo o
povo judeu. O dia da inde-
pendência de Israel foi pro-
clamado. A esperança, can-
tada no hino nacional de Is-
rael HATIKVA, a esperança
de há dois mil anos, de ser
um povo livre em sua pró-
pria terra, terra de Sião e Je-
rusalém, tornou-se realida-
de, quando foi assinada a
proclamação.

Continuação da Página 8

OS MILAGRES DE JESUS
CH SPURGEON

Shedd Publicações
www.sheddpublicacoes.com.br

Telefone (11) 5666-1911
Este livro contém vinte

mensagens de fé, esperan-
ça e salvação. Mensagens
daquele que foi um mestre
da palavra falada e escrita:

Charles H. Spurgeon.

O PADRE, A MULHER E O
CONFESSIONÁRIO.
EX-PADRE CARLOS

CHINIQUY
Edições Cristãs

E-mail:
edicoescritas@uol.com.br
Telefone (14) 3322-3930.
Embora o confessionário

seja uma pratica do
passado, este livro do ex-

padre Chiniquy mostra
em detalhes toda a sua
maquinação satânica.

E AGORA O QUE FAZER?
MANUAL DO DISCÍPULO

Actual edições
www.chamada.com.br
telefone (51) 3241-5050

Este manual para
discipulado e integração

foi elaborado pela
equipe de Clubes Bíbli-
cos da Palavra da Vida.
Trata-se de uma exce-

lente ferramenta para o
trabalho das igrejas.

PANORAMA
 BÍBLICO

ALFRED THOMPSON
Depósito Literatura

Cristã
www.literaturacrista.com.br
Este livro, impresso em

excelente papel e
encadernação capa
dura, nos leva a uma

viagem pela história do
homem visualizando o
plano divino da salva-

ção através de 12
gráficos ilustrados.



Maio de 2008
Ano XXIV

nº 186
Página 07

Em visita a Curitiba PR, o missionário Ruy Lopes Messias esteve em diversas igrejas divulgando
o Projeto Rio Branco que visa implantar igrejas batistas fundamentalistas na capital acreana.

Na foto com Pr Marcos Freire e irmão Milton, no dia em que teve a oportunidade de visitar os estúdios
da BBN International. Na viagem para o Sul do Brasil, Pr Ruy visitou igrejas no Paraná e Santa Catarina.
O próximo alvo para a Igreja Batista Fundamentalista de Rio Branco é a compra de um terreno no valor
de R$ 17.000,00.

Já reparou como crises internas antecedem uma
grande vitória na obra de Deus? Abraão estava

perto de ver a promessa concretizada quando decide se
antecipar ao Senhor; Moisés prestes a entrar na terra
prometida, decide agir sozinho; Davi próximo à sua mor-
te, cede à carne adulterando; Israel já na fronteira com a
terra prometida, em vez de entrar tranqüila, olha para os
gigantes e atrasa sua entrada.

As grandes vitórias que a obra de Deus alcança, nor-
malmente iniciam-se com uma crise que precisa ser
superada. Isto ocorre hoje, como também em toda a
história bíblica. Foi exatamente isto que aconteceu com
Neemias e o povo de Israel na reconstrução dos muros
de Jerusalém (Neemias 5.1-5). O trabalho já estava em
fase avançada, faltava pouco para concluir os muros,
mas, eis que surge um novo problema (novo, porque
eles tiveram que tratar de oposição).

O que fazer quando se ergue uma crise interna? Quan-
do aparecem os aproveitadores, buscando levar algum
tipo de vantagem? Mais uma vez encontramos Neemias
tomando decisões sábias, e nos oferecendo prudentes
conselhos:

1. A CRISE INTERNA EXIGE UM TRATAMENTO IMEDI-
ATO. O povo começou a reclamar e Neemias foi logo
saber o que estava acontecendo. Ao tratar imediatamente
da crise: a) Ouça com a atenção ambas as partes envol-
vidas (v.6); b) Avalie criteriosamente o caso (v.7a); Re-
preenda os culpados (7b). Procure ouvir tudo o que as
pessoas tem a dizer antes de qualquer avaliação. Nun-
ca tome uma posição diante da crise sem antes discernir
o que é certo e errado. Assim que tiver certeza dos fatos,
não deixe o tempo passar, trate logo com os responsá-
veis.

2. A CRISE INTERNA EXIGE UM TRATAMENTO IMPAR-
CIAL. Os culpados eram os nobres e magistrados, pes-
soas influentes na comunidade. Um mau líder poderia
tentar abafar o caso, mas Neemias como homem de
Deus, agiu com isenção. Um tratamento imparcial na
obra de Deus significa: a) discutir o problema publica-
mente (7c); b) reunir os fatos com precisão (vv.8-9). Não
tenha receio de tratar publicamente os problemas, prin-
cipalmente se o público for composto de irmãos que
amam e que estão interessados na restauração de vi-
das, Jesus ensinou isto (Mt 18.15-17). Alguém disse que
quem gosta de esconder problemas, não gosta de
resolvê-los. Além disso, não fale para defender alguém
que esteja errado, só porque você o ama, pois quem
ama disciplina (Hb 12.6).

3. A CRISE INTERNA OFERECE UMA OPORTUNIDADE
PARA MUDANÇAS. Diante dos fatos, erros e crises,
Neemias não simplesmente repreende os culpados,
mas aproveita a oportunidade para alterar a conduto do
povo, construindo um relacionamento mais sábio e ho-
nesto entre eles. Para isto, ele...: a) Interrompeu o erro
(vv.9-10); b) Consertou as falhas (v.11).Quando você ad-
ministrar uma crise, não tenha receio de fazer cessar o
foco do problema. Aja com firmeza e amor. Não espere
muito para consertar as falhas, nem faça o trabalho pela
metade. Só descanse quando tudo estiver resolvido.

A conclusão que chegamos, é que quando a crise
interna é tratada, há transformação de vida e de atitudes
(vv.12-13). Os culpados se arrependeram e se compro-
meteram a mudar. Porém, uma razão para a solução da
crise interna está numa liderança espiritualmente ma-
dura.

Queridos irmãos, AS CRISES INTERNAS NA OBRA
DE DEUS PRECISAM DE TRATAMENTO INTENSIVO.
Aqui e ali, a igreja enfrenta crises internas (problemas
de várias ordens e fontes). Em parte isto ocorre, porque
estamos envolvidos com o desafio de realizarmos a obra
do Senhor. Quando estes conflitos surgirem, trate-os in-
tensivamente com firmeza e amor, para que não prejudi-
quem o avanço da obra de Deus. Dobrem os joelhos e
clamem a Deus que lhes dê sabedoria e a solução para
tais tensões. Copiam os modelos bíblicos. Mas, dispo-
nham seus corações para serem objetos da ação de
Deus, nestas crises, sendo líderes segundo Seu cora-
ção.

No dia 28 de julho de
1998, Claudinei

Periles e sua esposa Eleneil
foram salvos através do mi-
nistério do Pr José Soares,
seu cunhado. Assim que se
converteu, o casal começou
a pregar o Evangelho em
Mauá da Serra PR onde re-
sidiam. Não demorou para
que se formasse um grupo
de novos convertidos.

O Pr José Soares deu
apoio e nasceu um ponto de
pregação no início de 1999.
Em julho do mesmo ano, o
casal de missionários, Jor-
ge e Glória Moore visitaram
aquele lugar e Deus os
direcionou para darem con-
tinuidade àquele ministério.
Com a chegada do casal
Moore, Claudinei e Eleneil
foram desafiados a entrega-
rem suas vidas para o minis-
tério e eles foram enviados
para o Seminário Batista
Regular do Sul em Pinhais
PR, na região metropolitana
de Curitiba PR.

Antes que iniciasse os
estudos, o Senhor levou para
a glória o missionário Jorge
Moore e Claudinei teve que
voltar e liderar o trabalho em
Mauá da Serra com o apoio
da igreja mãe em Marilândia
do Sul.

Em agosto de 2000 outro
casal de missionários, Pr
Evans e Edna foram para
Mauá da Serra apoiar o tra-
balho. Ali ficaram até o final
de 2001 e concluíram a

Após o sepultamento eu estava com muita tristeza.
Para matar um pouco a dor e a saudade, fui direto

ao lugar onde mamãe morava. Olhei todas as coisas que
ficaram e deparei no cantinho do quarto com o álbum da
família já velho. Comecei a folhear e a primeira foto da
família com a qual me deparei vi meus pais, eu, e meus
irmãos. Onze ao todo! Todos durinhos com a melhor rou-
pa que tínhamos na época.

O meu olhar deteve-se na imagem da minha mãe. Olhei
firmemente na foto onde ela estava e lembrei-me da sua
força, da sua coragem e da sua dureza no trato conosco.
Ela sempre foi muito dura, mas sincera.

Meu primeiro pensamento foi de muita tristeza comigo
mesmo. E por quê? Teria eu sido um mau filho? Não fui
dos melhores, mas também não fui dos piores. Pergun-
to-me, por que não procurei no convívio com minha mãe,
encontrar um meio de conhecê-la melhor, e assim, amá-
la como merecia? Nós vivemos a vida toda alienados de
tudo, até mesmo daquelas pessoas que nós amamos. O
tempo passa, as pessoas se vão. Ficam as lembranças
e o arrependimento.

Anos e anos vivemos com a mamãe indiferente, um
amor quase superficial, quase inexistente. Uma vez e ou-
tra mandamos o presente para agradar, imaginando que
se pode substituir o amor por um presente embrulhado
em papel colorido.

Neste mês de maio comemora-se o Dia das Mães. Se
você ainda tem a sua mãe viva, procure fazer por ela ago-
ra o que não poderá fazer depois que ela partir para a
eternidade!

Shiro Kawakami
Pouso Alegre MG

Divulgando o Projeto

Crises Internas
na Obra
de Deus

Continuação da Página 8

Surpreendido
Pela Morte

(Hebreus 9:27)

Uma Igreja em Maringá PR

construção da casa pastoral,
salas de aula e um salão
social. Em janeiro de 2002,
o Pr Jefferson Quevedo So-
ares assumiu o pastorado
da congregação e o casal
Periles pôde então ir para o
seminário terminando os
estudos em 2005. A esposa,
Eleneil terminou o curso de
Educação Cristã em 2006.

Na parte prática de mi-
nistério, Claudinei ajudou na
Igreja Batista do Calvário e
iniciou um ponto de prega-
ção em Piraquara. Em 2003
foi convidado pelo Pr Felipe
Taylor e sua esposa Mary
Rute para ajudar em uma
nova congregação em Vila
Camargo, Curitiba PR. Entre
2003 e 2005 serviu ali como
seminarista estagiário e en-
tre 2006 e 2007 como co-
pastor na ausência do mis-
sionário por um ano.

O Projeto Maringá
Na época da conversão

do casal Periles, a Igreja
Batista Maranata   de
Marilândia do Sul, estava
orando pelo Norte do
Paraná. Claudinei e sua es-
posa decidiram orar especi-
f icamente pela cidade de
Maringá PR.

Depois de nove anos de
oração, em março de 2007,
foram enviados pela mesma
Igreja Batista Maranata de
Marilândia do Sul para im-
plantar uma igreja em
Maringá através da MBBF –

Missão Batista Bra-
sileira Fundamen-
talista. No dia 10 de
novembro aconte-
ceu a sua consagra-
ção ao ministério e
no dia primeiro de
dezembro foram
aceitos pela mis-
são.

Agora, neste ano
de 2008 a famíl ia
Periles, Claudinei a
esposa Eleneil e os
filhos Fernanda (7),
Abner (3) estão le-
vantando sustento
entre as igrejas com
o propósito de inici-
ar o quanto antes a

Convide o Pr Claudinei
Periles para visitar sua igre-
ja e apresentar o Projeto
Maringá.  O seu endereço
para correspondência é Rua
Cruzeiro do Sul, 995 – Vila
Perneta CEP 83.324-060 Pi-
nhais PR, e-mai l :
claudineipeireles@ig.com.br
e o telefone (41) 3668-1782.

implantação da igreja em
Maringá PR.

A cidade de Maringá conta
com uma população de
326.000 habitantes e mais de
500.000 na sua região metro-
politana. A religião predomi-
nante ali é o catolicismo e as
portas estão abertas para a
pregação do Evangelho.

walacejuliare@yahoo.com.br

Pr. Claudinei Periles
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O Yom Haatzmaut (Dia da In-
dependência de Israel) é

comemorado no 5º dia de Iyar (Maio
/ Junho). Neste ano cairá em 08 de
Maio. E celebra a criação do Esta-
do de Israel pela Organização das
Nações Unidas (ONU), e que, nes-
te ano de 2008, comemorará 60
anos de existência.

Israel é hoje um Estado peculi-
ar por conciliar, de maneira equili-
brada, quatro mil anos de historia
a um país moderno e independen-
te. A mesma terra por onde cami-

No dia 19 de abri de 2007,
parecia tudo normal, até às

21h30, quando de-repente tocou o
telefone. Era minha irmã de Macapá
AP, avisando que nossa mãe estava
muito mal no hospital internada na
UTI. No momento fiquei parado,
anestesiado diante daquela notícia.
No outro dia com muita luta conse-
gui um vôo 19h30 de São Paulo para
Macapá e cheguei às 3h40 do dia

O XII Encontro de Mulheres
Batistas Fundamentalistas

que é realizado anualmente na re-
gião Nordeste do Estado de São
Paulo reuniu em Ribeirão Preto no
último dia 21 de abril, 285 mulhe-
res representando 18 igrejas da-
quela região.

O encontro foi organizado pela
Segunda Igreja Batista Indepen-
dente de Ribeirão Preto sob a lide-
rança do Pr. Wagner Barros e o lo-
cal foi o Bufett Center Festas. A
preletora foi Stephanie Lunday de
São Paulo, capital.

O tema do encontro foi :
“Favorecida entre as mulheres” e
a palestra da Stephanie abordou o
assunto “A mulher e seu ministério
na visão de Maria”. Pela primeira
vez houve uma pregação feita por
um pastor nesta série de encon-
tros. O Pr Sean Lunday, da Igreja
Batista Nova Vida em São Paulo,
esposo da preletora. Sua mensa-
gem discorreu sobre a mulher na
visão de Deus tratando das carac-

Nos dias 25 a 27 de
abril a cidade de Lon-

drina PR foi ricamente aben-
çoada através da realização
das Conferências Proféticas
que são realizadas anual-
mente pelo Templo Batista
Maranata sob a liderança do
Pr. Manoel Aparecido de Sou-
za.

O preletor foi o Dr. Roger
Peterson do Central Baptist
Seminary em Minneapolis,
EUA e a tradução simultânea

seguinte. En-
tão aconteceu
o inesperado;
a mamãe já
estava morta.
Faleceu às
8h30 do dia
20. Fiz de tudo
para chegar a
tempo, mas o
problema era
a distância.

Ao chegar
à capela, qua-
ndo vi aquele
corpo no cai-
xão, eu chorei
como uma cri-

ordenado morrerem uma só vez, vin-
do depois disto o juízo”. Cada ser
humano vai morrer algum dia. A morte
é uma realidade com a qual somos
confrontados diariamente. A pergun-
ta mais importante é: “Estamos pre-
parados para a morte e para o que
vem depois”? Todos nos prepara-
mos para tantas coisas na vida, mas
será que nos preparamos em rela-
ção à morte?

Deus deu à minha mãe várias
oportunidades de ouvir a mensagem
salvadora de Jesus Cristo, até na
sua própria língua (japonesa).  As-
sim ocorre sempre em nossas vi-
das. Em II Co. 6:2 diz: “Eis agora o
tempo sobremodo oportuno, eis
agora o dia da salvação”. As oportu-
nidades chegam e passam.

Na capela foi dada a oportunidade
para que eu falasse, foi muito difícil
para mim, mas Deus me deu sabe-
doria e força. Falei diante daquele
povo, a maioria da colônia japonesa,
amigos da minha mae. Falei em sín-
tese sobre as oportunidades que mi-
nha mãe teve em vida e que todos eles
possivelmente estejam tendo.

Yom Haatzmaut

nharam o patriarca Abraão, o Rei
Davi, os Profetas  e o Messias de
Israel e Salvador do mundo o Se-
nhor Jesus, é onde estão hoje, os
pioneiros em transformar os deser-
tos em terras férteis, destacando-
se nas descobertas cientificas e
tecnológicas e nas criações artísti-
cas e culturais.

Um país que dá o mesmo peso
ao passado e ao futuro e faz do pre-
sente o elo de gerações de um
povo que fez da volta ao lar o seu
objetivo. É Israel, do alto de seus

59 anos de alegrias e tris-
tezas, de conquistas e
perdas, de guerras e paz,
de exemplos de vida e de
dedicação, de divergênci-
as e de convivência. É Is-
rael que todos os anos se
lembra do dia 14 de maio
de 1948, quando um bra-
si le iro,  o embaixador
Oswaldo Aranha, presidiu
a histór ica sessão das
Nações Unidas que votou,
em 29 de novembro de

Encontro Reúne
285 mulheres

terísticas que Deus observou em
Maria a quem escolheu para ser a
mãe do Salvador, Jesus. A aplica-
ção foi esta: Quais as  característi-
cas que Deus procura, ainda hoje,
na mulher do século XXI?

Durante o evento a irmã Selma
Maria Pavan Agnesini, viúva do
saudoso Pr. Dosoaldo Agnesini foi
homenageada por ter sido uma
das duas mulheres que deu início
a esta série de encontros anuais
na região. A outra e que não esta-
va presente, foi a senhora Linda
Leaf, esposa do Pr. Donald Lynn
Leaf que na época do início dos
encontros residia em Orlândia SP
onde a família Leaf participava do
Seminário Emaús e dos ministé-
rios de implantação de igrejas na
região.

O próximo encontro deverá
acontecer na Igreja Batista Inde-
pendente de Batatais SP, pois des-
de o início tem sido um encontro
em Batatais e outro em alguma
igreja daquela região.

Conferências Proféticas

Também participou da programa-
ção na área do louvor, o Pr. José
Mauro Teles, sua esposa e filhos. Ele
é o pastor da Igreja Batista Indepen-
dente em São Joaquim da Barra SP.

Em cada culto das conferências
estiveram presentes cerca de 150
pessoas e foi identificada pela lide-
rança do TBM a visita de 83 pessoas
pela primeira vez.

Com a finalidade de mostrar
a importância de interceder,

contribuir e entregar-se para ir aos
campos missionários, vamos divul-
gar aqui algumas das muitas neces-
sidades da obra. São estatísticas
surpreendentes:

• Dos 24.000 povos no mundo,
8.000 ainda não foram alcançados
com o Evangelho.

• Dos 251 povos indígenas bra-
sileiros, 118 ainda não têm missio-
nários.

• Das 7.158 línguas do mundo, a
Bíblia ainda não foi traduzida para
4.000 delas.

• Ainda existem países que não
possuem nenhum crente nacional
conhecido. Entre eles estão Arábia
Saudita, Saara Ocidental, I lhas

Maldivas e Catar.
• Das 600.000 cidades e vilas na

Índia, em 500.000 ainda não tem
obreiros cristãos.

• Na China ainda existem
500.000.000 de pessoas que nunca
ouviram falar de Jesus.

• Acredita-se que morrem 85.000
diariamente no mundo sem nunca
terem ouvido falar da salvação em
Jesus.

• Dentre as 180.000 igrejas exis-
tentes no Brasil menos de 300 de-
las possuem um missionário traba-
lhando com esses povos não alcan-
çados (incluindo nossas tribos indí-
genas).

• Menos de 1% dos recursos da
Igreja brasileira são investidos na
obra transcultural.

Estatísticas Que nos Levam à Oração
• A média de investimento do cren-

te brasileiro em missões é de ape-
nas R$ 1,30 por ano!

• Um quadro semelhante ocorre
em toda a igreja latino-americana.

Estas informações precisam ser
conhecidas tanto pelos pastores
quanto pelos membros de nossas
igrejas no Brasil, mas é pouco divul-
gado. Se você é pastor, missionário,
professor de EBD ou tem alguma li-
derança em sua igreja que lhe dás
oportunidade de se comunicar com
outros, passe estas informações
adiante e promova pelo menos uma
reunião de oração usando estas in-
formações.

“Esperar que Deus faça tudo en-
quanto nós não fazemos nada isto não
é fé, é superstição” (Martin L.. King Jr).

ança. Durante o velório até à hora do
sepultamento que estava marcado
para 16h havia uma multidão entran-
do e saindo e eu comecei a pensar
na morte.  A morte pegou de surpre-
sa minha mãe. Será que ela estava
preparada? Não sei.

A morte é uma realidade inevitá-
vel. A Bíblia é muito clara em relação
à morte. Em Hebreus 27 está escri-
to: “E, assim como aos homens está

Surpreendido Pela Morte
(Hebreus 9:27)

1947, a criação do Estado de Isra-
el. “Quem jamais ouviu tal coisa?
Quem viu coisas semelhantes?
Poder-se-ia fazer nascer uma terra
em um só dia? Nasceria uma na-
ção de uma só vez? Mas Sião este-
ve de parto e já deu à luz seus fi-
lhos” (Isaias 66:8)

Esta e outras festas judaicas
encontram-se no si te:
www.templobatista.com.br, no
link: Espaço Israel.

Pr. Ricardo M. de Brito (Templo
Batista Ind. em V.S. José)

pelo Pr. Rômulo W. Ribeiro, funda-
dor do TBM e que está pastoreando
o TBM em Goiânia GO.

Os temas abordados nas con-
ferências foram: “O Poder do
Anticristo no Continente Europeu”,
“O Poder do Anticristo no Oriente
Médio”, “A Violência do Anticristo
Terminará com Violência” e “Cristo
Dará Paz ao Mundo”.
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