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Nos dias 1 a 3 de agosto
de 2008, a Igreja Batista
Regular de São Simão

SP, realizou uma série de conferên-
cias em comemoração a mais um
ano desde a sua fundação. O tema
das conferências foi: “Missões na
Igreja Local” e o preletor foi o Pr.
Carlos Alberto Moraes, missioná-

Na primeira quinzena de
dezembro, você poderá
participar de um final de

semana maravilhoso em meio à
beleza natural da Serra Gaúcha, em
Gramado RS e conhecer o maravi-
lhoso “Natal Luz”.

Há tres anos, um grupo
de irmãos, oriundos da
Igreja Batista Filadélfia

em Guaíra SP, começou uma nova
igreja na cidade. A princípio o gru-
po se reunia nos lares das famíli-
as Cardoso e Vitorino. Posterior-
mente alugaram um salão e deram
início aos cultos regulares.

A partir de julho de 2005, o mis-
sionário estadunidense, Mark
Swedberg, que estava implantan-
do uma igreja em Olímpia passou
a ajudar aqueles irmãos em reuni-
ões realizadas às terças-feiras e
alguns domingos quando era pos-
sível.

No início de 2007, por indica-
ção do missionário, a igreja convi-
dou o Pr. Cleyton Maciel para assu-
mir o ministério de tempo integral
à frente da igreja. No momento, o

Igreja Batista Regular de São Simão

XV Congresso Bíblico Internacional

Tres preletores defenderão o
tema “Breve Ele Volta”. Sonia Maag,
esposa de Erich Maag, missioná-
rios há mais de 30 anos na Cha-
mada da Meia Noite no Uruguai;
Reinhold Federol f ,  esposo da
Traudi, trabalhando com a Chama-

da aqui no Brasil por mais de 30
anos; Jamil Abdalla Filho, casado
com Ana Lúcia, faz parte da equipe
de Congressos Internacionais pro-
movidos pela Chamada.

Leia mais na página 6 a maté-
ria “Breve Ele Volta”.

Boas Novas de Guaíra, 3 anos

trabalho está em crescimento e o novo pastor tem muitos planos para a
Igreja Batista Boas Novas de Guaíra. Leia matéria completa na página 7.

rio e Diretor de Missões da AMI –
Associação Missionária Indepen-
dente.

A Igreja foi iniciada através do
trabalho do missionário estadu-
nidense, John Leonard Benson e
teve o apoio da Primeira Igreja Ba-
tista Regular de Campinas SP que
à época era pastoreada pelo Pr.

Albino Faustino.
Durantes estes mais de 40

anos, diversos pastores passaram
pela liderança da Igreja que atual-
mente está sendo pastoreada pelo
irmão Cleuson Rodrigues que já
trabalhou como missionário
OANSE juntamente com sua espo-
sa Cláudia.

Cleuson chegou a São Simão,
logo depois de terminar o Semi-
nário em Marilândia do Sul PR
para trabalhar um ano como esta-
giário por indicação do Pr. Luciano
Martins, atual pastor da Primeira
Igreja Batista Regular de Campi-
nas. Terminado o período de es-
tágio recebeu o convite para per-
manecer na liderança do trabalho
e agora está aguardando a sua or-
denação pastoral.

Leia matéria completa na pági-
na 3.

Homenagem ao Pr. Alair e esposa e irmão J. Ferreira e esposa

Fachada do templo atual

Pr. Clauson, Cláudia e filhos
Pr. Clauson

Participante do XIV Congresso em 2007

Pr. Cleyton e família

Na madrugada do
dia 29 para 30 de
agosto úl t imo,

faleceu em sua residência
em Belo Horizonte MG, onde
residia há pouco mais de
dois meses, o Pr. Gerson
Rocha. Alagoano de
Camaragibe, nascido em
1925, Pr. Gerson completa-
ria 83 anos de idade do dia
27 deste mês de setembro
de 2008.

A maior parte do seu mi-
nistério pastoral foi desen-
volvido na liderança da Pri-
meira Igreja Batista Bíblica
em Vitória da Conquista BA
onde permaneceu por 43
anos. Nos últimos anos vi-
veu em Brodowski SP, con-
gregando na Igreja Batista
Independente em Batatais
SP, sob a liderança do Pr.
Mauro Régis da Silva.

Sua mudança para a ca-
pital mineira deveu-se, em
grande parte ao seu estado

Helcias, Eliana, Lucy, Reinaldo,
Nilce e Benilda, além de diversos
netos.

Na próxima edição do Jornal de
Apoio publicaremos um histórico
da vida e ministério deste servo do
Senhor.

Faleceu  o Pastor Gerson Rocha

de saúde já bastante comprometi-
do. O seu falecimento deveu-se a
uma série de fatores, mas princi-
palmente a uma cirurgia que havia
feito poucos dias antes.

Pr. Gerson deixou viúva a irmã
Eunice Lopes Rocha, os f i lhos

Pr. Gerson Rocha
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A Igreja Batista Regular Maranata de Uberaba MG, sob a liderança do Pr Ematerson Luiz, realizou
uma conferência bíblica em comemoração ao seu trigésimo aniversário de fundação. A igreja
foi fundada pelo missionário estadunidense, George Norton. O conferencista foi o Pr Leonilson

P. Leite de Igarapava SP e o tema abordado foi: “Comunhão e Amor”. No dia 23 de agosto aconteceu o
Encontro Regional de Senhoras da Cidade de Uberaba que contou com a presença de 68 irmãs de
Uberaba, Uberlândia e Igarapava. A palestrante foi Claudia Arruda, da Igreja Batista do Calvário em
Uberaba MG. Na foto, Pr. Leonilson com a esposa Célia e a filha Larissa.

CRIACIONISMO.
As primeiras palavras da Bíblia fornecem o fun-

damento de tudo o que se segue: “No princípio,
criou Deus os céus e a Terra.” Gn. 1:1. Ao longo
das Escrituras, a Criação é celebrada como oriun-
da das mãos de Deus que é exaltado e adorado
como Criador e Mantenedor de tudo. “Os céus pro-
clamam a glória de Deus. e o firmamento anuncia
as obras de Suas mãos.”Sl.19:1. Toda a Escritura
é inspirada e põe à prova todos os outros méto-
dos, incluindo a natureza, por meio da qual Deus
revela a Si mesmo. Temos grande respeito pela
ciência, e reconhecemos a relevância dos cientis-
tas, desde que suas teorias se transformem em
ciência. Pesquise sobre o criacionismo e debata o
assunto sempre.

O apóstolo Paulo ensina
em suas cartas, princi
palmente em Efésios,

que o duro trabalho do pastor é o
de formar santos. A minha experi-
ência pastoral e de ensino em nos-
sas escolas bíblicas me faz perce-
ber que estamos precisando de
pastores!

Viajando por esse Brasil afora
de vez em quando ouço de irmãos
de uma geração anterior à minha,
expressões mais ou menos
assim:“Já não se fazem pastores
como antigamente!”, ou “Na época
do pastor Fulano a coisa era bem
diferente!”, ou ainda, “Quem não
viveu no meu tempo de jovem não
sabe o que é um verdadeiro pas-
tor!”.

Quando há tempo para esten-
der um pouco mais a conversa,
consigo detalhar algumas exigên-
cias desses irmãos  sobre o que
eles entendem que os pastores
daquele tempo tinham e que os de
hoje não têm. Algumas caracterís-
ticas do perfil que consigo delinear
são bíblicas, enquanto outras di-
zem respeito aos paradigmas cul-
turais da saudosa época.

Como exemplo,  posso c i tar
aquelas visitas demoradas que
os pastores faziam nas casas
das ovelhas tomando café e co-
mendo pão de queijo enquanto
ouviam as histórias da família e
faziam aplicações bíblicas para
cada caso. Mesmo que os textos
bíbl icos não fossem apl icados
corretamente, tratava-se da pala-
vra do pastor e ganhava autori-
dade.

Entendendo que a responsabi-
lidade básica do pastor é formar
santos, não há dúvida que é neces-
sário chamar as pessoas ao arre-
pendimento, a negarem a si mes-
mas, tomarem, a sua cruz e segui-
rem a Jesus.

Acredito que há necessidade de
se fazer verdadeira exposição da
Palavra de Deus através do púlpito

PARA INTERCESSÃO.
Países fechados para o Evangelho. Interceda e

incentive outros a fazer o mesmo: Afeganistão,
Albânia, Arábia Saudita, Argél ia, Azerbai jão,
Bangladesh, Benin, Brunei, Burkina-Faso, Butão,
Camboja, China, Coréia do Norte, Djibuti, Egito,
Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Guiné-Bissau,
Guiné Conacri, Iemem, Índia, Indonésia, Irã, Iraque,
Israel, Japão, Jordânia, Kazaquistão, Kwuait, Laos,
Líbano, Líbia, Maldivas, Malásia, Mali, Marrocos,
Mauritânia, Mongólia, Myanmar, Nepal, Niger,
Nigéria, Omã, Paquistão, Qatar, Quirguistão, Saara
– Ocidental, Senegal, Síria, Sri Lanka, Somália,
Sudão, Tadjiquistão, Tailândia, Tibet, Tunísia,
Turcomenistão, Turquia, Uzbequistão, Vietnã. Ago-
ra incluso nesta listagem a Espanha.

Ponto de VPonto de VPonto de VPonto de VPonto de Vistaistaistaistaista
Pr. Rômulo Weden Ribeiro

rom@rombrazil.brtdata.com.br

Se depender da opinião pública mundial, Barack Hussein Obama
já é o novo presidente dos Estados Unidos da América, com
apenas pouco mais de dois anos como senador e pouquíssima

história política para contar. Então, qual é o segredo por detrás desta acla-
mação popular? Além de jovem e excelente orador, Barack Obama é uma
antítese do atual presidente, George W. Bush. Ele é liberal e socialista, pregan-
do uma maior participação governamental na vida dos cidadãos. Ele também
é a favor do aborto e da união homossexual. Porém, o que mais cativa o mundo
em relação a Obama é o seu discurso anti-guerra. Se eleito, Barack Obama
promete retirar os soldados americanos do Iraque em um ano e meio.

Apesar de aclamado pelo mundo e pela mídia liberal americana, Barack
Hussein Obama não consegue se distanciar de seu rival republicano, John
McCain, nas pesquisas de opinião. Ao contrário, os seus números estão
decaindo uma vez que os americanos estão vencendo a guerra no Iraque e
a Rússia volta a ser uma ameaça - não só para os americanos - como
também para toda a Europa.  Talvez não seja hora para um pacificador
dentro da Casa Branca. O mundo não vota nas eleições dos Estados Uni-
dos, mas seja qual for o resultado no mês de dezembro, Deus o permitiu:
“... até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos ho-
mens, e o dá a quem quer” (Daniel 4:25).

Sempre que surge um líder com grande oratória e com promessa de
paz, o mundo se ajoelha perante ele. Ao discursar para a multidão em
Berlim, na Alemanha, Barack Obama se auto-intitulou “cidadão do mundo”,
provocando delírio entre as pessoas. Devido à sua descendência muçul-
mana e cristã. Obama é um elo entre o ocidente e o oriente, agradando a
ambos os lados. Se eleito, talvez ele venha a ser um bom presidente para
os Estados Unidos, mas o que está bem claro é a sede que a população
mundial possui por um líder que promete paz, liberdade e prosperidade ao
mesmo tempo. Barack disse: “Eu sou aquele que o mundo aguardava”.
Para a igreja, que conhece profecias, esta declaração soa muito perigosa.

A atual eleição norte-americana é uma prova que o mundo já está prepa-
rado para o anticristo, seja ele quem for. A Rússia, o grande inimigo do norte
(Ezequiel 38), já está ensaiando a invasão que fará ao pequeno estado de
Israel ao ter invadido o pequeno país da Geórgia. O barril de petróleo, cus-
tando mais de US$100, tem fortalecido regimes autoritários e causado trans-
torno ao sistema capitalista. Nos anos 80, o livro “A  Agonia do Grande
Planeta Terra” já vaticinara que o petróleo seria a causa de conflitos entre as
nações. O Irã, auxiliado pela Rússia, está trabalhando no enriquecimento
de urânio, material usado para a fabricação da bomba atômica. Muitos acre-
ditam que o Irã não hesitaria em usar tal arma contra Israel.

Diante do que estamos assistindo neste mundo, só nos resta uma
esperança: “... Amém. Ora vem Senhor Jesus” (Apocalipse 22:20).

Batistas Bíblicos
“Sou de uma igreja batista bíblica e admiro muito a cobertura que o

Jornal de Apoio dá às igrejas espalhadas por esse nosso Brasil. Não
parem de publicar as boas noticias, pois é o que a maioria aqui da
nossa igreja aprecia”. (M.C.S. – Salvador BA).

Congresso
“Admirei a cobertura que o JA deu para a realização do 19° Congres-

so Batista Bíblico que foi realizado em BH. Li também a matéria que foi
feita para a primeira página na edição de agosto com toda a nossa
Diretoria eleita. Obrigado pelo apoio” (C.C. Campinas SP).

Presidiários
“Muito boa a matéria sobre ‘Missões no Cárcere’ na edição de agos-

to do JA. Eu já conhecia a missão Rocha Eterna que trabalha na
evangelização dos presos e fiquei contente ao conhecer mais essa”
(H.C.L. – Porto Alegre RS).

Aconselhamento
“Tem sido edificante ler a coluna do Pr Flávio Ezaledo no JA. Seria

bom que ele escrevesse todos os meses e não de dois em dois me-
ses” (R.C.L. – São Paulo SP).

Nota da Redação
“Já solicitamos ao Pr Flávio que passasse a escrever a coluna men-

salmente e ele aceitou. Este mês está saindo em sua coluna texto do
seu pastor de jovens”.

Pará
“Gostei da matéria sobre as igrejas do Pará. Sugiro que falem mais

um pouco da história e de outras igrejas do nosso Estado”. (P.C.F. –
Belém PA).

Missões
“Agradeço sempre a Deus pelo JA, principalmente pelas notícias

sobre missões e missionários. Por várias vezes utilizo as informações
publicadas para nossas orações no grupo de mulheres da igreja”
(M.A.S. – Manaus AM).

entendendo o verdadeiro sentido
da Palavra como uma espada de
dois gumes. Não podemos, por
exemplo, substituir a palavra arre-
pendimento por expressões:
“Como posso te ajudar?” ou “O que
você quer que eu faça por você?”.
Você não vai conseguir ajudar na
santificação de alguém que não
sabe do que verdadeiramente pre-
cisa.

Tenho que ser franco quando
afirmo que “seguir” a Cristo tem
um preço. Fazer a vontade de Deus
exige o “negar-se a si mesmo”. Se
não tivermos cuidado, logo esta-
remos substituindo as soluções
bíblicas pelas soluções da psico-
logia na pregação, como está
acontecendo na maioria dos cha-
mados aconselhamentos bíblicos
de hoje.

O pastor precisa ser transfor-
mado pela Palavra de Deus para
que também acredite que é a Pa-
lavra que será usada pelo Espírito
Santo para modificar as vidas das
suas ovelhas santificando-as. Faz-
se necessário acreditarmos que
as pessoas com quem nos encon-
tramos diariamente em nossa jor-
nada ministerial não sabem o que
realmente querem e muito menos
do que precisam.

Todos nós precisamos que o
Senhor nos mostre do que neces-
sitamos. Da Bíblia aprendemos
que Deus está buscando
adoradores que o adorem em es-
pírito e em verdade. Portanto, o
pastor precisa dizer isto claramen-
te às ovelhas que estão sendo tra-
tadas por ele para se dedicarem
cada vez mais à santificação.

Temos que reconhecer que os
pastores de hoje enfrentam dificul-
dades maiores do que os pasto-
res de uma ou duas gerações an-
teriores. Por quê? Porque a nossa
geração é mais confusa e a vida
já não é tão simples como era. As
pessoas têm mais e maiores ex-
pectativas do que no passado e

isto gera muito mais frustrações.
Cobra-se muito mais de si mesmo
e dos demais em nossos dias. Há
mais competição e falta de tempo.

Não podemos perder o foco de
que o Evangelho é para ser experi-
mentado e não apenas entendido.
Mas para haver experiência é ne-
cessário tempo e atenção, elemen-
tos raros de se conseguir das pes-
soas do nosso tempo. As pessoas
querem ser ouvidas, mas não en-
contram tempo para falar e quando
falam não encontram pessoas com
tempo para ouvi-las.

Vivemos uma cultura profunda-
mente mal igna dominada pela
mídia de massa que tem arruinado
a capacidade que as pessoas têm
de relacionar-se. Somos consumi-
dores de propaganda enganosa
onde 90% pode até ser verdade,
mas aqueles 10% de mentira ser-
vem para envenenar o restante.
Com relação ao Evangelho aconte-
ce o mesmo: a verdade do Evange-
lho vai sendo sutilmente enfraque-
cida. Você pensa que está pregan-
do o Evangelho, mas não está. Mui-
tos nem mesmo têm consciência
disto.

O trabalho do pastor é orar e
estudar a Palavra. As pessoas na
congregação estão ocupadas em
seus empregos, lendo seus jor-
nais, e participando de suas mui-
tas atividades. O pastor precisa
estar alerta com relação à influ-
ência cultural na vida do seu re-
banho.

Mesmo que os nossos d ias
não permitam mais aquela “per-
da de tempo” tomando café e co-
mendo pão de quei jo, o pastor
precisa saber dosar o seu tem-
po de estudo, oração e constru-
ção de relacionamentos saudá-
veis que gerem amizades mais
profundas com alguns discípu-
los. Era assim que Jesus fazia.
É assim que devemos fazer, pois
as igrejas estão precisando de
pastores.

Precisa-se de Pastores A Voz do Povo Não
é a Voz de Deus!

Trigésimo Aniversário
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Há 42 anos, no dia
11 de maio de
1966, o missio-

nário estadunidense, John
Leonard Benson, pediu à
Primeira Igreja Batista Regu-
lar de Campinas que ado-
tasse como congregação a
nova igreja que estava nas-
cendo em São Simão SP. No
dia 19 de maio de 1966 a
PIBR de Campinas realizou
uma assembléia extraordi-
nária em São Simão e com a
presença de 29 membros,
de Campinas, o Pr Albino
Faust ino recebeu a nova
congregação que contava
com 11 membros fundado-
res, além do missionário fun-
dador que ainda era soltei-
ro. Esses membros funda-
dores foram: José Ferreira,
Ophélia Túbero Ferreira, Ale-
xandre Pelezé de Abreu, Do-
mingos Pelezé de Abreu,
Maria Antonia da Silva, Isa-
bel Cristina da Silva, Maria
Sudária da Silva, Efenilson
Mart inez, Paulo Vicente
Ferreira, Marinez Montanha
Ferreira e Osório Silva. Na
ocasião foi eleito diácono, o
irmão José Ferreira e Paulo
Vicente Ferreira como tesou-
reiro da congregação.

No final de 1969 houve
uma cisão. O missionário
fundador,  John Leonard
Benson deixou o trabalho e
uma nova igreja foi iniciada
por ele.

Dia 29 de dezembro de
1982, o casal José e Ophélia
Ferreira fez a doação de um
terreno com 275 metros qua-
drados para a construção do
templo. Em dezembro de
1983 o casal doou mais um
lote com a mesma medida
do anterior anexando-o um
ao outro, ficando para a igre-
ja uma área de 550 metros
quadrados.

No mesmo ano de 1982,
o casal Jovenildo Roberto de
Souza e Mercedes Rosa
Nascimento de Souza mu-
dou-se de Campinas para
São Simão somando forças

Com uma rápida mudança social, maior liberdade e mais jovens aceitando o Cris-
tianismo, agora é tempo de trabalhar por uma Igreja saudável na China. Este foi o
apelo de um líder cristão chinês durante as Olimpíadas. Numa carta, o Secretário-

Geral da Fundação Langham Hong Kong, Victor Sun, disse que a Igreja na China está  flores-
cendo e entrando em uma nova e promissora era devido ao desenvolvimento econômico e
social do país. Acrescentou, no entanto, que o crescimento do Cristianismo tem sido assina-
lado por uma “grande falta” de pastores e pessoas que ensinem a Bíblia nos dias de hoje, na
China. Na foto, vista da muralha da China.

Para celebrar o dia
dos pais no dia
nove de agosto de

2008, a EBD da Igreja Batis-
ta Bíblica Salém Salvador BA,
promoveu o 1º Futebol de
Pais. Para o evento houve a
formação de quatro equipes:
Preto, Verde, Azul e Vermelho
com direito a torcida organi-
zada (filhos e esposas) e tro-
féu. Foi um excelente tempo
de confraternização permi-
tindo, assim, a integração de
todos. A Equipe Azul compos-
ta pelos irmãos: Décio, Fá-
bio Reis, Pr. Humberto e
Ricardo Souza foi a vencedo-
ra. “Portanto, quer comais,
quer bebais, quer façais qual-
quer coisa, fazei tudo para a
glória de DEUS” I Cor. 10:31.

Era um lindo e distante país. O rei necessitava de
um condutor para a sua carruagem. Vários súdi
tos do seu reino se apresentaram como candi-

datos. Testes foram feitos e muitos deles desclassifica-
dos. Sobraram três. O rei decidiu que faria sua escolha na
pequena e íngreme estrada que rodeava a montanha que
levava ao palácio  real. O 1º candidato guiou a carruagem
com exímia perícia, chegando bem perto do precipício sem
cair. Foi aplaudido pela multidão que assistia. O 2º sentiu-
se na obrigação de mostrar que era perito na direção e
demonstrando destreza e ousadia passou com a condu-
ção tão próxima do abismo que uma das rodas chegou a
ficar no ar, mas a carruagem não caiu. Foi ovacionado por
todos os presentes. O 3º dirigiu calmamente o carro e tão
longe ficou do precipício que quase tocou a montanha,

“É esse o homem que eu procuro, disse o rei. Quanto
mais distante do abismo, menores as chances de cair e
pôr em risco a vida de minha esposa e filhos”.

Não basta ter conhecimento, firmeza e experiência. É
preciso ter também sabedoria. A sedução das coisas fá-
ceis, dos prazeres deste mundo, do “o que é que tem, todo
mundo faz?”, nos levam à beira do abismo, a um passo da
queda. Membros de igrejas, se salvos não sei, só Deus
sabe, fazem parte do  ambiente preparado para alegrar,
inspirar. A música é ensaiada e cantada para louvar, emo-
cionar, a Palavra é pregada para ensinar, instruir, para le-
var as pessoas ao conhecimento do Salvador e Senhor
Jesus Cristo, mas o caos em que vive a maioria destes
crentes , permite que as crises , o descuido e a vaidade os
derrubem.

Líderes sentem-se frustrados e responsáveis pelas
quedas dos membros de suas igrejas ou são
responsabilizados pelos demais crentes ou descrentes,
quando na realidade, nós fazemos a opção de errar, nós
escolhemos viver na fronteira entre a vida cristã e o mun-
do.. Ao Anjo da Igreja cabe a missão de pregar a Palavra de
Deus, de gastar horas em oração e de guiar seus mem-
bros ajudando-os a caminharem apesar das crises e do
caos que impera.  O benefício da escolha certa é de cada
um de nós, servos fiéis do Senhor, bem como o ônus  de
uma escolha errada.

Pode ser bastante tentador, às vezes, procurarmos um
atalho no caminho da vida cristã vitoriosa, mas atalhos
quase sempre nos conduzem a areia movediça e uma vez
no meio dela é quase impossível a saída.

Fique o mais próximo possível da montanha e o  mais
distante que puder do abismo. Essa é a regra para não
cair na tentação. Sua igreja não pode salva-la, é o Senhor
Jesus quem salva, mas não há melhor lugar para o salvo
se refugiar do que dentro dela.

Pastores e Mestres Para a China

Igreja Batista Regular
de São Simão
ao trabalho.

Pouco tempo depois
foi dado inicio à constru-
ção do templo e no dia
14 de dezembro de
1988 receberam o habi-
te-se para uma área
construída de 231, 38
metros quadrados. No
dia 20 de maio de 1989
aconteceu a dedicação
do novo templo.

Na liderança da Igre-
ja passaram os seguin-
tes pastores: John
Leonard Benson nos
primeiros quatro anos e
depois os pastores da
PIBR de Campinas:
Albino, Odair Teixeira
(27 anos). O Pr Alair de

Igreja Batista Boas Novas
em São José do Rio Preto SP.
Casou-se com Cláudia
Rodrigues no dia 12 de ju-
lho de 1997 e ambos atua-
ram como missionários
OANSE entre junho de 1999
e junho de 2002.

Tendo deixado o trabalho
missionário com OANSE,
mudaram-se para Rolândia
PR e no período entre janei-

Futebol
dos Pais

Distante das
Tentações

“Bem aventurado é o varão que não anda
segundo o conselho dos ímpios...” Salmo1.

Andrade e sua familia apoi-
aram o trabalho desde 1966.

No dia 28 de setembro de
1996, Pr Alair mudou-se para
Simão, e a 11 de janeiro de
1997 assumiu oficialmente o
pastorado da igreja, ali per-
maneceu por sete anos e
meio. Dia 2 de agosto de
1997 a igreja foi organizada
juridicamente.

Depois do Pr Alair, a igre-
ja teve ainda a liderança do
Pr Deni Antonio Cordeiro.
Durante o seu pastorado, em
maio de 2006 a igreja sofreu
uma divisão e f icou sem
pastor por sete meses.

O atual pastor, Cleuson
Rodrigues chegou à l ide-
rança da igreja através do
Pr Luciano Martins da Pri-
meira Igreja Batista Regu-
lar  de Campinas SP. Em
novembro de 2006 ele foi
ace i to  como es tag iá r io
para o ano de 2007. Após o
estágio, no dia primeiro de
janeiro de 2008 a igreja vo-
tou para que permaneces-
se como pastor e a posse
aconteceu em março de
2008. O novo pastor está
aguardando sua ordena-
ção para breve.

Cleuson Rodrigues foi
salvo em maio de 1988 atra-
vés do ministério do Pr John
Swedberg na fundação da

Norma, Ligo e John Benson

ro de 2004 e dezembro de
2006 cursaram teologia no
Instituto Bíblico Maranata.
Atualmente, Cleuson está
fazendo a complementação
do bacharelado no Seminá-
rio Batista Emaús em São
Bernardo do Campo SP. O
casal Cleuson e Cláudia tem
dois filhos: Abiel com seis
anos e Abner com três me-
ses.

Quem foiQuem foiQuem foiQuem foiQuem foi
Pr John  Leonard Benson?Pr John  Leonard Benson?Pr John  Leonard Benson?Pr John  Leonard Benson?Pr John  Leonard Benson?

O missionário John L. Benson chegou a São Simão
em 1966, solteiro, tendo se casado mais tarde com uma
Brasileira, Norma Benson.

Quando ocorreu a sua saída da igreja no final de 1969, Benson
iniciou a Igreja Batista do Bom Pastor na mesma cidade.

No dia 5 de fevereiro de 1990, depois de 30 anos em
São Simão, o missionário veio a falecer. No sábado, dia 3,
sua igreja havia recepcionado a reunião bimestral dos
pastores e obreiros daquela região, numa espécie de des-
pedida. No dia 4, domingo, véspera da sua morte, pregou
nos cultos matutino e vespertino da igreja.

Na manhã do dia 5, sofreu um enfarto fulminante. A
viúva, irmã Norma, com as tres crianças permaneceram
em São Simão por vários anos antes de se mudarem de-
finitivamente para os EUA..

No dia primeiro de março de 1992, o Pr Eurípides
Paiva de Morais assumiu a liderança da igreja com a
missão de dar seqüência ao trabalho.  Atualmente a Igre-
ja está construindo o seu templo.
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Nos dias 4 a 7 de setembro acontece na cidade de Itacoatiara AM o CONPLEI – Conse-
lho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. Diversos temas estão
sendo debatidos pelos próprios indígenas em busca de soluções adequadas. O

público alvo são 2.000 lideres indígenas e 600 não indígenas. O evento acontece no Acampa-
mento Monte Sião na rodovia entre Manaus e Itacoatiara. O Diretor Nacional do CONPLEI é
Henrique Terena (foto). Conheça mais sobre o CONPLEI pelo site: www.conplei.org.

Enquanto ocorria as Olimpíadas em Pequim, a aten-
ção do mundo inteiro voltou-se para os atletas e
para as medalhas de ouro, prata e bronze. Nunca

um metal foi tão valorizado como o ouro – desde os tempos
mais antigos!

A busca do ouro também me despertou. Olhei para den-
tro da minha Bíblia e fiz uma pergunta: - “Bíblia, Bíblia mi-
nha... Existe algo mais precioso do que o ouro?”

Qual foi a resposta? Sim, há algo mais precioso do que o
ouro, procure em Provérbios 16.16. Imediatamente procurei
e li: Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro! E
mais excelente adquirir a prudência do que a prata.Você está
certa disso (perguntei novamente)? Eis a resposta: Melhor é
o meu fruto do que o ouro, do que o ouro refinado; e o meu
rendimento, melhor do que a prata escolhida -  Pv 8.19.

Incrível!! As pessoas que organizam a vida em função da
sabedoria têm um alvo mais elevado. Você deseja marcas
de grife? A sabedoria é melhor!  Você deseja fama, fortuna,
poder? A sabedoria é superior! Você deseja jóias caríssi-
mas? A sabedoria é melhor! A sabedoria é incomparável!!

O oposto da sabedoria é a tolice ou insensatez. No sen-
tido bíblico, não quer dizer que as pessoas têm um QI baixo.
Não!  Elas são inteligentes, mas seguem a multidão, se-
guem os instintos, seguem o curso deste mundo, distorcem
a verdade, são indisciplinadas, perdem o controle...

A pergunta agora é, que tipo de sabedoria?  Existe uma
sabedoria humana e uma sabedoria divina.  Qual a diferença?

A sabedoria humana tem o seu valor. Grandes mentes
contribuíram para forjar o pensamento humano. Vidas notá-
veis influenciaram a História: Platão (com seus
Diálogos imortais), Confúcio (e sua filosofia do “Homem Su-
perior”), Sócrates (com perguntas em busca da verdade),
Shakespeare (Ser ou não ser? Eis a questão), Descartes
(Penso, logo existo), Gandhi (e a sua resistência passiva)...

Contudo, a mente mais brilhante sem a inspiração do
Espírito Santo não discerne os bastidores da vida, limita-se
á ótica “debaixo do sol.” Pior do que isso, nas palavras de
Paulo: Ora, o homem natural não aceita as cousas do Espí-
rito de Deus  porque lhe são loucura. A “sabedoria” que não
vem do alto, mas do auto (auto-conhecimento), antropo-
cêntrica,  tem os seus perigos. Nas palavras de Tiago, pode
ser: terrena, animal e diabólica.

A sabedoria divina tem um diferencial: O temor do Senhor
é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo, é a
prudência. O temor do Senhor é o princípio, a base, a senha
da sabedoria. É o segredo do bem viver, do viver bem. É o
ponto de partida para uma jornada segura e um destino cer-
to. A pessoa que tem o temor do Senhor é alguém que reco-
nhece, que leva em conta o que Deus pensa a respeito de
qualquer assunto. Aliás, o livro de Provérbios não deve ser
lido como uma caixa de promessas, mas como verdades
gerais que mostram como a vida F U N C I O N A. Esse texto,
embora seja destinado para todos os leitores, revela como
um pai deve treinar o filho nos caminhos da sabedoria. Con-
tém advertências para o jovem não se tornar descabeçado,
desperdiçador, irascível, influenciável, largado, preguiçoso
e vitimado pelos prazeres.

Para ter essa sabedoria, é necessário deixar de ser ho-
mem natural e se tornar homem espiritual. É necessário nas-
cer de novo. Enquanto o Velho Testamento trabalha a sabedo-
ria no aspecto conceitual, o Novo Testamento, personifica-a,
encarna-a, materializa-a. A sabedoria deixa de ser simples-
mente um ideal. Esse ideal converge e se concentra numa
pessoa modelar: Jesus de Nazaré. Ele é a SABEDORIA,  po-
der de Deus e sabedoria de Deus - I Co. 1.24. Ele é o mistério
de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e
do conhecimento estão ocultos!! Isso não é incrível?

Então, todos os que conhecem a Jesus são sábios? Não
necessariamente!! A busca da sabedoria é uma constante. Existe
o homem natural, o carnal e o espiritual - conforme I Coríntios 2
e 3. O homem espiritual é guiado e controlado  pelo Espírito de
Deus. Ele analisa, tem uma capacidade de avaliação que o
homem natural não pode entender, nem o carnal perceber.

Como obter a sabedoria do alto? É necessário pedir a
Deus com fé e não com dúvidas, conforme o livro de Tiago.
Também é obtida através de uma determinação, de uma
busca incessante, afinal aquele que se dispõe a procurá-la,
será um “caçador de sabedoria”: se buscares a sabedoria
como a prata e como a tesouros escondidos a procurares...
acharás – Pv 2. O mapa desse tesouro é a própria Palavra
de Deus. Quem o encontra é capaz de afirmar: Compreendo
mais do que todos os meus mestres, porque medito nos
teus testemunhos – Sl 119.98.

Não temos acesso às medalhas de Pequim. De fato,
elas são valiosas; porém, com o passar do tempo serão
esquecidas, guardadas num canto de alguma sala, perde-
rão o brilho e os próprios ganhadores serão ultrapassados.

Você entendeu? Nas Olimpíadas da Vida, busque mais
que ouro, busque a SABEDORIA!!

FAMÍLIA MESSIAS HINÁRIO BATISTA
As igrejas ligadas à CBBN Comunhão Batista Bíblica

Nacional aprovaram em assembléia o Hinário Batista como
hinário oficial dos Batistas Bíblicos. O “novo” hinário é uma
reedição revisada do Cantor Cristão. A revisão foi feita pelo
Pr Gerson Rocha e apresentado pelo Pr João Amador de
Melo durante a realização do Congresso Batista Bíblico em
Belo Horizonte MG no mês de julho de 2008. Pedidos pelo
telefone (11) 5624-7945 com Onan Lima Simões.

DE VOLTA AO BRASIL

CONPLEI 2008

Melhor do Que Ouro

O Pr Ruy Lopes de Messias, missionário em Rio Branco
AC, acaba de investir sete meses de visita às igrejas divul-
gando o seu projeto. Iniciou a jornada no dia 8 de janeiro de
2008 a partir de Ribeirão Preto SP e terminou quase no final
de agosto retornando a Rio Branco AC. Nesse período o
missionário visitou 94 igrejas distribuídas entre os estados
de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e Ceará. Esse período de divulgação foi pos-
sível devido ao apoio recebido do missionário Pr Stephen
Doolittle que deu cobertura ao trabalho que já estava em
andamento em Rio Branco. A implantação da igreja já está
na fase de construção (foto). O terreno adquirido tinha uma
construção iniciada e estão sendo feitas algumas adapta-
ções para os cultos.

TIMOR LESTE

Debaixo de muita burocracia devido à influencia da reli-
gião católica no Estado, o missionário Lourinaldo Araújo e
sua familia, Suenia, Levi e Nathan, continuam o trabalho
missionário em Dilli, Timor Leste. É necessário que esteja-
mos intercedendo para que a família consiga o visto anual
de trabalho, Há necessidade imediata para a compra de
um veículo para dinamizar o trabalho. Para alcançar os jo-
vens, Pr Lourinaldo estará ensinando o português enquan-
to aperfeiçoa o Tetun.

APOIO MISSIONÁRIO
O Pr Joel Moura Gouveia, do Templo Batista de Itapuã

em Salvador BA, comunicou no último mês a adoção de 8
novos missionários: Pr Odair de Souza (Várzea Grande MT),
Pr Guaraci Andrade de Jesus (Boquim SE), Pr Almir Nunes
(Batatais SP), Pr Daniel Rodrigo de Souza (Jaboticabal SP),
Pr Vanderlei Borges (Goianésia GO), Pr Josué Amaral (Pre-
sidente Prudente SP), Pr Valcides Xavier Cativo (Uruacá AM),
Pr Luiz Pedro (São Gabriel da Cachoeira AM). No total o TBI
está apoiando 39 projetos no valor total de R$3.750,00 por
mês.

CRUZEIRO DO SUL
O Pr Aníbal Xavier Missionário na região de Cruzeiro do

Sul AC teve recentemente a oportunidade de pregar para 39
pastores e missionários em um encontro realizado em uma
vila próximo à cidade. Nesse mês de setembro Pr Aníbal
pretende participar do CONPLEI - Conselho Nacional de
Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. O objetivo é le-
var dois líderes indígenas do Acre, um da tribo Marubo e
outro Poyanawa.

Os missionários Odenilson de Sousa Figueiredo e sua
esposa Maria Luiza estão querendo voltar ao Brasil para
fazer exames médicos de rotina. Segundo disseram na carta
de agosto, em Moçambique não há condições para fazer
exames médicos. Ao mesmo tempo, eles continuam orando
pela compra de um terreno para construir a igreja e pelo
crescimento dos novos convertidos.

NOVA BÍBLIA
A SBTB Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil que

publica a ACF – Almeida Corrigida Fiel acaba de lançar a
Bíblia mais legível do Brasil: A Bíblia Gigante com Referênci-
as. Para adquirir (11) 2693-5663 ou 0800-12-4008.

NOVOS MISSIONÁRIOS
A CBBN – Comunhão Batista Bíblica Nacional aprovou

três novos projetos missionários: Pr Lucas Araújo de Souza
(Santa Maria DF), Alexsandro Luiz da Silva (Novo Gama GO),
Eva Marques Ribeiro (Brejo do Zacarias, Buritirama BA).

RETIRO DE PASTORES E OBREIROS
No período de 26 a 30 de janeiro de 2009, acontecerá o

Retiro de Pastores e Obreiros da JUBBESP – Junta Batista
Bíblica do Estado de São Paulo. O evento terá lugar no
Tagaste Eco Park Hotel em Recanto Campo Belo SP. O cus-
to será de R$250,00 por pessoa e crianças até 8 anos não
pagam. O tema do retiro será: “A Vida Pastoral”. Informa-
ções (11) 5631-1234.

DE VOLTA AO CAMPO

O Pr Leonilson Pereira Leite, missionário da AMI em
Igarapava SP já está de volta ao trabalho depois de um
período de tratamento em Franca, na Igreja Batista Indepen-
dente, sua igreja enviadora. Na foto, Pr Leonilson com a
esposa Célia e a filha caçula Larissa. O endereço para cor-
respondência é: Avenida Pereira Rebouças 1917 – CEP
14540-000 Igarapava SP.
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PANAMÁ E NICARÁGUA
O irmão Joel Barbosa, missionário da APEC- Aliança

Pró-Evangelização da Criança, e membro da Primeira Igre-
ja Batista Bíblica em Cidade Ademar, São Paulo, capital,
esteve em viagem missionária durante 31 dias no Panamá
e na Nicarágua. Nos dias 24 a 28 de junho aconteceu o
treinamento dos 96 participantes do Projeto, oriundas de
12 diferentes paises: Argentina, Brasil, Colômbia, Chile,
Cuba, Equador, EUA, Guatemala, México, Nicarágua, Pana-
má e Uruguai. Em seguida, o grupo foi dividido em 25 equi-
pes para atuarem em 25 diferentes cidades das 9 provín-
cias do Panamá. O saldo para o irmão Joel Barbosa foi
grande experiência e 3.760 crianças ouvindo o Evangelho,
das quais 2.560 fizeram decisões, além de 100 adultos e
77 professores treinados.

CONFERÊNCIA FIEL

IV CONFERÊNCIA DE CASAIS

Q ual é uma das principais buscas do ser
humano? Ele deseja ser feliz! Quais são as
principais fontes que dão felicidade a um ser

humano? Dinheiro, prazeres, família, status, poder, fama,
posses materiais, etc.

Quando você encontra alguém com muito dinheiro, ou
fama, ou sucesso, ou casado, etc., você encontra auto-
maticamente felicidade estampada no rosto destas pes-
soas? Obviamente não! Por quê? Porque, os caminhos
da felicidade não levam à fonte correta, mas o caminho
de Deus leva à felicidade, pois Ele é a fonte.

O Salmo 1 é um salmo anônimo, provavelmente com-
posto especialmente como introdução ao Saltério inteiro.
Ele é chamado de “porteiro fiel” que dá entrada aos 150
salmos. O Salmo começa com a expressão “Feliz”, ou “A
felicidade de..”, e nos ensina que há dois tipos de cami-
nhos.

1. O CAMINHO DA FELICIDADE LEVA O HOMEM A UMA
VIDA LIVRE COM DEUS.

Felicidade verdadeira livra qualquer pessoa de uma
vida sem sentido, sem paz, sem harmonia, sem alegria.
Este caminho é percorrido por alguns princípios: a) Ele
se livra das faces do mal, porque rejeita suas formas (1),
conselho, caminho e roda, mostram aspectos de sepa-
ração de Deus. b) Ele se livra da presunção porque ama
a Palavra de Deus (2), A mente é a primeira fortaleza a ser
defendida, ela é tratada como chave ao homem inteiro.
“A lei do Senhor” se coloca como oposição ao “conselho
dos ímpios”. c) Ele se livra da esterilidade, porque frutifi-
ca em tudo o que faz (3), o salmista usa a figura de uma
árvore para nos mostrar, que através dos frutos que pro-
duzimos, mostramos se estamos no caminho certo ou
não. A frase “no devido tempo dá seu fruto” ressalta o
aspecto distintivo e o crescimento silencioso do produto.

Quando seguimos no caminho de Deus andamos li-
vres da escravidão e controle do pecado sobre nossas
vidas; temos prazer na meditação da Palavra de Deus;
nossos pensamentos, atitudes, decisões refletem a Pa-
lavra de Deus; e a vida de Jesus e não a nossa. Quando
seguimos no caminho de Deus encontramos a verdadei-
ra felicidade.

2. O CAMINHO DA RUÍNA LEVA O HOMEM A UMA VIDA
LIVRE DE DEUS.

Este caminho é percorrido por algumas más esco-
lhas: a) Ele não se livra das faces do mal (4), “Não é o
caso dos ímpios”, ele não rejeita as más companhias,
parece que é atraído pelos problemas, quando na verda-
de, os problemas são apenas uma conseqüência de suas
alianças e associações; não medita na Palavra de Deus,
para ele a Bíblia é ultrapassada.; não desfruta da vitali-
dade que há numa vida com Deus; b) Ele vive sujeito às
futilidades da vida (5), vive uma vida sem consistência, é
escravo de desejos fúteis; c) Ele sofre o juízo inevitável
de Deus (5), diante do juiz não terão argumento para se
defender, e nenhum lugar entre o povo de Deus. Estes
aspectos do julgamento: colapso e expulsão, se retra-
tam outra vez com força imensa em Is 2.10-21.

O Salmo 1 termina ressaltando que Deus conhece o
caminho de cada um (v.6). Conhecer é muito mais do que
ter informações; inclui preocupar-se com; e possuir ou
identificar-se com. É a idéia de que na há como fugir do
fato que nossas vidas estão diante dos olhos do Senhor,
e que Ele é um justo juiz. Este Salmo fala que no dia do
juízo dos dois caminhos se separa para sempre; não há
um terceiro.

Como saber se estou andando no caminho do justo?
Caminho de Deus é perfeito, não há erros.
Caminho de Deus é de paz, mesmo diante de guer-

ras.
Caminho de Deus é de amor,
Caminho de Deus é de compromisso com o reino.
 Caminho de Deus é de obediência.
Caminho de Deus é de alegria.

Os Caminhos da
Felicidade Não Levam a
Deus mas o Caminho de
Deus Leva à Felicidade

De acordo com dados do 11º Censo de População, realizado em outubro de 2007, e que foi divulgado
em 2008, o número de evangélicos no Peru praticamente duplicou em 14 anos, passando de 6,7%
em 1993 para 12,5% em outubro de 2007. O crescimento significa que 2,6 dos 28,2 milhões de

peruanos são cristãos evangélicos. Os católicos romanos, que em 1993 eram cerca de 90%, somam 81,3% da
população e ainda é o maior grupo religioso do país. Segundo o estudo, o aumento no número de evangélicos
no Peru justifica-se, entre outros fatores, pelo crescente envio de missionários estrangeiros para trabalhar em
cidades no interior.  Na foto, vista de Machu Picchu.

Evangélicos do Peru duplicaram em 14 anos

Aqueles que pretendem participar da XXIV Conferência
da Fiel em Águas de Lindóia SP nos dias 6 a 10 de outubro
ainda poderão se inscrever.  Visi te o si te:
www.editorafiel .com.br  ou fala contato pelo MSN:
editorafiel@hotmail.com, ou skype: editorafiel.

PACOTES DO J.A.
A direção do Jornal de Apoio está lançando um apelo

aos pastores e igrejas no sentido de que apóiem esse mi-
nistério solicitando um pacote mensal. Para maiores infor-
mações use o e-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br, ou te-
lefone para Pr Carlos Alberto Moraes (16) 3761-0749. Pelo
correio: Caixa Postal 125 – CEP 14.300-000 Batatais SP.

CONFERÊNCIAS EM MANAUS
A Igreja Batista em D Pedro I, Manaus AM sob a liderança

dos Pastores João Azevedo Saraiva Jr. e Paulo Arruda, con-
tinua a construção do novo templo. Mas durante todo esse
período de construção a igreja não parou de investir em
missões. Nos dias 1 a 3 de agosto aconteceram as confe-
rencias para renovação da Promessa de Fé. O alvo da igreja
era alcançar R$6.500,00. Pela graça de Deus o alvo foi su-
perado alcançando R$7.500,00. A Igreja passará a apoiar
39 projetos missionários. Nos dias 21 a 23 de setembro
acontecerão as Conferencias de Missões Nacionais e o pre-
gador será o Pr Marcos Santos de Santo André SP. Durante
as conferências, no dia 22 de setembro deverá acontecer a
inauguração do pavimento térreo do novo prédio de educa-
ção religiosa da igreja.

CHAMADA DA MEIA NOITE

Nos dias 22 a 25 de outu-
bro acontecerá em Águas de
Lindóia SP, o X Congresso In-
ternacional sobre a Palavra
Profética. Ainda há vagas e
os interessados poderão se
inscrever através do si te:
www.chamada.com.br, ou
pelo telefone 0300-789-5152.
A novidade este ano será a
presença do Pr Meno

Kalisher (Foto) da Jerusalém Assembly-House, Israel.

A Igreja Batista do Horto do Ypê, São Paulo SP, sob
a liderança do Pr Edgar Donato (Foto) estará realizando
a IV Conferência de Casais nos dias 7 a 9 de novem-
bro no Hotel Paladium em Serra Negra SP. Essas con-
ferências fazem parte do ministério “Protegendo e Pro-
movendo seu Amor”. O tema deste ano será: “Sabores
e Dissabores”. Para maiores informações: (11) 5816-
8189 com Sandra Donato, ou (11) 5841-3061 com Patrí-
cia Ávila.

DIRETORIA DA AMI
O Pr Antonio Majela Pupin pediu desligamento da Pre-

sidência da AMI – Associação Missionária Independente
no dia 24 de junho devido ao seu desligamento pastoral
da Igreja Batista de Jordanópolis, São Bernardo do Campo
SP. Em reunião da Diretoria da missão realizada no dia
23 de agosto em Ribeirão Preto SP, pastor Antonio pas-
sou todas as informações necessárias aos dois direto-
res, Pr Roberto C Brito e Pr Carlos A Moraes. De acordo
com o Estatuto, o Diretor Administrativo assume as fun-
ções do Presidente como Presidente em Exercício até que
nova eleição seja convocada e nova eleição seja realiza-
da. Para os missionários e conselheiros foi encaminha-
da uma carta e para as igrejas mantenedoras logo será
enviado um comunicado com os novos endereços. Até
receberem qualquer comunicado, tudo continua como
está.

MOCIDADE ALIANÇA COM CRISTO
Durante o mês de agosto marcas relevantes ficaram

estampadas na vida da Mocidade Aliança com Cristo da Pri-
meira Igreja batista Bíblica em jardim São Pedro. Trabalhar
sob o tema “Missões além das Fronteiras” foi ir além, sair
da zona de conforto e olhar de perto as necessidades e
carências do trabalho missionário.

O alvo pré-estabelecido foi alcançado com sucesso, mais
dois novos missionários inclusos ao quadro geral da igreja:
Pr. Saul Mera Ramirez no Peru  e Pr. Zenildo da Silva Santos
de Guaíba RS, perfazendo assim um total de 19 projetos
missionários sendo mantidos pela igreja. Agradecemos aos
preletores que de forma magnífica expuseram a Palavra do
Senhor e nos desafiaram a responder positivamente o tema
proposto: Pr. José Reginaldo Santana, nosso pastor, Pr. Ale-
xandre Bezerra Dutra, Pr. Saul Mera Ramirez Pr. Zenildo San-
tos, Obreiro Walfrido, seminarista Ademario Jr, seminarista
André Santana e seminarista Robson.

O próximo alvo da mocidade é a viagem missionária em
2010. Orem por nós!
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Nos dias 12 a 14 de dezembro de 2008 acontecerá
o XV Congresso Bíblico Internacional em Grama
do RS sob o tema “Breve Ele Volta” (Apocalipse

3:11). Os preletores serão: Sonia Maag, de Montevidéu, Uru-
guai, Reinhold Federolf, de Porto Alegre RS e Pr Jamil Abdalla
Filho, de Orlândia SP. A cidade de Gramado localiza-se na
Serra Gaúcha, um dos mais belos lugares do Sul do Brasil.
O custo do congresso será de R$180,00 para inscrições e

Esquisito, né? É a mais recente bactéria que alar
ma o povo e desafia a Medicina. É de crescimento
rápido. Em nove estados do país a soma de víti-

mas chega a mil e trezentos casos (J.Band 5/1/08). É surto.
Some-se a tal a Febre Amarela (de volta em quarenta e cinco
paises), Dengue, Gripe do Frango, Ebola e etc.

 Jesus advertiu sobre pestes e epidemias. Se alistar neste
espaço as epidemias, viroses e bactérias novas e as que
ressuscitaram, a lista vai longe, muito longe.

Mas pensei na Microbacteriose da Alma. Devastadora.
Olho para o mundo religioso atual. Inchação. Vejo um
rebanhão desnutrido. É a Microbacteriose descompromitose.
Inventei o nome ao  descompromisso. Do comodismo. Da
irreverência. Do acinte ao sagrado.

Sim, Jesus alertou sobre pestes e epidemias não so-
mente à área física, mas também da alma. Bactérias letais
à vida da igreja. Cito alguns exemplos que mostram o can-
cro que vai se formando no mundo religioso e insensível.

Um deputado em São Paulo levou um transformista para
dançar no Plenário da Assembléia do Estado. Sem luz, como diz
a Palavra, os homens não sabem nem no que tropeçam. Estra-
nho mesmo é a posição de gente evangélica criticando a reação
de alguns deputados (não evangélicos) à apresentação do
transformista. Falaram-me que até deputado - em outra assem-
bléia - foi vestido de “Jesus Cristo”. Um acinte ao sagrado.

As bactérias vão se multiplicando a ponto de não mais
acontecer brados contra o aborto, o ficar com, a bebida, ca-
sais crentes em motel, crentes deixando os trabalhos da igreja
para  torcerem pelos clubes do coração; e tantas outras coi-
sas que revelam uma Microbacteriose descompromitose. Vai
ficando tudo normal. Os tempos mudaram e a igreja precisa
se contextualizar, muitos dizem. E assim o referencial evapo-
ra e parte do arraial evangélico aceita coexistência pacífica
com o mundão. É a conhecida falácia do não tem nada a ver.

 Sobre a paixão de alguns crentes por seus clubes, cito
um trecho das linhas supimpas do ilustre pastor Isaltino G.
Coelho Filho. Aprendi com ele que aula em Seminário deve
ser um culto. De fato, a sua o era. Não sentíamos o tempo
passar. Didaskalo e bom de pena.  O TIZÉ E O TIMÃO é um
artigaço. (O J.Batista, 16/12/07). Tizé, ruim de bola, é tio do
pastor Isaltino. Maltratava a redonda. Um companheiro de
time disse que “Tizé chutava a orelha da bola”. Assistindo a
um jogo de futebol, o pastor lembrou-se do Tizé, e aí, fez das
letras este gol de letra:

Um dia desses vi lances do jogo Vasco e Corínthians.
Que horror! Como se dizia quando eu era criança: “Que
perebada!” Menos pereba o Vasco venceu. Segundo os
doutos especialistas de futebol, o Timão tem alguns Tizés,
Assim, coitado, caiu para a segunda divisão. Mas pela força
que tem logo subirá.

Do Timão à sua torcida...cantando no final do jogo que não
ia deixar de amar o time e o acompanharia aonde ele fosse.
Certa vez, quando o Timão disputava um título, um sujeito ven-
deu a geladeira de casa para acompanhá-lo pelo Nordeste.

Aí pensei nos membros de nossas igrejas. Quantos crí-
ticos, quantos queixosos, quantos que dizem amar a Cristo,
mas que não têm disposição de participar dos cultos. Que
nunca contribuem com um centavo, e ainda usam a Bíblia
para justificar a avareza! (...) Os times de futebol são mais
amados do que as igrejas. Pelos membros das igrejas.

A igreja tem muitos apedrejadores e críticos internos, e
poucos amantes. Ah, se cada membro de igreja tivesse por
ela o mesmo amor que têm por seus times de futebol! Não
precisam vender a geladeira para ofertar para a igreja. Não
é isto. Somos escrupulosos com ofertas. É se amassem a
igreja como amam seu time (...) Há se tivéssemos membros
de igreja chorando por ela como os corintianos choraram
pelo seu time! (...) Gostaria de ter ovelhas apaixonadas pelo
evangelho e pela igreja como os torcedores do Timão (autor
e fonte citados).

O que somos? Atletas que correm bem ou Tizés que sem
posicionamento no estádio espiritual? Manejamos bem a
Bíblia? Seguindo o Grande Treinador. As bactérias estão sol-
tas à cata de defesas baixas para anular os atletas do sagra-
do. À microbacteriose da alma, grande dose de Bíblia. Seja-
mos craques na oração e na Bíblia. Cartas de Jesus lidas
diante dos homens. A grande mensagem não estará estam-
pada em camisetas ou adesivos de carros, mas no dia-a-dia,
influenciando o mundo caído. É tempo! Por que não já?

Q uando olhamos
alguém bordando
um tecido, nem

sempre compreendemos de
imediato o desenho, especi-
almente se o bordado esti-
ver em seu início. Algumas
vezes a pessoa que está
bordando nos mostra um
detalhe de sua obra, e aque-
le detalhe não tem significa-
do para nós, mas a pessoa
que está bordando já tem em
mente o desenho completo,
em sua perspectiva ela com-
preende bem a razão daque-
le detalhe. Nós muitas ve-
zes, só compreendemos
quando olhamos o bordado
já completo. Na vida também
acontece isto. Certos acon-
tecimentos parecem sem
sentido, se tomados de for-
ma isolada, mas quando
observados da perspectiva
de quem já tem a idéia com-
pleta, compreende-se o sen-
tido daquilo.

O autor do salmo 73 pas-
sava por um grande conflito

O filho de um dos líderes mais populares da organização terrorista Hamas mudou-se para
os Estados Unidos e se converteu ao cristianismo. Em uma entrevista exclusiva ao jornal
diário israelita Haaretz, Masab Yousuf, filho do xeique Hassan Yousef, líder do Hamas da

Margem Ocidental, criticou duramente a organização, elogiou Israel e disse esperar que seu pai abra
os olhos para Jesus. Masab tem noção de que a conversão coloca a sua vida em perigo e a relação
com seu pai em risco. “Espero que ele entenda e que Deus dê a ele e minha família paciência e
disposição para abrir os olhos. Talvez um dia eu possa voltar à Palestina e para Ramala com Jesus,
no Reino de Deus”, disse. Na foto, vista de uma mesquita.

Fonte: Elnet e Haaretz.

Microbacteriose

Filho de um dos chefes do Hamas se converte.

espir i tual .  Ao observar a
prosperidade d os ímpios, e
experimentar aflição diária
em sua própr ia vida, ele
questiona de  fato valia a
pena ser justo. Ele mesmo
testemunha que, por conta
deste conflito, ele quase per-
deu a  fé em Deus. 

A solução para o seu di-
lema veio quando ele entrou
no santuário de Deus e en-
tendeu. Algumas vezes en-
frentamos dificuldades na
vida e ficamos tentados a
desanimar de seguir a Je-
sus. Olhando da nossa pers-
pectiva da terra não entende-
mos a razão daquilo, mas
quando observamos da pers-
pectiva de Deus, entende-
mos. As at i tudes que o
salmista tomou podem nos
ajudar nestas situações. Va-
mos observá-las.

Em primeiro lugar, ele
continuou indo ao santuário
de Deus mesmo quando es-
tava atormentado por   dúvi-
das. Uma de nossas tenta-

ções, quando em proble-
mas, é parar de chegar per-
to de Deus, seja pela  ida a
igreja, ou leitura da Bíblia, e
até oração. O triste da histó-
ria é que justamente nestes
momentos quando mais
precisamos destes meios de
graça. Somos como pesso-
as doentes, que por conta
de  suas fraquezas não con-

seguem comer,  na hora que
elas mais precisam se ali-
mentar.  O santuário de Deus
nos dá a visão correta, faz
com que percebamos a
perspectiva correta da coisa.

Pr. Almir
Marcolino Tavares

www.pastoralmir.blogspot.com
www.igrejanovojuazeiro.com.br

Até Que Entrei no Santuário
e Entendi o Fim Deles...

“Breve Ele Volta”

acertos até o dia 30 de setembro. A partir de primeiro de
outubro o valor será de R$200,00 por pessoa.

Para conhecer mais, visite o site: www.virtuosa.com.br.
Para se inscrever ou obter maiores informações, fale com
Ione Haake pelo e-mail: ione.haake@shalommail.com.br,
ou pelo telefone (51) 3266-1174.

O evento terá lugar no Janz Teen, Rua São Pedro, 1191,
Gramado RS e o telefone do local é (54) 3286-1006.

“Obediência parcial às palavras de Jesus ainda é
desobediência – precisamos ir nós mesmos ou então

enviar pessoas para os “confins da Terra”.”
(Fred Nuckley).

“Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos
dos que ficam e com as mãos dos que contribuem.”

(AD).

“O Espírito de Cristo é o espírito de missões e quanto
mais próximos estivermos d’Ele mais nos tornaremos

missionários com maior intensidade.”
(Henry Martin).

“O mundo está muito mais preparado para receber o
Evangelho do que os cristãos para propagá-lo.”

(George Peters).

“Deus quer a evangelização do mundo, mas se você se recusa
a sustentar as missões, você se opõe à vontade de Deus.”

(Oswald Smith).

“Somente quando a Igreja cumpre sua obrigação
missionária é que justifica a sua existência.”

(AD).

“A vida é mais simples do que a gente pensa; basta
aceitar o impossível, dispensar o indispensável e

suportar o intolerável.”
(Kathleen Norris)

“Há duas fontes perenes de alegria pura: o bem
realizado e o dever cumprido.”

(Eduardo Girão)

“O verdadeiro escritor não tem nada a dizer. O que conta
é o modo que ele diz.”
(Alain Robbe-Grillet)

“Competência para servir à humanidade deveria ser, sem
dúvida, o grande objetivo e resultado de todos os estudos.”

(Benjamin Franklin)

“Com audácia se pode tentar tudo;
mas não se pode conseguir tudo.”

(Napoleão Bonaparte)

Reinhold Federolf Sonia Pr. Jamil Abdalla

(Continuação da página 8)
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A Igreja Batista Boas Novas
de Guaíra SP, sob a lide-
rança do Pr Cleyton Maciel

comemorou seu terceiro aniversário,
com a realização de uma série de
conferências missionárias nos dias
15 a 17 de agosto. O preletor foi o
Diretor de Missões da AMI, Pr Carlos
Alberto Moraes.

A Igreja iniciou os seus trabalhos
no dia 24 de julho de 2005 com reu-
niões nos lares dos irmãos Marcos
Cardoso e Nilson Vitorino. Logo em
seguida, no dia 28 de agosto os cul-
tos começaram a ser realizados em
um imóvel alugado onde permane-
ce até hoje.

O missionário estadunidense
Mark Swedberg, a convite do grupo,
começou a dar suporte pastoral à ter-
ças-feiras e alguns domingos a par-
tir de julho de 2005. No início de outu-
bro de 2007, por indicação do missi-
onário Swedberg, a igreja convidou o
Pr Cleyton Maciel para assumir o seu
pastorado de tempo integral.

Casado desde o dia 12 de junho
de 1999 com Keury Lene Pinheiro
Maciel, Pr Cleyton foi salvo por Cris-
to no dia 18 de fevereiro de 1996 na
Igreja Batista Regular Castelão, em
Fortaleza CE, durante o ministério do
missionário Daniel Stowell.

Entre 2002 e 2005, Cleyton cur-
sou o Bacharel em Teologia pelo
Seminário Batista do Cariri. Em 2006

E engana-se quem pensa que entre os atletas olímpicos só rolou confraternização e paqueras.
Muita gente aproveitou a internação forçada com gente de todos os cantos do mundo para
pregar o Evangelho. Foi o que fez a arremessadora de disco norte-americana Stephanie

Trafton (foto). Entre um treino e outro, ela falou de Jesus e até conduziu estudos bíblicos nas dependên-
cias da Vila. Ela dava o seguinte testemunho: “Jesus faz o impossível em minha vida. Se for da vontade
de Deus, eu realizarei a minha meta de ganhar uma medalha olímpica.”. Pois era – no dia 18 de agosto,
Stephanie cravou 64 metros e 74 centímetros em sua primeira tentativa o que lhe garantiu o ouro e a
quebra de um tabu: desde os Jogos de 1932, em Los Angeles, um representante dos Estados Unidos
não vencia essa prova em Olimpíadas.

Pr. Flávio
Ezaledo
e:mail:

Aqueles que estudam a Bíblia certamente já se depararam vári-
as vezes com as três virtudes da vida cristã, quais sejam, a fé,
a esperança e o amor (1 Coríntios 13:13).

Enquanto a fé é a certeza daquilo que não se vê e o amor é a essência
eterna do relacionamento de Deus com toda a criação, a esperança se
perfaz na força que dá ânimo aos eleitos para superarem as dificuldades
que lhe são impostas no dia-a-dia. Assim a fé é a certeza e a esperança
é a atitude de ter bom ânimo na espera.

Ao observarmos a palavra “esperança” em nosso idioma, vemos que
ela significa: o ato de esperar o que se deseja. Para fins didáticos costu-
mo dizer que esperança é: esperar-com-confiança.

A nossa maior esperança é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso
Senhor, a qual só existe em razão da fé. A esperança está intrinsecamente
ligada à fé, pois com a fé se crê e com a esperança se aguarda.

Como exemplo, podemos dizer que através do conhecimento das
Escrituras temos fé na glorificação de nossos corpos, mas é a esperança
que faz com que aguardemos a ocorrência desse ato, tendo com isso
força para continuarmos a nos movimentar vencendo todas as barreiras
que surjam no caminho.

Atualmente vivemos dias em que é comum pessoas tirarem suas
próprias vidas por não terem esperança de vitória diante das dificulda-
des. Dificuldades essas que lhes surgem no transcorrer da vida, especi-
almente por não conhecerem Jesus Cristo como Salvador de suas vidas.

Os suicídios são praticados por pessoas de todas as classes soci-
ais, etnias, culturas e idades. Ao entrevistar pessoas que tentaram suici-
do vemos que nenhum deles possui um correto entendimento do proble-
ma que enfrentam e também não possuem esperança de vitória sobre
suas dificuldades.

O pior é que muitos crentes apesar de não se suicidarem fisicamente,
muitas vezes estão se suicidando espiritualmente ao decidirem viver uma
vida medíocre de sucessivas derrotas diante das provações. Tal suicídio
espiritual também se dá por não conseguirem visualizar seus problemas
pela perspectiva de Deus e por não terem esperança Bíblica. Podemos
classificar de forma mais simples dois motivos para a falta de Esperança
Bíblica:

Primeiro, a pessoa talvez não creia nas Escrituras e isso é gravíssimo,
pois ela pode nem mesmo ter aceitado a Cristo Jesus como Senhor e
Salvador de sua vida. Aí será necessário que o Conselheiro reveja com o
aconselhado seu entendimento sobre o plano salvífico de Cristo levando-
o a tomar uma decisão sobre a salvação, caso ainda não o tenha feito.

Segundo, mesmo a pessoa sendo salva, talvez ela seja ignorante
quanto às promessas e instruções de Deus para sua vida, e aí será
necessário o estudo bíblico direcionado as verdades específicas relacio-
nadas ao entendimento e a esperança.

Nesse momento é imprescindível o trabalho de um Conselheiro bem
preparado na Palavra de Deus, o qual após levar o aconselhado a
visualizar o problema sob a ótica de Deus (ENTENDO O PROBLEMA PELA
PERSPECTIVA DE DEUS) o ajudará a recuperar a ESPERANÇA BÍBLICA.

A ESPERANÇA BÍBLICA é o segundo Elemento do Aconselhamento
Noutético (confronto mental do indivíduo pela instrução da Palavra de
Deus, implicando na mudança de sua conduta) e, portanto, basilar em
todo o processo. Como já foi dito o Conselheiro deverá pelas Escrituras
demonstrar que Deus promete nunca desamparar os crentes em Cristo e
também não permitirá que qualquer salvo seja tentado além de suas
forças (I Coríntios 10:13), pelo contrário ele providenciará escape para
que o tentado tenha vitória para o seu aperfeiçoamento e para a glória de
Deus. Isso levará aquele que está passando por dificuldades a desenvol-
ver a fé produzindo perseverança o tornando íntegro e maduro, conforme
vemos em Tiago 1:2-4.

Então temos a certeza através do conhecimento bíblico de que possu-
ímos as ferramentas necessárias para superar todas as dificuldades e a
certeza de termos reservada nos céus a maior herança que já existiu,
valiosa e indestrutível, guardada e vigiada de forma a ser impossível a
sua violação ou subtração, a VIDA ETERNA (1Pedro 1:3-9).

Ora, a Esperança Bíblia baseia-se em dois pilares, a perseverança e
o ânimo, os quais se originam da Palavra de Deus, como o Apóstolo
Paulo bem escreveu em sua Carta aos Romanos:

 “Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito,
a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos
esperança”. (Romanos 15:4 RA)

Dessa maneira estamos prontos para falar sobre terceiro elemento
básico do Aconselhamento Bíblico – A MUDANÇA BÍBLICA. Até a próxima e
lembre-se:

Você quer ter Esperança Bíblica, estude a Palavra de Deus.
Você quer gerar Esperança Bíblica ensine a Palavra de Deus.

Contribuição para esta coluna: Pastor Carlos Antônio
Pastor de Jovens da Igreja Batista da Fé.

QUANDO OS HOMENS FIÉIS SÃO TENTADOS
BILL PERKINS
EDITORA VIDA

WWW.EDITORAVIDA.COM.BR
Tel. (11) 2618-7000

Até mesmo homens fiéis enfrentam tentações sexuais. O
que eles precisam é saber resistir a elas?

O DIABO
DR. ANÍBAL PEREIRA DOS REIS

EDIÇÕES CRISTÃS
E-MAIL: EDICOESCRISTAS@UOL.COM.BR

Tel. (14) 3322-3930
Uns negam sua existência. Outros o adoram. Todos sen-
tem sua ação nefasta. Deus nos dá a vitória sobre ele.

A ILUSÃO DO LIVRE ARBÍTRIO
NEWTON BERNARDI

ABBA PRESS
WWW.ABBAPRESS.COM.BR

Tel. (11) 5686-5058
A Bíblia mostra com clareza, tanto a absoluta soberania de
Deus como a liberdade e responsabilidade moral do homem.

EVANGELIZAÇÃO
RUSSELL P. SHEDD

SHEDD PUBLICAÇÕES
E-mail: sheddpublicacoes@uol.com.br

Este livro apresenta as bases bíblicas do mandato
evangelístico. O seu objetivo é a centralidade de Deus na
Bíblia.

Vim aqui divulgar o trabalho e
o currículo de um Grande
Médico amigo meu, preci-

sando dos serviços dele é só entrar
em contato. Ele atende 24hs por dia:
Médico cirurgião: Jesus Cristo
Graduação: Filho de Deus
Médico auxiliar: Espírito Santo
Sua experiência: Estados
Impossíveis
Seu atendimento: Geral
Sua especialidade: Operar milagres
Seu instrumento: A Fé
Seu favor: Graça
Livros publicados por Ele: A Bíblia
Doenças que cura: Todas!
Preço do tratamento: Confiança Nele
Sua garantia: Absoluta
Consultório: Teu Coração.
Se puder divulgar também Ele te
agradece. Não custa nada e é
sempre bom ter um médico de
confiança à nossa disposição. Ah! Ele
manda te dizer que te ama muito

 “Esperança”
A motriz que impulsiona a mudança

ezaledo@uol.com.br

Medalha de Ouro e Evangelismo

teve a oportunidade de fazer a
integralização do Bacharelado e
uma pós-graduação em Teologia
Latino-Americana em 2007, ambos
pela Faculdade Kuryos que é reco-
nhecida pelo MEC.

Quanto à vida ministerial, o Pr
Cleyton pastoreou, durante dois
anos (2004 e 2005) a Congregação
Batista Regular Ebenézer na cida-
de do Crato CE. Entre janeiro de
2006 e abril de 2007, antes de che-
gar a Guaíra, pastoreou a Igreja Ba-
tista Regular Esperança em
Juazeiro da Bahia.

O casal Cleyton e Keury tem tres
filhos: Davi (05/08/2002), Kemily (21/
06/2004) e Daniel (11/04/2008).

Os planos do pastor e da lide-
rança da Igreja Batista Boas Novas
são de adquirir um terreno amplo
para construção do templo e demais
dependências. Além disso, na par-
te educacional de preparação de
obreiros, o alvo é iniciar um instituto
bíblico no início de 2009.

Quem é Mark Swedberg?
O Pr Mark Swedberg é casado

com Anita Ruth com quem tem dois
filhos: John Robert e Jennifer Rose.
Eles chegaram como missionários
em São José do Rio Preto SP, em
fevereiro de 1993. Em agosto da-
quele mesmo ano, respondendo a
um pedido de ajuda, a familia

Swedberg iniciou o trabalho para im-
plantação de uma igreja em Olímpia
SP.

O trabalho que começou com reu-
niões em uma garagem às terças-
feiras e domingos à noite, logo pas-
sou a ter, também, reuniões para jo-
vens aos sábados à noite.

Em dezembro de 1993 a familia
do missionário mudou-se para
Olímpia e em janeiro de 1994 o tra-
balho passou a ser de tempo inte-
gral em um salão alugado. Logo um
terreno foi adquirido e depois de um
ano estava pronta a casa pastoral
onde os cultos passaram a ser reali-
zados. Alguns anos depois, o templo
estava construído.

No mês de julho de 2008, a Igreja
Batista Central de Olímpia chamou
seu primeiro pastor brasileiro:
Ronaldo Luiz da Silva Júnior que é
casado com dona Renata. Com
quem tem um filho: Ronaldo Lucas.
Pr Ronaldo mudou-se para Olímpia
em agosto passado e o culto de pos-
se acontece no dia 6 de setembro.

Com a chegada do Pr Ronaldo, o
missionário Mark Swedberg estará
retornando aos EUA por um período de
um a dois anos com a finalidade de pres-
tar relatório às igrejas sustentadoras.

Os seus planos são de retornar
ao Brasil e iniciar uma nova igreja
onde o Senhor direcionar. Além do tra-
balho de implantação de novas igre-
jas, Pr Mark leciona e atua como Pre-
sidente da Editora Batista Regular. Já
trabalhou, no passado, em alguns
cargos na AIBREB – Associação das
Igrejas Batistas Regulares do Brasil
e na missão Baptist Mid- Missions.

O Médico

Boas Novas de Guaíra, 3 Anos

Pr. Cleyton e família Pr. Mark Swedberg e família
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Orar é preciso. Orar é o
privilégio de entrar con-
fiadamente no trono da

graça. Deus gosta destas visitas:
“Orai sem cessar.” E mais: “Quem
pede, recebe”; e. “se estivermos
em Cristo e as Suas palavras esti-
verem em nós, pediremos o que
quisermos e nos será feito.” I Ts
5:17; Lc 11:10; Jo 15:17.

Além disso, temos inúmeros
testemunhos de respostas à ora-
ção: conversões; avivamentos;
crescimento da igreja; milagres e
muito mais.

A oração é uma das podero-
síssimas armas de que a igreja
dispõe para expandir o Reino de
Deus. Queremos, portanto, suge-
rir-lhe um programa de utilização
dessa arma.

Programa de oração
intercessória.

Todos nós queremos ver a ex-
pansão do Reino de Deus; ver mui-
tas conversões; e ver muitas pes-
soas glorificando a Deus através

Até que entrei no santuá
rio e entendi o fim de
les... Não abandone a

leitura das Escrituras, pois a lei do
Senhor é perfeita e restaura a alma.
Ela tem o poder de nos reanimar
diante das dificuldades. O rei Davi
testemunhou isto de modo insis-
tente no salmo 119. O Senhor Je-
sus nos disse que suas palavras
nos daria ânimo em meio as afli-
ções do mundo, João 16.33. A ora-
ção também e outra fonte de âni-
mo. Chegar diante de Deus e der-
ramar nossos conflitos é o modo
de nos aliviarmos com a pessoa
certa. Ana experimentou este alívio
em 1 Samuel 1.18. Jesus também
disse que a oração era um modo
de nos alegrarmos, João 16.24.

O freqüentar a igreja também
pode nos reanimar. Através da Pa-
lavra, do testemunho de alguém,
de um cântico, ou até de observa-
mos a fidelidade de outros que
passam por dificuldades iguais ou
maiores que as nossas, podemos
ter nossa fé  avivada. Estas coisas
podem nos fazer sentir melhor.

Ken Crowell, empresário
de setenta e cinco anos
de idade, é o dono da

Galtronics, situada na Galiléia, nor-
te de Israel. Especializada na fa-
bricação de componentes eletrôni-
cos, a fábrica produz antenas para
equipamentos sem fio e é fornece-
dora de gigantes como a Motorola
e a Samsung.

A empresa emprega mais de
300 operários árabes, judeus e
cristãos que trabalham juntos e em
paz. Eles desfrutam de ótimos sa-
lários e benefícios trabalhistas –
inclusive, bufê a custo subsidiado
no almoço, do tipo “coma tudo o que
puder”.

Um letreiro na entrada do pré-
dio da Galtronics com os dizeres
“Entrega o teu caminho ao Senhor,
confia nele, e o mais ele fará” (Sal-
mo 37.5). Crente em Jesus, Ken
Crowell é um dos pioneiros em um
tipo de visão empresarial que tem
ganhado corpo ultimamente: é o
chamado modelo BAM, sigla em
inglês para Business as Mission
(Negócios como missão).

Combinar negócios com obra
de Deus é uma idéia geralmente
vista com desconfiança, mas atu-
almente, empreendimentos de ori-
entação evangél ica como a
Galtronics estão se expandindo
rapidamente por todo o mundo,
como parte de um movimento em
ascensão que visa gerar riquezas
tanto temporais quanto espirituais.

O dono descreve sua visão
quando implantou a empresa, em
1978: “O chamado era primeira-
mente para ir a uma área onde hou-

7. A reunião dos grupos - sugere-
se a seguinte programação:

a. Momento individual de oração,
pedindo perdão pelos pecados
e perdoando os que lhes ofen-
deram (para que caiam quais-
quer barreiras em relação a
Deus);

b. Períodos de louvor ao Senhor
(salmo, cânticos ou declara-
ções)

c. Momento de meditação - que pode
ser o que você sugeriu ou outro.

d. Oração uns pelos outros para
que a meditação torne-se reali-
dade em suas vidas.

e. Que conversem sobre cada pe-
dido, estabelecendo o ponto de
concordância sobre cada um.

f. Que, estabelecida a concordân-
cia, orem estribados na pro-
messa do Senhor Jesus.

- As orações devem ser objetivas
indo ao ponto concordado e com
ações de graça.

Por favor, este programa não é uma
receita. Ele pretende ser, ape-

os.
2. Alimente semanalmente os gru-

pos com pedidos de oração e
com curtas meditações sobre
oração. Se possível, imprima-
os.

- Dê, no máximo, cinco pedidos por
grupo para não inviabilizar a
reunião.

- Os pedidos deverão ser objetivos,
isto é, conter a causa e o que
se espera receber como res-
posta por parte de Deus.

- As meditações deverão estimular
a fé dos intercessores.

3. Mantenha ou promova a manu-
tenção de um registro de todos
os pedidos distribuídos para os
grupos.

4. Acompanhe os pedidos para sa-
ber como Deus respondeu.

5. Anuncie aos grupos as respos-
tas dadas por Deus.

6. Periodicamente reúna todos os
grupos num dia de jejum e ora-
ção, com testemunhos; estu-
dos/mensagens sobre oração;
e muita oração.

nas, um programa que pode ser
adotado integralmente, em par-
te, ou, ainda, ser utilizado como
inspiração para a elaboração de
um outro programa, que seja
mais adequado à realidade de
sua igreja.

As vantagens deste programa:
1. O povo forma grupos espontâ-

neos;
2. As reuniões dos grupos pode-

rão ser em hora, dia e local que
acharem mais adequados;

3. Aumenta a intensidade da vida
comunitária;

4. O fato de ser grupo serve de es-
tímulo, um estimula o outro;

5. Estimula a fé de cada um;
6. Estimula à objetividade;
7. Exercita o povo na oração e na

gratidão;
8. Gera um movimento de oração

na igreja.
É isso... Que Deus o abençoe no

propósito de levar o rebanho de
Jesus Cristo a uma movimen-
tação em oração.

de vidas íntegras.
O objetivo do programa é envol-

ver o maior número possível de ir-
mãos, em um movimento de ora-
ção atuante, para que esta expan-
são aconteça.

A base motivadora é o texto de
Tiago 5:16b: “A súplica do justo
pode  mu i to  na  sua  a tuação . ”
A inspiração metodológica é o
texto de Mt 18:19: “Ainda vos digo
mais: Se dois “de vós na terra con-
cordarem acerca de qualquer coi-
sa que pedirem, isso lhes será
feito por meu Pai que está nos
céus.”

Operacionalização.
Será bom que os pastores ou

líderes tomem estas providências:
1. Sugira aos irmãos que formem

grupos de dois a cinco compo-
nentes, os quais se reunirão
semanalmente para orar.

- Os grupos deverão informá-lo
sobre o dia, hora e local em que
pretendem reunir-se. Para des-
pertar compromisso, cadastre-

Mas, não devemos entrar no
santuário para apenas nos sentir
melhor, devemos procurar enten-
der. O salmista disse que enten-
deu, isto é, conseguiu compreen-
der, discernir, saber algo. Nosso
chegar a igreja deve ser para
aprender a verdade ou mesmo ser
relembrados dela. O sentir-se me-
lhor sem entendimento não tem
alicerces sólidos. Logo os ventos
de outros sentimentos podem so-
prar e derrubar. Mas quando enten-
demos, damos suporte seguro aos
nossos sentimentos.

A igreja existe para ser coluna
e baluarte da verdade, 1 Timóteo
3.15. Seu principal papel é teste-
munhar da verdade. Uma das coi-
sas que Jesus mais fez durante
seu ministério foi ensinar. Os após-
tolos tiveram esta preocupação
também. A mudança em nossas
vidas vem renovação da mente,
Romanos 12.2. é preciso entender
as coisas do modo correto para
crescer. É preciso saber a verdade
para vencer nas crises. É preciso
conhecer a vida do ponto de vista

de Deus.
A igreja pode fazer você sentir-

se melhor, mas o que de mais im-
portante ela pode fazer por você é
ajudar você a conhecer a verdade.
Venha a Igreja para aprender.

Continua na página 6

Até Que Entrei no Santuário
e Entendi o Fim Deles...

Um Movimento de 0ração Para Mudar as Igrejas
Ariovaldo Ramos

vesse pouco ou nenhum testemu-
nho cristão, para dar emprego a
crentes e a não-crentes em um
ambiente seguro de trabalho – e,
dessa maneira fornecer o apoio
necessário para a edificação de
uma igreja local”. A coisa deu tão
certo que a Galtronics já viu nascer
de suas fileiras uma igreja que
hoje tem 400 membros.

Ao mesmo tempo, os negócios
vão muito bem, obrigado. O grupo
já inaugurou unidades na China e
na Coréia do Sul, além de cinco
outras fábricas de menor porte em
outros pontos da Galiléia. “Elas
são gerenciadas por crentes que
conhecem a visão da empresa”,
afirma Crowell.

O fenômeno tem vários nomes:
“Negócios do Reino”, “Empresas
do Reino”, “Missões a Favor do
Lucro” ou “Empresas da Grande
Comissão”, para citar apenas al-
guns. Os observadores concordam
que o movimento já é imenso e
está crescendo em ritmo acelera-
do. “Esta é a grande tendência do
momento e todos estão querendo
participar”, afirma Steve Rundle,
professor associado de economia
da Biola University e autor do livro
Great  Commission Companies
(“Empresas da Grande Comis-
são”), lançado em 2003. Ele já tem
outra obra do gênero no prelo, a
ser  lançada com o t í tu lo  An
Overview of Business as Mission,
algo como “Uma visão geral dos
negócios como forma de se fazer
missões”, escrito em co-autoria
com Neal Johnson, especialista
em BAM. (C.T.)

Tesouros no Céu e na Terra
Pr. Almir Marcolino Tavares

O  Pr Ruy Lopes de Messias,
missionário em Rio Branco AC
está de volta ao campo depois

de sete meses de divulgação do seu pro-
jeto em seis estados brasileiros.

O trabalho foi iniciado no dia 20 de
outubro de 2007, após o primeiro pe-
ríodo de viagens para levantar o sus-
tento. Agora está na fase de constru-
ção do seu templo.  Na foto Pr. Ruy
Lopes Messias, esposa e filho

Leia mais na página 4, “Família Mes-
sias”.

Rio Branco Tem Nova Igreja
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