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Nos dias 12 a 26 de julho último acon-
teceu a Missão Possível III - Impacto
da Paz na cidade de Belo Horizonte - MG.

Participantes de 21 igrejas, de cidades e
paises diferentes se uniram, enviando jovens e
adolescentes para adorar a Deus e fortalecer o
ministério das igrejas locais da capital mineira.
Duas igrejas foram beneficiadas e abençoadas
pela Missão Possível II I :  Igreja Batista em
Copacabana, Pr. Adson Dillis e Igreja Batista
Regular Esperança, Pr. David McIntyre.

O trabalho envolveu evangelismo de porta em
porta, escolas bíblicas de férias para crianças,
competições esportivas para adolescentes, ofi-
cinas de trabalhos manuais com mães e mo-
ças, culto na praça, encontro de jovens e teatro,
entre outras.

No total, 786 crianças, 60 jovens e 336 adul-
tos ouviram a mensagem do Evangelho e o pla-

Em primeiro lugar, precisamos
saber o que é, ou, o que foi o
Holocausto. Após a Segunda

Guerra Mundial (1939-1945), o termo
Holocausto passou a ser utilizado espe-
cificamente para se referir ao extermínio
de 6 milhões de judeus na Europa, inclu-
indo 1,5 milhão de crianças, representan-
do um terço do povo judeu naquela épo-
ca, e também outros grupos considera-
dos indesejados pelo regime nazista de
Adolf Hitler. A maior parte dos extermina-
dos eram judeus, mas também havia mi-
litantes comunistas; homossexuais; ciga-
nos; eslavos; deficientes motores e men-
tais; prisioneiros de guerra soviéticos;
membros da elite intelectual polaca, rus-
sa e de outros países do Leste Europeu;
ativistas políticos; membros das Testemu-
nhas de Jeová (russelitas); alguns padres
católicos; pacientes psiquiátricos e crimi-
nosos de delito comum e até mesmo pas-
tores evangélicos. 

Continua na página 7

De acordo com um estu-
do realizado pelo Conse-
lho de Pais para a Tele-

visão (PTC, na sigla em inglês) a
indústria da TV americana promo-
ve o adultério e a promiscuidade
nos programas de maior audiên-
cia.

O relatório denuncia que as re-
des de TV quase não mostram ce-
nas sexuais no contexto do casa-
mento ou as representa como uma
“carga”, enquanto acentua atrativos
de outros tipos de relações.

Os dados reunidos sobre con-
teúdos exibidos pelas principais
redes dos EUA refletiram que as
cenas de adultério superaram em
uma proporção de dois para um as
imagens íntimas de casais. Além
disso, o sexo sem casamento su-
perou por quatro a um as relações
sexuais matrimoniais.

“A TV sugere que muitos bus-
cam minar o casamento ao tratá-lo
de forma negativa. Mas mais pro-
blemático que a glorificação do
sexo extraconjugal é a obsessão
por ensinar comportamentos que
há uma década teriam sido impró-
prios para a televisão”, afirmou o
presidente do PTC, Tim Winter.

Referências a situações sexu-
ais que antes não apareciam em

PEPE – “Missão Possível III, Impacto da Paz”

TV Americana Promove
Adultério no Horário Nobre

horár io nobre, como relações
grupais, de mudança de casal,
pedofilia, necrofilia e fetichismo, se
encontram agora na programação
de forma abundante.

“Comportamentos que antes
eram vistos como imorais ou soci-
almente destrutivos receberam si-
nal verde da indústria da TV. Re-
centes estudos mostram que as
crianças são influenciadas por es-
sas mensagens”,  assegurou
Winter.

A pesquisa se baseou em ho-

rár ios de maior audiência das
emissoras “ABC”, “CBS”, “FOX”,
“NBC” e “CW” durante quatro se-
manas no início da temporada
2007-2008 da TV, entre setembro
e outubro do ano passado.

A “ABC” foi a rede com mais
alusões a sexo no casamento,
“embora a maior parte delas ne-
gativas”, segundo menciona o re-
latório, que destaca que nesse
mesmo canal o sexo sem casa-
mento prévio apareceu em um
contexto positivo. EFE

Holocausto: Mito ou Fato?

A Igreja Batista Inde-
pendente em Orlân-
dia SP, sob a lideran-

ça do pastor Paulo César Lopes
(Foto) realizou mais um batis-
mo no dia 31 de agosto. Leia
mais na página 5.

Batismo
em

Orlândia

A Igreja Batis-
ta do Calvá-
rio em Morro

Agudo SP, l iderada
pelo pastor Edí lson
José P. Araújo realizou
uma série de conferên-
cias missionárias em
agosto último. Na foto
os pastores: Edílson,
Carlos Moraes, Daniel
Rodrigo e Almir Nunes.
Leia matéria na página 5.

Estamos preparando uma matéria especial sobre a vida e mi-
nistério do falecido Pr. Gerson Rocha. Esperamos poder
publicá-la na próxima edição do Jornal de Apoio.

Conferência Missionária

No dia 7 de
s e t e m
b r o ,

dezessete irmãos
(Foto) da nova igre-
ja que está sendo
implantada em
Goianésia GO, visi-
taram a igreja
enviadora do mis-
sionário em
Goiânia. Veja deta-
lhes na página 5.

Goianésia e Goiânia

Pr. Gerson Rocha

no de salvação. Houve 102 conversões declaradas e 192 pessoas inte-
ressadas em continuar com o discipulado para conhecer melhor a Bíblia
e o Senhor Jesus Cristo.

A equipe PEPE contou com 110 integrantes, irmãos que fazem parte
de diversas igrejas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais e uma equipe de apoio vinda dos Estados Unidos.

Para o futuro o PEPE - “Por Ele e Para Ele” visa continuar realizando
treinamento de liderança de jovens, motivando-os ao trabalho na obra
do Senhor. Para conhecer mais sobre o PEPE visite o site: http://
www.pepe.org.br
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Ponto de VPonto de VPonto de VPonto de VPonto de Vistaistaistaistaista
Pr. Rômulo Weden Ribeiro

rom@rombrazil.brtdata.com.br

“Não é a  teologia que faz de um homem de valor aquilo que ele é,
mas sim, a trabalhogia”. (Leslie Carter).

“Nunca desesperarei, pois tenho um Deus; nunca agirei presunçosa-
mente, pois não passo de um homem”. (Owen Feltham).

“Discipulado é mais do que conseguir conhecer o que o Mestre
conhece. É conseguir ser o que ele é”.  (Juan Carlos Orfiz)

“Sacrifício sem obediência é sacrilégio”. (William Gurnall).

“Incredulidade não é falha de compreensão intelectual.
É desobediência face às ordens claras de Deus”.

(G.Campbell Morgan).

“Aqueles que querem gozar as dignidades e os privilégios da família
de Cristo precisam submeter-se à disciplina dela”. (Matthew Henry).

Acaba de ser lançado em
português o livro “A ver
dadeira História do Clu-

be Bilderberg”, de autoria do jorna-
lista lituano, Daniel Estulin (40). O
lançamento é da Editora Planeta.

Aos olhos de um leitor descui-
dado, o livro parecerá mais apro-
priado como roteiro de um filme de
ficção ou suspense para Holly-
wood. Mas para aqueles que co-
nhecem as Escrituras, principal-
mente a Escatologia Bíblica, trata-
se de uma descrição muito aproxi-
mada daquilo que a Bíblia ensina
sobre o fim dos tempos quando a
Igreja será arrebatada e o anticristo
terá liberdade para seu governo  de
7 anos.

Como jornalista, Estulin realiza
um trabalho de pesquisas bastan-
te abrangente o que o tem levado a
correr grande risco de ser assas-
sinado, tendo que viver 24 horas
por dia sob proteção de diversas
equipes formadas por ex-agentes

P or mais bonita e
comovente que seja a
mensagem, delete-a,

pois 99% delas são spams.
Spam é uma mensagem enviada
por alguém que pede para você
enviar para o maior número pos-
sível de pessoas e depois devol-
ver para quem lhe enviou. Dessa
forma ele consegue o maior nú-
mero de endereços de e-mails
possíveis para depois ficar envi-
ando propagandas indesejáveis.

Se você receber alguma men-
sagem com aquelas apresenta-
ções bonitas de PowerPoint, cor-
rentes da sorte, etc, delete-as e
não passe para frente. Eles usam
algo bonito justamente para que
você se comova e passe para fren-
te. Então, è bom ficar atento ao
que segue:

 1) Grandes empresas não
usam correspondência do tipo
corrente. A Microsoft e a AOL não
estão oferecendo US$ 245 a cada
repasse de e-mail, e a Ericsson
não está doando celulares de gra-
ça. A Claro não está distribuindo
notebooks de graça para nin-
guém.

2) A AMBEV e a Nestlé não es-
tão dando kits gratuitos para quem
repassar e-mails e mandar con-
firmação para o endereço indica-
do.

3) A MTV não lhe dará o direito
de ficar nos bastidores se você

Satanás mente quando diz que Deus não nos ama. Geralmente,
ele emprega esta mentira quando estamos passando por difi
culdades financeiras, físicas, emocionais ou de relacionamen-

to. Ele até usa versículos bíblicos para convencer o crente que Deus não
se importa com os Seus. Para Eva, no Jardim do Éden, ele perguntou “É
assim que Deus disse...”, causando dúvidas no coração da mulher e a
levando ao pecado. Ele continua usando a mesma tática nos dias de
hoje.

Recentemente, uma jovem crente me perguntou: “Por que Deus não
responde às minhas orações?” Foi uma pergunta descrente que reve-
lou falta de fé no amor de Deus ou falta de paciência para esperar o
tempo de Deus. Infelizmente, muitos crentes estão desanimados com
Deus, duvidando de Seu poder e, principalmente, de Seu amor para
com os Seus.  

Tiago 4:2 diz que se não temos é porque não pedimos. O crente
precisa orar! A oração é um ministério que leva tempo, fervor, intensida-
de e muita fé. Não adianta fazer orações vazias, generalizadas e vapt-
vupt, sem conteúdo espiritual. Por detrás de toda oração bem-sucedida,
precisamos de uma vida de santificação: “Cobiçais, e nada tendes;
matais, e sois invejosos, e nada podeis alcançar; combateis e guerreais,
e nada tendes, porque não pedis” (Tiago 4:2). Para a nossa vergonha,
temos que admitir que muitas orações não são respondidas devido à
nossa própria culpa. Porém, Deus nos ama e deseja nos atender em
oração.

Deus nos ama, independentemente dos acontecimentos que nos
cercam. Então, por que Ele permite momentos difíceis  em nossas vi-
das? A resposta não é a mesma para todos, pois Deus tem um plano
diferenciado para cada filho, mas o amor de Deus não faz acepção de
pessoas. Na verdade, ele me ama tanto quanto amou o Profeta Daniel
que foi chamado de homem “mui amado” de Deus. Quando não havia
nenhum sinal do amor de Deus por perto, Jó, disse: “Ainda que ele me
mate, nele esperarei; contudo os meus caminhos defenderei diante dele”
(Jó 13:15).

Faça do amor de Deus o alicerce de sua vida de oração. Não duvide
deste amor que já foi provado e comprovado na Cruz do Calvário. Sim,
Deus ama você! Pode orar com esta confiança.

São Simão
“Gostei da matéria sobre a IBR de São Simão-SP (JA-190), princi-

palmente porque vivi lá nos dias em que o missionário Benson chegou
á cidade. Eu não sabia  da seqüência da igreja lá e agora estarei
orando por aqueles irmãos”. (F.M.C. - São Paulo-SP).

Gerson Rocha
“Perdemos todos! Quando a edição do J.A. de setembro chegou às

minhas mãos fiquei muito triste ao ler sobre o falecimento do Pr. Ger-
son Rocha. Por muitos anos eu não o via, mas sempre acompanhei as
notícias sobre ele no J A. Me lembro da homenagem que foi prestada a
ele em Batatais e divulgado no jornal quando completou 80 anos” (G.
M. S. P. - Natal-RN)

Missões de Novo
“Acompanho com atenção especial as notícias sobre a obra

missionária no J. A. Cada vez que leio as notícias, oro pelos trabalhos
de implantação de novas igrejas. Não deixem de priorizar a divulgação
dessas notícias” (M. S. M - Salvador-BA).

Sugestões
“Tomo a liberdade de sugerir aos dirigentes do JA que publiquem

mais textos de esclarecimentos sobre os perigos do ecumenismo e do
crescente misticismo que permeia as igrejas, inclusive algumas que
são tidas como fundamentalistas”. (M. S. O. A – Goiânia-GO).

Diversidade
“Admiro os responsáveis pelo J.A. pela forma como conseguem

publicar um jornal em um meio que parece homogêneo, mas que tem
a maior diversidade de opiniões, principalmente acerca de questões
tão sem  importância. Parabéns pelo não extremismo”! (R. S. C -
Manaus-AM).

secretos.
Os direitos autorais da obra já

foram vendidos para 34 paises,
em 21 idiomas, incluindo Japão,
França, Alemanha e Espanha. Nos
paises da Europa o livro estoura
em vendas. Na Venezuela e na
Colômbia, a primeira edição do li-
vro se esgotou em menos de qua-
tro horas após o lançamento.
Mesmo com todo esse sucesso
de venda a grande mídia mundial
não lhe dá a devida cobertura, pois
está sob controle daqueles que
exercem controle sobre o mundo
preparando-o para o período pós-
arrebatamento.

“A Verdadeira História do Clu-
be Bilderberg” dá nomes e rostos
a muitos personagens que fazem
parte do “mistério da iniqüidade”
que opera em nossa geração da
mesma forma que opera em cada
geração desde os dias do apósto-
lo Paulo.

As diversas teorias da conspi-

ração que são ridicularizadas pela
mídia domest icada do governo
mundial são, na verdade, um misto
de fantasia e fato que, de propósi-
to, alguns autores patrocinados
pelos controladores da imprensa
semeiam mundo afora. Ridiculari-
zar pode ser a mais eficiente forma
de minar a resistência.

Como jornalista investigativo,
Estul in não l ida com teor ias
conspiratór ias, mas com fatos
conspiratórios que envolvem mor-
tes inexplicáveis, assassinatos po-
líticos, cooptações e muitos fatos
estranhos que escondem algo mui-
to maior que já não é mais possível
ignorar.

O que torna esse livro instigante
é o fato de o autor não ter a intenção
de destruir o Clube Bilderberg, mas
alertar para o fato de que há um pla-
no de controle mundial em andamen-
to. Quem viver, verá. Quem for arre-
batado deixará este mundo antes que
a tribulação seja desencadeada.

Um Livro Instigante

remeter correspondência a um
monte de gente.

4) Não é porque alguém escre-
veu quatro degraus anteriores da
pirâmide, que é verdade (é mais
uma tremenda mentira).

5) Não existe uma organização
de ladrões de fígado. Ninguém
está acordando numa banheira
cheia de gelo, mesmo se um ami-
go jurar que isto aconteceu ao pri-
mo do amigo dele.

6) Se o último desastre envol-
vendo foguetes da NASA espa-
lhou partículas de plutônio sobre
a Costa Leste Americana, você
acha realmente que esta infor-
mação chegaria ao público por e-
mail?

7) Não existem os vírus “Good
Times”, “Bad Times”, “Sapinhos
Budweiser” etc. Na verdade, você
nunca, mas nunca mesmo, deve
reenviar qualquer e-mail alertando
sobre vírus antes de primeiro con-
firmar se um site confiável de uma
companhia real, como por exem-
plo www.symantec.com.br  o te-
nha identificado.

8) Corte aqueles quilômetros
de cabeçalhos dos e-mails.

9) Existem mulheres que es-
tão realmente sofrendo no
Afeganistão, e as finanças de di-
versas empresas filantrópicas es-
tão vulneráveis, mas reenviar um
e-mail não ajudará esta causa. Se

você quiser ajudar, procure seu
deputado, a Anistia Internacional
ou a Cruz Vermelha. E-mails os
abaixo-assinados geralmente
são falsos, e nada signif icam
para quem detém o poder para
fazer alguma coisa sobre o que
está sendo denunciado. São mei-
os de obter endereços eletrôni-
cos.

10) Não existe nenhum proje-
to para ser votado no Congresso
que reduzirá a área da Floresta
Amazônica em 50%; e nem para
deixar de cobrar pedágio; portan-
to não perca tempo nem “pague
mico” assinando e repassando
aqueles furiosos abaixo-assina-
dos de protesto, ou comunicando
este tipo de coisa.

11) Você não vai morrer nem
ter azar no amor se arrebentar
uma corrente. Seja inteligente e
recuse esse tipo imbecil de aju-
dar hacker e spammer (propa-
ganda)

12) Escrever um e-mail ou en-
viar qualquer coisa pela Internet
é fácil... Não acredite automatica-
mente em tudo.

Observe o texto, reflita, analise
tudo isto antes de repassar aos
amigos. Por favor, não me man-
dem esse tipo de mensagem.

Alerta Geral

Deus é Amor

APOIANDO IGREJAS

Conferências Missionárias: Pr. Carlos (16) 3761-0749

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

Caixa Postal 94
CEP 09.720-971

 São Bernardo do Campo SP

Fabio Cardoso - Tecnólogo em
Redes de Computadores
Universidade Ibirapuera.
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No dia 20 de setembro próximo passado aconteceu o II Encontro de Jovens
Fundamentalistas do Norte do Paraná desta feita organizado pela IBR de Marilândia
do Sul, sob a liderança do Pr. Benedito. O preletor foi o Pr. Everton de Castro, pastor

- auxiliar do Templo Batista Maranata de Londrina-PR. O tema baseado em II Coríntios 5:17 e
na vida de Daniel, foi “Quem sou? Quem serei?” O evento contou com a presença de 70 jovens
das seguintes igrejas: IBR Maranata de Marilândia do Sul PR, TBM de Londrina-PR, Igreja
Batista de Rio Bom-PR e Igreja Evangélica Fundamentalista de Califórnia-PR.

A pós pregar em
uma igreja sobre
missões, no qual

falei  sobre o mal que a
presbiopia trás, fui desafia-
do por alguém a escrever um
artigo sobre o tema e enviá-
lo para este periódico. Como
tenho um pouco do espírito
de Neemias, (Ne. 6:11), en-
carei o desafio e aí está.

Alguns podem achar que
presbiopia é a forma como
os presbiterianos vêem mis-
sões em suas igrejas. Que
eu estou com brincadeirinha
com irmãos daquela deno-
minação. O que não é. Se o
povo presbiteriano tem boa
ou má visão da obra
missionária não é problema
meu e nem seu. Afinal, cada
um dará conta de si mesmo
a Deus! (Rm. 14:12).

Acontece que, quando da
minha última visita ao mé-
dico oftalmologista, vi um fo-
lheto colocado na sala de
espera o qual falava sobre
uma doença da visão, que
até então não tinha conhe-
cimento, e possuía o estra-
nho nome de presbiopia.
Como já estou na idade em
que as doenças vão che-
gando sem serem convida-
das, resolvi conhecer um
pouco sobre essa intrusa
que pode estar aproximan-
do dos meus queridos olhos
que me acompanham des-
de que nasci.

Analisando a tal doença,
descobri que ela tem muita
semelhança com igrejas e,
em especial, com sua forma
de ver e praticar missões. É
normal à pessoa nascer com
boa visão. Com o passar do
tempo, após os quarenta
anos segundo especialistas,
a tal da presbiopia começa
a adentrar aos olhos das
pessoas e isso sem ser
convidada. “Todos iremos
senti-la, mais tarde ou mais

Estudando o livro de
Jonas, vemos ver-
dades significati-

vas e bem atuais para a
nossa vida. Algo que me cha-
mou a atenção encontra-se
no capítulo 1:3: “E Jonas se
Levantou para fugir de diante
da face do Senhor para Társis
e descendo a Jope, achou um
navio que ia para Társis pa-
gou pois a sua passagem e
desceu para dentro dele para
ir com eles para Társis, de di-
ante da face do Senhor”.

Já vi o tema de um filme
“Noiva em Fuga”, porém,
crente em fuga, ainda não,
apesar de ser a realidade,
não só de Jonas, mas de
muitos crentes ainda hoje.
Sabendo que o coração do
homem é enganoso
Jeremias 17:9, quem, pode
dizer que nunca tentou “Fu-
gir de Deus”? Fugir dos seus
planos para a nossa própria
vida. Dos seus desígnios
para nossos desígnios.

Pr. Flávio Ezaledo
e:mail: ezaledo@uol.com.br

O Assunto que estamos desenvolvendo nestas últimas duas
matérias tem a ver com o Pecado Escravizador (como
exemplo, estamos usando o caso de um convertido que

continua escravizado pelo pecado do fumo) que muitas vezes é erro-
neamente chamado de vício.

Na matéria anterior à última, nós aprendemos como ENTENDER O
PROBLEMA DO PECADO ESCRAVIZADOR PELO PONTO DE VISTA DE
DEUS ou seja, entendendo porque o fumo é um pecado escravizador.
O resultado de hábitos escravizadores é pecado e não vício.

Quando o aconselhado é ensinado que o problema que o seu
problema não é um vício e sim pecado, ele ganha a ESPERANÇA
BÍBLICA para resolver o seu problema. Ele ganha a visão correta de
que Cristo já resolveu o problema de todos os pecados, inclusive do
fumo, quando Ele deu a sua vida na Cruz em favor dos pecadores.

A visão correta do problema pelo Ponto de Vista de Deus leva à
Esperança Bíblica, assunto que o meu pastor de jovens definiu muito
bem na última matéria publicada nesta coluna.

Nesta matéria quero falar sobre um fato que comumente ocorre
nas sessões de aconselhamento. A partir do momento em que o acon-
selhado tem a visão correta do seu problema e ganha a Esperança
Bíblica, reluta em praticar as preciosas promessas que a Palavra de
Deus lhe fornece para ser vitorioso sobre o seu pecado escravizador.

O aconselhado precisa ser ensinado de que TUDO O QUE DEUS
NOS ORDENA A FAZER, ELE TAMBÉM NOS DÁ A FORÇA E O PODER
PARA REALIZAR.

Quando o aconselhado retorna após a sessão em que ele ga-
nhou a esperança bíblica e ser ensinado a confiar nas preciosas
promessas como a de I Coríntios 10:13, e eu lhe pergunto:

Conselheiro: “Você foi vitorioso sobre o seu problema?”
Aconselhado: “Não”.
Conselheiro: “Você memorizou I Coríntios 10:13?”
Aconselhado: “Sim... mas, eu não consigo vencer o meu problema”.
Você percebe onde está o foco do aconselhado? Ele ainda está

voltado para o seu “Eu” baseando nas suas próprias forças para
lutar contra o seu problema. Ele precisa tirar o foco de si mesmo e
focalizar na toda Suficiente Palavra de Deus de uma maneira prática.
O conselheiro deve lhe perguntar:

Conselheiro: “Você consegue ou não quer?”
Aconselhado: (Despertando para a realidade) “Bem, claro que

eu quero mas...”
Conselheiro: “O que Deus diz em I Coríntios 10:13?”
Aconselhado: “Que não há tentação que eu não possa suportar.”
Conselheiro: “O que mais o verso lhe ensina?”
Aconselhado: “Que Deus é fiel e não permitirá que eu seja tenta-

do além das minhas forças... é... mais quando vejo eu já fumei de novo”
Conselheiro: “A promessa está baseada em qual atributo de Deus?”
Aconselhado: “Na Fidelidade de Deus.”
Conselheiro:  “Deus pode mentir?”
Aconselhado: “Claro que não!!!”
Conselheiro:  “Quem está mentindo então?”
Aconselhado: “Bem... eu acho que... sou eu.” - “Mas por que eu

não venço o meu problema?”
Conselheiro: “Antes de responder a sua pergunta, me diga: o

que mais I Co.10:13 lhe ensina?”
Aconselhado: “Que Deus me proverá livramento de sorte que

eu posso suportar.”
Conselheiro: “Qual o tamanho de um cigarro?”
Aconselhado: “Uns dez ou quinze centímetros”
Conselheiro: “Um toquinho de dez ou quinze centímetros con-

segue vencer uma pessoa do seu tamanho?”
Aconselhado: (Meio sem graça ele responde) “É...o que parece

estar acontecendo.”
Conselheiro: “Deus não promete na Sua Palavra que lhe dará

livramento?”
Aconselhado: “Sim”
Conselheiro: “Lembre-se de que Deus está prometendo a vitó-

ria sobre o pecado e não da situação”
Aconselhado: “Como assim?”
Conselheiro: “Toda situação que leva você praticar o seu peca-

do escravizador, por exemplo: Manter consigo o maço de cigarros,
estar perto de alguém que está fumando, nutrindo o desejo de fumar,
entre outros, é de sua responsabilidade fugir delas, pois, você pode
ser tentado por estas situações.

Neste momento normalmente eu interrompo o processo da APLICA-
ÇÃO da promessa para fazê-lo entender a IMPORTÂNCIA DE SE CRER na
Palavra de Deus de uma maneira PRÁTICA e não apenas por repetir
mecanicamente o que ela diz. Um texto que eu uso é Marcos 3: 1 – 6, mas,
este assunto será discutido no próximo número. A Deus seja Toda Glória.

Jovens do Norte do Paraná

Fugir da sua vontade, que
é perfeita, mas nem sempre,
compreendida por nós, de-
vido à nossa l imitação?
Crentes “fogem” de Deus de
várias maneiras.

Fogem da presença de
Deus, com a sua freqüente
ausência aos cultos. Com a
falta de assiduidade da leitu-
ra bíblica. Com a falta de tem-
po de intimidade com Deus,
através da oração. Fogem da
comunhão com os irmãos.

Como saber desta forma
a vontade de Deus? Feliz-
mente Deus tem meios es-
peciais e até “anormais”
para nos chamar de volta,
aos trilhos da sua vontade
Jeremias 10:23.

No caso de Jonas, foi
uma grande tempestade
Jonas 1:4. “Mas o Senhor
mandou ao mar um grande
vento, e fez-se no mar, uma
grande tempestade, e o na-
vio estava para quebrar-se”.

No dicionário do MEC,

tempestade é definida como
“agitação violenta da atmos-
fera acompanhada de chu-
vas e trovões, temporal, gran-
de perturbação”. Não é difí-
cil de entender, porque, não
gostamos de tempestades!
Mas elas chegam e não só
nos aproximam mais de
Deus, como nos deixam em
sintonia perfeita com Ele.

As tempestades podem
acontecer em nossas vidas
através de: Um acidente. Um
problema de saúde. A perda
de um ente querido. Charles
R. Swindoll, em seu l ivro
“Renove sua Esperança”
conta que seu irmão morava
ao sul da Flórida, quando um
furação passou, pela comu-
nidade onde morava, alguns
anos atrás. Este ao telefo-
nar-lhe disse: “Que experi-
ência!  Realmente houve
muitos danos. Mas a boa no-
ticia é que ele destruiu as
cercas de todos, assim, ago-
ra teremos de conhecer nos-

sos vizinhos”.
Tempestades quebram

barreiras pessoais, espiritu-
ais e sociais. Que Deus nos
ajude a entender que o me-
lhor refúgio para a ovelha é
dentro do aprisco, nos bra-
ços do Bom Pastor!  Que
Deus nos abençoe!

Crente em Fuga

Guaianaí Martins
Primeira Igreja Batista

Regular da Vila Teixeira
Campinas SP.

cedo, porque os nossos
olhos perdem a elasticidade
à medida que envelhecem.
Isto resulta numa crescente
dificuldade em ver bem ao
perto”. Diz o estudo no qual
pesquisei.

Com a perda da elastici-
dade o cristalino do olho fica
rijo, os músculos oculares
perdem a flexibilidade e a
pessoa começa a ter dificul-
dade em enxergar objetos
que são colocados perto da
sua visão. Assim, quando os
braços estão curtos para le-
rem um livro ou um jornal,
quando enfiar uma agulha
se torna complicado, é por
que a tal da presbiopia já
está res id indo nos seus
olhos.

Assim, também, igrejas
que começam a ter dificulda-
des para realizar as tarefas
mais simples, que começam
a ter dificuldades para enxer-
gar os desafios que Deus
coloca à frente dos seus
olhos, quando não enxerga
os desafios que Deus tem
para ela através de missões,
é provável que já esteja afe-
tada pela tal presbiopia.

Constantemente as igre-
jas são desafiadas a partici-
par da obra missionária,
dentro da visão de Deus, e
em alguns casos deixam de
fazê-lo por uma questão de
visão. Ou, melhor, de pouca

visão. Às vezes a igreja, no
passado, participou de mis-
sões e veio a abandonar por
motivos diversos. Muitos se
envolveram em construções,
o que é bom e necessário,
mas não pode impedir que a
obra missionária avance.
Outras tiveram decepções
com um ou outro missioná-
rio, o que é lamentável – todo
missionário deve zelar da
obra que Deus o confiou,
mas isto deve ser motivo
para afastar daquele missi-
onário e não da obra
missionária que Deus con-
fiou à igreja.

Os sintomas da presbi-
opia são a fadiga ocular e as
constantes dores de cabeça.
Infelizmente algumas igrejas
têm sofrido de presbiopia e,
igualmente, tem sofrido as
suas conseqüências. São
muitas as dores de cabeça
e as divisões dentro daque-
le grupo de irmãos. Conver-
sei com certo pastor e ele
confidenciou-me que sua
igreja possuía vários grupos
e ele estava fazendo um es-
forço tremendo para admi-
nistrar as diferenças entre
aqueles irmãos. “Há aqueles
que querem comprar um ter-
reno ao lado do nosso tem-
plo. Há os que só pensam na
música da igreja. E há outros
que desejam fazer missões”,
disse. “Tem sido complicado

estar à frente desta igreja”,
arrematou. Pouco depois de
conversarmos sobre o as-
sunto, o referido pastor aten-
deu ao convite de outra igre-
ja e foi-se.

Presbiopia é sério. É uma
doença e como tal, necessi-
ta de médico, remédios e
óculos. No caso da igreja,
como é uma doença espiri-
tual, aqueles que foram aco-
metidos necessi tam ir  a
Deus – nosso médico. Pre-
cisa usar dos medicamen-
tos e dos óculos contidos na
Bíblia – a ótica ou a farmácia
espiritual. Nela o prezado
leitor ou leitora encontrará
vários medicamentos ou
óculos que o manterá com
uma visão sadia. Nela você
poderá contemplar o mundo
com o olhar de Deus, a se-
melhança do fez Wil l ian
Carey: “Na mente divina não
há distinção entre missões
estrangeiras e missões na-
cionais. Onde houver uma
alma perdida, ai está um
campo missionário”.

Se na Bíblia você encon-
tra uma série de remédios
para este mal, gostaria de
deixar com o amado três, os
quais poderão ajudá-lo (a),
a continuar praticando mis-
sões:

a) O que pode nos man-
ter em pé é a nossa fé. “E tu
estás em pé pela fé. Então
não te ensoberbeças, mas
teme”. Rom. 11:20

b) Não deixe a soberba
tomar conta da sua vida. “...
a soberba da vida, não é do
Pai, mas do mundo”. I Jo.
2:16 b.

c) Mas, teme ao Senhor!
“No temor do SENHOR há
firme confiança e ele será um
refúgio para seus filhos. Pv.
14:26.

Pr. Vanderley Borges,
Missionário em Goianésia-GO

Presbiopia: Sua Igreja Foi Afetada?
“Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe não caia”. I Cor. 10:12

“Deus nos dá sempre a força
e o poder para realizar tudo

quanto Ele nos ordena”
(Parte Um)
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A JUBBESP – Junta Batista Bíblica do Estado de São Paulo estará realizando nos dias 26
a 30 de Janeiro de 2009, o Retiro Anual de Pastores e Obreiros. O tema deste ano será:
Vida Pastoral.

O evento acontecerá no Tagaste Eco Park Hotel (foto), Recanto Campo Belo-SP. O investimento por
pessoa será de R$250,00 com 10% de desconto para pagamento à vista até 30 de outubro. O parcelamento
poderá ser feito a critério de cada participante desde que o total seja quitado até à data do evento. Crianças
até 8 anos não pagam. Para inscrições ou maiores informações, entre em contato com Pr. Marcos Antonio
da Silva pelo e-mail: marcosigreja@uol.com.br, telefones (11) 5062-7735 e 9614-0854.

Qual foi o primeiro lugar em que Jesus apare-
ceu, assim que se manifestou como Filho de
Deus?  Uma dica:  Ele foi a uma festa...  Mas

não chegou como penetra, Ele foi convidado para um ca-
samento. O evento tornou-se conhecido como “As bodas
em Caná da Galiléia”.

Encontra-se em João 2. Tudo estava muito bem, no
inicio havia por volta de 6 potes, cada um com 100 litros
(total de 600 litros de vinho ou 300 garrafas de dois litros
de refrigerantes). Porém toda essa bebida acabou... Foi a
mãe de Jesus que disse palavras tão belas de uma
conselheira sábia: Façam tudo que Ele vos disser. Então,
Jesus mandou encher as talhas d’água e a água virou um
delicioso vinho – ainda não fermentado, estava no inicio
do processo.

Tal realidade ocorre no casamento. Começamos com
um estoque de amor bem elevado, ternura transbordante,
paciência longa, emoções plenas... Até mesmo os obje-
tos estão bem supridos: Tanque do carro cheio, geladeira
cheia, armários abarrotados, tudo transbordando, desde
a cerimônia. Mas, é inevitável o consumo desses reserva-
tórios.

À medida que o tempo passa, vamos nos dando um
ao outro, e sem percebermos vamos ficando carentes de
uma boa conversa, de uma palavra amiga, de um elogio...
A vida parece voltar à rotina, ao ciclo, vêm os desgastes
naturais (alguma doença, acidentes, queda dos cabelos,
queda da sobrancelha, queda da testosterona, ou queda
de estrogênio, a força da gravidade puxando o nariz, a
pele, a barriga, etc, etc...)  e os desgastes extras: A com-
pra precipitada do carro novo, a queda da renda, o desen-
tendimento com a sogra, as palavras duras...

Parece que não somos tão especiais ou então o outro
não demonstra que somos especiais para ele. A vida fica
com gosto de água.  Acabou o vinho, só tinha água na
festa...   Precisamos da intervenção de Jesus.

Talvez você seja aquela mesma mulher que há anos,
entrou sorridente pelo corredor da igreja, cheia de espe-
ranças, radiante. No entanto, passaram-se 10, 15 anos.
Ou o garotão charmoso, elegante que aguardou a esposa
e sonhou que ela o ajudaria a ganhar o prêmio Nobel

Acontece na vida de muitos casais. O texto de João
não menciona  os nomes dos noivos,  não aparecem,
mas representam uma realidade bem próxima a nós. Ape-
sar disso, há um diferencial, convidaram a Jesus.

Ao ser convidado, Jesus foi, pois a família tem um lu-
gar especial na agenda de Deus. No livro de Gênesis,
após a criação de tudo, em meio ao canto dos pássaros e
dos outros seres, o som distinguível é o da voz do Senhor
e do primeiro casal.  É uma pena quando o criador do
casamento não é bem vindo ao seio familiar.

A presença de Jesus mudou a escassez. A própria Maria
disse: Façam tudo que Ele lhes disser. Temos aqui um
segredo, uma conselheira remetendo-nos a uma Pessoa
de autoridade que vai nos ajudar a não deixar o navio do
nosso casamento afundar.

O fato da presença de Jesus significa que não tere-
mos dificuldades? Claro que as teremos. Mesmo com
Jesus lá o vinho acabou. O vinho simboliza alegria, cele-
bração. E tudo isso acabou na festa, independentemente
Dele estar lá ou não. Não confunda Bíblia com demago-
gia, presença de Jesus com ingenuidade, as doenças
vêm, dificuldades financeiras também. No mundo tereis
aflições...  Não perturbe o vosso coração...

 Alguém disse: Uma coisa é sofrer com Cristo. Outra é
sofrer sozinho. Sozinho você se desespera, fica louco e
pode até chegar ao suicídio. Com Cristo, você pode chorar,
pode sangrar, mas sente um braço poderoso sustentando
sua vida. Eu acrescento: E também o seu casamento!

Senhor Jesus! Tens poder para transformar o nosso
casamento: Da fraqueza para a força, das trevas para a
luz, da contenda para a harmonia, da individualidade para
a parceria, da incerteza para a esperança... Da água para
vinho! Seja Bem vindo!!

NORDESTE
Nos dias 14 a 16 de novembro de 2008, acontecerá o

Congresso Batista Bíblico no Acampamento Paripueira em
Maceió-AL. Na ocasião acontecerá a XXIV Assembléia Geral
da Junta Batista Bíblica. O preletor será o Pr. Charles
MacCord de São José dos Campos - SP. Na programação
muitos desafios, fóruns comunhão e lazer. O investimento
por pessoa será de R$100,00. Para obter maiores informa-
ções, telefone (87)3762-3276.

CAXIAS DO SUL - RS

Jesus não pode
estar fora das
nossas vidas:

Casal de
Caná da Galiléia

Retiro de Pastores e Obreiros

No dia 12 de julho últi-
mo aconteceu o primeiro
culto no novo salão aluga-
do pelo Pr. João Luis de
Sousa, do Projeto Caxias
do Sul - RS. O trabalho es-
tava enfrentando dificulda-
des com relação a um local
para a realização dos cul-
tos e agora tudo está cami-
nhando melhor.  O cul to
inaugural  contou com a
presença de 41 pessoas.
Logo em seguida, no dia
20, foi realizado um chá que
contou com a presença de
17 senhoras. A partir do
mês de agosto os cultos
passaram a ser realizados
regularmente. Quarta-feira,
culto de oração; sábado,
evangelismo à tarde e culto
de gratidão à noite; domin-
go, clube bíblico infantil pela manhã, discipulado à tarde e
estudos para batismo à noite. A freqüência média dos cultos
é de 23 pessoas, sendo que 11 delas estão sendo prepara-
das para o batismo. Orem pelo sustento do missionário João
Luis e sua esposa, Priscila. Para contatos(54) 9999-4069 e
9614-3866 ou por e-mail: sobrinho.sousa @hotmail.com

RIBEIRÃO PRETO-SP

O Pr. Roberto C. Brito e sua família, atuando na implan-
tação de uma nova igreja em Ribeirão Preto, com o aval da
JUBBESP - Junta Batista Bíblica do Estado de São Paulo,
continua no firme propósito de consolidar o grupo que já
está se reunindo, através dos valores bíbl icos de
mutualidade. O alvo é que a igreja possa nascer com a
visão de crescimento contínuo. No momento, além dos cul-
tos regulares aos domingos à noite, realizam pequenos
grupos nos lares para os quais tres casais estão sendo
treinados, além da familia do pastor, para liderança do mi-
nistério. A ênfase do trabalho é evangelismo e discipulado,
Os cultos estão acontecendo aos domingos à noite. Para
maiores informações, telefones: (16) 3877-1036 e 8142-
7814 com Pr. Roberto.

ACAMPAMENTO BETEL
Em 2009 o novo Acampamento Betel iniciará uma tem-

porada imperdível. Em janeiro, nos dias 12 a 17, a semana
do Treinamento para ambos os sexos com idade mínima
de 14 anos. Preletores: Ken Hay e Matt Collier. Valor:
2xR$57,50. Dias 19 a 24, a Semana dos Adolescentes de 12
a 17 anos. Preletor: Ken Hay. Valor: R$ 2xR$67,50. Dias 27 a
28, Semana das Crianças para meninas de 8 a 12 anos.
Valor: 2xR$27,50. Dias 29 a 31, Semana das Crianças para
meninos. Preletores: Mário Botão e Missionária Lica. Valor:
2x R$27,50. Em fevereiro, dias 21 a 24, a semana dos jo-
vens a partir dos 17 anos sem limite de idade máxima, des-
de que o interessado seja solteiro. Valor: 2x R$47,50. O
palestrante será o Dr. Ken Hay. O Acampamento Betel ofere-
ce ótima infra-estrutura e para recreação, caiaques, passei-
os de barco, passeios a cavalo, trilhas ecológicas, campos
para esportes, pescaria, cama elástica e piscina aquecida.
Para  maiores informações, entre no si te:  ht tp: / /
weberfg.spaces.live.com/photos/cns!10554csecsf2 bbb!416,
e-mail: wfgusmao@yahoo.com.br,telefones(11) 9804-3926
e 2773-5988. (Veja anúncio na página 8).

PORTUGAL
De acordo com informações do Pr. Jovito D. Nunes, da

MBIB em Portugal, suas atividades por lá tem sido intensas,
apesar das dificuldades existentes. Pr. Jovito tem tido diver-
sas oportunidades de pregar em Conferências Missionárias,
Conferências de Fundamentos da Fé. Para contatos, E-mail:
cgdjovitonunes@clix.pt.

POÇOS DE CALDAS-MG
O Pr. Terrill Nathan Rose

já esta residindo  em Poços
de Caldas-MG onde estará
implantando a Igreja Batista
Tabernáculo. O endereço
residencial da família Rose
é Rua Rio Branco, 380, Bair-
ro Jardim dos Estados. Os
telefones são: (35)3712-
7345 e 9176-1817; e-mail:
ptnr@hotmai l .com. Para
correspondência;Caixa Postal 10-CEP-37.701-970-Poços de
Caldas-MG.

CAMAÇARI - BA
O missionário Tomé Lopes dos Santos com a esposa Lúcia

e a filha Raquel estão vivendo momentos de grandes vitórias no
ministério de implantação de novas igrejas na Bahia. A freqüên-
cia aos cultos no Templo Batista Jerusalém em Vila de Abrantes
tem crescido. Na construção, o momento é de colocação do
piso, e do forro. Nos dias 32 a 26 deste mês de outubro, será
realizada a Conferência Missionária Anual tendo como prega-
dor o Pr. True Hawkins, de Manaus-AM. Com relação ao projeto
Vila de Abrantes II, na implantação do Templo Batista Peniel. O
espaço físico para realização dos cultos já esta bem melhor,
mas ainda há necessidade de terminar o salão para os cultos.
Há uma boa equipe apoiando essa nova igreja.

NOVO GAMA - GO
Entre abril e agosto deste ano, o trabalho missionário do

Pr. Geovan Bezerra dos Santos em Novo Gama - GO tem
sido bastante movimentado. Em abril aconteceu a chegada
do irmão Alexandro e família para trabalhar na congregação
Batista Bíblica em Lunabel. Em maio, foi realizado o Concí-
lio para Exame de Ordenação do irmão Lucas Araújo para
trabalhar na Igreja Batista Bíblica do Cordeiro, em Santa
Maria - DF. Em julho, dias 11 a 19 a realização da EBF na
igreja e nas congregações tendo a oportunidade de alcan-
çar 450 crianças. Em agosto dia 30, aconteceu o culto de
ações de graças pelo quarto aniversário da mais nova con-
gregação em Monte Serrat, onde funciona o projeto Maná
com crianças dos bairros. Cerca de 150 pessoas puderam
ouvir o Evangelho. Também em agosto teve início a constru-
ção da casa pastoral da congregação em Lunabel. Conta-
tos com o Pr. Geovan pelo e-mail: prgeovan@yahoo.com.br,
telefones (61) 3334-2930 e 9168-6291.
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TIMOR LESTE
Pr. Lourinaldo Araújo missionário em Dilli, Timor Leste,

conseguiu o carro, ferramenta indispensável para o minis-
tério Outra benção foi a conquista dos 15 documentos exigi-
dos pelas leis do Timor Leste para que a família consiga o
visto anual de trabalho. Em dois meses  esse novo visto
deverá ser expedido, facilitando a atuação e diminuindo as
despesas freqüentes com o visto mensal. Para os filhos, Pr
Lourinaldo está tentando o visto de estudante. O dissabor
foi que um ladrão entrou  na casa do missionário roubando-
lhe o computador e uma câmera fotográfica. Houve perdas
do material de estudos do Tetum que estava arquivado no
computador. A perda foi de quase mil dólares.

UHBREF
UHBREF - União de Homens Bat istas Regulares

Fundamentalistas realizará no dia 22 de novembro deste
ano o seu Encontro Anual sob o tema. “Versões da Bíblia”. O
evento terá lugar na Igreja Batista Fundamentalista em Par-
que Cocaia das 9h30 às 16 horas. O preletor será o Pr. José
Sérgio Ackel. Para maiores informações: Antonio Masmo
pelo e-mail: antoniomasmo@globo.com, telefone (11) 6994-
1247 ou Juveni ldo de O. Souza pelo e-mai l :
juvenildoispr@ig.com.br,telefone (11) 3592-6216.

BATISMO
A IBIO -

Igreja Inde-
pendente de
O r l â n d i a -
SP, sob a li-
derança do
Pr. Paulo
C é s a r
Lopes reali-
zou mais
um batismo
no dia 31 de
agosto últi-
mo. Os

batizandos foram os irmãos Saulo, Felipe, David, Marilza,
Lucas, Jonatas e Priscila.Para ver mais detalhes, visite a
página vir tual  da igreja no si te:ht tp: / /www.videosde
orlandia.com.br/IBIO.html

FORMAÇÃO ESPIRITUAL
No período de 10 a 14 de novembro o SEBARSP - Semi-

nário Batista Regular de São Paulo estará oferecendo um
módulo que faz parte do programa de Mestrado: “Formação
Espiritual”. Trata-se de um curso que transformará a vida do
pastor e de sua comunidade. Com certeza haverá uma re-
novação no coração do pastor nestes dias pós-modernos,
pois aborda o sentido do cristianismo bíblico para a forma-
ção espiritual, pessoal e coletiva. O horário do curso será
das 10 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Custos:
R$50,00 até dia 15 de outubro e R$70,00 até dia 3 de no-
vembro, último prazo para as inscrições. Maiores informa-
ções pelo telefone (11) 3331-5463.

LONDRINA-PR

O exame do candidato será realizado na sede da igreja, às
20 horas no dia 31 de outubro. No dia 1 de novembro, às 19
horas a Comunhão Rio-Minas fará o seu encontro trimestral
e no mesmo dia, às 19h30 horas será realizado o culto de
consagração. Para confirmar sua presença use o e-mail:
rohr brazil@yahoo.com ou os telefones (31) 3476-1989 e
8851-0206.

ANÁPOLIS-GO

No dia  7 de setembro de 2008, um grupo de 17 pessoas de Goianésia-GO onde o
missionário Vanderley Borges está implantando uma Igreja Batista Fundamentalista
visitou o TBE - Templo Batista Ebenézer em Goianésia-GO sob a liderança do Pr. Robson

Marcelo da Silva. O TBE é a igreja enviadora do Pr.Vanderley e naquela noite aconteceu um culto
missionário tendo como pregador o Pr. Vanderley. Foi a primeira vez que um grupo da  nova igreja
em Goianésia visitou a igreja-mãe em Goiânia

Alguns anos atrás, numa igreja na Inglaterra, o
pastor notou um ex-assaltante se ajoelhando
para receber a ceia do Senhor ao lado de um

juiz da Suprema Corte da Inglaterra. O juiz era o mesmo
que, anos antes, havia condenado o assaltante a sete anos
na prisão.

Após o culto, enquanto o juiz e o pastor caminhavam
juntos, o juiz perguntou, “Você viu quem estava ajoelhado
ao meu lado durante a ceia?” “Sim”, respondeu o pastor,
“mas eu não sabia que  você havia notado”. Os dois ho-
mens caminharam em silêncio por alguns momentos. Daí
o juiz disse, “Que milagre da graça!” O pastor concordou.
“Sim, que milagre maravilhoso da graça”.

Daí o juiz perguntou, “Mas você se refere a quem?” O
pastor respondeu “É claro, à conversão do assaltante.” O
juiz falou “Mas eu não estava pensando nele. Estava pen-
sando em mim mesmo.”

“Como assim?” indagou o pastor.
O juiz respondeu, “O assaltante sabia o quanto ele pre-

cisava de Cristo para salvá-lo dos seus pecados. Mas,
olhe para mim. Eu fui ensinado desde a infância a ser um
cavalheiro, a cumprir a minha palavra, fazer minhas ora-
ções, ir à igreja. Eu passei por Oxford, recebi meu diplo-
ma, fui advogado e eventualmente tornei-me juiz. Pastor,
nada, a não ser a graça de Deus, podia ter me levado a
admitir que eu era um pecador igual àquele assaltante.
Levou muito mais graça para me perdoar por meu orgu-
lho, minha confiança em mim mesmo, para me levar a
reconhecer que não sou melhor aos olhos de Deus do
que aquele assaltante que eu mandei à prisão.”

E que maravilha a graça é. Boas pessoas só não entram
no céu porque seu orgulho as impede de chegar ao Salvador.

O Salmo 103 foi escrito para expressar o conhecimen-
to da misericórdia do Senhor, como um meio de elevar o
homem a se prostrar diante de seu Deus. Nele há quatro
razões que convidam o servo de Deus a bendizer continu-
amente Seu nome.

1. A GRAÇA DE DEUS COMO UMA DÁDIVA BENEVO-
LENTE  (3-7). Ele perdoa todos os pecados; Ele cura en-
fermidades; Ele salva a alma do inferno; Ele faz prosperar;
Ele faz justiça; Ele defende a causa dos oprimidos; Dá
direção a seus passos.

2. O PERDÃO DE DEUS COMO UMA DÁDIVA PERMANEN-
TE (8-14). Ele perdoa e não cobra mais; Prova este perdão
com a vastidão de seu amor; Ele conhece nossa estrutura
contaminada pelo pecado, e ainda assim nos ama.

3. A ETERNIDADE DE DEUS COMO UMA DÁDIVA PRE-
SENTE (15-18).  A Palavra lembra que a vida do homem
aqui na terra é transitória; e que a transitoriedade humana
leva o homem sensato a temer a Deus.

4. O DOMÍNIO DE DEUS COMO UMA DÁDIVA IMANENTE
(19-22a). Seu reino domina sobre tudo. Ele é monarca no
céus; Senhor dos seres angelicais; Dominador de todo
universo.

Como esta misericórdia afeta nosso louvor a Deus?
Se Deus nos coroa com tantos benefícios, a murmura-

ção, reclamação, insatisfação são sinais de ingratidão.
Significa que temos olhado mais para nós mesmos do
que para as dádivas de Deus.

Se Deus nos perdoa e não cobra mais; aceitar a acu-
sação do Diabo, ou seja, de quem for a respeito de um
pecado já confessado ao Senhor é desprezar o sacrifício
de Jesus na cruz. Significa que temos tentado nos auto-
justificar, no lugar de depender da Justiça de Deus opera-
da por Cristo no calvário.

Se Deus tem provado nossa transitoriedade de vida;
viver como se fossemos as melhores pessoas do mundo,
ou julgando que todos os outros são inferiores a nós é
orgulho. Significa que temos pensado de nós mesmos,
além do que convém (Rm 13.3)

Se Deus reina sobre tudo, mas continuamos queren-
do governar sozinhos nossas vidas, ou somos limitados
de raciocínio ou estamos insistindo com algo que não
nos abençoará. Significa que temos lutado contra o se-
nhorio de Jesus em nossas vidas (Lc 6.46).

Como vencer esses pecados? Conheça quem é seu
Deus; Reconheça todas as dádivas de Deus; Entenda que
sua existência é fruto da misericórdia do Senhor e não de
sua capacidade de sobrevivência; Seja humilde; Desfrute
da Graça.

O conhecimento da misericórdia do Senhor eleva o
homem a se prostrar diante de seu Deus. Esse é o signi-
ficado central do termo “bendizer”. Este é o desejo de Deus
para nossas vidas, que o adoremos pelo que Ele é, e pela
maneira como cuida de nós.

Goianésia visita Goiânia

Misericórdia e louvor:
elementos de um adorador

Em setembro último, a Igreja Batista Vitória no Bairro
Milton Gavette, Londrina-PR, comemorou o sexto aniversá-
rio. Fundada pelo missionário Pr. S.David Smith, a igreja é
liderada pelo Pr. Guto Moreira, casado com Márcia Moreira.
O preletor da comemoração foi o missionário Benjamim
Jacobs da Igreja Batista Esperança de Sorocaba-SP. No ano
passado a IBV iniciou uma nova igreja na Zona Norte de
Londrina, denominada Igreja Batista  Vitória em Londrina,
Zona Norte.

BELO HORIZONTE - MG
A Igreja Batista Bíblica do Calvário, liderada pelo Pr. David

Rohr decidiu pedir a consagração ao ministério pastoral de
seu atual co-pastor, Julio César da Silva Souza. A consagra-
ção será realizada em conjunto com a reunião da Comu-
nhão Rio-Minas nos dias 31 de outubro a 01 de novembro.

No mês de  julho último, o missionário Omar Abdalla,
sua esposa Rute e os filhos Daniel e Jônatas participaram
de diversas atividades através dos trabalhos da Missão Asas
de Socorro. O Projeto IDE realizado no Estado de Tocantins,
envolveu 226 voluntários e cinco cidades pequenas. O tra-
balho envolveu evangelismo, projeção do filme Jesus, mi-
nistério infantil e com adolescentes, corte de cabelos, con-
fecção de artesanatos e atendimentos  na área de saúde.
Pr. Omar continua desenvolvendo o material do FPL e Rute
na editoração do boletim da missão, Visão do Alto, Contatos
pelo e-mail: abdalla@asasdesocorro.org.br, telefones (62)
3314-8136, 9299-1082 e 9299-1541.

CRATO-CE
O Pr. Barbosa Neto, missionário da Primeira Igreja Ba-

tista Bíblica de Fortaleza-CE na cidade do Crato CE, conti-
nua sua luta ministerial na implantação da nova igreja, Re-
centemente o trabalho recebeu uma excelente colaboração
da parte do Pr. Dinelcir de Souza Lima. Trata-se de farto
material doutrinário na forma de lições bíblicas sobre os
fundamentos da nossa fé. Orem pela saúde e pelo sustento
financeiro do Pr. Barbosa. Para contatos  use o e-mail:
pastorbarbosaneto@grmail.com, telefone (88) 3523-3354.

MORRO AGUDO

Nos dias 29 a 31 de agosto último a  Igreja Batista do
Calvário em Morro Agudo-SP, sob a liderança do Pr. Edílson
J. P. Araújo realizou sua Conferências Missionária Anual. O
preletor foi o Pr. Daniel Rodrigo de Souza missionário em
Jaboticabal-SP. No sábado, o evento contou com a partici-
pação do Diretor de Missões da AMI  Pr. Carlos A Moraes,
que fez uma apresentação de todos os projetos missionári-
os e da própria missão e suas necessidades.

GOIÂNIA-GO
O Templo Bat ista

Maranata de Goiânia,
que mantém um forte
programa missionário,
real izou suas confe-
rências missionárias
deste ano nos dias 5 a
7 de setembro. O pre-
gador convidado foi o
Pr. Carlos A Moraes. Na
ocasião, o pastor titu-
lar da igreja, missioná-
rio Rômulo Weden Ribeiro estava nos EUA e o TBM estava
sob a liderança do Pr. Silval de Souza, que é o pastor auxili-
ar. Na foto com a esposa Perla e o caçula Lucas.



Outubro de 2008
Ano XXIV

nº 191
Página 06

O que nos chama à atenção são as palavras de Jesus depois
da ação de graças: “Isto é o meu corpo... isto é o meu sangue,
o sangue da aliança”. Como poderia Jesus dizer que em Suas

mãos estavam o Seu próprio corpo e o Seu próprio sangue, quando Ele
ainda estava vivo no meio dos discípulos, habitando o mesmo corpo com
o qual nascera da bendita Virgem Maria e com o qual andara e ainda
estava andando na companhia dos discípulos? Portanto, voltamos a afir-
mar, que a assim-chamada “transubstanciação”, ultimamente chamada
de “transfinalização” ou “transignificação”, fere de maneira absurda a
inteligência das pessoas sensatas! Os católicos romanos não procuram
a razão lógica da sua fé, crê em tudo que os seus teólogos lhes enfiam
garganta abaixo, pois se “Roma locuta, causa finita”, se aceita tudo sem
contestação, daí o significado da palavra “fiel” que o católico romano
recebe!

Outro fato interessante para o qual devemos lançar nossos olhares é
o fato de Jesus, após ter abençoado o vinho, o tenha chamado de “o fruto
da videira” (Mateus 26.29; Marcos 14.25; Lucas 22.18). Isso demonstra
de forma cristalina que a substância do vinho não havia mudado! E o
apóstolo Paulo age do mesmo modo, quando chama os elementos da
Ceia do Senhor de pão e de vinho! (I Coríntios 11.26).

As narrativas da instituição da Ceia do Senhor e na Carta de Paulo
aos Coríntios tornam claro, cristalino, que o Senhor Jesus falou em sen-
tido figurado, quando disse: “Este é o cálice da nova aliança no meu
sangue...” (Lucas 22.20b). E Paulo escrevendo a sua Primeira Carta aos
Coríntios, após 25 anos que Jesus instituiu a Ceia, cita Jesus dizendo:
“Este cálice é o novo testamento (ou nova aliança) no meu sangue; fazei
isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas
as vezes que comerdes (manducação) este pão e beberdes (potação)
este cálice anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha” (I Coríntios
11.25-26). Notemos que nestas palavras Ele usou uma dupla figura de
linguagem. O cálice representa o vinho e o vinho é chamado de novo
testamento ou nova aliança. O cálice não era literalmente a nova aliança,
embora definitivamente declarado, como o pão foi declarado ser o Seu
corpo. Eles não beberam o cálice literalmente, como também não bebe-
ram literalmente a nova aliança! Como é ridículo dizer que eles assim o
fizeram! O Seu corpo também não foi o pão literal, nem o vinho, seu
sangue literal. Depois de dar o vinho aos Seus discípulos Jesus disse:
“Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da
videira, até que venha o reino de Deus” (Lucas 22.18). Assim o vinho,
mesmo que dele Jesus tenha tomado e depois dado aos Seus discípu-
los, continuou sendo o fruto da videira! Nenhuma “transubstanciação” ou
“transfinalização” ou “transignficação” houve na substância! E isso acon-
teceu depois da oração de consagração que Jesus fez, quando a assim-
chamada Igreja Católica Romana supõe e ensina que aconteceu a alte-
ração, mesmo tendo Jesus e Paulo declarado que os elementos, a subs-
tância, continuam sendo pão e vinho!

Voltamos a enfatizar que na ocasião em que estas palavras foram
ditas, o pão e o vinho estavam sobre a mesa, diante dEle, e Ele estava
assentado à mesa em Seu corpo, como qualquer pessoa viva! Lembremo-
nos que a crucificação ainda não havia acontecido! Ele – Jesus e Seus
discípulos – comeram a Ceia antes da crucificação! Portanto, não pode-
mos fazer algo em memória de alguém que está presente, como a Igreja
Católica Romana faz, dizendo que Cristo está presente na missa! Note-
mos que ao invés de corpo, sangue, alma e divindade nos elementos,
Paulo vê pão e cálice. Se o apóstolo Paulo cresse na presença real,
corporal de Cristo sob as aparências do pão e do vinho, com certeza ele
não teria dito: “até que Ele venha”, pois Jesus já estaria ali presente!  O
próprio Jesus ao afirmar: “... fazei isto em memória de Mim” (Lucas 22.19),
teria excluído “ipso facto” a presença!Esta é a lógica! Da mesma forma se
no pão Jesus se tornasse física e corporalmente presente – como afirma
a Igreja Católica Romana – “... debaixo destas (espécies do pão e do
vinho) está Cristo completo, presente na sua realidade física, mesmo
corporalmente...” (Paulo VI, in Mysterium Fidei, 46), evidentemente a Ceia
não seria em memória!

A Ceia do Senhor instituída por Jesus não foi um tipo de operação
mágica, mas exclusivamente um memorial! E com que finalidade? Com o
objetivo de convocar todos os cristãos, através dos séculos, a que se lem-
brassem da crucificação do Senhor Jesus e de todos os benefícios dele
provenientes! Um memorial não representa a realidade, como no caso de
serem pão e o vinho o Seu verdadeiro corpo e sangue, mas uma coisa
totalmente diferente, que serve apenas como lembrança da coisa real. É
perfeitamente óbvio a qualquer leitor observador inteligente que a Ceia do
Senhor foi especialmente instituída como uma simples festa memorial.

Segundo a assim-chamada Igreja Católica Romana, aquilo que os
sentidos apreendem depois da consagração do pão e do vinho, na as-
sim-chamada “transubstanciação”, são os acidentes. Ora, quando Je-
sus transformou a água em vinho, em Caná da Galiléia, as característi-
cas da água desapareceram, porque a água deixou de existir e se trans-
formou em vinho, conforme está escrito em João 2.9-10. Por que após a
oração consecratória, o ápice da missa católica romana, o pão não se
transforma em carne e o vinho não se transforma em sangue, a exemplo
do milagre que aconteceu em Caná da Galiléia?  Será que este episódio
não será bastante claro à nossa inteligência? Voltaremos ao assunto. 

E ntende-se por ecume-
nismo a reunião de vári
as religiões em um mes-

mo ato, não importando a crença e
a fé que cada um professe. Seria
como uma gemada, inclusive com
ovo choco no meio, não importa o
que vale é engolir mesmo que o
estômago não aceite.

Como exemplo, podemos citar
a reunião em um culto ao Deus do
evangélico e  do adepto do Saravá,
ou mesmo da junção do católico,
do evangélico, do budista e do se-
guidor de satanás ao mesmo tem-
po, tudo em nome do amor. Perdo-
em-me, mas cultuar a Deus de
mãos dadas com um seguidor do
diabo não dá para engolir.

O culto ecumênico pode ser
uma armadilha de satanás, para
fazer com que  as pessoas não
depositem sua fé no Salvador do
mundo,  no Cristo prometido pelo
próprio Deus. Assim relata a Bíblia
quando da matança das crianças
no tempo de Moisés,  quando da
ordem às parteiras para sacrifica-
rem todos os filhos homens e de-
mais relatos. Desde o princípio
houve perseguição na tentativa de
aniquilar o Salvador do mundo do
seu nascimento até a Cruz.

Quando da sua morte a ordem
era para que se colocassem guar-
das na porta do sepulcro justamen-
te temendo que os discípulos de
Jesus  roubassem e
transparecesse que havia sido  res-
suscitado. Mas nada adiantou, Je-
sus venceu a morte, e o apóstolo
Paulo tendo a confiança na vida
eterna, zomba da morte dizendo:
“Onde está ó morte a sua vitória,

A Igreja Batista Esperan-
ça, localizada no bairro
de Vila Mariana, em São

Paulo, em busca de facilitar a vida
de interessados, tem um grande
diferencial para oferecer para quem
busca mais conhecimento da Pa-
lavra de Deus. Trata-se da
disponibilização de dois horários
para quem deseja cursar o Semi-
nário Batista Esperança: manhã
das 7h30 às 12h e noturno das 19h
às 23h.

O Seminário Batista Esperança
oferece três cursos em sua grade
curricular, que são: Médio em Teo-
logia com dois anos de duração. É
focado em quem quer entender
melhor os temas da Bíblia, assim
como para a formação de profes-
sores de Escola Bíblica Dominical.

O curso de Bacharel em Teolo-

No mês de Julho o Pr. Calvin G. Gardner do ministério Palavra Prudente organizou uma
Conferência Batista em Presidente Prudente SP com a participação de aproximada
mente cem pessoas. Todas as pregações foram gravadas e estão disponíveis em

vídeo na Internet no site: www.Palavra Prudente.com. br/assista. Os que tiverem interesse em
recebê-las em vídeo ou em MP-3 pelo correio em 10 DVDs ou em um CD de dados, entre em
contato pelo e-mail: PastorCalvin@PalavraPrudente.com.br ou pelo telefone (18) 3906-5585.
Pelo correio: Rua Professor Orlando Monteiro do Amaral, 181 – CEP 19.065-745 Presidente
Prudente-SP.

Conferência Batista

 “Isto é o meu corpo...
e isto é o meu sangue...” (II)

onde está ó morte o seu aguilhão?”.
Diante de todas as tentativas

contra Jesus, agora Satanás tenta
impedir que as pessoas  deposi-
tem sua fé no Único que pode dar
vida e vida em abundância a todos
aqueles nEle crerem.

O perigo do ecumenismo está
focado na negação da fé. O  que
satanás procura é aniquilar a fé
porque sabe que ele já está derro-
tado com a ressurreição do
Unigênito Filho de Deus.

Quando o católico, o budista e
o evangélico se reúnem, todos es-
tariam negando a sua fé.  O católi-
co no culto ecumênico não pode
rezar “Ave Maria”, pois sabe que o
budista não o faz. O evangélico es-
tará negando também a sua fé,
pois não poderá afirmar junto com
o  budista, que só existe um Medi-
ador entre Deus e os Homens, Je-
sus Cristo, porque assim não o crê-
em.

Assim todos estarão negando
a sua fé, tudo fazendo de conta que
estão de acordo, mas que na reali-
dade  a adoração caminha em sen-
tido diverso. Fazer de conta é viver
por aparência que é próprio de
satanás. As escritura nos ensinam
que devemos dizer sim sim e não
não, o que passa disso provem do
maligno.

O ecumenismo parece aos
olhos dos homens coisa boa, mas
você já se imaginou de mãos da-
das com um seguidor de satanás,
rezando ou orando o Pai nosso que
está nos céus. Você poderá não
concordar comigo, mas se anali-
sarmos com mais profundidade  o
culto ecumênico é estratégia do

inimigo para que o ser humano
não possa crer  no Cristo
ressurreto, no autor da vida, naque-
le que suportou a ignomía enfren-
tando a morte e morte de Cruz.

No ecumenismo não se busca
uma nova fé, mas um novo “Deus”.
Para este movimento, é  preciso
criar um novo “Deus”, que seja ade-
quado a todos os desejos e às con-
dições imaginadas por todos os
homens da terra.  O novo “Deus”,
ou novo conceito de “Deus”, é opos-
to ao Pai celeste, antagônico ao
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.

Esse novo “Deus” humana-
mente criado será aceito por toda
a humanidade por negar o verda-
deiro Criador e que Seu Filho Je-
sus Cristo é “o caminho, a verdade
e a vida”. Segundo o ecumenismo,
não são as declarações de fé que
precisam se aproximar; o próprio
Deus deve se adequar à imagina-
ção humana. É justamente isso
que levará à adoração de um ho-
mem no final dos tempos. O teólo-
go Walter G. Bauer escreveu: “O
cristianismo aniquila o futuro da
humanidade com o nome ‘Jesus’ –
essa é a verdade! O cristianismo
mata a divindade com o nome de
Deus! Por isso, esse nome não
deve mais ser pronunciado, mas
apenas parafraseado!”

Deus precisa de um novo nome
para que possa ser novamente
Deus; ou seja, quanto menos fazer
com que o ser humano creia do
Salvador é o alvo do ecumenismo.
Não entre nesta fria.

 Antônio Carlos de Carvalho
O autor é Advogado em

Marilândia do Sul PR

gia, com quatro anos de duração,
forma pastores e missionários,
com matérias de aprofundamento
teológico. Já o Bacharel em Edu-
cação Cristã é um curso completo
para pessoas que não visam o
pastorado, mas que não abrem
mão de uma educação com con-
teúdo aprofundado.É um curso in-
dicado para esposas de pastores,
professores, líderes e interessa-
dos em muita informação bíblica.
O curso tem duração de quatro
anos.

De acordo com o pastor da IBE,
Sérgio Ramos de Moura, o semi-
nário com dois turnos atende a
pessoas que trabalham e também
aquelas que dispõem de mais tem-
po e preferem estudar pela manhã.
“O importante é as pessoas se
matricularem em um de cursos do

seminário para se aprofundarem
na Bíbl ia e conseguirem desta
maneira, ferramentas poderosas
para trabalhar com missões, como
pastor, como professor, ou sim-
plesmente para obter muita  infor-
mação  e bênçãos”, afirma.

A estrutura do Seminário conta
com biblioteca com livros e perió-
dicos para consulta, computadores
com acessos à internet banda lar-
ga para pesquisas e trabalhos,
estacionamento gratuito para os
alunos e lanchonete no local.

Mais informações:
Igreja Batista Esperança

(11)5571-9721
www.ibe.org.br

Informações para a Imprensa:
Jane Cruz

(11) 2146-0909/8441-1001

Culto Ecumênico: Certo ou Errado?

Seminário em
Dois Períodos
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Agora, para saber
mos se o Holoca-
usto é Mito ou Fato

precisamos saber o que é
Mito e o que é Fato. Segundo
o dicionário Aurélio Mito é uma
idéia falsa, que distorce a re-
alidade ou não corresponde
a ela, e Fato é aquilo ou um
acontecimento que realmen-
te existe que é real.

Para os anti-semitas ou
anti-judeus, o Holocausto é
um Mito, ou seja, nunca exis-
tiu, ou o número dos judeus
mortos foi numa escala mui-
to menor. Ultimamente temos
ouvido pelos veículos de co-
municação o presidente do
Irã Mahmoud Ahmadinejad
declarando que o Holocausto
nunca existiu, ou que o exter-
mínio de 6 milhões de judeus
é um “Conto do Ocidente”, e
não somente ele, mas, mui-
tos outros líderes, principal-
mente árabes, estão negan-
do a existência do Holocausto.
No Irã, livros que negam a
existência do Holocausto são
muito populares. As recentes
declarações do presidente do
Irã, sobre o Holocausto e Is-
rael, provocaram violentos
protestos em todo o mundo.
Segundo as leis alemãs, des-
de 1993, negar ou aprovar o
extermínio dos judeus pode
ser punido com cinco anos de
prisão. Na Áustria, com até 20
anos. Se os próprios alemães
reconhecem este Fato e pu-
nem os que negam, como o
Irã e outros povos podem
negá-lo?

Mas, com qual propósito
estão negando este Fato? Pri-
meiro: Alguns querem limpar
o nazismo de sua injúria mai-

A AIBRECES – Associação das Igrejas Batistas Regulares estará realizando a sua
51ª Assembléia Anual e o Retiro da Família nos dias 26 a 30 de janeiro de 2009.
O preletor será o Pr. Davi Merkh, professor do SBPV, de Atibaia SP e o texto bíblico

base será Josué 24:15 “Eu e a minha casa serviremos ao Senhor”. O retiro será realizado
no Hotel Fazenda Tres Poderes em Caraguatatuba/São Sebastião, Litoral Norte de São
Paulo. As inscrições deverão ser feitas enviando Ficha de  Inscrição e comprovante de
depósito para o Fax (11) 3222-7057. A conta bancaria é BRADESCO AG. 198-8  e Conta
Corrente 47575-0. O endereço da AIBRECES é Rua 24 de maio, 116 – 4 Andar, sala 34 –
CEP01041-000-São Paulo-SP. Na foto, Pr. Davis e esposa.

Vivemos dias de medo. A síndrome do pânico
tem se tornado uma doença comum. Muitas
pessoas se trancam em suas casas, em seus

carros, não conseguem sair nem para uma tarefa sim-
ples como ir ao supermercado. As pessoas temem pelo
futuro, pelo presente e as lembranças do passado tam-
bém as deixam assustadas.

Do que você tem medo?
O medo é uma palavra de 4 letras, fácil de escrever de

ler e mais fácil de sentir nos dias que vivemos. Para aca-
bar com o medo temos outra palavra também de 4 letras,
fácil de escrever, de ler mais muito difícil de sentir e
vivenciar no dia a dia AMOR. O antídoto contra o medo é o
amor.

No amor não há medo, antes o perfeito amor lança
fora o medo (I João 4:18). Se andamos com medo, está
na hora de entender que o verdadeiro amor vai nos curar
destes medos e principalmente do medo de trabalhar para
Deus, de cuidar das pessoas, de falar de Jesus aos pe-
cadores.

O medo tem nos afastado das pessoas. Não damos
atenção ao vizinho, às pessoas que todos os dias sen-
tam-se ao nosso lado no ônibus ou metrô. Temos medo
que ela possa nos fazer algum mal. O medo tem afastado
os irmãos em Cristo, pois não queremos nos comprome-
ter, não queremos saber os problemas, pois será muito
difícil ajudar e aquela pessoa se tornará muito íntima tam-
bém sabendo das nossas fraquezas.

Até mesmo nas famílias o medo tem machucado as
pessoas. Sentar para conversar, ter tempo para a família
tem sido muito difícil, pois com o temor de perder o em-
prego ou não ter o dinheiro para cumprir com tantos com-
promissos os pais passam mais tempo fora de seus la-
res, e os filhos muitas vezes crescem distantes de sua
família.

Ao contrario desta distância o amor nos traz oportuni-
dades  para dar, para ajudar, para participar das bênçãos
e alegrias de uma amizade, da vida dos filhos, do cresci-
mento da igreja.

Conhecemos a caridade nisto: que ele deu a sua vida
por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. I João
3:16.

Quando nos entregamos em amor, nosso tempo, nos-
sos talentos, serão usados para mudar as historias de
vidas que vemos ao nosso redor, vamos crer que com
Jesus as pessoas ganham uma nova vida e com isto os
fatos e as tristezas podem ser mudadas.

Jesus não temeu a cruz, a solidão, a morte porque nos
amava, e este amor transformou nossas vidas, e pode
mudar as histórias tristes que vemos e ouvimos. As pes-
soas estão surdas aos gritos e às lagrimas das crianças,
dos velhos e de tantos jovens que sofrem só o verdadeiro
amor que foi derramado na cruz e que nos salvou pode
mudar vidas, salvar eternamente as pessoas, vamos
abandonar o medo e nos firmar no amor de Deus.

A Igreja
Batis-
ta do

Calvário em Mor-
ro Agudo SP, sob
a l iderança do
Pr. Edílson J. P.
Araújo apóia di-
versos projetos
da AMI. Inclusive,
dois dos seus
ex-pastores se
tornaram missi-
onários através
da AMI: Pr.
Ricardo de Oli-
veira Leite, que
atualmente está
na MBIB e Pr.
Almir Nunes do
Projeto Batatais.

Amor, Versus Medo

Nossa Igreja Apóia
Projetos da AMI

or. Segundo: Outros acredi-
tam que o Estado de Israel foi
estabelecido para compensar
os judeus mortos pelo
Holocausto, e ao negar o
Holocausto estão procurando
destituir Israel de seu direito
de existir. Este é o motivo pelo
qual os que negam o
Holocausto têm muito mais
suporte nos países árabes,
pois estes querem “Riscar”
Israel do Mapa, conforme as
palavras do presidente do Irã.

Mas o Holocausto é Fato
e não Mito, como atestam os
testemunhos documentais e
pessoais. É uma questão de
História lembrar que, quan-
do o Supremo Comandante
das Forças aliadas (Estados
Unidos, Grã-Bretanha, Fran-
ça, etc.), General Dwight D.
Eisenhower encontrou as ví-
timas dos campos de con-
centração, ordenou que fos-
se feito o maior número pos-
sível de fotos. Ele fez com
que os alemães das cidades
vizinhas fossem guiados até
aqueles campos e até mes-

mo enterrassem os mortos.
O motivo, ele assim expla-
nou: “Que se tenha o máxi-
mo de documentação - fa-
çam filmes - gravem teste-
munhos - porque, em algum
ponto ao longo da história,
algum LOUCO se erguerá e
dirá que isto nunca aconte-
ceu”. Infelizmente sua “pro-
fecia” se cumpriu.

A negativa da existência do
Holocausto é uma abomina-
ção e uma ameaça potencial
para o mundo inteiro. Agora,
mais do que nunca, com o Irã,
entre outros, sustentando que
o “Holocausto é um mito”, tor-
na-se imperativo fazer com
que o mundo jamais esque-
ça. Infelizmente o Reino Uni-
do removeu o Holocausto dos
seus currículos escolares
porque “ofendia” a população
muçulmana, que afirma que
o Holocausto nunca aconte-
ceu. Este é um presságio as-
sustador sobre o medo que
está atingindo o mundo, e
quão facilmente cada país
está se deixando levar.

O povo judeu decidiu im-
pedir que o Holocausto fos-
se esquecido para que, com
sua lembrança, fique asse-
gurado que o mundo não
permitirá jamais que tal ex-
termínio torne a acontecer
com os judeus ou com qual-
quer outro povo ou grupo na

Terra. Mas, apesar dos es-
forços judaicos, de nações
pró-Israel, e até mesmo de
muitos Cristãos Bíbl icos,
não há como impedir que
outro “Holocausto” aconteça
com o Povo do Livro. A Bíblia
afirma que um extermínio
muito maior esta para acon-
tecer com a Nação de Israel.
O profeta Daniel profetizou:
“E naquele tempo se levan-
tará Miguel, o grande prínci-
pe, que se levanta a favor dos
filhos do teu povo (Israel), e
haverá um tempo de angús-
tia, qual nunca houve desde
que houve Nação até àquele
tempo...” (Daniel 12:1a); e o
profeta Zacarias também
profetizou: “E acontecerá em
toda a terra, diz o Senhor, que
as duas partes dela (Nação
de Israel), serão extirpadas,
e expirarão; mas a terceira
parte restará nela. E farei
passar esta terceira parte
pelo fogo, e a purificarei,
como se purifica a prata, e a
provarei, como se prova o
ouro. Ela invocará o meu
nome, e eu a ouvirei; direi: É
meu povo; e ela dirá: O Se-
nhor é o meu Deus”
(Zacarias 13:8, 9). Mesmo
assim é nosso dever como
cristãos bíblicos orar pela
paz de Jerusalém (Salmos
122:6); e defender Israel e o
povo Judeu em qualquer lu-
gar do mundo (Isaias 62:1).
Mesmo que haja outro
“Holocausto” vimos através
da Palavra do Senhor que
Israel sobreviverá, pois é
uma Nação Eterna
(Jeremias 31:35-37), e nada,
nem ninguém poderá des-
truí-la. Quem a guarda é o
Senhor, o Criador de Israel
(Isaias 43:1). Os que sobre-
viverem, servirão ao Senhor
seu Deus em sinceridade e
verdade para todo o sempre;
então, irá se cumprir as pa-
lavras do Apostolo Paulo: “E
assim todo o Israel será sal-
vo...” (Romanos 11:26).

Holocausto: Mito ou Fato?

Pr. Ricardo Marques de Brito
Pastor do Templo Batista em Vila São José

Conselheiro dos Amigos de Sião - AIMI
www.templobatista.com.br -

pastoricardomarques@terra.com.br

A Família que permanece

COMO TUDO COMEÇOU
Adauto Lourenço

Editora Fiel
www.editorafiel.com.br

Tel. (12) 3936-2529
Este livro é uma introdução ao criacionismo,
e trata não somente de novas idéias, mas
também de idéias que ainda permanecem
desconhecidas pela maioria das pessoas.

FUTURO
Meno Kalisher
Actual Edições

www.chamada,com.br
Tel. (51) 3241-5050

O autor conduz o leitor ao conhecimento exa-
to do que acontecerá no futuro segundo o
ensino das Escrituras.

O MAIS IMPORTANTE
SINAL DA VOLTA DE CRISTO

Dr.Aníbal  P. Reis
Edições Cristãs

E-mail.edicoescristas@uol.com.br
Tel. (14) 3322-3930

A volta de Cristo é a bendita esperança do cris-
tão. Neste livro você saberá qual é o mais evi-
dente sinal da volta de Cristo em nossos dias.

A FELICIDADE AO SEU ALCANCE
Hernandes Dias Lopes

Editora Hagnos
www.hagnos.com.br
Tel. (11) 5668-5668

Em poucas, mas profundas palavras o autor
expõe o conteúdo maravilhoso das bem-
aventuranças levando o leito a conhecer o
caminho da verdadeira felicidade.
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Em 2002, Pr. Divino e
Maria Amorim mu-
daram-se do Brasil

para Moçambique para come-
çar seu ministério como mis-
sionários no continente afri-
cano.  Pouco tempo depois se
aproximava o Natal. Estar lon-
ge da família na época do
Natal é muito difícil. É muito
pior para os missionários que
estão longe do seu lar o do
seu país.

Sabendo disso, a nossa
igreja enviou um e-mail para
irmã Maria, em Moçambique,
perguntando se poderíamos
mandar algumas coisas es-
peciais para o Natal. Recebe-
mos a resposta positiva e
compartilhamos isto com os
membros da nossa igreja em
Londrina.

Os membros e participan-
tes da nossa igreja começa-
ram a trazer os objetos que
estavam em uma lista.  Irmã

Para aqueles que não sabem o
significado da palavra , ostentar
nada mais é do que manter as

aparências, ou seja viver um padrão de
vida que você não tem condições de man-
ter. O dicionário Aurélio define assim: “exi-
bir com ostentação, aparato, mostrar, re-
velar com legítimo orgulho, pompa, luxo,
vanglória, magnifi-cência”. Palavras estas
que jamais em tempo algum deveriam fa-
zer parte da vida dos crentes.

È muito comum vermos tal comporta-
mento na vida de pessoas que eram ricas
e perderam suas posses, elas não se
conformam em ter que deixar o padrão de
vida que possuíam de por isso contraem
dívidas impagáveis. Alguns chegam a pon-
to de tirarem a própria vida.

Infelizmente este mal tem atingindo a
vida de muitos irmãos que se deixam le-
var pelo consumismo desenfreado que
tem feito muitas vitimas no arraial do povo
de Deus. Enquanto crentes tem gastado
a sua vida em mostrar aos outros que es-
tão se “dando bem”, a exemplo do que
acontece na maldita teologia da “prospe-
ridade”, a palavra de Deus nos trás esta
exortação em  I Timóteo 6: 6-10: “Mas é
grande ganho a piedade com contenta-
mento. porque nada trouxemos para este
mundo, e manifesto é que nada podemos
levar dele. Tendo, porem, sustento, e com
que nos cobrirmos, estejamos com isso
contentes. Mas o que querem ser ricos
caem em tentação, e em laço, e em mui-
tas concupiscências loucas e nocivas que
submergem os homens na perdição e ru-
ína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de
toda espécie de males; e nesta cobiça al-

Aproveitando a cone-
xão do vôo de
Dallas para Miami,

após 25 dias de treinamento
no Instituto Haggai – Hawaii
parei para ponderar sobre
tudo que aprendi e vivi nesta
viagem. Foi uma convivência
com 58 pessoas, de 31 na-
ções, todos homens compro-
metidos com o evangelismo
mundial. Descobri que a obra
de missões está muito mais
avançada do que pensava.
Não imaginava o que Deus
está fazendo na Índia, onde
10% da população – a maior
do mundo – é evangélica
(mesmo que apenas 5%
confessos – Atos ). Que um
terço da população mundial é
cristã – ainda que 40% sejam
cristãos “nominais”. Dei gra-
ças a Deus por estes “nomi-
nais” pois, em alguns luga-
res, são a única representa-
ção do cristianismo, tornan-
do-se uma ferramenta impor-
tantíssima para o
evangelismo mundial.  Des-
frutei de momentos muito
edificantes com algumas
pessoas. Por exemplo: o ir-
mão Praveen (indiano) que
não conversa há 7 anos com
seus familiares, por ser rejei-
tado porque tornou-se cristão.
Stevenson (indiano) que é fi-
lho da primeira mulher con-
vertida da sua região. E, como
fruto do primeiro fruto, foi en-
viado ao seminário e tem fru-
tificado plantando já 31 igre-
jas no sul da Índia.  Deepak,
business man indiano, se-
dento por almas. Nestes dias
que ficamos em treinamento
ele ganhou pessoas para
Cristo nas ruas do Hawaii e
organizou um grupo de estu-
dos. Já havia colhido várias
decisões. Deixou o grupo con-
fiado a um pastor local. Ruben
(africano) é pastor de 20 igre-
jas no Quênia. Maonga treina
cerca de 300 líderes por ano
em Ruanda. Iohanes que, com
seu ministério em meio às tri-
bos africanas, vive milagres de
arrepiar ao confrontar constan-
temente feiticeiros com suas

de comprar um jogo de damas
feito de cartolina. O jogo tinha
sapos em todas as peçinhas.
Era um jogo simples, mas
comprado com amor.

Irmã Maria escreveu de
volta depois de receber as

dia e naquela primeira noite,
ele dormiu segurando aque-
le jogo em baixo do braço.
Aquele presente era uma
lembrança do Brasil que o
ajudou a fazer uma conexão
com o seu país durante
aquele primeiro Natal longe
do lar.

Todos nós precisamos de
encorajamento.  Nossos mis-
sionários precisam de nosso
encorajamento também. Que-
ro dar aqui algumas suges-
tões de como você pode en-
corajar seus missionários na
época de Natal que já se apro-
xima neste ano de 2008. Co-
mece a planejar agora para
não deixar tudo para a última
hora.

1 - Escreva cartas ou e-
mails.

2 - Ore por eles.
3 - Mande algumas lem-

brancinhas.
4 - Mande um cartão pos-

tal.
5 - Os missionários que

estão fora do Brasil gostari-
am de receber algo do Brasil,

Como Encorajar Seus Missionários na Época do Natal

guns se desviaram da fé, e se transpassa-
ram a si mesmos com muitas dores”.

Muitos tem pago um preço altíssimo,
perdendo tudo que conquistaram com mui-
to trabalho,  destruindo suas vidas secula-
res, famílias, e principalmente sua vida es-
piritual, tudo por conta da ostentação.

E só quem enfrenta o problema sabe
da dificuldade que é vence-lo, por isso o
exemplo bíblico que me vem a mente de
como vencer a ostenção é o do filho pródi-
go. Lucas 15:11- 19.  Vemos nele grandes
lições de como vencer este problema:

Ele reconheceu a sua situação: Lucas
6: 15 “E tornando em si disse; quantos jor-
naleiros de meu pai tem abundancia de
pão, e eu aqui pereço fome”.

Ele reconheceu a culpa do pecado:
Lucas 6:16: “Levantar-me-ei, e irei ter com
meu pai, e dirlhe-ei: Pai, pequei contra o
céu, e perante ti”;

Ele se humilhou: Lucas 6:17: “E, tornan-
do em si, disse: Quantos jornaleiros de meu
pai têm abundância de pão, e eu aqui pe-
reço de fome”!

A atitude do filho pródigo resultou em
restauração e alegria , lembre-se que Deus
Pai esta de abraços abertos esperando o
filho que se arrepende dos seus erros e
sempre esta pronto a restaurá-lo!!! Que
Deus o Abençoe.

Hudson Santos Batista é formado em
Teologia pela Escola Batista Teológica e

cursou Capelania Hospitalar, no
Semináro Batista Anna Wolerman e

UFMS. É graduando em Admistração e
Empresas. Contatos E-mail:

hsb11@msn.com

magias escravizadoras.
A igreja tem sido terrivel-

mente perseguida em certos
países. Na Arábia Saudita,
onde pessoas começam a
chegar as 08h, um a um, para
realizar um culto às 19h. En-
quanto adoram alguém fica
vigiando se a polícia vem vin-
do. A pena para cristãos se
reunindo neste país de maio-
ria esmagadora muçulmana
pode ser a morte. Para
Thomas, pastor local, morrer
por Cristo seria um privilégio.
O Pr. Timothy (Filipinas) en-
quanto prega uma moto o es-
pera para levá-lo a outras reu-
niões, ou para preservar o
pescoço. Michael, de Cama-
rões, perde a cabeça, literal-
mente, se for pego propagan-
do o cristianismo. Natt,
Tailândia, tem o ministério de
arrecadar dinheiro para sus-
tento de pastores, missioná-
rios e obreiros que militam
nas regiões miseráveis. É
matar um leão por dia, às ve-
zes dois! Enfim, como você já
percebeu, daria para fazer
uma edição especial do JA só
com relatos. Contudo, vejo
que fazer pontes é algo que o
mundo evangélico entendeu e
está praticando. As pessoas
estão fazendo de tudo para
conectar. Tem estratégia de
tudo que é tipo. Nem é o caso
tentar mencioná-las aqui. Vi
também que as estratégias
que Deus tem dado a eles lá
também tem dado cá, no Bra-
sil, e vice e versa. O compro-

misso com o último comando
de Cristo é a primeira preocu-
pação de muitíssimos,
incontáveis, por este mundo
à fora. Privilégio generalizado.
Vi que o amor pelas almas
ultrapassa as fronteiras. Vi
que quando o Espírito Santo
conecta estas pessoas todos
falam a mesma língua – ain-
da que os idiomas sejam in-
crivelmente diferentes. Fui tre-
mendamente edificado ao me
perceber um privilegiado por
militar em causa tão nobre –
missões é a missão de
Deus... Ele veio nos buscar
primeiro! Me senti muito pe-
queno. Muitas vezes envergo-
nhado.

São mil impressões, eu
sei. Mas, gostaria de manter a
conexão com seu coração por
alguns segundos mais. Que-
ria que você apenas perce-
besse que a grande comissão
continua firme, vibrante. Que o
exército é enorme e segue
marchando rumo ao Pai. As
portas do inferno não podem
prevalecer. Não prevalecerão
nunca! Deus está levantando
pessoas dos confins da terra
por causa disso. Multidões de
todas as raças, tribos e nações
têm vindo a Cristo das manei-
ras mais incríveis.

Sigamos em frente com
a visão de estabelecer pon-
tes para conectar o nosso
amado Brasil com a Maravi-
lhosa Luz que ilumina a todo
brasileiro. Jesus Cristo, o
justo.

Pontes Mundiais
Vencendo a
Ostentação!

Maria havia dito que sentia fal-
ta de feijão preto e mencionou
certo presente para seu filho
Natanael. Pr. Divino pediu in-
gredientes para fazer sorvete,
entre outras coisas difíceis de
serem encontradas em
Moçambique.

A igreja respondeu melhor
do que esperávamos e con-
seguimos mandar duas ou
três caixas para eles pelo cor-
reio.  Apesar do preço do en-
vio, sabíamos que aqueles
presentes chegando do Bra-
sil os encorajariam naquele
seu primeiro Natal no campo
missionário.

Depois de receber tudo,
empacotamos as caixas. Ao
colocar tudo nas caixas, so-
brou um pouco de espaço que
completamos com chocola-
tes Sonho de Valsa e algu-
mas revistas em quadrinhos
da turma da Mônica.  No últi-
mo minuto ainda deu tempo

caixas.  Ela escreveu que o
seu filho Natanael disse que
os biscoitos que a mãe es-
tava lhe dando eram tão
bons quanto os biscoitos no
Brasi l .   Maria disse que
Natanael gostou daquele
joguinho simples de damas
de sapos que ele brincou
com aquele jogo do Brasil
várias vezes durante aquele

especialmente aqueles que
estão passando seu primeiro
Natal longe de casa.

6 - Para os missionários
que estão no Brasil, mande
um cartão telefônico (com cre-
dito) para que eles possam
ligar para seus familiares du-
rante o Natal.

7 - Se eles trabalham per-
to da sua área, faça uma ces-
ta básica e leve-a pessoal-
mente para eles.

8 - Uma oferta especial na
época de Natal sempre é mui-
to  apreciada também.

9 - Nunca se esqueça dos
filhos dos missionários.

Os missionários aprecia-
rão qualquer coisa feita com
amor.  Use sua criatividade e
encoraje os seus missionári-
os neste Natal.

S. David Smith
Igreja Batista Vitória

Londrina PR
Missionário no Brasil com

Baptist Mid-Missions.
Missão Batista Brasileira
Fundamentalista (MBBF)

Pr. Paulo Santos – Atibaia SP
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