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Aqui na terra, as memórias
duram pouco. Novos acon-

tecimentos logo atropelam o que já
passou e, às vezes, até o que está
se passando. A memória do Pr Ger-
son Rocha será preservada por mui-
tos que com ele conviveram. Mesmo
que os acontecimentos sejam arqui-
vados nos anais da história, servi-
rão como incentivo a todos aqueles
que trilham o mesmo caminho que
trilhou o servo do Senhor, Gerson
Rocha.

A edição do Jornal de Apoio de
setembro passado já estava na grá-
fica quando recebi a notícia do fale-
cimento do Pr Gerson em Belo Hori-
zonte MG. Era manhã do dia 30 de
agosto. Antes que as impressoras
rodassem a edição 190 do jornal,
consegui colocar aquela breve nota:

No dia 27 de outubro, o Con-
selho de Pastores da AMI -

Associação Missionária Independen-
te, reunido em assembléia extraor-
dinária elegeu o seu novo presiden-
te, Pr Severino Monteiro, do Templo
Batista de Indianópolis em São Pau-
lo, capital.

De acordo com o Estatuto, a elei-
ção da Diretoria é realizada a cada
dois anos e, por essa razão, o Pr
Severino foi eleito para um mandato
tampão até julho de 2009 quando
deverá acontecer nova eleição. O

A ABCB – Associação Brasi
leira de Conselheiros Bíbli-

cos estará realizando no período
de 10 a 14 de agosto de 2009, a
Conferência de Treinamento em
Aconselhamento Bíblico em Con-

Nesta Edição
Você Vai Ler Sobre:

A Igreja Batista Fundamental em Cuiabá MT, liderada pelo Pr. Lorival
Pedroso da Silva e o modo como Deus tem abençoado aquele ministé-
rio salvando almas e ampliando a visão missionária do povo.

Vai conhecer um
breve resumo do mi-
nistério do Pr. Daniel
Severino de Barros
que deixou o ministé-
rio de pastor auxiliar na
Igreja Batista Adonai de
Osasco para assumir
o pastorado da Con-
gregação Batista em
Vila dos Remédios,
também em Osasco
SP. A foto mostra os
dois pastores e res-
pectivas esposas.

Vai ler sobre as senhoras das igrejas do Piauí e Bahia que realiza-
ram o seu XIX Encontro de Senhoras com a presença de 150 delas em
Buritirama BA igreja que está sob a liderança do missionário Eurípedes
dos Santos.

Você verá que a
Conferência anual
realizada pela edi-
tora Fiel cresce a
cada ano levando
bênçãos à quase
totalidade dos esta-
dos brasileiros.
Verá que a data
para 2009 já está
definida.

Vamos apresentar-lhe o cantor
Ozéias Silva que tem abençoado
muitas igrejas através de seus sete
CDs gravados com aqueles hinos
que você não encontra mais no
mercado, mas que sempre serão
uma benção para todos nós

Aconselhamento Bíblico
vênio com Faith Baptist Church. O
evento acontecerá no Hote l
Majestic em Águas de Lindóia SP,
nos dias 10 a 14 de agosto de
2009 e terá como preletores o Pr.
Steve Viars e a equipe da Faith

Baptist Church.
O objetivo é promover o treina-

mento em Aconselhamento Bíblico
em Módulo para pastores e mem-
bros das nossas igrejas. Leia mais
na página 3

motivo dessa
eleição foi a re-
núncia do então
presidente, Pr.
Antonio Majela
Pupin.

Na mesma
a s s e m b l é i a
aconteceu o
d e s l i g a m e n t o
de dois conse-
lheiros que to-
maram a deci-
são de sair: Pr
Antonio Majela
Pupin e Pr Edgar

dos MS, Milton Calazans, de São
Paulo SP, Mário José da Silva, de São
Paulo SP e João Camargo de Vas-
concelos Filho, de Barretos SP.

 A Diretoria até julho de 2009 fi-
cou assim constituída: Presidente,
Pr Severino Monteiro, Diretor Admi-
nistrativo, Pr Roberto C. Brito e Dire-
tor de Missões Pr Carlos A. Moraes.
O escritório da missão está de mu-
dança para Ribeirão Preto SP, e as
igrejas estarão sendo comunicadas
dos novos endereços e contas ban-
cárias neste mês de novembro.

A missão estará reunindo todos
os seus missionários no próximo
ano e diversas propostas serão tra-
tadas. Uma comissão foi designa-
da para estudar a viabilização do
Congresso para 2009 e o Diretor de
Missões apresentou sugestões com
relação aos trabalhos de divulgação
dos projetos. Tudo será levado adi-
ante assim que for definido o encon-
tro com os missionários.

Os novos endereços da AMI são
estes: Caixa Postal 309 - CEP
14.001-970 Ribeirão Preto SP, Fone/
fax (16) 3969-2758. E-mail:
missaoami@uol.com.br.

AMI Tem Novo Presidente

Em Memória do
Pr Gerson Rocha

“Faleceu o Pastor Gerson Rocha”.
Conforme prometi, publicaría-

mos um pouco mais sobre a vida e
o ministério desse servo de Deus.
Preferi que as pessoas que o conhe-
ceram melhor fizessem os textos.
Esperei um pouco mais e agora,
nesta edição, estamos publicando
dois relatos.

O primeiro deles, escrito pelo
seu colega de ministério e suces-

sor no pastorado da Pri-
meira Igreja Batista Bí-
blica em Vitória da Con-
quista BA, Pr José Infan-
te Jr: “Gerson Rocha,
Velho de Guerra”. O se-
gundo por uma ovelha
que muito o estimava, a
advogada Frances
Zeneide Costa Brito Ri-
beiro, da Igreja Batista
Metropolitana de Salva-
dor BA. Leia as duas
matérias nesta edição.

A foto maior, com Pr.
Gerson, a esposa
Eunice e os filhos, gen-
ros e noras mostra a úl-
tima homenagem públi-
ca que foi feita a ele.
Aconteceu na comemo-
ração dos seus 80 anos
na IBI em Batatais SP
sob a liderança do Pr.
Mauro Regis da Silva no

Rodrigues Donato. Também foram
admitidos tres novos pastores como
conselheiros: Renato Sá Barreto, de
Guarulhos SP, Manoel Aparecido de
Souza, de Londrina PR, e Jader Sa-
raiva Neto, de São Sebastião do Pa-
raíso MG. O Conselho da missão
tem ainda os seguintes pastores
conselheiros: Carlos A. Moraes, de
Orlândia SP, Roberto C. Brito, de Ri-
beirão Preto SP, Terril N. Rose, de
Poços de Caldas MG, Paulo
Castelan, de Franca SP, Amílcar
Bragança Vasconcelos, de Doura-

dia 24 de setembro de 2005. Seu
aniversário aconteceria no dia 27 de
setembro e a igreja lhe fez uma gran-
de surpresa: convidou, sem que ele
soubesse, os filhos para estarem
presente no culto comemorativo. In-
clusive o pregador foi o seu filho
Helcias Rocha de Belo Horizonte MG.
Na foto menor, Pr. Gerson e a espo-
sa Eunice, no mesmo dia da home-
nagem.
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 São Bernardo do Campo SP

 “PEPE”
“Gostei de ver aquela matéria sobre o PEPE – Missão Impossível III,

Impacto da Paz, na edição de outubro do JA. Foi bastante estimulante
ver que um grupo de jovens voluntários é capaz de espalhar grandes
bênçãos. Parabéns!” (W.M.S. - Salvador BA).

Feliz Natal
“Li no JA e passei a idéia para o pastor da minha igreja as suges-

tões apresentadas na matéria: ‘Como encorajar seus missionários na
época do Natal’. Creio que todas as nossas igrejas deveriam fazer
algo semelhante para que nossos missionários tivessem em Feliz
Natal” (R.R.S. – São Paulo SP).

Holocausto
“Acredito na veracidade do Holocausto de Hitler. Por essa razão,

parabenizo o JA pela matéria publicada na edição 191. Há muitos cren-
tes que não acreditam” (I.C.S.B. – Porto Alegre RS).

Culto Ecumênico
“Li a matéria assinada pelo advogado Antonio Carlos de Carvalho

(JA191) e concordo plenamente com a sua posição. Precisamos tomar
o máximo de cuidado para não darmos a entender que todas as igrejas
são iguais. Há diferenças que nos impedem de praticar o ecumenismo”
(O.W.S. – Mossoró RN).

Nota da Redação
Aos nossos leitores: Todas as cartas que nos são enviadas, tanto

pelo correio como por e-mail são lidas e apreciadas. O que fazemos é
publicar algumas, mas não há como publicar todas e nem o teor total.
É um prazer e um estímulo cada carta que recebemos” (O Editor).

“Todo homem deve ter um cemitério do tamanho justo onde possa
enterrar as falhas de seus amigos” (Henry W Beecher).

“Deus nunca perdoa o pecado sem, ao mesmo tempo, mudar a
natureza do pecador” (Iain H. Murray).

“Os dias prósperos não vêm por acaso, nascem de muita fadiga e
muita persistência” (Henry Ford).

Uma das marcas que distin-
gue o bat ista fundame-

ntalista dos demais grupos evan-
gélicos é a doutrina da separação.
Todo verdadeiro fundamentalista é
vacinado contra o ecumenismo his-
tórico e dele se separa totalmente.

Há 34 anos, em 1974, Bi l ly
Graham esteve no Brasil pela pri-
meira vez em uma de suas cruza-
das. Cerca de duzentas mil pes-
soas  o  ouv i ram ao  v ivo  no
Maracanã, e milhares de outras
puderam ouvir a sua mensagem
gravada em disco de vinil.

Nes te  mês de  novembro ,
quando esta edição do Jornal de
Apoio est iver em suas mãos o
projeto Minha  Esperança Brasil
estará no ar. Mais de cinqüenta
mi l  congregações evangél icas
brasileiras se registraram no pro-
jeto para conduzir pessoas a ou-
vir Billy Graham através da Rede
Bandeirantes de Televisão nos
dias 6 a 8.

A parceria entre essas igrejas
bras i le i ras  e  a  Assoc iação
Evangelística Billy Graham conta
com mais de mil coordenadores
em todas as regiões do Brasil. O
lançamento da campanha a nível
mundial aconteceu em 2002 e já
alcançou mais de 40 países. Aqui
no Brasil o coordenador nacional
é o Pr. Geremias do Couto.

1) Serviço 102: - Quando você
precisar do serviço 102, que cus-
ta R$ 2,05. Lembre-se que agora
existe o concorrente que cobra
apenas R$ 0,29 por informação:
FONE: 0300-789-5900. Você sa-
bia disso?

2) Economize nos Correios: -
Você tem por hábito utilizar os Cor-
reios, para enviar correspondên-
cia? Se enviar carta de pessoa fí-
sica para pessoa física, num en-
velope leve, ou seja, que contenha
 duas folhas mais ou menos, para
qualquer parte do território brasi-
leiro, e bem abaixo do local onde
coloca o CEP escrever a frase ‘Car-

Dias 01, 04, 08 e 11 de dezem-
bro das 19h30 às 21h30, na Igre-
ja Batista Esperança em São
Paulo, capital, será ministrado o
Curso Bíblico sob a coordenação
de Carlos Augusto Dias. O curso
dará oportunidade para os alunos

DIREITOS DO CONSUMIDOR BRASILEIRO
ta Social’, você pagará somente
R$0,01 (Um centavo) por ela. Isso
está nas Normas afixadas nas
agências dos correios, mas é cla-
ro que não está escrito em letras
graúdas e nem facilmente visível.
O preço que se paga pela mesma
carta, caso não se escreva ‘Carta
Social’, conforme explicado acima
custará em torno de R$0,27 (o gra-
ma).  

3) Telefone Fixo para Celular:
- Se você ligar de um telefone fixo
da sua casa para um telefone ce-
lular, será  cobrada sempre uma
taxa a mais do que uma ligação
normal, ou seja, de celular para

celular. Mas se acrescentar um
número a mais, durante a disca-
gem, lhe será cobrada apenas a
tarifa local normal. Resumindo:
Ao ligar para um celular sempre
repita o ultimo dígito do núme-
ro.

EXEMPLO: 9XXX - 2522 + 2
ATENÇÃO: Observe que o nú-

mero a ser acrescido deverá ser
sempre o último número do tele-
fone celular discado!

4) Lista Telefônica - Informa-
ções: - Para informações da lista
telefônica, use o nº. 102030 que
é gratuito, enquanto que o 102 e
144 são pagos e caros.

CURSO BÍBLICO
conhecerem alguns estilos literá-
rios da Bíblia, as narrativas do AT,
poesia hebraica e evangelhos com
suas características principais.
Dará uma idéia exegét ica e
homilética com dicas para os es-
tudos literários de cada texto. As

vagas são limitadas. Entre em
contato pelos telefones: (11)
3996-3701 e 9101-9400 com
Carlos Augusto. A Igreja Batista
Esperança localiza-se no metrô
Santa Cruz, Vila Mariana, Rua
Loefgreen, 1279, São Paulo SP.

“Um homem cheio de si jamais poderá pregar verdadeiramente o
Cristo que se esvaziou de si mesmo” (J. Sidlow Baxter).

“Se os homens se recusam a aprender por preceitos, precisam ser
ensinados pela punição” (Thomas V. Moore).

“A sublimidade da sabedoria está em fazer, enquanto se está vivo, as
coisas que serão desejadas quando se estiver morrendo” (Jeremy Taylor).

Desde muito cedo, ficou cla-
ro  que  B i l l y  Graham era
ecumênico. Os apologistas que
acompanham sua carreira con-
testam muitas de suas doutrinas
e prát icas,  pr inc ipa lmente as
suas parcerias com o catolicis-
mo e a maçonaria. Foi em Los
Angeles, Califórnia, nos EUA que
Graham começou suas cruzadas
reunindo multidões. Logo na pri-
meira, seu público foi de trezen-
tos e cinqüenta mil pessoas. Ofi-
cialmente divulga-se que ele já
tenha falado, ao vivo, para mais
de 210 milhões de pessoas.

Quando me propus a escre-
ver este pequeno texto, havia co-
mentado com alguns pastores
sobre o assunto. Um deles me
perguntou: “Você não acha me-
lhor deixar Billy Graham de lado
e tratar de outros temas mais
edificantes? Afinal, entre os gran-
des evangelistas, ele tem sido
um dos que tem demonstrado
maior transparência na área fi-
nanceira, além de registrar tre-
mendos resultados na evange-
lização!”.

É exatamente aqui que resi-
de o maior perigo com relação
ao ecumenismo. A sutileza inco-
lor  que para l isa os possíve is
opositores. Deixar de lado no
sentido de não nos envolvermos,

é óbvio. Ficar calado seria cum-
plicidade. Esse pragmatismo que
olha apenas para os bons resul-
tados é de al ta per iculosidade
para a fé cristã. Gamaliel não es-
tava certo quando sugeriu que o
que não é aprovado por Deus não
prospera (At. 5:38-39).

Como crente bat is ta funda-
mentalista eu não me associo a
nenhum esforço evangelístico que
tenha caráter ecumênico. Como
militante da fé uma vez entregue
aos santos, procuro expor as in-
conveniências de ta is  envolv i -
mentos,  po is  e les são usados
para  en f raquecer  o  ímpeto
evangel ís t ico.  Se  todos  es tão
certos, inclusive católico, budis-
t a ,  m u ç u l m a n o  e  p a g ã o
animista, como alega o grupo de
Billy Grahan, para que devo, en-
tão,  pregar o Evangelho? E, se
tiver que pregar o que devo pre-
gar?

Billy Graham e seus associa-
dos declaram abertamente sua
pos i ção  favo ráve l  ao  ecume-
nismo.

Suas práticas são comprova-
damente ecumênicas e as decla-
rações por eles publ icadas ex-
põem crenças não bíblicas. Isso
é mais do que suficiente para que
não  nos  envo l vamos  com os
seus projetos!

Evangelização Ecumênica
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COMPROMISSO
Este períodico é BATISTA

em governo e doutrina;
é INDEPENDENTE

em operação;
é FUNDAMENTALISTA

em posição e
SEPARADO

por convicção.

Como é Bom Ser Crente!
O mundo atravessa uma das piores crises econômicas de sua histó-

ria. Países capitalistas, como os Estados Unidos, tiveram que es-
tatizar várias instituições financeiras. Na prática, isto significa maior contro-
le do governo sobre a vida particular das pessoas. O governo norte-ameri-
cano prometeu que esta medida é provisória e que em um prazo de cinco
anos, os bancos voltarão às mãos de particulares.

Aqui no Brasil, apesar de que os bancos parecem estar em boas condi-
ções, o governo aproveitou a oportunidade para estatizar alguns deles tam-
bém através do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, mas sem
nenhuma promessa de privatizá-los novamente. A estatização do mercado
financeiro está ocorrendo no mundo inteiro em nome da segurança econô-
mica e a população aplaude tais medidas como ovelhas inocentes levadas
ao matadouro.

Como é bom ser crente nessas horas de crise mundial, pois a Bíblia, a
Palavra de Deus, não nos deixa órfãos. Sabemos exatamente o que está
acontecendo: o mundo está sendo preparado para o governo do anticristo e
o arrebatamento da Igreja está às portas.

Nos últimos anos, vimos com os nossos próprios olhos a aproximação
da China com a Rússia e o apoio bélico que a Rússia está prestando ao Irã.
Ezequiel 38 profetiza que uma grande nação do norte irá atacar Israel com
o apoio de seus aliados. Agora, os governos do mundo serão os donos de
bancos e outras instituições que controlam a vida financeira da população.

Baraque Obama, virtual presidente dos Estados Unidos de acordo com
as pesquisas de opinião (Quando você estiver lendo este artigo a eleição já
terá acontecido nos EUA), defende uma maior participação do governo na
vida particular das pessoas. Somente através da socialização econômica,
o anticristo terá condições de controlar a vida dos habitantes da terra. Veja o
que diz Apocalipse 13:17: “Para que ninguém possa comprar ou vender,
senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu
nome”.

Infelizmente, apesar de todo tumulto mundial pelo qual estamos pas-
sando, há crentes que ainda não se aprontaram para a reunião com o
Senhor Jesus Cristo. Estão vivendo em prol dos valores materiais e físicos,
abandonando as questões mais importantes que são espirituais. João dis-
se: “E agora, filhinhos, permanecei nele; para que, quando ele se manifes-
tar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos [envergonhados] por
ele na sua vinda” (I João 2:28). Se Jesus voltasse hoje, você seria abenço-
ado ou envergonhado? Como é bom ser crente!
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Nos dias 3 de abril a 13 de outubro, a ABCB – Associação Brasileira de Conselhei-
ros Cristãos realizou um curso no TBI – Templo Batista de Indianópolis em São

Paulo, capital. A aula inaugural foi ministrada pelo Presidente da ABCB, Pr. Flávio Ezaledo
e o curso foi desenvolvido pelo casal, Humberto Alcântara de Oliveira e sua esposa, Anna
Maria de Oliveira. (Na foto com uma das alunas, Nancy, colunista deste jornal). Doze
pessoas participaram do curso e seis receberam o certificado de conclusão por terem
cumprido todas as exigências.

No livro de 2 Crônicas
14:2 a Palavra de

Deus diz que Asa iniciou sua
vida pública como rei fazen-
do o que era reto perante o
Senhor. Ele aboliu os altares
dos deuses estranhos do
meio do povo e os cultos nos
altos. Quebrou as colunas e
cortou os postes ídolos. Or-
denou a Judá que buscasse
o Senhor e que observassem
a lei e o mandamento. Plan-
tou obediência e colheu
bênçãos... “... e não houve
guerra contra ele naqueles
anos; porquanto o Senhor lhe
dera repouso” (2 Crônicas
14:6).

Enfrentou o exérci to
Etíope de um milhão de ho-
mens com 300 mil homens
e uma oração fervorosa (2
Crônicas 14:11) e o Senhor
lhe deu a vitória de forma
milagrosa...

Ao voltar da batalha, Asa
recebeu uma palavra de ad-
vertência que poderia ser
traduzida em: “Asa, a tua vi-
tória veio do Senhor. Enquan-
to estiveres com Ele, Ele es-

A  igreja de nossos
dias tem se depara-

do com graves problemas,
tais como: depressão, dro-
gas, homossexualismo, pro-
blemas conjugais,  medo,
ansiedade, entre outros. Na
maioria das vezes os pasto-
res não estão prontos para
lidarem com estes proble-
mas. Muitos destes também
são entendidos como pro-
blemas mentais, problemas
profundos, o que leva muitos
lideres das nossas igrejas a

Há duas semanas entrei na padaria e encontrei um
velho amigo do meu tempo de infância. Ao cumpri-

mentar-me ele comentou: “Puxa, você não muda, o tempo
não passa pra você, qual é o segredo”? Eu agradeci o
elogio (claro que toda embevecida) e  imediatamente res-
pondi: “È Cristo no meu coração que faz a diferença em
mim”.

E qual não foi a minha surpresa quando ouvi a dona da
padaria que nos atendia dizer: “Ah, então o seu Cristo é
diferente do meu.” Eu me virei pra dizer algo, mas ela já
tinha se afastado para atender outro cliente. Passei pelo
caixa, paguei, me despedi do velho amigo e saí pensando
numa forma de ao retornar àquela padaria usar aquela
frase para explicar a ela a verdade a respeito da salvação
em Cristo e a diferença entre o “cristo” carregado no pes-
coço ou pendurado na parede da sala e o Cristo que vive
em nossos corações, que é o Mediador entre Deus e os
homens. Não esse “cristo” obra de mãos de homens, que
tem boca, mas não fala, olhos tem, mas não vê, como diz
o salmista no  Salmo 115 a respeito dos ídolos dos ho-
mens, mas o Cristo real , verdadeiro, ressurreto que vive à
direita do Pai e intercede por nós.

Enganam-se aqueles que pensam que a vida só tem
sentido se puderem trocar de carro a cada ano, se as rou-
pas no armário tiverem etiqueta de griffe e estiverem  na
moda ou se puderem viajar todas as férias. A vida feliz com
Cristo é muito mais profunda e independe das circunstân-
cias.

A sedução de uma vida fácil e sem preocupações é um
engano. O dia a dia é sempre um novo desafio de viver
bem na família, no trabalho, na igreja. É preciso resgatar a
prática de conduzir nossa vida, através das limitações e
dificuldades, com amor e paciência, buscando a maturi-
dade em Cristo. Só assim seremos capazes de caminhar
num mundo hostil, em meio ao caos,  com discernimento
para entender que a solução para a dor  é  a percepção de
Deus e de sua ação em nossas vidas. Que o Senhor nos
mantenha brilhando neste mundo hostil, manifestando
claramente quem somos, a quem servimos e quem faz a
diferença em nós.

A propósito, o Senhor despertou no meu coração o de-
sejo de semear  a Palavra de Deus para  a dona da pada-
ria. Embora ela se mostre esquiva, os folhetos entregues
têm sido acompanhados de oração para que o Espírito
Santo possa trabalhar naquele coração e o incentivo à lei-
tura da Bíblia traga a convicção de pecado, o arrependi-
mento e o encontro com Cristo, Nosso Salvador.

E pra você, Cristo é real?

Aconselhamento

Deuses Sem Poder
“... e dentro dele não há espírito algum”

(Habacuque  2:19).

tará contigo, porém, se o dei-
xares. Ele te deixará”.  Rece-
beu também uma palavra de
ânimo (2 Crônicas 15:7) que
serviu para reavivar sua co-
ragem para continuar sua
obra como líder de Judá,
mesmo quando teve que
confrontar sua própria mãe
destituindo-a do posto de
rainha-mãe por causa de
seus pecados... Mas parece
que como todo homem mor-
tal, com o passar do tempo
Asa perdeu a visão de quem
era Deus. Do Deus Todo Po-
deroso que lhe dera tantas
vitór ias e decidiu conf iar
mais no homem que no Se-
nhor...

Asa temeu o rei Baasa,
rei de Israel, e ao invés de
buscar refugio no Senhor
como fizera com o rei da
Etiópia preferiu fazer aliança
com o rei da Síria. Ele con-
seguiu parceria com o rei da
Síria, mas perdeu a parceria
com Deus... Quando foi con-
frontado por Hanani por ter
confiado no rei da Síria e não
em Deus. Ao invés de cair em

si e reconhecer seu erro, tor-
nou-se orgulhoso e altivo,
mandando prender Hanani e
passou a governar com dura
cerviz.

Asa adoeceu e a Bíblia
diz que a sua enfermidade
era grave. Mais uma vez Asa
abriu mão de buscar socor-
ro no Senhor e confiou única
e exclusivamente na medici-
na. Asa morreu...

Hoje,  quando a lguém
fala sobre o rei Asa, o que
nos vem à memória de ime-
diato é que ele morreu do-
ente dos pés. Seus primei-
ros atos, como andou com

o Senhor, como fez o que era
bom e reto perante Deus,
como governou no in ic io
com inteireza de coração
perante Deus passa des-
percebido...

A lição que tiramos com
a história de vida do rei Asa
é que conta mais como ter-
minamos nossas vidas do
que como a começamos. Por
isso, Deus sempre nos ofe-
rece oportunidade de reco-
meçar, de mudar. Por isso a
conversão exerce papel tão
importante em nossas vidas,
nos transformando em no-
vas criaturas “Pelo que, se
alguém está em Cristo, nova
criatura é; as coisas velhas
já passaram; eis que tudo se
fez novo” – II Coríntios 5:17.
Como queremos ser lembra-
dos? Como queremos termi-
nar nossa caminha terrena?
Como servos fieis e íntegros
ou como loucos e insensa-
tos que deixamos de andar
e temer o Senhor?...

Não desistamos de an-
dar e servir ao Senhor com
inteireza de coração!

Genaina Reder

Importa Mais Como Terminamos
do Que Como Começamos

HUMILDADE
C J MAHANEY
EDITORA FIEL

www.editorafile.com.br
(12) 3936-2529

Deus afirma claramente que olha para os
humildes. Ele também deixa claro que se
opõe aos orgulhosos. A humildade e orgulho
são características que não podem coexistir.
Onde uma é encorajada, a outra é derrotada.

A VIRGEM MARIA
DR. ANÍBAL PEREIRA REIS

EDIÇÕES CRISTÃS
edicoescritas@uol.com.br

(14) 3322-3930
A bem-aventurada Maria passou a ser idola-
trada pelo pseudo-cristianismo a ponto de
assumir o status de “deusa”. Mais que sim-
ples santa, a mãe de Deus. Este livro coloca
a Virgem Maria no devido lugar.

QUEM É DEUS?
DIVERSOS AUTORES

Editora Cristã Evangélica
www.editoracristaevangelica.com.br

Fone/Fax (12) 3202-1700
Excelente material ricamente ilustrado a co-
res para classes de juniores nas na EBD.
Peça o catálogo completo da editora.

Aconselhamento Bíblico
encaminhar os seus mem-
bros para os chamados “es-
pecial istas” não cristãos.
Mesmo os “especial istas”
cristãos não estão utilizando
a única autoridade para lidar
com os problemas do ser
humano.

A visão que o mundo tem
do homem é bem diferente
do diagnóstico preciso que
Deus faz, e por isso exige
um tratamento que esteja
debaixo da autoridade divi-
na e não se baseia nas filo-

sofias humanistas do mun-
do.

A conferência da ABCB
tem o propósito de oferecer
um treinamento adequado
através de materiais prepa-
rados especialmente para
aqueles que pretendem tra-
balhar com as ferramentas
certas no discipulado e
aconselhamento que visa o
fortalecimento na fé.  O
módulo oferecido durante a
conferência é um discipu-
lado em profundidade para

aqueles que procuram solu-
ções para os seus proble-
mas, levando-os a se confor-
marem com a imagem de
Nosso Senhor Jesus Cristo
(Romanos 8:28-29).

Para maiores informa-
ções sobre custo e inscri-
ções, entre em contato com
a ABCB: www.abcb.org.br,
Fone/Fax (11) 3331-5463 e
3223-4928. Pelo correio, Ave-
nida Ipiranga, 877 3° Andar –
República - CEP 01.039-000
São Paulo SP.

A ESSÊNCIA DA EVANGELIZAÇÃO
JERRAM BARRS

Editora Cultura Cristã
www.cep.org.br
(11) 3207-7099

Todos os cristãos são chamados ou
comissionados para a evangelização.
Este livro nos reconduz ao estilo de
evangelização do NT.

BOA SEMENTE
DEVOCIONAL/2009

DEPÓSITO DE
LITERATURA CRISTÃ

www.literaturacrista.com.br
Fax (11) 4057-2054

Boa Semente será seu compa-
nheiro de primeiro de janeiro a 31
de dezembro de 2009. Será o café
espiritual da manhã ou o chá an-
tes de dormir. E tem mais. Este
ano você pode optar entre o for-
mato tradicional de 8,5 x 12 cm ou
Letra Grande de 12,5 x 18 cm.
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Uniram-se em matrimonio, no dia 18 de outubro, na Igreja Batista Bíblica em Barretos,
Wilson Martins Tristão e Angélica Cristina dos Santos. A cerimônia civil foi realizada

pelo Pr João Camargo de Vasconcelos Filho e na igreja pelo Pr Lanny Gene Wood. Em
seguida, o casal viveu a lua-de-mel em Águas de Lindóia SP, durante o Congresso Profético
da Chamada da Meia Noite nos dias 22 a 25 de outubro. Na foto, o casal ladeado pelo Pr
Lanny e sua esposa Judith.

O único sobrevivente de um naufrágio conseguiu che-
gar a uma pequena ilha deserta. Ele orou fervorosa-

mente para Deus o salvar. Diariamente ele olhou atenta-
mente o horizonte à espera de ajuda, mas parecia que não
havia esperança. Exausto com o passar do tempo, ele con-
seguiu construir uma pequena cabana de madeira para se
proteger e guardar os poucos pertences que lhe restavam.
Entretanto, um dia, depois de sair buscando algo para co-
mer, ele chegou em casa para achar a pequena cabana
dele em chamas, a fumaça subindo para o céu. O pior tinha
acontecido; tudo estava perdido. Ele ficou atordoado com
aflição e raiva. “Deus, como pôde você fazer isso comigo!”
ele gritou. Porém, cedo no próximo dia, ele foi despertado
pelo som de um navio que estava chegando à ilha.

O navio havia chegado para salvá-lo. “Como vocês sabi-
am que eu estava aqui?” ele perguntou. “Nós vimos o sinal
da fumaça”, eles responderam.

É fácil ficar desanimado quando coisas más acontecem.
Mas não deveríamos perder a esperança, porque Deus está
trabalhando em nossas vidas, até mesmo no meio de dor e
sofrimento. Lembre-se, da próxima vez em que sua cabana
estiver em chamas, aquilo pode fazer um sinal de fumaça,
que se chama “graça de Deus”.

Quem é que cuida de você? Quem é que cuida de suas
aflições? Como você lida com seus medos? O SALMO 46
trata de alguns medos comuns que enfrentamos neste
mundo: medo de grandes catástrofes; medo de grandes
períodos de escassez material; medo de grandes guerras;
medo da ação do mal contra nossas vidas.

O salmo nos ensina que: O REFÚGIO EM DEUS SARA
TODOS NOSSOS MEDOS. Você pode buscar proteção em
muitos lugares diferentes, mas só encontrará refúgio verda-
deiro em Deus. Há 3 predicados de Deus que garantem
nosso livramento diante dos medos

Primeiro, DEUS É A PROTEÇÃO CONTRA NOSSAS AD-
VERSIDADES (V.1-3). Retrata o poder de Deus sobre a natu-
reza. Começa com a afirmação: Deus é! Ele é refúgio; é
fortaleza; é socorro presente. Lembra que Ele age diante de
qualquer tipo de adversidade, tribulação ou catástrofe.

Até pouco tempo o ser humano não dava tanta atenção à
possibilidade de uma catástrofe de alcance mundial. No en-
tanto, nas últimas décadas, os acontecimentos no mundo,
têm feito com que cresça o medo de tais eventos. O versículo
2 afirma que temos um Deus imutável em sua proteção.

Segundo, DEUS É A PROVISÃO CONTRA A ESCASSEZ
(V.4-7). Retrata o poder de Deus sobre os ataques à sua
cidade. O verso 4 diz:  “Há um rio cujos canais alegram a
cidade de Deus “. Jerusalém não tem rio. Nesta passagem,
rio,  serve de metáfora do derramamento contínuo das bên-
çãos do Senhor, sustentando seu povo, e trazendo refrigério
para suas almas. A presença de Deus garante provisão pro-
tetora; garante vitória; Deus age contra os inimigos de seu
povo; Deus é presente e oferece sua segurança.

Ansiedade e preocupação são parentas do medo. Numa
situação de guerra, de conflitos, de aflições, o receio da es-
cassez é muito grande. Estar no meio de uma situação difí-
cil e não ter os recursos necessários para solucioná-la é
muito complexo. Por isso, o salmista chama nossa atenção
para Deus, e não para a escassez. O socorro divino faz raiar
a aurora do livramento e dissipa a noite do perigo. Com
Deus, as águas já não são mares ameaçadores: são um rio
que dá vida.

Terceiro, DEUS É A PAZ CONTRA AS INQUIETAÇÕES (V.8-
11). Retrata o poder de Deus sobre as guerras. O povo ame-
drontado é convidado a se refugiar em Deus; a olhar para os
feitos do Senhor; a se aquietar e confiar em Deus; porque O
Senhor é o refúgio que seu povo precisa. Esta é uma visão
de coisas que virão no fim, embora as vitórias do presente
sejam um antegozo delas.

As guerras no mundo e as guerras em nosso interior
geram muita agitação, muitas turbulências. O verso 10 or-
dena que nos “aquietemos”, paremos para Deus agir. Deus
é exaltado quando age. Se nós não paramos, também não
deixamos Deus agir. E no final ainda poderemos achar que
resolvemos sozinhos nossos medos e aflições. A melhor
maneira de confiar na providencia de Deus diante dos me-
dos que nos afligem está numa obediência incondicional
às ordens: Parem – de lutar e saibam – que “Eu Sou Deus”.

Talvez você seja um sobrevivente de uma grande catás-
trofe e está aguardando ajuda. Saiba que Deus é o auxílio
que você busca. Confie nEle, e deixe Ele agir.

ILMC - O CURSO SUPERIOR DA APEC
Em 2009, de 10 de janeiro a 04 de abril, será realizado o

ILMC - Instituto de Liderança para o Ministério com Crianças, o
curso superior da APEC que prepara obreiros de tempo inte-
gral para o ministério entre as crianças, e com a APEC. O ILMC
é ministrado em Mairiporã-SP, no CENA - Centro de Educação
Nacional da APEC e oferece: a) 40 matérias com treinamento
prático; b) Professores bem equipados; c) Hospedagem com
carinho e alimentação nutritiva e balanceada; d) Uma semana
de estágio; e muito mais.  Solicite informações:
educacao@apec.com.br. Para o próximo ano, dê um presen-
te significativo e seja lembrado o ano inteiro: Dê uma assina-
tura da Revista “O Evangelista de Crianças”! O Evangelista de
Crianças é uma publicação trimestral da APEC, destinada à
professores de crianças, pais, pastores e líderes cristãos, vi-
sando capacitá-los para o evangelismo e discipulado de cri-
anças, além de divulgar os ministérios e realizações da APEC.
Solicite informações: evangelista@apec.com.br .

NOVO GAMA, 24 ANOS

MUDANÇA MINISTERIAL
No dia 28 de se-

tembro, o Pr Daniel
Severino de Barros
deixou o ministério de
pastor auxiliar na Igre-
ja Batista Adonai de
Osasco, que é
pastoreada pelo Pr
Fernando F. Sousa, e
assumiu no dia pri-
meiro de outubro, a li-
derança da Congrega-
ção Batista em Vila
dos Remédios, também em Osasco SP. Esta congregação
está ligada à Igreja Batista Regular em Vila Lageado, sob a
liderança do Pr Rubens Marcio Moura. O Pr. Daniel esteve en-
volvido com a vida da Igreja Batista Adonai desde 1994, quan-
do o seu pai pastoreou a então congregação por 3 anos. Após
a saída de seu pai, Pr. Antonio Severino, que assumiu um
ministério em Piracicaba SP, o seminarista Daniel trabalhou
com outros irmãos na liderança da Igreja Batista Adonai. Em
1997, auxiliou o Pr Alceu Olimpio Ferreira com o ministério de
jovens na Igreja Batista em Vila Brasilina. Depois do seu ca-
samento, em 1998, voltou para Adonai onde serviu até agora.
Sua ordenação aconteceu em 2005. Pr Daniel é casado com
Sane e tem dois filhos, Gustavo e Gabriel. Na foto, Pr Daniel e
a esposa.

PRIMEIRO ANO

O Refúgio Em Deus Sara
Todos os Nossos Medos.

Casamento em Barretos

No dia 12 de outubro o Pr Geovan Bezerra dos Santos,
missionário em Novo Gama GO, realizou mais um batismo.
Desceram às águas sete novos irmãos: Maurílio, Káthia,
Agenor, Diogo, Lucas, Alessandro e Joana D’Arck (Foto). Em
setembro, nos dias 27 e 28 a igreja comemorou 24 anos e
convidou o missionário David Rohr, de Belo Horizonte, para
ser o preletor. O maior desafio no momento é terminar a cons-
trução da casa pastoral da Congregação em Lunabel.

CRUZEIRO DO SUL
O missionário Aníbal Xavier, que trabalha na região de Cru-

zeiro do Sul – AC participou do CONPLEI no mês de setembro.
No dia 11 de outubro, Pr Aníbal teve a oportunidade de pregar
na comunidade indígena Puyanawa, onde houve uma come-
moração com a presença de 15 grupos étnicos. A comunidade
fica a 55 km de Cruzeiro do Sul. O novo barco está praticamen-
te pronto para navegar, facilitando a locomoção.

80 CRIANÇAS

A Igreja Batista Fundamental em Cuiabá – MT sob a lide-
rança do Pr Lorival Pedroso da Silva continua crescendo. No
dia das crianças, em outubro, foi realizado um evento especial
com a presença de 80 crianças de diversas idades. A progra-
mação teve apresentação musical, fantoches, história bíblica
e um lanche no final. A grande benção foi que 31 crianças
professaram fé em Jesus Cristo, confessando seus pecados
publicamente. Ainda no mês de outubro, a igreja realizou con-
ferências missionárias com a presença do Pr Almir Nunes, de
Batatais SP. A igreja apóia 11 projetos missionários.

V SEMANA MISSIONÁRIA
No período de 6 a 10 de outubro o Instituto Batista

Missionário, da Primeira Igreja Batista Bíblica em Cidade
Ademar, São Paulo, capital, sob a liderança do Pr. Josué
Pereira Félix realizou a V Semana Missionária do IBM sob
o tema: “Missões, Essência da Igreja que Ama”. O preletor
foi o Pr Robson Marcelo da Silva, missionário da AMI em
Goiânia GO.

A Igreja Batista Fundamentalista de Rio Branco AC, que é
trabalho do missionário Pr Ruy Lopes Messias, comemorou o
seu primeiro aniversario no dia 21 de setembro último. O pre-
gador foi o missionário Aníbal de Oliveira Xavier, de Cruzeiro do
Sul AC. O Pr Ruy está preparando doze novos irmãos para o
batismo e em breve a nova igreja deverá ser organizada juridi-
camente pois está em construção.

REUNIÃO DE PASTORES
No dia 8 de novembro acontece o Encontro de Pastores da

Região Nordeste do Estado de São Paulo. A igreja hospedeira
é a Batista Boas Novas de Sales Oliveira liderada pelo Pr.
Márcio B.S. Trindade. Os pregadores são os pastores, Sidnei
Santos Lima da Igreja Batista Boa Vista em Orlândia-SP e
Cleyton Maciel da Igreja Batista de Guaíra-SP.

ENCONTRO DE SENHORAS

No dia 25 de outubro último aconteceu em Buritirama BA o
XIX Encontro de Senhoras da Região reunindo irmãs das igre-
jas de Avelino Lopes, Junco, Curimatá, Júlio Borges do Piauí,
Brejo da Serra, Nova Holanda, Mansidão. A anfitriã foi a Primei-
ra Igreja Batista Bíblica de Buritirama liderada pelo Pr Eurípides
Santos. O encontro teve a liderança da missionária Lusilene
Santos, esposa do Pr Eurípides e da vice-presidente das se-
nhoras, irmã Maria José. A preletora foi a irmã Wanderléia, da
IBB do Brejo da Serra e o pregador do culto da noite, o Pr
Antonio Francisco da IBB de Junco e nova Holanda. Houve o
apoio importante das missionárias Rebecca Terrel, Nilce Má-
ximo e Eva Marques. O evento contou com a presença de 150
senhoras (foto). O próximo encontro acontecerá em Mansidão.

Pr. Daniel e a esposa Sane
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POVO TAPEBA
A missionária Silvia Chris Moreira

de Messias (Foto), da IBI de Ribei-
rão Preto-SP liderada pelo Pr. Milton
J. Nunes está fazendo parte da equi-
pe de missionários da MNTB que tra-
balha na evangelização do povo
Tapeba desde julho de 2005. O tra-
balho da equipe formada por: Deyse
Bernardo, Jussara Peres, Zi lma
Gaspar, Luis Carlos, Maria do Carmo
e a própria Chris Messias inclui as
áreas educacional, enfermagem ar-
tesanato, estudos da cultura e da lín-
gua e a implantação da igreja que é

o principal objetivo. Para contatos: Rua Coronel Pinho, 150-
Capuan - CEP-61.615.-220 - Caucaia-CE.

CANTATA

títulos ou fazer uma assinatura de “O Amigão do Pastor”,
entre em contato pelo e-mai l :  edi toramaranata
@stratus.com.br, telefone (35) 3832-2704, FAX (35)3832-2455
ou pela Caixa Postal 74 – CEP 37270-000 Campo Belo MG.

FAMÍLIA MORAES

Fazer parte de uma igreja local, como membro ati-
vo, militante, engajado envolve grande responsa-

bilidade. É importante conscientizar o cristão acerca da
grandeza, da dignidade e da vocação que temos: repre-
sentar o povo de Deus, numa sociedade perversa e cor-
rupta. O autor do livro Uma Igreja Com Propósito disse:
Ser membro de uma igreja não se refere a uma fria entra-
da para uma instituição, mas, sim, tornar-se um membro
vital do corpo de Cristo.

O grande pregador Spurgeon também afirmou que
ganhar prosélitos é coisa de fariseu e a liderança deve
cuidar para receber membros verdadeiramente transfor-
mados pelo Evangelho. Quem se filia a uma  comunida-
de evangélica possui compromissos -  são quatro pala-
vras começadas com a letra T:

TESTEMUNHO
Ser-me-eis testemunhas - Disse Jesus para seus dis-

cípulos,  identificados com Ele. Nós o representamos
onde formos, onde estivermos. É algo inseparável de nós,
assim como o estado civil. Fazíamos parte da “congrega-
ção dos mortos nos pecados,” agora, em  nossos cora-
ções pulsa a vida de Jesus. Como está o seu testemu-
nho? Inclui a linguagem respeitosa, o vestir adequado e
o andar irrepreensível. Somos porta-vozes, somos cris-
tãos (pequenos cristos) sinalizando o Reino de Deus,
atraindo pessoas para o irresistível amor do Pai.

TEMPO
Estamos on line a serviço do Senhor 24 horas por dia,

7 dias por semana. Portanto, vede prudentemente como
andais, não como néscios, e, sim, como sábios, remindo
o tempo, porque os dias são maus – Ef. 5:15-16. Existe
tempo para tudo, trabalhar, estudar, lazer, dedicar-se  à
família e também conectar-se à aprendizagem da igreja
local. Infelizmente, cristãos descomprometidos vão à igre-
ja sem regularidade, sem envolvimento e ainda conse-
guem desculpas para just i f icarem as noi tes
desperdiçadas com a TV e outros entretenimentos ba-
nais. Dar tempo à igreja envolve a presença, pontualida-
de, concentração nos estudos e acima de tudo, de cora-
ção louvar ao Senhor.

TALENTO
Tem a ver com o dom, capacidade sobrenatural que

Deus concedeu a cada um para a edificação do seu povo.
Fomos salvos para servir. Eu fui feito para a igreja, e não
a igreja foi feita para mim. Nossas ferramentas são a
toalha e a bacia. Como disse Jesus: porque eu vos dei o
exemplo... Pedro também disse: Servi uns aos outros,
cada um conforme o dom que recebeu, como bons
despenseiros da multiforme graça de Deus – I Pe. 4:10.
Quem faz parte da igreja (observe bem, faz, e não apenas
vai a igreja), não se aposenta, não se enclausura, não se
encosta, nem se isola. Aliás quando estamos ocupados,
desaparece a solidão, carência, depressão, senso de
inutilidade e outros males. Servir alguém é incrivelmente
terapêutico.

TESOURO
Encontramos em Mateus: Não acumuleis para vós

outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferru-
gem corroem e onde ladrões escavam e roubam; mas
ajuntais para vós outros tesouros no céu... 6:19-20. O
contexto fala de dinheiro, de pessoas que acumulam e
acumulam algo que se deteriora. O que afeta seu bol-
so, afeta o seu coração. Queremos criar o nosso reino
particular como se fôssemos eternizar a vida aqui na
terra. Somos chamados para contribuir generosamen-
te na obra de Deus. É a causa mais sublime, mais pura,
mais benéfica, para invest ir  nossos recursos. Dar
dízimos e ofertas deve ser algo natural, constante, gesto
agradável de adorar o Senhor, reconhecendo que é
demonstração do  nosso amor, da nossa paixão e da
entrega  nossa vida.

Você percebe a honra de ser um representante de
um povo único, amado, comprado, liberto para Viver para
o Amado?  Se cada cristão amar a Igreja, mais do que o
militante do MST ama o Movimento, mais do que o  se-
guidor se dedica à seita, mais do que o muçulmano se-
gue o Islã, mais do que os defensores da ecologia fa-
zem pelo Planeta... Então, a reforma agrária será feita
com justiça, as heresias diminuirão, o meio ambiente
será  bem cuidado  e mais pessoas conhecerão a Ver-
dade que liberta.

Outubro foi o mês de missões na Igreja Batista Boas Novas em Sales Oliveira SP. A igreja
contou com a participação de diversos pregadores. Além do Pr. Márcio, pregaram os

pastores, Emerson, da IBB de Orlândia, Carlos Moraes da AMI (Batatais SP) e Artêmio Paulucci,
de Marilândia do Sul PR (Na foto, com a esposa e o Pr. Márcio). Na ocasião a IBBN comemorou
seu décimo primeiro aniversário de organização e renovou a Promessa de Fé para Missões para
2009.

Você já ouviu falar
dos “Quatro Ts?”

A Igreja Batista Regular da Fé no Capão Redondo, São
Paulo, capital, sob a liderança do Pr Joel Azer apresentou a
cantata “O Grande Amor de Deus”. O trabalho foi realizado
pelos jovens da igreja. No dia da apresentação estiveram
presentes cerca de duzentas pessoas. No encerramento,
Pr Joel contou a história do menino e João 3:16 e o resulta-
do foi que tres irmãos se reconciliaram com Deus e duas
outras pessoas se converteram a Cristo.

BIBLIOTECA DO PASTOR
A Editora Fiel man-

tém há vários anos o
Projeto Bibl ioteca do
Pastor. Trata-se de um
programa missionário
que visa cooperar com
a Igreja por meio de trei-
namento ministerial e

sua edificação pessoal. Através do projeto, cada pastor par-
ticipante recebe um livro por mês selecionado pela Editora
Fiel, além de possibilitar a sua participação na conferência
anual. A adoção de um pastor depende de colaboradores
que ofertam para esse fim especifico. Como há muitos pas-
tores inscritos à espera de “patrocinadores”, a Fiel lançou o
Projeto Adote um Pastor. A adoção pode ser feita por igrejas
ou indivíduos para um período de um a tres anos. Para sa-
ber mais entre em contato com os coordenadores do proje-
to Biblioteca do Pastor, Pr Kevin e Edinéia Millard pelo e-
mail: pastors@editorafiel.com.br ou pelo telefone (12) 3936-
2529.

ESTUDE NO CARIRI
Fundado pelo missionário Jim Reay Willson no dia 25

de fevereiro de 1946 em Juazeiro do Norte CE como Instituto
Batista Bíblico o atual Seminário Batista do Cariri já comple-
tou 62 anos de trabalho ininterrupto. Antes de tornar-se Se-
minário Batista Cariri, em 1964, teve outros dois nomes:
Ginásio Batista do Cariri e Instituto Batista do Cariri. Desde
1995 o SBC está em seu novo Campus na cidade do Crato.
O SBC continua fiel ao seu propósito de “Formar obreiros de
caráter Cristão exemplar, com habilidades para conduzir
pessoas a Cristo, integrá-las na igreja, levá-las à maturida-
de cristã, equipá-las para o serviço na igreja e para o de-
sempenho de sua missão no mundo visando a gloria de
Deus”. A foto mostra o Pr Paulo Alves, Diretor Executivo do
SBC. Para maiores informações: www.isbc.com.br, e-mail:
sbc@isbc.com.br, telefone (88) 3523-1643, Caixa Postal
1007 – CEP 63.100-970 – Crato CE.

EDITORA MARANATA
A Editora Maranata que publica o periódico “O Amigão do

Pastor” está oferecendo um desconto de 50% em todos os
seus livros: O Pregador e sua Pregação, Quem há de ir por
nós? O que todo pastor deve saber e Estudos em Primeira
Pedro, entre outros. Para receber um catálogo com todos os

O missionário, Pr Carlos Alberto Moraes, Diretor de Mis-
sões da AMI – Associação Missionária Independente, envia-
do pela Igreja Batista Independente de Orlândia SP está
com novo visual da familia no Cartão de Oração. É que mais
uma de suas filhas se casou este ano e agora o casal está
apenas com a caçula em casa. Continuem orando pelo Pr.
Carlos, dona Agnes e Letícia (Foto). Para contato use o e-
mail: moraes.carlosalberto@yahoo.com.br, telefone (16)
3761-0749/ 9192-1440 ou Caixa Postal 125 – CEP 14300-
000 Batatais SP.

CONFERÊNCIA FIEL

Mês de Missões

Marilene - Coordenadora da Fiel

Este ano, a
XXIV Conferência
Fiel para Pastores
e Líderes reuniu
um total de 1.273
part ic ipantes re-
presentando 22
estados brasi lei-
ros em Águas de
Lindóia SP. Como
sempre, o ponto
alto foi as mensa-
gens bíblicas pro-
feridas pelos sete
preletores. O pon-
to de encontro foi
a livraria que expôs
mais de 1.200 títulos de livros com descontos que variavam
de 25% a 50%. Para 2009, a XXV Conferência Fiel acontece-
rá no período de 5 a 9 de outubro e os principais preletores
serão: D. A. Carson, Mark Dever, Gilson Santos e Adauto
Lourenço.

Neste mês de novembro a Fiel realizou de 3 a 6 a confe-
rência em Portugal tendo três preletores: Pr. Franklin Ferreira
(Brasil), Pr Bob Dickie (EUA) e Pr Jean – Claude Souillot
(França). Para 2009 a Conferencia Fiel para jovens será re-
alizada nos dias 18 a 21 de abril. Para maiores informa-
ções: PABX (12)3936-2529.

TERCEIRO ANIVERSÁRIO

Nos dias 20 e 21 de setembro, a Igreja Bíblica Nova Ali-
ança em Tres Lagoas MS, sob a liderança do Pr Rúbens
Martins, comemorou o terceiro aniversário de fundação. O
preletor foi Márcio Rocha, de Campo Grande MS e contou
com a presença de 60 pessoas. O trabalho tem prosperado
nesses três anos. Também no dia 18 de outubro os jovens
da igreja realizaram o evento denominado “Noite Tropical”.
Para contatos com o Pr Rúbens e famil ia,  e-mai l :
rubima@yahoo.com.br.
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A Igreja Batista Adonai em Osasco-SP, estará comemorando o seu décimo aniversário de organização nos
dias 29 e 30 de novembro. O preletor será o Pr.Flávio Ezaledo, da Igreja Batista da Fé em São José dos

Campos - SP. A I.B.Adonai foi fundada pelo I.B.R em Jardim Oriental e desde a sua organização é liderada pelo Pr.
Fernando F. Sousa (foto). Atualmente o pastor tem como auxiliar o Pr. Joaquim Antonio de Oliveira. Durante o
tempo em que Adonai  era congregação, teve na liderança diversos pastores: Marcos Dezasso, Altair Porcino,
Antonio Severino de Barros e os irmãos Enéas, Rui e Raimundo Nonato, entre outros. Visite o Blog http://
ibadonai.blogspot.com/

Por tópicos entendem-se generalidades e variedade
de assuntos. Embora não sendo um topiquista,

atrevo-me a comentar assuntos à reflexão dos salvos.
O sobe-desce das bolsas. Acompanho noticiários com

um bloco de anotações. E como Economia está em alta,
evidentemente por causa da baixa, prestei atenção no
economês dos bambas. Há determinadas considerações
dos tais que só falta a referência bíblica. Anotei coisas
que revelam o pouco tempo que nos resta cá, neste
mundão contaminado.

Diante dos ares de uma recessão global é visível o
pavor nos governos. O medo é tão grande que acelerou a
reunião dos 27 países da União Européia, a cata de solu-
ção para evitar o colapso financeiro no mundo. Um figurão
do governo americano desabafou: Precisamos de um pla-
no urgente. É preciso evitar a recessão (J. da Band – 6/10/
08). Um dia após, no J. da Manhã (Globo), o jornalista
Renato Machado falou o que é um anseio global: Precisa-
mos de um líder!

Àqueles que estão na luz sabem que o líder esperado
está pronto para se manifestar. Um plano sonhado – mo-
eda virtual – o credenciará como o “messias” da nova era
mundial.

Em lugar do dinheiro uma marca (talvez um chip) que
será um cartão de crédito humano.  Seqüestros, assaltos,
narcotráfico e outras misérias do amor a Mamon desapa-
recerão. Cegado pela eficácia do diabo, o mundo aclama-
rá o Iníquo. É só lembrar o que diz a Palavra: E faz que a
todos, pequenos e grandes (crianças e adultos), ricos e
pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua
mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém pos-
sa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou
o nome da besta, ou o número do seu nome. E o seu
número é seiscentos e sessenta e seis (Ap 13:16 a 18).

Por questão de segurança, crescimento econômico e
uma falsa paz, os “deixados para traz” aceitarão eufóricos
a marca da Besta.

Profetadas, Apostoladas e Bispadas. Só se fala em
milagres, prosperidade e quebra de maldição. É lenço de
apóstolo com poder curativo. Correntes dos bispos que-
brando maldição e garantindo saúde financeira à fregue-
sia. Somem-se a isso as profetadas na música, pregação
e na reza. Uma falta de discernimento impressionante.

Penso em nossos rebanhos. No meu também, claro.
Somos fundamentalistas. E a pergunta é: Quantos mem-
bros em nossas greis são, de fato, fundamentalistas?
Muitos estão antenados as “telinhas” vendo shows de mi-
lagres e doutrinados ao consumismo da  prosperidade.
Alguns questionam a postura fundamentalista. Acham que
crescimento é aquilo. Esquecem do que Jesus disse: Vós
me buscais porque comestes do pão e vos saciastes...
(Jo. 6:26).  Esquecem, também, que os magos do Egito
fizeram milagres.

São membros bebê na fé, “ligados” no curandeirismo,
no descarrego, forró, pagode de Jesus e acintes outros. Aí
vem o dardo: “Por que nossas igrejas não crescem como
eles?”, questionam. Respondo: Porque o caminho é es-
treito, espinhoso, sem asfalto e tem cruz. Bastaria, ape-
nas, meditar nas palavras de Jesus: Muitos me dirão na-
quele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu
nome não fizemos muitas maravilhas?E então lhes direi
abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim,
vós que praticais a iniqüidade... E surgirão muitos fal-
sos profetas, e enganarão a muitos (Mt. 7:23,24: 24:11).

Em lugar de ficar admirando as profetadas, deveriam
imitar os judeus crentes da Beréia, examinando cada dia
nas Escrituras se estas coisas eram assim (At 17:11).

Estamos nos dias do fim. O verbete Apocalipse não
está mais nos púlpitos. É parte da grande imprensa secu-
lar. Portanto urge um quebrantamento diante do Senhor e,
mais ainda, entender que, no final, um outro Jesus, um
outro evangelho e um outro espírito entrariam no cenário
escatológico enganando, se possível, até os escolhidos.

Ainda voltarei ao assunto com uma seqüência de Tópi-
cos Escatológicos. Maranata, ora vem Senhor Jesus!

Assim eu o chamava
no cotidiano do mi-

nistério. Um guerreiro do
céu. Respirou Missões,
Céu, Parousia e Falou o que
convém a sã doutrina (Tt 2:1).
Andou com Cristo. Um auto-
didata de liderança nata.

Uma trajetória de vida difí-
cil, mas vitoriosa com o verso
que sempre consolava os
que “atravessavam o vale do
Beka”: Não tema, crê somen-
te. Vida de fé. E pela fé contra
a esperança teve um minis-
tério profícuo e frutífero cons-
truindo, mais que um templo,
vidas influenciadas pelo seu
amor a Jesus Cristo.

Para edificação de muitos,
alisto alguns dados e experi-
ências marcantes vivenciadas
pelo “pastor velho de guerra”,
escritas por ele mesmo no li-
vro DEUS, MEU PAI.

 Nasceu numa vila de
pescadores na Barra do
Camaragibe (AL). Na tenra
idade de 3,5 nos, tive a desdi-
ta de me ver órfão de pai. Sua
morte trouxe o fim dos bens e
das alegrias que possuía-
mos... No dia do enterro, lá
estava meu pai dentro de um
caixão na sala cheia de gen-
te... Chorando, ali estava mi-
nha jovem mãe, a quem per-
guntei:

“Mãe, o pai não está dor-
mindo ali? Por que todo mun-
do tem que chorar”?

Depois levaram o meu
pai, e eu fiquei sempre espe-

Tópicos
Escatológicos

Décimo Aniversário

Gerson Rocha,
“Velho de Guerra”

rando por ele... Contudo, ele
não vinha... E não veio mais...
Meu pai e minha mãe se con-
verteram, e, mesmo sabendo
tão pouco, ela nos transmitiu
o Evangelho, semente que
germinou anos depois em
meu coração.

Sem o pai a situação ficou
insustentável. A mãe foi com
os filhos para o Rio de Janei-
ro. Emprego estava difícil. A
mãe foi pedir pão de porta em
porta. Entre desaforos e so-
bras de alguns conseguiu
mitigar a fome da turma. Achou
emprego como doméstica. O
salário era curto para o tama-
nho da família. Longos dias
de vacas magras.

Foi no meio de tanta luta que
o Comunismo o atraiu. Ouviu
Carlos Prestes num comício no
Largo do Catumbi (RJ). Ficou
empolgado com Prestes e o
Partidão, e concluiu:

É por aqui. O caminho para
manifestar minha revolta con-
tra tudo quanto estivesse er-
rado passa pelo Comunismo.
Chegou a minha vez!

Jovem e rebelde adentrou
numa Óptica, no setor de
lapidação. Enquanto lapidava
pedras, o Oleiro trabalhava o
coração duro. Certo dia pegou
um bonde, e, num bolso do
macacão, um Evangelho de
Lucas. Recebeu das mãos de
um anônimo herói da fé. Co-
meçou a ler para matar o tem-
po. Chegando à cena da cru-
cificação, o milagre... Algo de

celestial inundava-me a
alma... Um refrigério profun-
do e uma paz, antes desco-
nhecida, tomou conta de mim.
Deus perdoara os meus pe-
cados... Nascera de novo!

O rebelde foi pro pó. O bar-
ro estava pronto a ser modela-
do. Desceu às águas em 1942.

Daí para frente, saltando
muralhas, veio o estudo no
Seminário Betel, e a ordena-
ção ao ministério - Vinte de
Janeiro de 1953! O inesque-
cível dia!

Iniciou no pastorado na
Igreja Batista de Belford Roxo
(RJ). Foram muitas as lutas;
maiores as vitórias do céu.
Ainda em 1953, veio o casa-
mento com Dª. Eunice.

Depois de Belford Roxo foi
para o campo missionário pela
J.M.N., da Convenção. Ali, no bar-
co que singrava pelo rio Tocantins,
nasceu a visão do ÍNDIO.

Logo a seguir veio o minis-
tério abençoado em Conquis-
ta. Foram 43 anos de uma his-
tória de desafios. Avivamento.
Visão Missionária. Céu e a es-
perança da Volta de Jesus.
Maior obra que a construção
do templo foi, certamente, as
vidas construídas pelo prega-
dor do céu. Dezenas de pasto-
res, missionários e o
incontável número de almas
alcançadas para Cristo.

Quando cheguei para
ajudá-lo ele enfrentava sérios
problemas de saúde. Pelos
médicos não mais voltava ao
ministério. Teria que parar. Fi-
quei ajudando-o nas lutas do
ministério e, com a graça de
Deus, recuperou-se o sufici-
ente para ficar mais 16 anos
à frente da igreja.

Não se trata de rasgar elogi-
os a quem partiu, pois sempre
declarei a ele, a colegas e em
meus escritos, que meu apren-
dizado de ministério foi com ele.
Um seminário ambulante.

Guardo muitas experiênci-
as. Lembro de algumas que
revelam a sabedoria do ho-
mem de Deus. Certa feita
uma “profetiza da renovação”
foi a sua casa. Disse que ti-
nha uma visão de Deus para
ele. Intimorato respondeu:
Seja qual for a sua, eu tive
uma maior. Qual? – pergun-
tou a dita. A dos campos bran-
cos para a ceifa, respondeu
com autoridade. A tal profetiza
rogou que descesse sobre
ele a “lepra do rei Uzias”. Ele
disse: Tem dois minutos para

descer. Passado os dois mi-
nutos, com a autoridade do
alto, disse: A lepra está atra-
sada e a senhora está sem
domínio próprio. Ela começou
a tremer e pediu oração. Ele
orou pela mulher que, após
sair de sua casa, foi ao grupo
“renovado” e alardeou: “Pr.
Gérson aceitou a renovação”.
A aí foi uma enxurrada de
“aleluias” pela profetada da
profetiza

Uma outra foi quando um
irmão, que saíra de nossa
igreja para outra, após um
programa especial, nos pro-
curou e disse: vou ajudar a
fazer daquela igreja ( a que ele
pedira carta ), uma igreja igual
a esta. Ao que o pastor me
disse: Então nem lá ele fica-
rá, pois se a nossa não serviu
como outra igual servirá a ele?
Rimos. E não deu outra, o
homem já foi para outras
plagas.

Uma visita fora de hora
num hospital. Pedimos a ad-
ministração para entrar (mes-
mo tendo credencial sempre
usamos esta boa maneira). A
administradora nos disse: O
vigário foi visitar meu pai e re-
zou; afinal, a fé remove mon-
tanhas. Rapidamente ele dis-
se: “Há casos que, infelizmen-
te, as montanhas removem a
fé”. Ela pensou, pensou... Po-
dem entrar, disse meio
desconsertada. Entramos e
eu comentei: Boa pastor, essa
foi boa.

Este foi o pastor Gérson que
“voou” para o Céu. O pregador
que tanto falou das portas de
pérola, agora, com certeza, ao
lado de Jesus contempla o
que Paulo apenas definiu
como Palavras Inefáveis.

Até um dia, “meu pastor
velho de guerra”.

_________________________________________________________________________
Pr. José Infante Jr.

Pastor da PIBB em Vitória
da Conquista BA
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Pr. Flávio Ezaledo - e:mail: flavio.ezaledo@uol.com.br

No dia 29 de agos-
to passado Deus

convocou à Sua resplan-
decente glória o destemi-
do soldado do Senhor
Jesus Cristo, Pastor Gér-
son Correa da Rocha.
Nasceu no povoado de
Barra do Camaragibe
(Al), em 27 de setembro
de 1925. Filho de um
bem-sucedido comerci-
ante ficou órfão de pai
aos três anos de idade.
Mas, por um desses de-
sacertos da vida, a famí-

que subsiste: Uma Igreja Viva Pro-
clamando a Glória do Senhor Vivo.
Ancorado neste preceito criou a SAMI
– Sociedade dos Amigos das Mis-
sões Indígenas – para ajudar no
sustento dos missionários entre os
silvícolas.

 A sua paixão por missões logo
contagiou a Igreja. Fez diversas via-
gens missionárias (17) às mais dis-
tantes e inóspitas regiões do Brasil,
visitando o trabalho da Missão No-
vas Tribos do Brasil, sempre trazen-
do relatórios cada vez mais desafia-
dores. Tinha apreço especial pela
MNTB e, por sua influência, foram en-
caminhados aos Institutos Bíblicos
Peniel, Shekinah e Ebenézer vários
jovens da Igreja. Dentre estes, o meu
marido, Pastor Mirivaldo Ribeiro, e
quatro primas: Simei Brisola. Adauta
Eger e Rubenita Siqueira e Eunice
Nascimento. Durante o seu ministé-
rio a PIBB de Conquista tornou-se
um genuíno celeiro de obreiros, hoje
distribuídos por várias partes do Bra-
sil e até no exterior.

Levou a Igreja a fincar raízes na
Bíblia contra as heresias doutrinári-
as e jamais se permitiu “baixar a
guarda” quando o assunto era a de-
fesa da sã doutrina do Evangelho.

Capitaneou a congregação na
construção do novo templo, inaugu-
rado em 1966, que durante vários
anos foi considerado o maior e mais
belo da América do Sul.

O Pastor. Marcou indelevelmen-
te a vida de nossa família. Através
dele meus irmãos e eu aceitamos a
Cristo. Batizou-nos e realizou os ca-
samentos. Mas,há um fato, ocorrido
na década de 60, que está bem vivo
em minha memória: Um membro da
Igreja - inquilino de meus pais e que
foi muito ajudado por eles - ajuizou
uma ação de reparação de danos
contra o meu Pai, cujo mérito da cau-
sa era uma dura calúnia. Sofremos
muito junto com nossos pais!  Um
dia, quando estes haviam passado
a noite em claro, ouviram a campai-
nha da porta, às seis horas da ma-
nhã: em pé, estava o Pastor Gérson
acompanhado de D. Eunice. Ele dis-
se: Oramos por vocês durante esta
noite. Deus me disse que estão afli-
tos e nos mandou aqui orar com

vocês. Era assim o meu
Pastor!

Comovente, também,
era o amor que nutria pe-
las crianças. Todas nós
fazíamos questão de es-
tar no culto matutino, nos
primeiros bancos, para
ouvir as histórias que ele
contava, util izando um
flanelógrafo. Era um mo-
mento todo especial para
a meninada!

Adauta lembra-se dos
dias em que a família pas-
toral passou férias em Ilhé-

Esta é a capa do sétimo CD gravado pelo irmão Ozéias Silva. Seu ministério já se tomou conhecido de
muitas igrejas espalhadas por todo o Brasil e até no exterior. São doze preciosos hinos com voz e violão

neste trabalho realizado pelo Estúdio Radiadora em Fortaleza CE. Algumas das faixas são: Paz no vale, Deus
tem um plano, Creio em ti, Eu não me esqueci de ti, Não consintas, entre outras. Para contatos use o e-mail:
oasisdejubilo@bol.com.br ou os telefones (71) 3242-1761 / 9162-1729 / 9962-8407. Você pode conseguir todos
os 7 CDs.

No Aconselhamento Bíblico é importante levar o aconselhado a
entender o seu problema pelo ponto de vista de Deus. Quando

assim o faz ele ganha a Esperança Bíblica porque encontra na Palavra de
Deus as respostas que precisa para vencer o seu pecado escravizador.

O conselheiro, todavia, deve estar atento para duas tarefas que o acon-
selhado precisa praticar diariamente para ganhar fibra espiritual a fim de
encarar, lidar e suportar as circunstâncias da vida vitoriosamente, que
são: Devocionais Diárias e Memorização.

O aconselhado mesmo praticando suas tarefas diárias, ainda assim,
poderá justificar sua incapacidade de vencer o seu problema por fazer
uso de uma resposta muito comum: “Eu não consigo”.

Neste momento é importante, o conselheiro levar o aconselhado a ver
a IMPORTÂNCIA DE SE CRER na Palavra de Deus de uma maneira PRÁ-
TICA e não apenas por repetir mecanicamente o que ela diz, principal-
mente, com respeito à memorização. O aconselhado precisa fazer que o
ensino que está em sua cabeça desça para o coração e daí para as
pernas a fim de ter um estilo de vida controlado pela Palavra de Deus.

O aconselhado precisa entender que “TUDO QUANTO DEUS NOS ORDE-
NA A FAZER, ELE TAMBÉM NOS DÁ A FORÇA E O PODER PARA REALIZAR.”

Um texto que normalmente eu uso para ensinar este princípio ao acon-
selhado é Marcos 3: 1 – 6. Este é o trecho que Jesus cura o homem que
tinha uma de suas mãos encolhida.

O interesse de Marcos é mostrar entre outros ensinos, o poder de Cristo
sobre muitas situações da vida como; demonismo (1: 21 – 28); doenças (1:
29 – 39); lepra (1: 40 – 45); paralisia (2: 1 – 12); deformidade física, que é o
nosso texto e sobre qualquer enfermidade no texto que segue (3: 7 – 12).

Note, porém, que o texto anterior a este (2: 23 – 28), Cristo contradiz a
posição legalista dos fariseus sobre o sábado ao ensiná-los de que o
sábado não é maior do que a necessidade física, usando para isto o
episódio de Davi.

Com certeza que enraivecidos com o ensino bíblico de Cristo com
respeito ao Dia do Descanso que já tinham ouvido antes é que os fariseus
estavam tão ansiosos por verem o que Cristo faria com o homem com a
deformação em uma de suas mãos dentro da sinagoga. Para este autor,
é bem possível que foram os próprios fariseus que colocaram o homem
ali, só para terem do que acusar a Jesus.

O ensino deste trecho pode ser resumido na seguinte pergunta: O
quanto você está disposto a obedecer a Palavra de Deus?

O Texto não nos diz quanto tempo o homem tinha aquela deformação,
mas o fato é que Cristo vendo-o chamou-o para o meio (era uma sinago-
ga). O homem obedecendo ao convite de Cristo veio para o meio.

A pergunta de Jesus no verso quatro é muito reveladora, pois mostra
que naquele recinto havia dois tipos de pessoas: Os que não estavam
dispostos a obedecer e o que estava disposto a obedecer.

O primeiro tipo está representado na pessoa dos fariseus. Lembre-
se de que os fariseus já tinham ouvido o ensino de Jesus sobre o que
fazer ou não fazer no dia do sábado e não concordaram com Ele ao per-
manecerem calados diante da Sua pergunta, pois, eles poderiam pronta-
mente responder: “Bem, é uma necessidade física e se o Senhor pode
curá-lo não fazemos nenhuma objeção”. O silêncio deles mostra que
eles não estavam dispostos a obedecer ao ensino de Cristo.

O Segundo tipo está representado na pessoa do homem com a mão
deformada. Cristo ordenou àquele homem: “Estende a tua mão.” O ho-
mem poderia bem se justificar: “Oh mestre, o Senhor não sabe que eu
sou assim, como você quer que eu estique a minha mão? Vem aqui o
Senhor mesmo e a estique porque é o Senhor que tem poder para fazer
isto.” Foi assim que aquele homem agiu? NÃO!

Cristo ordenou e ele obedeceu. Ele creu na Palavra Viva que estava em sua
frente, a Palavra de Cristo, e se DISPÔS A OBEDECÊ-LO e no momento em
que ele em obediência à Palavra de Cristo SE ESFORÇOU para esticar a sua
mão o PODER DE DEUS OPEROU NA SUA MÃO e ela foi restaurada. ALELUIA!

Você percebe então o que este trecho nos ensina? “TUDO QUANTO
DEUS NOS ORDENA A FAZER, ELE TAMBÉM NOS DÁ A FORÇA E O PO-
DER PARA REALIZAR.”

É este ensino que o aconselhado precisa aprender e praticar. Ele tem que
crer na Palavra de Deus porque é o próprio Deus quem o está ordenando. O
aconselhado não pode endurecer o seu coração e calar-se diante da sua
necessidade espiritual ou esconder-se atrás da resposta “Eu não consigo”.

O conselheiro por isso, deve sempre refutar qualquer argumento que
demonstre a incapacidade do aconselhado obedecer à Palavra de Deus,
perguntando: “Você está disposto a obedecer?” Porque se ele estiver
disposto DEUS VAI DAR O PODER PARA REALIZAR TUDO QUANTO ELE
ORDENA. A Deus seja toda Glória!

“Paz no Vale”

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

quanto Ele nos ordena.
(Parte Dois)

A Quem Honra, Honra!
“... homens dos quais o mundo não era digno”.

lia desfez-se do patrimônio acumu-
lado, em benefício da subsistência,
até chegar às raias da escassez. Foi
então que sua mãe, D. Aurélia, deci-
diu mudar-se para o Rio de Janeiro
em busca de melhores condições
de vida para si, para as cinco filhas
e o único filho, Gérson, que, à épo-
ca, contava dez anos de idade.

No Rio a situação não foi melhor.
Piorou, talvez. Na luta pela subsis-
tência o então adolescente Gérson
passou um duro período em um in-
ternato, onde sofreu muitas e varia-
das injustiças.  O sofrimento o fez
mais forte e prometeu a si mesmo
lutar, por toda a vida, contra qualquer
tipo de injustiça. Em razão disso, foi
muito influenciado pela doutrina co-
munista, pregada por Prestes, que
celebrava a luta pela igualdade so-
cial. Mas, antes que se tornasse um
comunista, converteu-se a Cristo,
através da leitura do Evangelho de
Lucas. Passou a ser discípulo Seu
e a viver sob o Seu comando. Des-
cobriu na Bíblia que a maior injusti-
ça do mundo é negar às pessoas o
direito de conhecer a Cristo. Foi as-
sim que sentiu o chamado de Deus
para o ministério. Cursou o Semi-
nário Betel, custeando seus estudos
com o salário que auferia como fun-
cionário de uma Ótica.

Na 4ª Igreja Batista do Rio de Ja-
neiro conheceu aquela que viria a ser
a sua amada esposa, Eunice Lopes,
uma fiel serva de Deus, admirável em
todos os sentidos. Dessa união nas-
ceram os desejados e queridos filhos
Helcias, Eliana, Luci, Reinaldo, Nilce
e Benilda, os três últimos nascidos
em Vitória da Conquista(BA).

O Ministério. Iniciou a jornada
ministerial em Belford Roxo(RJ).
Sempre sob a direção de Deus,
transferiu-se para Tocantínia, cida-
de situada no estado de Goiás, hoje,
Tocantins. Entrementes, problemas
sérios de saúde o fizeram retornar
ao Rio, onde passou a lecionar na
Cidade de Volta Redonda, enquanto
aguardava novas ordens do Céu. Foi
quando veio o convite para pastorear
a Primeira Igreja Batista de Vitória
da Conquista, onde tomou posse em
agosto de 1958.

De imediato estabeleceu o lema

us, na casa de seus pais. Ela disse
que, no culto doméstico, o Pastor con-
tava histórias em capítulos, deixando
em suspense o do dia seguinte. Nin-
guém queria perder o próximo.

Dotado de uma rara inteligência,
era autodidata, falava inglês com flu-
ência, além do conhecimento acu-
mulado no Seminário do latim, gre-
go e hebraico. Escreveu vários livros
e folhetos e traduziu para o portugu-
ês outros tantos. Amava a música!
Tocava violão clássico e gaita. Tam-
bém era poeta e compositor.

São de Reinaldo, seu filho, as
palavras que descrevem os aconte-
cimentos que antecederam à cirur-
gia e aos desdobramentos desta,
que culminaram com a sua partida:
No dia em que meu Pai aguardava
ser conduzido à UTI, deitado na cama
daquele hospital, eu o contemplava.
Sereno, cantarolava, com voz trôpe-
ga, trechos de uma música evangéli-
ca gravada por Feliciano Amaral,...
‘Quando a velhice chegar, guia-me /
Quando um fardo a vida for, guia-me /
No antever do Jordão / Oh! Lírio dos
Vales, guia-me.’ ... Apenas me resta-
ram lágrimas nos olhos.

É fácil falar do Pastor Gérson
Rocha. Difícil é mensurar o quanto o
mundo evangélico perde com a par-
tida desse fiel e valente guerreiro de
Nosso Senhor Jesus Cristo. Viveu
neste planeta Terra como um pere-
grino. Os olhos, fitos no Céu. Mas,
nas mãos laboriosas e nos pés li-
geiros, travou a batalha ininterrupta
pela Causa do Mestre, que se mate-
rializava em seu amor e incansável
busca pelas almas perdidas.

Pastoreou a Primeira Igreja Ba-
tista Bíblica de Vitória da Conquista
por quarenta e três anos. Ao longo
de todo esse período, de muitas lu-
tas e grandes vitórias, esmerou-se
no cuidado do rebanho que o Se-
nhor lhe confiara, os apascentou
consoante a integridade do seu co-
ração, e os dirigiu com mãos preca-
vidas (Salmo 78.72).

Com certeza a imarcescível co-
roa da glória o aguarda!

Frances Zeneide Costa Brito Ribeiro
Igreja Batista Metropolitana –

Salvador BA

Pr. Gerson e a esposa Eunice em 2005
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A Igreja Batista Inde-
pendente do Bairro

Nova Ribeirão em Ribeirão
Preto SP acaba de empossar
o seu novo pastor, Mário
Donizeti Baio. A posse foi
dada em culto de ações de
graças realizado no dia 30
de outubro último. Na mes-
ma ocasião, realizou-se com
méritos e muita gratidão, o
trabalho realizado na igreja

Neste mês de novem-
bro o SEBARP – Se-

minário Batista Regular de
São Paulo está oferecendo
o módulo “Formação Espiri-
tual”. O curso faz parte do
programa de Mestrado do
Seminário, mas está aberto
também para os interessa-

Como acontece a cada ano, tanto as Igrejas Batistas Bíblicas como as Regulares, pro-
movem retiros para pastores e líderes no mês de janeiro. Este ano, a semana de

retiros teve datas coincidentes nos dias 26 a 30.

Cresce em nossos dias a apostasia. Tal
crescimento não nos preocupa porque

sabemos que este é o mais evidente sinal da
proximidade do final desta era. Mas por outro
lado, precisamos ter suficiente discernimento
para alertar o rebanho sobre as ciladas do ini-
migo. A Revista Apologética Cristã, Sã Doutrina
nasceu com o propósito de sinalizar o caminho
para os crentes fundamentalistas que procu-
ram manter-se fiéis em sua jornada.

Será de grande valia para as nossas igrejas
que os pastores incentivem os seus lideres,
como professores da EBD, diretoria da igreja,
diáconos, seminaristas, pregadores e todos
aqueles que querem inteirar-se das verdades
fundamentais da sã doutrina bíblica a se torna-
rem assinantes desta revista. Custa pouco para
o conteúdo tão rico que oferece.

Para saber como fazer uma assinatura indi-
vidual ou coletiva, entre em contato pelos ende-
reços: www.sadoutrina.cjb.  E-mai l :
sadoutrina@gmail.com  ou pedidos para:
marcosfmartins@ig.com.br. Você poderá fazer
assinatura anual e também solicitar os núme-
ros atrasados.

Nova Ribeirão Tem Novo Pastor

pelo irmão Omar José Cam-
pos de Carvalho, casado
com Maria José Barbosa de
Campos Carvalho.

O pregador convidado
para o culto de posse foi o
Pr.  Paulo Nievas, de
Cravinhos SP. Est iveram
presentes os pastores, Mil-
ton José Nunes, Luiz Alberto
e Wagner de Barros de Ri-
beirão Preto, José Ênio

Darini, de Altinópolis, Júlio
César da Silva, de Guardinha
MG.

Pastor Mário Baio esta-
va servindo à igreja em Ri-
beirão Preto, já em fase de
transição, desde o come-
ço  de  agos to  quando  o
obreiro,  i rmão Omar que
l iderava a  ig re ja ,  v ia jou
para Cabo Verde onde es-
teve em sondagem visan-

do um futuro trabalho mis-
s ionár io.

De volta ao Brasil, irmão
Omar está servindo na Igre-
ja Batista Independente de
Sertãozinho SP, em substi-
tuição ao missionário Kirk
C. Hickok que está em via-
gem de divulgação nos Es-
tados Unidos. Por vár ios
anos, irmão Omar tem de-
senvolv ido o min is tér io

Calebe substituindo missi-
onários em períodos de via-
gens.

Pr. Mário é casado com
Regina Eleuza Dinardi Baio
e tem tres f i lhos: Vitória,
Victor e Rodolfo. Rodolfo
está vivendo nos EUA estu-
dando na Universidade Bob
Jones. O primeiro ministé-
rio pastoral do Pr. Mário foi
no Templo Batista de Cajuru

SP, onde assumiu no dia 8
de maio de 2005, tendo sido
ordenado no dia 11 de no-
vembro. Seu ministério em
Cajuru foi desenvolvido até
o dia 14 de junho quando
passou o bastão para seu
sucessor,  Pr.  Marcos
Roberto Pereira.

Para contatos com Pr.
Mário use o e-mai l :
pr.mariobaio@gmail.com.

Batistas Bíblicos e Regulares
Promovem Eventos na Mesma Data

Para os Batistas Regula-
res, o retiro anual coincide
com a assembléia da
AIBRECES, que este ano es-
tará realizando a sua 51ª As-
sembléia Anual. O tema do
Retiro da Família deste ano
será “A Família que Permane-
ce” e o  preletor será o Pr. Davi

Para os Batistas Bíblicos,
o tema escolhido pela
JUBBESP para o Retiro Anual
de Pastores e Obreiros foi
“Vida Pastoral”, tendo como
preletor, o Pr. Salvador Soler.
Haverá ainda palestras sobre
sonorização na igreja e legis-

“VIDA PASTORAL”
lação para igrejas. O local do
evento será o Tagaste Eco Park
Hotel, Recanto Campo Belo-
SP.  O investimento por pes-
soa será de R$ 250,00 e 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 infor-
mações, entre em contato com
Pr. Marcos Antonio da Silva pelo
e-mail: marcosigreja@uol.
com.br, telefones (11) 5062-
7735 e 9614-0854.

“A FAMÍLIA QUE PERMANECE”
Merkh, professor do SBPV, de
Atibaia SP. O texto bíblico base
será Josué 24:15 “Eu e a mi-
nha casa serviremos ao Se-
nhor”.

O evento será realizado no
Hotel Fazenda Tres Poderes
em Caraguatatuba SP. As ins-
crições, ao custo de R$250,

00, deverão ser feitas envian-
do Ficha de  Inscrição e com-
provante de depósito para o
Fax (11) 3222-7057. Os conta-
tos para inscrição e maiores in-
formações para o endereço da
AIBRECES: Rua 24 de maio,
116 – 4 Andar, sala 34 – CEP
01.041-000 - São Paulo-SP.

Formação Espiritual

dos em participar de um trei-
namento que fará diferença
no ministério das igrejas.

As aulas serão ministra-
das nos dias 10 a 14 de no-
vembro na sede do
SEBARSP, Avenida Ipiranga,
877 – 3º andar, centro de São
Paulo no horário das 10 da

manhã até às 17 horas de
segunda a sexta-feira.

Formação Espir i tual  é
uma matéria que promete
uma renovação no coração
do pastor, ajudando-o a “so-
breviver” neste mundo pós-
moderno. Aborda o sentido
do cristianismo bíblico para
a formação espiritual pesso-
al e coletiva.

Os professores são: Pr.
Allan Cuthbert, Pr. Moisés J.
Moura e Dr. Bob Cavin. O in-
vestimento será de R$70,00
e as inscrições no local do
curso para os que chegarem
de última hora. Não há ga-
rantias de vagas para quem
não se inscreveu antecipa-
damente.

Sã Doutrina

Pr. Mario Baio no momento da posse Irmão Omar, em oração de despedida



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


