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João é o único dos quatro
evangelistas que não regis-
tra de modo explícito o man-

damento da evangelização do mun-
do. Apenas na sua oração sacerdo-
tal, o Senhor Jesus é citado por João
dizendo ao Pai: “Assim como tu me
enviaste ao mundo, eu os enviei ao
mundo” (João 17:18).

Outro detalhe importante é que
em João também é a única vez que
a menção de enviar os discípulos
para pregar aparece antes da res-
surreição de Cristo. Nas quatro pas-
sagens da grande comissão a or-
dem é dada após a ressurreição:
Mateus 28:18-20, Marcos 16:15-18,
Lucas 24:46-49 e Atos 1:8.

Toda crise, tanto pessoal
quanto nacional, tem ínti-
ma ligação com a ambi-

ção que gera a corrupção. A atual cri-
se mundial que provoca medo, ten-
são e desespero em muita gente não
é diferente. A imagem divulgada na
televisão mostrando os funcionários
desolados do banco dos irmãos
Lehman (Lehman Brothers) em se-
tembro de 2008 teve praticamente o
mesmo efeito aterrorizante causado
nas pessoas quando dos atentados
às torres gêmeas em setembro de
2001.

O centro mundial do capitalis-
mo foi abalado, abalando as estru-
turas econômicas do mundo
globalizado. Trilhões viraram pó.
Mas essa crise que veio à tona no
final do governo Bush resultou de
um processo iniciado em 2001
quando o Banco Central America-
no barateou as taxas de juros para
encorajar o consumo. A gastança
aguçou a ambição e esta,  por sua
vez, incentivou a corrupção.

Oriunda do latim, a palavra crise
tem a mesma equivalência da pala-

Reserve em sua agenda
de 2009 os dias 1 a 4 de
setembro. Neste perío-

do será a realização do IV Congres-
so Missionário promovido pela AMI
– Associação Missionária Indepen-
dente.

O tema deverá estar focado na
vocação ministerial e, por essa ra-
zão, os organizadores do evento
estão incentivando os pastores a

No período de 10 a 14 de agosto de 2009 acontecerá em Águas
de Lindóia SP, no Hotel Majestic, a Conferência em Treina-
mento de Aconselhamento Bíblico promovida pela ABCB com

apoio da Faith Baptist Church dos EUA.
O preletor oficial será o Pr. Steve Viars apoiado pela equipe da sua igreja

nos EUA e com experiência de mais de 25 anos. Visite o site da sua igreja:
www.faithlafayette.org. As inscrições já estão abertas e os interessados
deverão entrar em contato pelos endereços: www.abcb.org.br, telefone/fax
(11) 3331-5463 e 3223-4928. Para conhecer as instalações do hotel entre
no site: www.hotelmajestic.com.br.

œ s duas horas da madru-
gada do dia 30 de dezem-
bro de 2008, faleceu o Pr.

Edson Nogueira da Silva na cidade
baiana de Vitória da Conquista. De-
pois de  quinze dias na UTI do hospi-
tal Samur (Foi internado no dia 14 de
dezembro), esse valoroso soldado
da fé foi recebido na glória e certa-
mente ouviu do Senhor: “Muito bem
servo bom e fiel. Entra no gozo”. A
causa da morte deveu-se a compli-
cações cardíacas causadas pelas
inúmeras crises de malária durante
o período em que trabalhou nas tri-
bos.

Em 1988, Pr. Edson havia sofrido
um infarto e teve que submeter-se a
uma cirurgia para colocação de pon-
te de safena. Em 2002, sofreu outro
infarto e teve que fazer angioplastia.
Nos últimos meses estava tendo in-
suficiência cardíaca o que o deixou
bastante debilitado até ser interna-
do na UTI onde permaneceu até o
falecimento.

O sepultamento do Pr. Edson,
acompanhado de uma multidão de
familiares, irmãos e amigos aconte-
ceu às dezessete horas do mesmo
dia no Cemitério da Saudade em Vi-

Entre a Primeira e
a Segunda Vinda

Congresso
Missionário da AMI

levarem os jovens de suas igrejas,
especialmente aqueles que já te-
nham dado sinais de que preten-
dem entrar no ministério.

A Diretoria conta com a possi-
bi l idade de ter como um dos
preletores, o Dr. Roger Green, da
Grace Baptist Church nos EUA.

Aguardem comunicado da mis-
são a respeito das inscrições para
este evento missionário.

Aconselhamento Bíblico

O que precisamos lembrar nes-
te início de um novo ano é o fato de
termos como Igreja de Cristo uma
única missão: pregar o Evangelho a
todos os povos! Expressões como
“todas as nações”, “mundo todo”, “to-
das as pessoas” e “confins da terra”
denotam a necessidade de
globalizar a pregação da mensagem
de salvação até que, Cristo volte.

Glorificar a Deus de um modo que
não seja proclamando a Sua salva-
ção é perigoso. Entre a primeira e a
segunda Vinda de Cristo todo inves-
timento de recursos e vidas do povo
de Deus deve ser direcionado para o
alvo determinado pelo Senhor: “Pre-
gar o Evangelho até que Ele Volte!”.

A Batalha Pela Fé Perdeu Mais Um Soldado
tória da Con-
quista BA.

Baiano de
P o ç õ e s ,
Pr.Edson perma-
neceu casado
com a irmã Nilza
Alves Nogueira
(65) desde o dia
25 de dezembro
de 1964. Deixou
quatro filhos, to-
dos casados,
Edson Jr (42),
Nilse (41), Nilde
(37) e Viviane
(25), além de oito
netos.

O ministério
do Pr. Edson co-
meçou em feve-

vra vento indicando um momento de
alternância sem possibilidade de
retorno. Crise é uma situação que
exige e provoca mudanças, rupturas.
Assim, o resultado da crise sempre
será maléfico para uns e benéfico
para outros. Dependerá de como
cada um reagiu durante a crise.

Semelhante à crise mundial é a
crise individual que ocorre perma-
nentemente na vida das pessoas.
São várias as formas de crise indivi-
dual, mas a crise da fé talvez seja a
mais comum e, ao mesmo tempo, a
que resulta em maiores transforma-
ções.

A crise pessoal da fé é um pro-
cesso que começa com um conflito
que gera perplexidade e culmina
com algum tipo de ruptura. Esse pro-
cesso é sempre o mesmo, pois
como já concluía Salomão, “não há
nada novo debaixo do sol”.

As crises econômicas, políti-
cas e sociais, que são visíveis na
superfície, ocultam as crises la-
tentes que se escondem na alma
dos indivíduos. O vazio existencial
em cada ser humano sem Deus e

sem fé é a semente de todas as
crises.

A  causa maior da atual crise
mundial é a crise da fé. Esse “admi-
rável mundo novo” em que vivemos
superou os vaticínios de 1932 do
escritor Aldous Huxlei. A
globalização, prevista profeticamen-
te nas Escrituras se materializa em
nossa geração preparando o terre-
no para o Anticristo.

O crente não pode abandonar a
verdade. Jesus disse “Eu sou... a
verdade”. Disse também se referin-
do ao Pai, “A tua palavra é a verda-
de”. Assim, frente à completa inver-
são de valores deflagrada pelo
relativismo dessa era pós-moderna,
é necessário reafirmarmos nossa fé
no imutável Criador, Salvador e
Mantenedor de todas as coisas.

A crise econômica deve aprimo-
rar a nossa fé e conduzir-nos, neste
novo ano a um trabalho mais intenso
na pregação do Evangelho. O mes-
mo Senhor que abala a confiança das
nações em suas próprias riquezas é
o que fortalece a nossa convicção de
que tudo pertence a Ele!

A Crise Mundial e
a Crise Individual

reiro de 1967 trabalhando como mis-
sionário entre os povos indígenas
entre os Manchineres e Jaminawas
no Rio Yaco, Estado do Acre até ju-
lho de 1973. Entre 1973 e 1975, par-
ticipou do pastorado da Primeira Igre-
ja Batista de Vitória da  Conquista.
Em 1975 iniciou a fase final do seu
ministério pastoral na Igreja Batista
Bíblica Ebenézer onde permaneceu

até à data de seu falecimento.
Em uma das próx imas edi -

ções do Jornal de Apoio preten-
demos escrever com  mais de-
talhes um pouco da história des-
se servo do Senhor. Aos familia-
res sabemos que não faltarão as
consolações do Espírito do Se-
nhor. A nós compete interceder
por todos.



Janeiro de 2009
Ano XXIV

nº 194
Página 02

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

rom@rombrazil.brtdata.com.br

BATISTAS INDEPENDENTES, BÍBLICOS E REGULARES
Matrícula nº 4 - Livro B-2 - Fls 1 v, 2

Todos os articulistas e colaboradores são voluntários, sem qualquer
vínculo de trabalho. Artigos assinados são de inteira

responsabilidade de seus autores.

EX
PE

DI
EN

TE

EDITOR: PR. CARLOS ALBERTO MORAES - MTb 35.664
Assistente de Redação: PR. RÔMULO WEDEN RIBEIRO

Digitação: LETICIA FERNANDES
Expedição: AGNES AYRES F. MORAES
Impressão: M&C2 GRÁFICA E EDITORA

Contatos: e-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br

COMPROMISSO
Este períodico é BATISTA

em governo e doutrina;
é INDEPENDENTE

em operação;
é FUNDAMENTALISTA

em posição e
SEPARADO

por convicção.

“As pessoas viajam para admirar a altura das montanhas, as imensas
ondas dos mares, o longo percurso dos rios, o vasto domínio do

oceano, o movimento circular das estrelas e, no entanto, elas passam
por si mesmas sem se admirarem” (Agostinho).

“Uma pequena fé levará tua alma ao céu; uma grande fé trará
o céu para sua alma.” (Charles Spurgeon)

“Todos vivemos sob o mesmo céu, mas ninguém
tem o mesmo horizonte! (Konrad Adenauer)

Para todos nós o final de
ano é tempo de observar
retrospect ivamente os

acontecimentos  do ano que se fin-
da e fazer um balanço. Fizemos isso
no último culto de 2008 em nossa
igreja e ouvimos dos irmãos ali
presentes excelentes testemunhos
das bênçãos de Deus. O início de
um novo ano deve ser um momen-
to de fazermos uma prospectiva
para direcionarmos nossos pas-
sos no ano novo.

Eu sempre me mantenho mui-
to introspectivo e reflexivo na se-
mana entre o Natal e o Ano Novo.
Não me sinto muito bem nos finais
de ano. Parece que o materialis-
mo se manifesta de modo extrema-
do e como o décimo terceiro salá-
rio aumenta o poder de compra
das pessoas, acirra-se ainda mais
a disputa pelo dinheiro do consu-
midor.

Reavaliando as minhas ativida-
des em 2008, confesso que fiquei
um tanto frustrado. Algumas metas
pessoais que estabeleci não conse-
gui cumprir. Decepção com pesso-
as de quem muito se espera sem-
pre traz frustrações pessoais. Neste
quesito foi um ano terrível! Mas ao
mesmo tempo tais decepções nos
ajudam a entender os nossos pró-
prios fracassos e limitações.

Mas logo que virou o ano, co-
mecei olhar para frente e fazer pla-
nos para 2009. Decidi determinar

INFÂNCIA DO SATANISMO
No livro de William Schnoiebelen, “Maçonaria

por trás da fachada de luz”, ele afirma que a Ordem
Demolay é o Jardim da Infância do Satanismo.
Schnoiebelen é um ex-grau 32 da Maçonaria e co-
nhece por dentro acerca do que escreve. O seu li-
vro, com tres partes tem a seguinte divisão: Parte I
– A Religião Maçônica. Parte II – A História da Maço-
naria e Parte I I I  – O Jardim de Infância do
Satanismo. Outro livro altamente recomendado é
“Engano Fatal”, de Jim Shaw publicado em inglês
em 1998 e que já foi traduzido para o português.
Como sociedade secreta, a Maçonaria já não tem
tantos mistérios, mas continua exercendo grande
influência no mundo para  formação de um gover-
no mundial. Estão “divididos” em várias e diferen-
tes irmandades, mas a cabeça é uma só. Os pró-
prios maçons, com raríssimas exceções, não sa-
bem a quem estão servindo.

Por que você se encontra na igreja? Há muitas respostas para
esta pergunta, mas apenas uma que agradaria a Deus:
Estamos na igreja para servir a Deus e ao próximo. Veja o que

diz Hebreus 10:24: “E consideremo-nos uns aos outros, para nos esti-
mularmos ao amor e às boas obras”. Os irmãos que estão na igreja tão-
somente por causa de filhos, pais e cônjuges estão perdendo muitas
bênçãos e deixando de abençoar muitos outros.  Uma ilha deserta, iso-
lada no meio do mar, é agradável aos olhos e é um lugar chamativo para
o descanso, mas com o passar do tempo, se torna um lugar limitado,
solitário e desesperador. Não seja uma ilha em si mesmo. O povo de
Deus foi chamado para se unir. Como podemos estimular uns aos ou-
tros ao amor e às boas obras?

Primeiramente, a igreja é um lugar de adoração. Todo cuidado é
pouco para que o espírito de adoração não seja perturbado. Precisamos
ter a atitude de verdadeiros adoradores quando entramos na Casa de
Deus, chegando no horário certo, com roupas adequadas e evitando
distrações durante o louvor e a pregação. Se fosse permitido, pessoas
iriam à igreja usando bermudas, chinelos e com uma latinha de refrige-
rante nas mãos enquanto o pastor prega. Porém, adoração é algo muito
sério e exige respeito e formalidade de nossa parte: “Guarda o teu pé,
quando entrares na casa de Deus; porque chegar-se para ouvir é melhor
do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal”
(Eclesiastes 5:1).

Em segundo lugar, a igreja é um lugar de comunhão. Crentes que
chegam atrasados e saem imediatamente após o último amém não
estão tendo comunhão com o povo de Deus. Enquanto isso está pas-
sando horas em frente à televisão e trabalhando a semana inteira entre
perdidos e incrédulos. A igreja precisa ser um refúgio deste mundo onde
encontramos pessoas que amam a Deus como nós. É impossível esti-
mularmos uns aos outros em amor sem contato, sem comunhão. Ao
mesmo tempo, esta comunhão pode causar atritos e conflitos, mas tudo
se resolve, seguindo os princípios da Palavra de Deus. Isolar-se não é a
solução: “Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união”
(Salmo 133:1).

Em último lugar, a igreja é um lugar de consagração. Como pode-
mos estimular uns aos outros às boas obras se não estamos partici-
pando dos ministérios da igreja? Uma ilha deserta pode até produzir os
seus próprios frutos, mas nunca importa ou exporta para outros lugares
porque se encontra isolada. Assim também, há crentes que não estão
fazendo a diferença no reino de Deus porque não têm ânimo para se
envolver nas atividades da igreja. Alguns até que gostariam de cantar no
coral, ensinar na Escola Dominical, mas quando se deparam com as
exigências do ofício, perdem todo tipo de interesse: “Além disso, requer-
se dos despenseiros que cada um se ache fiel” (I Coríntios 4:2).

Em 2009, unir-se é preciso para o bem da igreja local, para o bem da
família e para a glória de Deus!

Textos longos
“Na edição  193 do JA deparei-me com diversos textos longos

demais para um jornal. Sugiro que os editores priorizem textos mais
enxutos” (R.Q.S - São Paulo-SP).

Telefone AMI
“Notei na edição 193 do JA que na divulgação dos novos endere-

ços da AMI, o telefone saiu errado.Favor fazer a correção na próxima
edição”. (M.S.S - Belo Horizonte - MG).

Pastores e Igrejas
“Quero sugerir aos dirigentes do J.A que divulguem os nomes e

endereços de pastores que estejam disponíveis para aceitar novos
ministérios, bem como igrejas que estão em busca de pastores”
(RCS- Porto Alegre RS).

Parabéns
“Quero parabenizar toda a equipe do J.A que durante 2008 nos

proporcionou boa leitura e muita informação sobre as igrejas batis-
tas fundamentalistas. Continuem esse trabalho tão importante em
2009. Estarei orando por vocês” (MASS - Salvador- BA).

Missões
“Gosto das matérias sobre missões que são publicadas no JA e

quero sugerir que os responsáveis pensem na possibilidade de di-
vulgar uma relação, de todos os nossos missionários batistas
fundamentalistas” (H.N- Curitiba- PR)

“Consolou-me”
“Consolou-me, em meio à presente crise mundial, a leitura do

texto: ‘A crise que se aproxima’ na edição 193 do nosso JA. Parabéns
ao professor David Corrêa pela lucidez e clareza na interpretação e
aplicação do texto bíblico” (J.F.S.S - Fortaleza-CE).

SATANISMO EM ALTA
A cidade de Andradina SP foi destaque em todos

os meios de comunicação no ano passado devido à
noticia acerca de um grupo de jovens que invadiu o
cemitério violando túmulos e fazendo pactos de san-
gue. O grupo de adolescentes que se autodenomina
“Grupo Anticristo” declara que são adoradores de Sa-
tanás. A prisão de oito integrantes do grupo no início
de novembro último mostrou a ponta de um grande
iceberg. Segundo informou o PM Sérgio Faustino
Teixeira, da Ronda Escolar de Andradina, há muitos
outros adolescentes envolvidos com os rituais espa-
lhados pelas escolas da cidade. Os rituais por eles
praticados envolve violação de túmulos, auto-mutila-
ção, necrofilia, pacto de sangue e sexo grupal, entre
outras práticas abomináveis. Precisamos urgente-
mente pregar o Evangelho para os adolescentes em
nosso Brasil. Comece com aqueles que você conhe-
ce e que estão ao seu alcance.

para onde devo ir; como devo pro-
ceder para chegar onde pretendo
ir e como poderei avaliar, no final
do novo ano, se foi satisfatório ou
não. Para isso, sei que  as metas
estabelecidas precisam ser
mensuráveis e possíveis.

Claro que aos 56 anos de ida-
de, já aprendi que mesmo os bons
planos às vezes não dão certo.
Temos que considerar possíveis
turbulências que exigirão mudan-
ças. Todo projeto, para ser levado
a cabo, exige refazer planos e cál-
culos. Para nós que temos ciência
da onisciência de Deus, é razoá-
vel consultá-lo antes de qualquer
decisão importante.

Outro detalhe importante para
o crente é o propósito por trás dos
planos. Desenvolver planos com
motivações erradas apenas para
massagear nosso ego e nossas
ambições pessoais é muito peri-
goso. É saudável lembrar do aler-
ta do sábio Salomão em Provérbi-
os 21:2: “Todo caminho do homem
é reto aos seus olhos, mas o Se-
nhor sonda os corações”, e 16:2
“Todos os caminhos do homem
são puros aos seus olhos, mas o
Senhor pesa o espírito”.

Também a questão dos recur-
sos a serem usados é de funda-
mental importância. Os planos de
Deus vão exigir recursos certos. Eu
acredito que se fizermos do pro-
pósito de Deus nossa prioridade

Ele nos mostrará os planos corre-
tos e nos capacitará a levá-los adi-
ante. “Confie no Senhor e faze o
bem; habitarás na terra e verdadei-
ramente serás alimentado. Delei-
te-se também no Senhor, e te con-
cederá os desejos do seu coração”
(Salmos 37.3-4). 

O foco correto para o crente é
honrar a Deus em tudo que fizer-
mos. Se procedermos corretamen-
te Ele promete nos capacitar para
realizar o que nos propomos. “Con-
fia ao Senhor as tuas obras, e teus
pensamentos serão estabelecidos” 
(Provérbios 16.3). 

Quando confiamos em Deus
para nos dar sabedoria e direção,
Ele nos redireciona quando neces-
sário, ainda que de maneira que
não podemos entender completa-
mente logo de início. “O coração do
homem planeja o seu caminho,
mas o Senhor lhe dirige os passos” 
(Provérbios 16.9). Mas vale a pena
esperar no Senhor, pois a tempo
entenderemos muito do que é ne-
cessário entendermos nesta vida.

Sugiro que você separe um tem-
po para planejar 2009 e estabele-
cer metas que glorifiquem o nome
do Senhor. Considere os erros co-
metidos ao fazer a retrospectiva de
2008 e procure tirar lições úteis para
a prospectiva de 2009. Leia mais al-
guns textos bíblicos que muito aju-
darão: Provérbios 3.5-6; 16.1;
Mateus 7.24-27; Lucas 12.16-21.

“Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não
fizer nada, não existirão resultados.” (Mahatma Gandhi)

“Se você não quer ser esquecido quando morrer, escreva coisas que
vale a pena ler ou faça coisas que vale a pena escrever.”

(Benjamin Franklin)

“Os homens que tentam fazer algo e falham são infinitamente
melhores do que aqueles que tentam fazer nada e conseguem. “

(Lloyd Jones)

Retrospectiva e Prospectiva Unir-se é preciso!
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O missionário  João Luis Sobrinho Sousa, trabalhando na implantação da Igreja Templo
Batista Esperança em Caxias do Sul - RS realizou o batismo de seis novos irmãos. No
dia 14 de dezembro de 2008 desceram às águas os irmãos   Luciano, Norma, Adelaide

Gessica, Franciele e Andréia. Orem pelo missionário João Luis e sua esposa Priscila. As necessi-
dades principais estão relacionadas à consolidação do trabalho, e o sustento financeiro que está
muito aquém do necessário. Para contatos use o e-mail: sobrinho-Sousa@hotmail.com, telefo-
nes (54)9999-4069 e 9614-3866.

Há um movimento
em prol do reco-
nhecimento pelo

MEC dos cursos de Teologia,
que até atende a uma de-
manda dos formados na
área que podem precisar
complementar sua renda
para garantir seu sustento e
ministério com um emprego
secular, pois na  maioria das
vezes as igrejas, não podem
sustentar com dignidade um
pastor e sua família. Aí esse
ministro se depara com um
grande problema: ele não
tem profissão e não tem for-
mação para conseguir um
emprego digno que possa
conciliar com o ministério
pois mesmo os seminários
maiores só eram considera-
dos cursos superiores nos
meios eclesiásticos. Como
resultado os pastores batis-
tas, apesar de defenderem
que a igreja é soberana e
que pode dispor do
pastorado em assembléia
quando quiser,  se vêem
numa situação terrível, pois
após anos de pastorado não
podem admitir que a igreja
os afaste, ou troque, por ou-
tro pastor pois isso os con-
denará à penúria e ao
subemprego. Esse é um dos
grandes motivos de div i-
sões, manipulação da igre-
ja e outros males no meio
batista. A “solução mágica”
encontrada foi pedir ao MEC
que reconhecesse cursos
de Teologia como Cursos
superiores com todas as
vantagens e responsabilida-
des inerentes. Parece ótimo,
mas será?

O que poucos falam é
que a submissão ao MEC é
uma submissão ao Estado,
isto é, uma intervenção ou
junção de Igreja e Estado,
coisa que é contra o princí-
pio Batista de “total separa-
ção entre Igreja e Estado”
construído com coerência
histórica e doutrinária que
muitos acham “interessante
repensar”.  Repensar por
quê? Porque os motivos fi-
nanceiros são fortes? De
certo são. Mas será que eles
devem prevalecer sobre os
princípios Batistas? Os ba-

A misericórdia do Senhor é um bem precioso
demais. Ela nos mantém vivos, vitoriosos,
abundantes na obra do Senhor. Esquecer esse

privilégio nos torna vulneráveis à soberba, ao orgulho, ao
desejo de comandar nossa vida por confiarmos em nós
mesmos. Essa confiança nos faz pagar um preço alto
demais, pois “Deus não se deixa escarnecer, pois aquilo
que o homem semear isso também ceifará”.

Nosso testemunho, nossa vida de oração, nosso cres-
cimento na Palavra de Deus ficam comprometidos quan-
do a mentira, a hipocrisia, a falta de amor, as  aparências
nos fazem passar uma falsa impressão e  nossas pala-
vras não condizem com nossas atitudes.

Era costume daquela mãe orar com seus filhos ao se
deitarem. Naquela noite o garoto estava com raiva da irmã
porque haviam brigado, mas a mãe decidiu citar a Bíblia.
–  Filho, a Bíblia diz: – “Não se ponha o sol sobre a vossa
ira” – Ef. 4: 26. E a resposta do garoto. -  “Mas, mãe, não
há nada que eu possa fazer para impedir que o sol se
ponha”.

Não há como controlar as ações das pessoas com
as quais convivemos, mas devemos ter domínio pró-
prio para controlar nossas reações diante de ações
erradas.

O Senhor prometeu fazer de nós um trilho novo. Não
aquele caminho batido, esburacado, torto, mas um
novo caminho, que resiste às   intempéries do mau
tempo,ou ao peso das cargas que por ali passaram ,
sem rancores, sem as  mágoas que nos impedem de
chegar á presença de Deus e de caminhar . O trilho
novo oferece  conforto, segurança  ao transeunte. Ao
conversar com Marta sobre sua ansiedade, o Senhor
Jesus que ela “ anda distraída com muitas coisas” e
por isso perde seu momento importante  aos pés de
Cristo. A distração, a ansiedade e a fadiga são obstá-
culos que nos fazem perder o rumo. Estar distraída é
como “olhar para várias direções”. Impossível conse-
guir fazer algo bem feito dessa forma. Precisamos ter
clara nossa direção, ter alvos definidos e a visão cor-
reta da vontade de Deus.

Que o Senhor nos permita começar o Novo Ano como
um trilho novo, jogando fora todos os buracos e pedras
que são empecilhos para o nosso caminhar com o Se-
nhor.

É importante não esquecer os amigos com quem o
Senhor nos deu o privilégio de conviver, os irmãos que
foram acrescentados ao nosso rol de relacionamentos,
os valores que alimentaram nossa alma, mas não pode-
mos viver só do passado.

É um Ano Novo que se inicia. Que tal deixarmos que
junto com este Novo Ano, o Senhor faça de nós um trilho
novo para que pessoas sigam por este caminho e ve-
nham a conhecer o Senhor Jesus, o Único e verdadeiro
Caminho para a salvação.

A Revista Apologé-
t ica Cristã,  Sã
Doutrina nasceu

com o propósito de sinalizar
o caminho para os crentes

Batismo em Caxias Do Sul - RS

Reflexões Para
Um Ano Novo

“Eis que farei de ti um trilho novo.”
Isaías 41: 15.

Revista Sã Doutrina

tistas sempre foram reco-
nhecidos por sua fidelidade
doutrinária e aos seus prin-
cípios, mas estamos entran-
do numa sedução tão sutil
que não estamos perceben-
do. Queremos voltar atrás e
juntar forças com um Esta-
do mundano que, pelo cami-
nhar dos conceitos pedagó-
gicos, sobre família e sexu-
alidade por exemplo, nada
impede que interfira futura-
mente nos ensinos teológi-
co-cristãos. Se aceitamos
como natural e como “solu-
ção mágica” o reconheci-
mento estaremos nos com-
prometendo de maneira tal
com o Estado que gradual-
mente correremos o risco de
ser mais comandados pelo
MEC do que pela própria Bí-
blia. O MEC, embora seja
uma instituição valorosa, é
uma instituição secular, por-
tanto com conceitos secula-
res enraizados em sua filo-
sofia. Por quanto tempo os
conceitos seculares serão
condescendentes com nos-
sa teologia, ou até, em quan-
to tempo esses conceitos
secularizarão a Teologia Ba-
tista?

Pronto, expus um proble-
ma ético. Tem solução? Cla-
ro, manter os Seminários
como instituições exclusiva-
mente eclesiásticas sem in-
tervenção do Estado e pro-
mover uma formação conti-
nuada ou concomitante dos
seminaristas. Porque não
fazer o curso de Teologia em
convênio com uma faculda-
de onde o estudante, se for-
me como pastor livre de qual-
quer compromisso com o
Estado, mas também se for-
me em pedagogia, letras, his-
tória ou filosofia de acordo
com o que o MEC já institui a
longa data, pois matérias de
licenciatura, são mais coeren-
tes com o caráter de mestre
que um pastor deve ter.

Esta história de criação
de “Agências Reguladoras”
das igrejas Batistas tem se
insinuado, sorrateiramente
em nosso meio, algumas
instituições que deveriam
ser de cooperação estão se
tornando cada vez mais, de

normatização. Algumas che-
gam ao absurdo de pedir ao
Poder Público, o status de
autarquia federal, isto é, ór-
gão fiscalizador. O que me
espanta é que os não cris-
tãos valorizam mais os valo-
res que devemos defender
do que nós mesmos, pois o
MEC relutou muito em con-
ceder reconhecimento aos
seminários, e ainda faz vári-
as exigências, e o tal pedido
da suposta autarquia federal
de fiscalização das igrejas e
pastores foi recusada pela
Justiça dos homens.

Irmãos, vol temos aos
nossos princípios que são
muito sérios, nobres e tão
desprezados por uma nova
geração de pastores de si
mesmos. Vamos lutar para
que os Seminários continu-
em sendo apenas institui-
ções eclesiásticas e para

que as igrejas se
conscientizem que precisam
dar formação complementar,
no sentido profissional, para
seus seminaristas. Paremos
com a hipocrisia de que só
deve existir o pastorado de
tempo integral, pois o próprio
apóstolo Paulo é um exem-
plo de fazedor de tendas, ou
bivocacionado como dizem
alguns. Se a igreja pode sus-
tentar alguém em tempo in-
tegral e garantir todo seu fu-
turo após sua saída daquela
igreja fique a vontade para
exigir tempo integral, caso
contrário, sejamos miseri-
cordiosos com nossos líde-
res e ofereçamos a eles a
opção de servir a Deus mui-
to mais por amor do que por
necessidade.

Enviado pelo
Pastor Márcio

A Sedução do Reconhecimento
dos Cursos de Teologia.

fundamentalistas que bata-
lham pela fé uma vez entre-
gue aos santos.

Será um grande investi-
mento da parte dos pastores

incentivarem os seus lide-
res, como professores da
EBD, diretor ia da igreja,
d iáconos,  seminar is tas ,
pregadores e todos aque-

les que querem inteirar-se
das verdades fundamentais
da sã doutrina bíblica a se
tornarem assinantes desta
revista. Custa pouco para o
conteúdo tão rico que ofe-
rece.

Para saber como fazer
uma assinatura individual ou
coletiva, entre em contato
pelos endereços:

www.sadoutrina.cjb.
E-mail: sadoutrina@gmail.com

ou pedidos para:
marcosfmartins@ig.com.br.
Você poderá fazer assinatu-
ra anual e também solicitar

os números atrasados.
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O Pr. Roberto Castilho de Brito com sua esposa, Solange e os filhos. Rodrigo e Sérgio continuam
firme no Projeto Ribeirão Preto, que apoiados por igrejas em trabalho missionário da Junta
Batista Bíblica do Estado de São Paulo, visam a implantação de uma nova igreja. No dia 21  de

dezembro último, o grupo realizou uma programação especial de Natal com diversos visitantes. As reuniões
dominicais regulares estão sendo realizadas a partir das 19 horas em uma sala do Hotel Nacional Inn,
Avenida Presidente Castelo Branco, 1925 - Lagoinha. Para maiores informações use o e-mail: ou o telefone
(16) 3877-1036.

HAJA QUEDA! Queda da Bolsa de Valores, que
da da credibilidade nos políticos, queda de
con-fiança na policia, queda no compromisso

dos cristãos com as suas igrejas locais... Além disso,
temos que conviver com a queda de cabelo, queda de
dente, queda de sobrancelha, queda de cavalo...   Tudo
isso por causa da Queda no Jardim do Éden, o afasta-
mento do Senhor. Por causa daquela Queda, é nisso
QUE DÁ!

Você percebe que estamos numa crise de autorida-
de? Necessitamos de boas influencias, de referências;
ficamos decepcionados com políticos, policia, professo-
res, padres, pais, pastores, médicos... Estamos perple-
xos! Socorro Senhor! Já não há homens piedosos!

Ouço notícias estremecedoras na mídia... Ainda bem
que posso orar. Pedro, o pescador que já teve o barco
cheio de peixes, prestes a afundar, disse: Lancem sobre
Ele toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de
vós.  Tenho a quem recorrer. E assim, na dependência de
Deus a existência fica mais leve, as forças renascem, a
esperança retorna à memória!

Infelizmente somos consumidos pela paixão, pelo tra-
balho exagerado, pelo cartão de crédito, pela ansiedade,
pelo pessimismo, pela ganância, pelo excesso de horas
extras, pela teimosia, pelo próprio consumismo.  Seria
tão bom se fôssemos consumidos pelas coisas de Deus.
O zelo da tua casa me consumirá, disse Jesus.

Percebo em mim uma tendência para ficar aborreci-
do, chateado, impaciente, irritado quando as coisas não
acontecem como eu gostaria. Nesses momentos, pro-
curo lembrar que Deus não me chamou para ser um
TRISTÃO e sim um CRISTÃO. Logo, procuro mudar a mi-
nha atitude: Servi ao Senhor com ALEGRIA, apresentai-
vos diante dele com cânticos – Sl 100.2.

Existem pessoas que perdem o humor por qualquer
coisa. Oscilam como a Bolsa de Valores, ora pra cima,
ora pra baixo. A nossa alegria não deveria depender das
circunstâncias. A fonte do nosso contentamento é Deus:
Alegrai-vos sempre no Senhor.

O que realmente é importante? Trabalhar 14 horas
por dia? Consumir todas as novidades no Shopping? In-
vestir todo o capital em imóveis?  Viver cercado de mu-
lheres bonitas ou homens elegantes? Vivemos dias em
que os valores estão totalmente trocados. Pensamos que
o essencial é o aqui e o agora.  Que aproveita o homem
ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?

As pessoas estão cada vez mais cheias. Cheias de
si, cheias de impaciência, cheias de grandeza, cheias de
cerveja, cheias de imoralidade, cheias de serem explo-
radas, cheias de serem enganadas... Infelizmente estão
vazias de Deus. A Bíblia diz ao cristão: ... Enchei-vos do
Espírito – Ef 5.18

Os especialistas em economia alertam quanto ao pe-
rigo da  volta da INFLAÇÂO. Se não tomarmos cuidado
com o nosso coração, ele também vai gerar e inflacionar
o ego, a cobiça, a fofoca, a ganância, a ira, a inveja, o ódio
e outros males. Já dizia João Batista: Convém que ele
(Jesus) cresça e que eu diminua – João 3.30.

O ar está muito poluído, carregado, não somente por
causa da sujeira industrial. Há outros tipos de poluição:
Os palavrões, os gestos obscenos, o erotismo nos ade-
sivos, na propaganda da cerveja, nos filmes, nos sites...
É preciso muita Graça, muita misericórdia para ser cris-
tão nesse mundo cão!

Eu sou aquele crente à moda antiga, do tipo que ain-
da lê a Bíblia, do tipo que ainda defende a pureza, a sexu-
alidade dentro do casamento, a monogamia, fidelidade
conjugal... Eu sou aquele crente à moda antiga, do tipo
que entende o namoro como oportunidade de diálogo,
de conhecer o outro, de orar juntos, de respeitar o corpo
do outro e de não usá-lo como parque de diversões.

Eu sou aquele crente à moda antiga, do tipo que ain-
da lê a Bíblia. Apesar dos novos tempos e da era digital,
ainda considero importante fazer a minha devocional.

Crises, crises, crises... Lembro-me da palavra crisá-
lida. É um termo ligado às lagartas, após rastejarem e
sofrerem o doloroso processo de metamorfose transfor-
mam-se em belas borboletas. Assim devemos encarar o
sofrimento! Somos novas criaturas... Não somos mais
desse mundo, não somos mais lagartas. Vivamos com a
perspectiva das coisas do alto! No céu não há crise!

*Os parágrafos acima são reflexões avulsas publicadas
semanalmente no Boletim da Igreja Batista Horto do YPÊ.

MISSÕES EM RIO BRANCO AC
Nos dias 6 a 7 de dezembro, a Igreja Batista Fundamental

em Rio Branco-AC, sob a liderança do Pr. Ruy Messias (AMI)
esteve em Conferências Missionárias. O preletor foi o Pr
Stephen Doolittle da Igreja Batista Independente Macedônia. A
nova Igreja nasce com o propósito de apoiar a obra
missionária. Foram dois dias de grandes desafios, onde al-
vos e objetivos se concretizaram, chegando até a superar as
expectativas. O pequeno grupo já participa do sustento de 2
projetos missionários e está orando para admitir outros
dois em 2009. Os irmãos da Igreja Fundamental, estão ani-
mados e dando seqüência à construção do templo. A etapa,
agora é a construção de três salas e dois banheiros.

MOCIDADE DA BAHIA E PIAUÍ
As mocidades das igrejas Batistas Bíblicas da região Piauí-

Bahia, mais precisamente do sertão do Nordeste estiveram
reunidas em Avelino Lopes PI do dia 8 de novembro de 2008.
Segundo informações do Pr. José Antônio Marques, foi uma
das melhores reuniões da mocidade daquela região. Marca-
ram presença diversos pastores das igrejas representadas
no evento: Eurípedes, de Buritirama BA; Jacó, de Curimatá BA;
Antônio dos Santos, de Junco BA; João Neto, de Nova Holanda
BA; Ismael, de Mansidão BA; José Carlos, de Aroeiras BA;
Domingos, de Pilão Arcado BA. Do estado de Goiás esteve
presente o irmão Enoque de Novo Gama. A Mocidade Ecos de
Louvor, de Avelino Lopes PI, agradece de coração a todos os
que se fizeram presentes e aos que colaboraram com a reali-
zação do encontro.

BARBOSA NETO
No dia 28 de dezembro, o pastor Barbosa Neto realizará o

primeiro batismo da nova Igreja Batista Bíblica que está sen-
do implantada por ele em Juazeiro do Norte CE. O trabalho
acaba de completar o primeiro ano e já conta com os bons
frutos vindos do Senhor. Depois de passar por duas escolas
públicas realizando os cultos, a nova igreja conseguiu alugar
uma casa para as reuniões. No princípio, o missionário e seu
pequeno grupo foi acuado. A vizinhança não os recebia de bom
grado, pois eram considerados ‘hereges’ e ‘inimigos’ do
‘padim padi ciço’. Logo o Pr. Barbosa, ex-padre e que foi vigário
há longos anos pretéritos de uma pequena paróquia localizada
naquele mesmo bairro – Independência – onde hoje a Igreja
Batista Bíblica está sendo implantada! O pastor Barbosa agra-
dece a todos que estão acreditando em seu trabalho e colabo-
rando em sustento financeiro e orações. Continuem orando
pelo desenvolvimento desta igreja, pela saúde do Pr. Barbosa.

NOTICIAS MISSIONÁRIAS
Foram quatro as viagens missionárias realizadas pelo

missionário Evilázio Apolinário de Souza este ano. Teve a opor-
tunidade de pregar o Evangelho para diversos grupos de ribei-
rinhos. Várias pessoas se converteram a Cristo Um senhor
chamado Ribamar depois de cinco anos visitando sua casa
ele me disse: “Eu estava preso em um religião. Eu venho de
uma tradição católica. Meus pais, meus avós, meus tios, to-
dos pertencem ao catolicismo, mas hoje eu sei que religião
não salva ninguém. Hoje eu quero me tornar um crente, quero
me tornar um filho de Deus”. Ele continuou dizendo: “Depois
que você chegou em minha casa muita coisa na minha vida
mudou, e este rádio que você deixou aqui tem sido um culto
toda noite em minha casa. Hoje eu sou um filho de Deus”. Há
muitas histórias como esta que servem como desafio para o
trabalho missionário. Os desafios no Acre são muitos. Orem
pelo trabalho de evangelização dos ribeirinhos. Evilázio está
ajudando uma igreja que estava há mais de dois anos sem
pastor e pretende continuara as viagens pelo interior. Há ne-
cessidade de um barco novo e um motor. O custo é para mais
de vinte mil reais. O novo endereço do missionário é: Conj.
Tucumã Distrito Industrial Qd-02 Casa-02 CEP - 699174-000
Rio Branco AC. E-mail: evilazio-souza@uol.com.br - Telefone:
(68) 3229-4646 Celular: (68) 9998-7259.

DIRETO DE MOÇAMBIQUE
No dia 2 de novembro, o missionário Odenilson de Sousa

Figueiredo realizou o primeiro batismo da Congregação Batis-
ta Regular em Alto-Maé. Passou pelas águas a irmã Maria da
Conceição Galimoto, uma jovem que é ex-muçulmana, mes-
mo com toda resistência de sua família, ainda muçulmana.
Continuem orando por ela e pelo Leonardo. Eles se casaram
no dia 27 de dezembro de 2008. Desde que o pastor Odenilson
e sua esposa chegaram ao Brasil, precisamente em Salvador,
dia 06 de novembro último, o Senhor os abençoou
grandemente. Encontraram os filhos, a netinha e demais fa-
miliares bem. Foi um grande momento para todos depois de
mais de dois anos sem se verem. Já fizeram as consultas
médicas e alguns exames e também participaram de uma
reunião da missão, a MBBF no estado do Paraná.. Em breve
estarão de volta ao campo. Orem por eles.

Projeto Ribeirão Preto

Crises & Cristãos
DIA DA BÍBLIA

No dia 14 de dezembro último, a Igreja Batista Chácara dos
Pinheiros em Cuiabá MT, sob a liderança do Pr. Miquéias N.
Santos fez uma concentração em praça pública para comemo-
rar o dia da Bíblia. O local escolhido para o evento foi a Avenida
Fernando Corrêa da Costa, uma das mais movimentadas da
capital matogrossense. O evento contou com carro de som,
cartazes alusivos ao Dia da Bíblia e panfletos. Foram distribu-
ídos mais de 2.300 folhetos com porções da Palavra de Deus. 
Para a igreja, foi um dia muito especial. A programação encer-
rou-se com um culto especial no final da tarde no templo.

APOSTILAS
“No ano de 2008 tive o privilégio de compartilhar a Palavra

de Deus em três eventos especiais, atendendo aos pedidos
separamos estes temas e elaboramos uma apostila com 32
páginas, com fotos e acabamento diferenciado, os temas são:
- O melhor está por vir. -Que pedra você tem em sua mão? -
Mulheres Curvadas. As apostilas podem ser adquiridas pelo
site www.tekton.com.br, enviando o pedido pelo e-mail
nancy@tekton.com.br , ou por carta no endereço – Rua João
Correia de Brito, 267 – CEP 04167-050 – São Paulo – SP. Nancy
Felix Fragoso, telefone: (11) 5058-4819.”

PEDRA FUNDAMENTAL

No dia 6 de dezembro de 2008 o missionário Geraldo Majela
Pupin, juntamente com o grupo de irmãos da igreja lançou a
pedra fundamental da construção do templo em Fátima do Sul
- MS. Alguns irmãos da Igreja Batista Central de Dourados MS
sob a liderança do Pr.  Amílcar Vasconcelos se fizeram presen-
tes naquela data memorável para a igreja que está nascendo.
Agora a batalha será para a construção do prédio da igreja,
bem como pelo discipulado, integração e edificação dos no-
vos convertidos que vão sendo acrescentados pelo Senhor.
Contatos com o Pr.Geraldo e Vilani: E-mail:
gmpupin@hotmail.com, telefones (67) 3467-3992 e 8118-
6161, Caixa Postal 22 –CEP 79.700-000-Fátima do Sul – MS.

BATISMO

A Igreja Batista Regular da Fé no Jardim Estela, Embu, São
Paulo - SP sob a liderança do Pr.Joel Azer realizou o último batismo
de 2008 no dia 14 de dezembro próximo passado. Dois jovens,
Cézar e Edy desceram às águas em obediência a Jesus. Em 2008
a IBR da Fé foi ricamente abençoada pelo Senhor, tanto no cresci-
mento quanto na visão de alcançar pessoas para Cristo.
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walacejuliare@yahoo.com.br
AJUDA

Nos últimos dias
15 a 18 de dezembro
de 2008, o Templo Ba-
tista de Bento Gonçal-
ves RS  (Pr. Phill ip
Harris) e o Templo Ba-
tista de Caxias do Sul -
RS (Pr.João Luis  So-
brinho) organizaram
uma caravana de aju-
da para os irmãos da

Igreja Batista Bíblica de Camboriu - SC (Pr. Ricardo Camargo)
.O objetivo foi ajudar na reconstrução de  casas de irmãos e
amigos que foram atingidos pelas chuvas. Fizeram parte da
caravana de ajuda: Pr.Phillip, Pr.João Luis, Fábio Juarez, Vilmar
e Luciano. Na foto, o Pr. Ricardo Camargo, de Camboriu, en-
trega materiais à família do senhor Valdecir.

ACAMPAMENTO GUAÍRA
Durante o período de carnaval, nos dias 20 a 24 de fevereiro de

2009 a Igreja Batista Boas Novas de Guaíra SP, sob a liderança do
Pr. Francisco Cleyton Maciel, estará realizando um acampamento
para famílias, incluindo jovens e adolescentes. O convite se  es-
tende às igrejas da região, mas as vagas são limitadas. Os inte-
ressados deverão entrar em contato o quanto antes pelo e-mail:
boasnovas@com4.com.br ou pelo telefone (17) 3332-1716 até s
12 horas. O acampamento será realizado na Estância Pousada
das Comitivas no município de Olímpia SP. Para melhor conhecer
as instalações, visite o site: www.pousadadascomitivas.com.br.
O preletor será o Pr. Pedro Evaristo, de São Paulo SP e o tema:
“Servir ao Senhor com Alegria”.

ACAMPAMENTO MORRO AGUDO
Dias 20 a 24 de fevereiro de 2009. a Igreja Batista do Calvário,

de Morro Agudo SP sob a liderança do Pr. Edílson José Pereira de
Araújo estará realizando o Acampamento para Famílias. Igrejas
da região são convidadas, mas as vagas são limitadas dificul-
tando inscrições de última hora. Os interessados deverão entrar
em contato pelo e-mail: pastoredilsonaraujo@gmail.com ou pelo
telefone (16) 3851-1471. O tema será: “Tudo Ele fez. O que devo
fazer?”. O acampamento será realizado na Chácara Kafofo, a 5
km de Morro Agudo, sentido São Joaquim da Barra - SP.

ISRAEL, 60 ANOS
O missionário aos judeus em São Paulo, capital,

Pr.Alexandre B. Dutra enviou ao JA -no final de 2008 uma carta
relatando sua alegria em ter participado das comemorações
dos sessenta anos de Israel. O convite feito por intermédio de
um dos líderes da comunidade judaica abriu-lhe as portas ,
inclusive para conversar com a embaixatriz de Israel no Brasil.
Orem pelo ministério do Pr. Alexandre e sua familia: Jane (es-
posa) Nicolas e Gabriel (filhos).

MINISTÉRIO DE APOIO
O irmão Omar de Carvalho, do Ministério de Apoio Calebe,

está com novo endereço: Rua Felizberto Tamião, 550 - São
João – CEP 14.170-020 - Sertãozinho-SP, telefones (16) 3945-
5851 e 9189-9638. O e-mail é: omarjcdecarvalho@
hotmail.com. Orem pelo projeto do irmão Omar que poderá
levá-lo ao trabalho evangelístico e de ensino em Cabo Verde e
outros países de língua portuguesa.

SIBIMA
Em 2009 o SIBIMA - Seminário e Instituto Bíblico Maranata

comemora 60 anos desde sua fundação em 1949. O seminá-
rio está construindo suas novas instalações a um  custo apro-
ximado de R$251.000,00 e ainda falta R$101.000,00. Pela graça
de Deus e com a ajuda da UESA - União Evangélica Sul Amé-
rica, a BGFM do Brasil e a WR Engenharia, além de muitos
outros irmãos, o projeto está em fase adiantada. Para maio-
res informações entre em contato com o Pr.Adil Bispo dos Reis
pelo e-mail: adilreis@ig.com.br.

MULHERES EM CAMPINAS
Sob o tema “Vitória nas Lutas”, mais de uma centena de mu-

lheres se reuniram no dia 29 de novembro de 2008 na Igreja
Batista Bíblica do Centro em Campinas – SP. Foi o Encontro Anu-
al das Senhoras Batistas Bíblicas de Campinas e Adjacências,
evento que deverá ocorrer uma vez por ano sempre no último
sábado de novembro. A  preletora foi a irmã Denise Nascimento
dos Santos, esposa do Pr. Antonio Carlos dos Santos, da Igreja
Batista Bíblica Missionária Peniel, do Jardim São Pedro de
Viracopos em Campinas SP.

No próximo ano o  encontro deverá ocorrer no Acampamento
Batista de Sumaré. Para maiores informações, telefones (19)
3221-5685 com Rosângela: (19) 3278-1214 com Denise: (19)
3838-3357 com Alice ou com Irany Santos pelo e-mail:
iranyrita@yahoo.com.br, telefone(19) 3261-2860.

PONTA PORÃ-MS
O missionário Ricardo de Oliveira Leite e sua família estão ani-

madas com a chegada do irmão Leal e família que chegou da Ale-
manha para apoiar o seu ministério em Ponta Porã  MS. No segun-
do semestre de 2008 foi realizado um encontro de mulheres e em
dezembro a conferência de aniversário da igreja tendo como prega-
dor o irmão Jaime B. Espinosa, de Campo Grande MS. Em Campo
Grande o trabalho está crescendo e no mês de setembro foi realiza-
da a conferência de aniversário tendo como pregador o missionário
Almir Nunes, de Batatais - SP. Contatos com Pr. Ricardo pelo e-mail:
prricardoleite@Yagoo.com.br, telefone (67) 3433-5331.

PROJETO PIP
O missionário Josué Amaral, liderando o Projeto PIP - Plantando

uma Igreja em Prudente, continua levantando o seu sustento, mas o
trabalho já foi iniciado. Procure conhecer este ministério entrando
em contato com o Pr. Josué pelo  e-mail:
pastorjoamaral@gmail.com,  telefone (18) 3916-3463, ou pelo cor-
reio: Caixa Postal 4430 - CEP 19.020-970 - Presidente Prudente-SP.

TIMOR LESTE
A religião católica discrimina e persegue os evangélicos

no  Timor Leste. A atitude e prática das lideranças católicas em
Timor Leste são totalmente medievais. Usam e abusam de
ameaças e violência  contra os cristãos evangélicos a quem
chamam de demônios. O governo timorense repassa dinheiro
para a religião católica fazer “caridade”, mas o povo vive na
miséria, na criminalidade, na imoralidade, na violência, na ido-
latria e na prática da intolerância. Respeitam mais os muçul-
manos do que os evangélicos e o motivo é obvio: os muçulma-
nos respondem do mesmo modo quando são agredidos. Va-
mos orar pelos nossos missionári-
os no Timor Leste. Na foto, uma igre-
ja evangélica vandalizada por católi-
cos.

CASAMENTO
Uniram-se em matrimônio no dia

22 de dezembro de 2008, o casal Ana
Lúcia e Paulo (foto ao lado) na Igreja
Batista do Calvário em Morro Agudo -
SP. A cerimônia foi realizada pelo Pr.
Edílson J.P.Araújo. Aos noivos, as fe-
licitações da equipe do Jornal de
Apoio.

Adoração é o reconhecimento do valor dAquele a
quem adoramos. Através do processo da adora
ção, Deus comunica a sua presença aos homens.

Adoração envolve um relacionamento íntimo entre o adorador
e o objeto da adoração, entre Deus e seus filhos.

Encontramos no Salmo 100, de acordo com seu título,
um Salmo que trata do ato de tocar ou cantar música para
adorar a Deus, por meio de ações de graças. Para o salmista,
cultuar e adorar significa dar honra a Deus. É o ato de reco-
nhecer Sua grandeza e majestade. É uma expressão exter-
na de uma atitude interna, a convicção de que Deus merece
a nossa devoção. Portanto, adorar no A.T., tanto é um ato
como uma atitude.

O Salmo 100 se destaca pela sua simplicidade como pela
sua profundidade teológica. Ele é um convite para entrar na
presença de Yahweh com a única intenção de adorá-lo. Sua
linguagem conduz os adoradores até os átrios do templo de
Jerusalém onde contemplam a grandeza de Deus. E assim,
ele apresenta quatro estrofes de uma adoração verdadeira,
dadas através de imperativos na segunda pessoa plural, indi-
cando que o convite é dado à congregação de pessoas reuni-
das para participar neste culto de ações de graças.

Primeira: OS ADORADORES ACLAMAM INTENSAMENTE
O NOME DE SEU DEUS (1). Aclamar significa adorar publi-
camente a Deus. O primeiro imperativo indica que a congre-
gação deve oferecer uma saudação a Deus em voz alta. Acla-
mar significa proclamar publicamente o nome de Deus. O
imperativo “aclamar” é dirigido para “todos os habitantes da
terra”. Trata-se de um convite universal.

Segunda:  OS ADORADORES SERVEM ALEGREMENTE A
SEU DEUS (2). O segundo imperativo, “’abad”, literalmente sig-
nifica “trabalhar”ou “lavrar”, neste contexto quer dizer “cultuar ou
louvar”. Por isso, a NVI pelo imperativo “prestem culto”. Assim o
serviço prestado a Deus é o próprio culto de adoração.

Uma vez que o verbo é a raiz da palavra “serva”ou “escra-
vo”, uma das implicações é que o adorador, no ato de cultuar,
se submeteu a Deus, reconhecendo a sua soberania na
vida dele. O culto em Israel foi um culto de participação. Os
dias de festa, as procissões e os sacrifícios exigiam o
envolvimento pessoal por parte do adorador.

Terceira: OS ADORADORES RECONHECEM PLENAMEN-
TE QUEM É SEU DEUS (3). O verbo yada, “conhecer”, trata do
conhecimento que vem principalmente por meio de experi-
ência pessoal. Por isso, a NVI traduziu o verbo
“reconhecer”que comunica melhor o sentido da expressão.
No contexto, o salmista chamou o povo de Deus para reco-
nhecer que Yahweh é Deus e que ele é dono do seu povo. O
salmista descreveu também o relacionamento de Deus como
um pastor e de seu povo como ovelhas de seu pasto.

Quarta: OS ADORADORES COMPARECEM FIELMENTE À
CASA DE SEU DEUS (4). Os adoradores foram convidados para
entrar na presença de Deus (vv.2,4). De acordo com Dt 12, Deus
escolheria somente um lugar para a adoração de seu nome. A
cidade de Jerusalém foi reconhecida como este lugar onde o
culto seria realizado. Provavelmente, o ato de entrar na presen-
ça de Deus foi dramatizado por meio de uma procissão que
entrava pelas portas do pátio interno do templo.

Finalmente, o salmista conclui: OS ADORADORES AGRA-
DECEM INCESSANTEMENTE A SEU DEUS (5). O salmista con-
vidou seus ouvintes para dar graças ao nome de Deus e
bendizer seu nome. O verbo “dar graças” (yadah), comunica
a idéia de louvar ou levantar a voz em louvor. Pelo menos
uma vez, o verbo quer dizer “confessar pecado”. Neste sal-
mo, o objeto do louvor é o nome Yahweh. No AT, o nome
Yahweh devia ser respeitado e reverenciado.

O Motivo do louvor é: A bondade de Deus. O salmista diz
que Deus é bom, sua benignidade (hesed) e fidelidade
(‘emeth) duram para sempre. Bondade é entendida em ter-
mos de seu “amor leal”.

Quando alguém anda com Deus, sempre lhe é grato,
mesmo que seja segunda-feira 7h; ou que esteja num leito
de hospital; ou que suas lutas sejam grandes. Quando al-
guém anda com Deus, lhe é grato porque Deus é Deus;
porque Deus é bom; porque Deus cumpre suas promessas;
porque Deus é presente. Porém, se alguém vive murmuran-
do; sempre reclamando; nunca está satisfeito; não conse-
guirá adorar a Deus.

Celebrar a Deus transforma a atitude interna em ex-
pressão externa de adoração.

No próximo mês, leremos sobre as implicações dessa
adoração para a igreja.

PASTOREANDO A IGREJA DE DEUS
Phil A. Newton

Editora Fiel
www.editorafiel.com.br

Uma Igreja que funciona de maneira bí-
blica exige devoção intencional ao mo-
delo de liderança de igreja apresentado
no N.T.

CATÓLICOS CARISMÁTICOS E
PENTECOSTAIS CATÓLICOS
Dr.Aníbal Pereira dos Reis

Edições Cristãs
E-mail: ediçõescristas@uol.com.br

Telefone (14) 3322-3930
Católicos carismáticos sempre houve. A
novidade é o movimento carismático que
agora envolve evangélicos e católicos sob
os “dons miraculosos”

KING JAMES
Edição de Estudo

Editora Abba Press
www.abbapress.com.br
Telefone (11) 5686-5058

Novo Testamento com Salmos e Provér-
bios em uma edição de estudo. Vale a
pena ter  em suas mãos esta obra para
consultas em seus estudos bíblicos.

QUEM É JESUS?
Gerald Bray

Shedd Publicações
www.shedddpublicacoes.com.br

Telefone (11) 5666-1911
Entre outros temas, você vai  estudar neste
pequeno grande livro, acerca da preexistência,
batismo, crucificação, ressurreição, ascensão
e segunda vinda de Cristo.

O missionário Josafá Serra, que trabalha na implantação da Igreja Batista em
Arapongas PR está empenhado no projeto de construção de sua casa. Há ne
cessidade de apoio para esta construção onde o próprio missionário tem posto

a mão na massa. Logo a construção entrará na fase de acabamento e toda ajuda financeira
ou doações de materiais necessários serão de grande ajuda. Para maiores informações
use o e-mail: jopsafaserra@yahoo.com.br

Celebrar a Deus Transforma a
Atitude Interna em Expressão

Externa de Adoração.

Casa de Fé
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No dia 22  de novembro próximo passado a  Igreja Batista Independente de Orlândia-SP
organizou juridicamente a Igreja Batista do Calvário em Morro Agudo-SP. O culto de orga
nização contou com a presença do Pr. Paulo César Lopes e alguns membros da Igreja de

Orlândia. Na foto, o Pr. Edílson J.P.Araújo, pastor da Igreja em Morro Agudo com sua esposa Lia e o
Pr. Paulo César com a família Cordeiro, da IBI de Orlândia.

Uma unanimidade global. O mundo vibrou com ele. Festejou
sua vitória à presidência dos EUA.  É a esperança de uma
era messiânica. Sem crise econômica e sem tabus.

O que chamo à reflexão é o preparo do mundo para dar as boas-
vindas ao homem da iniqüidade. Alguém duvida? É como disse o
Senhor: Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais; se outro vier
em seu próprio nome, a esse aceitareis (Jo. 5:43).

Não estou dizendo que ele é o anticristo (mas temos que vigiar,
sabia?). O que destaco é a euforia global. Sua posição sobre assun-
tos polêmicos vai ao encontro das massas. Tem carisma.  É defensor
do aborto. Do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Discurso de
mudar o mundo.  Em tempos de pós-modernidade entende-se a
obamania global.

Por outro lado temos expressões interessantes por parte da im-
prensa e de políticos que, creio, dão o que pensar.

“No dia 4 de Novembro, Barack Obama pareceu o presidente do
mundo (...) Num muro na cidade de Ramallah, palestinos pintaram
um Obama com um ramo de oliveira e uma pomba branca na mão,
saudando sua vitória como se fosse um mensageiro da paz” (Veja-
12/11/08).

Do outro lado vem a declaração (tais coisas é que dão para pen-
sar, e muito!) do 1º Ministro de Israel: O mundo precisa de um grande
líder político e o futuro está em suas mãos (J. Hoje 5/11/08).  No Jornal
da Manhã (Globo-7/11/08) foi apresentado como unanimidade mundi-
al.

Um trecho do excelente escrito de J.R.Guzzo (Veja 12/11/08), retra-
ta bem o fenômeno Obama e nos impele a reflexão:

Barack Obama foi eleito (...) contra mais ou menos tudo o que se
poderia imaginar até bem pouco tempo atrás. A sensação que fica é:
depois disso, o que mais estaria faltando? Era difícil que um homem
como ele chegasse a senador. Que se tornasse um dia candidato à
Presidência era impensável. Presidente dos Estados Unidos, então,
fazia parte do impossível – e o impossível aconteceu.

No trecho acima há uma pergunta do articulista que me faz pensar:
o que mais estaria faltando? Diante do quadro que estamos presenci-
ando em todos os setores da sociedade, o que mais estaria faltando
para o arrebatamento da igreja e a manifestação do Iníquo? Não, não
estou dizendo que ele é o anticristo, repito. Há - fato inegável àqueles
à luz da candeia - um cenário propício à tirada dos salvos e o crédito à
mentira por parte do mundo.

A obamania confirma o desiderato humano pela chegada de um
messias. Não foi um voto de protesto a eleição de um presidente de
cor. Nada disso. Foram as idéias de Obama (fosse ele branco, verme-
lho ou amarelo) que excitaram o mundo pós-moderno. O que dele se
espera, no mínimo, é a paz entre árabes e judeus, o controle da crise
tsunâmica no setor econômico de efeito dominó e evitar o desastre
ecológico de um planeta na UTI. Agora, apenas por um instante, ima-
gine se tal proeza acontecer!

Uma coisa é certa: seja Obama ou um outro que vier e satisfaça,
no mínimo, estes quesitos, certamente terá o mundo aos seus pés.
Ou não??!!

Agora é esperar para ver. Estamos sendo chamados a orar e vigi-
ar. Os sinais da volta de Jesus são claríssimos. Enquanto isso os
homens buscam algo que nem mesmo sabem definir o que é.
Pr.Gérson dizia que buscavam pecar com segurança. Certíssimo. A
busca da satisfação por vias erradas desemboca na toca do diabo. O
sábio advertiu: Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim
dele são os caminhos da morte (Pv 14:12).

A recepção global a Obama, o quadro nefasto de uma sociedade
sem rumo, o panorama sombrio e escarnecedor da apostasia dos
últimos tempos e o surgimento da geração anárquica de homens
amantes de si mesmos, sem dúvida alguma nos impele às palavras
de Jesus: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se
carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e
venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço
sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o
tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas
estas coisas que hão de acontecer, e estar em pé diante do Filho do
homem (Lc 21: 34 a 36).

Sem dúvida alguma a eleição de Obama é um brado da América
aos salvos de todas as partes do mundo: VIGIAI!!!

“Mas olhai por vós mesmos, por-
que vos entregarão aos concílios e
às sinagogas; e sereis açoitados, e
sereis apresentados perante presi-
dentes e reis, por amor de mim, para
lhes servir de testemunho. E sereis
odiados por todos por amor do meu
nome; mas quem perseverar até ao
fim, esse será salvo” (Marcos 13:9 e
13).

A Bíblia diz que no fim dos
tempos os filhos de Deus
serão perseguidos e odi-

ados. Veja aqui abaixo algumas leis
brasileiras, que, SE APROVADAS,
impedirão a nossa ação a favor do
Evangelho no Brasil:

Será proibido fazer cultos ou
evangelismo na rua (Reforma Cons-
titucional). Cultos somente com por-
tas fechadas (Reforma Constitucio-
nal). As igrejas serão obrigadas a
pagarem impostos sobre dízimos,
ofertas e contribuições. Programas
evangélicos na televisão apenas
uma hora por dia. Pastor só poderá
fazer programa de televisão, se tiver
faculdade de ‘jornalismo’. Será con-
siderado crime pregar contra espiri-
tismo, feitiçaria e idolatria, e também
veicular mensagem no rádio, televi-
são, jornais e internet. Pastores que
pregarem sobre dízimos e ofertas,
dependendo do número de reclama-
ções, serão presos. Pastores que
forem presos por pregar sobre práti-
cas condenadas pela Bíblia Sagra-
da (homossexualismo, idolatria e
espiritismo), não terão direito a se
defender por meio de ação judicial.
Igrejas que não realizarem casa-
mento de homem com homem e
mulher com mulher, estarão fazen-
do ‘discriminação’, poderão ser mul-
tadas e os pastores processados.
Querem que o dia do ‘Orgulho Gay’
seja oficializado em todas as cida-
des brasileiras. Reforma Constitu-
cional - Mudanças no texto da Cons-
tituição que garantem a liberdade de
culto. Se aprovadas, ficam proibidos
cultos fora das igrejas (evangelismo

A música tradicional evan-
gélica tem muitos adep-
tos e poucos cantores

gravando. Por essa razão, quere-

Organização Jurídica

Leis Que Tramitam em Brasília
Contrárias à Liberdade Religiosa.

de rua), cultos re-
ligiosos só com
portas fechadas.

 
PROJETOS

1- Projeto nº.
4.720/03 - Altera a
legislação do ‘im-
posto de renda’
das pessoas jurí-
dicas.

2- Projeto nº.
3.331/04 - Altera o
artigo 12 da Lei nº.

ções, pastores serão considerados
‘criminosos’ por pregarem sobre
dízimos e ofertas.

7- Projeto nº. 4.270/04 - Determi-
na que comentários feitos contra
ações praticadas por grupos religio-
sos possam ser passíveis de ação
civil. Se convertido em Lei, as Igre-
jas Evangélicas ficariam proibidas
de pregar sobre práticas condena-
das pela Bíblia Sagrada, como espi-
ritismo, feitiçaria, idolatria e outras.
Se o fizerem, não terão direito a se
defender por meio de ação judicial.

8- Projeto de nº. 216/04 - Torna
inelegível a função religiosa com a
governamental. Significa que todo
pastor ou líder religioso lançado a
candidaturas para qualquer cargo
político, não poderá de forma algu-
ma exercer trabalhos na igreja.

Existem outros projetos em an-
damento que ferem princípios bíbli-
cos, entre eles: Casamento de ho-
mens com homens e mulheres com
mulheres. Estabelecer um dia ofici-
al do ‘Orgulho Gay’ em todas as ci-
dades brasileiras, entre outros.

Divulguem isto para seus irmãos
em Cristo!!! Passe para pastores
das igrejas que vocês conhecem,
para que todos estejam cientes, para
não colocarmos ímpios no poder, e
perder nossos direitos como prega-
dores da verdadeira Palavra de
Deus! 

TEMOS QUE ORAR E AGIR RÁPIDO.

Ozéias Silva

9.250/95 que trata da legislação do
imposto de renda das ‘pessoas físi-
cas’. Se convertidos em Lei, os dois
projetos obrigariam as igrejas a re-
colherem impostos sobre dízimos,
ofertas e contribuições.

3-Projeto nº. 299/99 - Altera o có-
digo brasileiro de telecomunicações
(Lei 4.117/62). Se aprovado, reduzi-
ria programas evangélicos no rádio
e televisão a apenas uma hora.

4- Projeto nº. 6.398/05 - Regula-
menta a profissão de Jornalista.
Contém artigos que estabelecem
que só poderá fazer programas de
rádio e televisão, pessoas com for-
mação em JORNALISMO, Significa
que pastores sem a formação em
jornalismo não poderão fazer progra-
mas através desses meios.

5-Projeto nº. 1.154/03 - Proíbe
veiculação de programas em que o
teor seja considerado preconceito
religioso. Se aprovado, será consi-
derado crime pregar sobre idolatria,
feitiçaria e rituais satânicos. Será
proibido que mensagens sobre es-
sas práticas sejam veiculadas no
rádio, televisão, jornais e internet. A
verdade sobre esses atos contrári-
os a Palavra de Deus, não poderá
mais ser mostrada.

6- Projeto nº. 952/03 - Estabele-
ce que é crime atos religiosos que
possam ser considerados abusivos
a boa-fé das pessoas. Convertido
em Lei, pelo número de reclama-

Reflexões sobre a
eleição de Obama

mos 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.

Seu ministério já se to-
mou conhecido de muitas
igrejas espalhadas por
todo o Brasil e até no exte-
rior. São sete CDs disponí-
veis sendo que algumas
faixas são bem conhecidas

e outras não. Para contatos use o
e-mail: oasisdejubilo@bol.com.br
ou os telefones (71) 3242-1761 /
9162-1729 / 9962-8407.
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Pr. Flávio Ezaledo - e:mail: flavio.ezaledo@uol.com.br

Quando o crente entende o significado da sua identificação
com Cristo, na Sua morte, sepultamento e ressurreição
como ensinado em Romanos seis como vimos na matéria

anterior, ele aprende que em Cristo ele vence o pecado e não o pecado
o vence.

O conselheiro se deparará com situações em que o aconselhado
mesmo entendendo e estando disposto a praticar o que ele aprendeu
em Romanos seis, perguntando “por que o bem que ele quer fazer,
não faz, mas aquelas coisas que não deve fazer ele as faz?”. Esta
pergunta não lhe parece familiar? Paulo, também se deparou com
este problema explicando o porquê desta guerra interior em Romanos
sete. Ele ensina que os maus hábitos adquiridos por uma longa práti-
ca de uma vida que viveu de uma maneira egoísta, não é fácil de mu-
dar, exige trabalho duro, empenho e perseverança.

Jeremias 13: 23 diz: “Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou
acaso o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem,
estando ACOSTUMADOS a fazer o mal. Calvino disse que este verso
não está se referindo à natureza pecaminosa com a qual os homens
nascem, mas que é “uma descrição de hábitos que são adquiridos
por um longo viver praticando-os”.

Neste momento é bom relembrarmos a definição de hábito: “É a
capacidade de aprender a responder, inconsciente, automática e con-
fortavelmente em determinadas situações”. Os hábitos capacitam os
seres humanos a agirem automaticamente em determinadas situa-
ções sem terem que se concentrar nelas. Em determinadas circuns-
tâncias agimos automaticamente e confortavelmente para realizarmos
as boas ações como, dirigir um carro, amarrar os cadarços do sapato,
abotoar uma roupa etc., mas também, para as ações que são caracte-
rizadas como más, como “falar palavrões, gesticular obscenamente,
olhar com sensualidade, fumar, beber”, etc.

Hábitos pecaminosos são respostas inconscientes, automáticas
e confortáveis da pessoa que os pratica.

No Aconselhamento Bíblico, o conselheiro deve estar atento para
não permitir que o aconselhado pense que mudar maus hábitos é
algo fácil, pois, não é, exige disciplina, exige trabalho duro. O apóstolo
Paulo diz em I Timóteo 4:7 “Exercita-te pessoalmente na piedade”. A
palavra grega que foi traduzida por “exercita” neste verso é a palavra da
qual vem o nosso termo “ginástica”.

Uma vida piedosa como Deus quer, só será alcançada com a prá-
tica, com exercício com treinamento diário. O aconselhado precisa
saber que ele vencerá os maus hábitos pela prática, pelo trabalho
duro de desabituar-se de suas práticas egoístas, por habituar-se com
as práticas que agradam a Deus.

À semelhança de um atleta que quer aprender algum esporte, sen-
do que para isto ele tem que dedicar-se aos treinamentos diários com
perseverança, da mesma forma, o aconselhado terá que dedicar-se
diariamente a morrer para o seu eu e empenhar-se por exercitar diari-
amente a sua mente nos princípios eternos da Palavra de Deus, que o
levarão a ter uma vida que agrade a Deus. Esta mudança, todavia, só
será efetiva se ele perseverar firmemente nesta prática, suportando
todas as dificuldades pela disciplina.

No entanto, o aconselhado precisa ser ensinado que, diferentemente,
de uma prática esportiva em que o atleta depende do seu próprio esforço,
na caminhada cristã, ele tem que entender que toda a ênfase que a Bíblia
põe no esforço humano, não deve ser feita sem reconhecer que este
esforço não será realizado pelas obras da carne e sim no poder do Espí-
rito Santo que utilizará sempre a Suficiente Palavra de Deus para fazer as
mudanças que o levarão a ter uma vida piedosa.

O apóstolo Paulo ensina como isto ocorre em Filipenses 2: 12 –
13. No verso doze ele ordena que os crentes devem desenvolver a
salvação com temor e tremor. Isto significa que o aconselhado deve
exercitar-se diariamente para realizar as boas obras que Deus prepa-
rou de antemão para que ele ande nelas. (Efésios 2:10). Desenvolver
a salvação, ou seja, cumprir com as suas responsabilidades diárias
dedicadamente e perseverantemente, é a sua parte no processo de
santificação.

No verso treze, somos ensinados que a razão porque desenvolve-
mos a nossa parte Deus realiza a Sua parte: “...porque Deus efetua
em nós tanto o querer como realizar segundo a Sua boa vontade”. Isto
mostra que à medida que obedecemos a Deus em desenvolver a sal-
vação, Ele opera em nós o seu querer e realizar, demonstrando clara-
mente o poder divino, o Espírito Santo, que temos à nossa disposição
como recurso para uma de vitória sobre o pecado.

O conselheiro deve ensinar sempre o aconselhado que vencer
maus hábitos não é impossível, mas, exige disciplina, dedicação e
perseverança. A Deus seja toda Glória.

O Pr.Ricardo Marques Brito do Templo Batista em Vila São José de São Paulo-SP, está estudando o idioma e
a cultura árabe desde agosto de 2005. Seu objetivo é preparar-se para alcançar a grande comunidade de
árabes muçulmanos na capital paulista. Com o intuito de aproximar-se dos árabes, o Ministério Paz para

Ismael confeccionou camisetas e colantes com o nome do projeto no idioma árabe e tradução para o português. As
camisetas estão disponíveis em todos os tamanhos para homem e para mulher (Baby Look). As cores são: branca com
letras verdes e verde com letras branca. Para maiores informações use o e-mail: pastoricardomarques@terra.com.br
ou telefones (11) 5924-6670 e 9926-1113

Nosso pecado é um ato de
crueldade contra o pró-
ximo, e bem maior con-

tra Deus. Isto fica demonstrado nas
palavras ditas ao rei Davi em 2 Sm
12.8. ¨e, se isto fora pouco, eu te-
ria acrescentado tais e tais coi-
sas.¨

Deus enviara o profeta Natã ao
rei, para mostrar quão cruel fora
seu pecado, e assim dirigi-lo ao ar-
rependimento. Esta crueldade já
aparecera na parábola contada por
Natã nos versos 1-4, e  na reação
do próprio rei ordenando a pena de
morte ao rico da parábola por ele
ter agido sem piedade, (versos 5 e
6).  Mas Deus quer deixá-la mais
evidente. Por isto Ele menciona as
coisas e pessoas que havia dado
a Davi. E depois, diz que se isto
não fosse suficiente, Ele teria dado
mais.

Estas palavras de Deus apon-
tam para o quanto nosso pecado é
um ato de  crueldade contra Ele.

Francis Schaeffer, no livro A
V E R D A D E I R A
ESPIRITUALIDADE, considera o
décimo mandamento, “Não cobiça-
rás”  como o clímax do Decálogo,
pois acredita que nós quebramos
este mandamento sempre antes de
quebrarmos qualquer outro. A co-
biça é o lado negativo do manda-
mento de Amar a Deus acima de
todas as coisas.

Comunicamos que, em dezembro de
2008, o escritório da AMI mudou-se
para Ribeirão Preto, São Paulo, sob

os cuidados do Pr. Roberto Castilho de Brito e
sua esposa Solange que agora é a secretária
da missão. Abaixo, seguem novas informações
sobre o escritório, incluindo novas contas bancá-
rias, telefone e endereço para correspondência:

NOVAS CONTAS BANCÁRIAS:
1-Banco do Brasil Ag. 2890-8 C/C nº. 20.919-8
2-Bradesco Ag. 444-8 C/C nº. 81.062-2
3-Banco Itaú Ag. 0623 C/C nº. 59.596-4

NOVO TELEFONE/FAX: 0xx16- 3969 - 2758
NOVO ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Associação Missionária Independente
Caixa Postal 309

CEP 14.001-970 – Ribeirão Preto SP

PÁGINA DA INTERNET E E-MAIL:
http://www.missaoami.com.br

E-mail: missaoami@uol.com.br

Não esqueça de informar SEMPRE (seja por
telefone, e-mail ou formulário pelo correio), o
nome do banco, para quem é o depósito, e o
nome da igreja ofertante. Gostaríamos também
de melhorar o nosso cadastro, e para isso pre-
cisamos que todos os campos do formulário
sejam preenchidos e ainda: e-mail da igreja,
nome do pastor e telefone; e-mail e telefone do
depositante (tesoureiro ou responsável). Faça
o comunicado do depósito o mais rápido pos-
sível, evitando que sua oferta fique parada por
falta de identificação.

Projeto Paz Para Ismael

E, Se Isto Ainda
Fosse Pouco.

Pr. Almir Marcolino Tavares

De fato, o pecado começa com
um desejo por aquilo que Deus
não nos permitiu ter licitamente.
Quando permitimos que este de-
sejo assuma o domínio de nossa
vida o pecado se consuma ( Tg
1.12,15).

As palavras ditas ao rei Davi nos
informam que esta cobiça ofende
a Deus, por que Deus já nos deu
tudo que precisamos para sermos
felizes.  Quando  cobiço o que Deus
não me permitiu ter, eu manifesto
desconfiança ou do amor de Deus,
ou de Sua capacidade (sabedoria,
e poder).  E assim declaro por
meus atos ou desejos que não amo
a Deus.

A cobiça usa um destes raciocí-
nios:

- “ preciso de tal coisa para ser
feliz, esta coisa não me foi dada, e
nem me é lícito tê-la. Deus poderia
ter me dado, mas Ele não me deu,
Ele não quer que eu seja feliz, Ele
não me ama.”  Aqui estamos duvi-
dando do amor de Deus, foi o argu-
mento que a serpente usou diante
de Eva, em Gênesis 3.

- “ preciso de tal coisa para ser
feliz, esta coisa não me foi dada, e
nem me é lícito tê-la. Deus poderia
ter me dado, mas Ele não me deu,
Ele não sabia que eu precisava dis-
to para ser feliz, ou Ele se esque-
ceu de me dar. Se Ele soubesse,
Ele teria me dado.” Aqui colocamos

em dúvida a sabedoria e o conhe-
cimento de Deus, indicamos que
sabemos mais do que Deus o que
é melhor para nós.

- “ preciso de tal coisa para ser
feliz, esta coisa não me foi dada, e
nem me é lícito tê-la. Deus sabia
que eu precisava e Ele gostaria de
me dar, mas Ele não pode fazer isto.
Devo conseguir por mim mesmo.”
A dúvida aqui é sobre o poder e
soberania de Deus, assumo uma
atitude de piedade por acreditar
que Deus não é forte o suficiente
para me dar o que preciso.

Deus é amor, tudo que Ele faz
é para o nosso bem. Deus é Onis-
ciente, sabe de todas as coisas,
passadas, presentes e futuras.
Deus é Onipotente, dono de to-
das as boas dádivas do universo.
Deus é Soberano, tem o direito
de doar suas graças  para quem
Ele quiser. Sendo assim,  qualquer
cobiça é uma ofensa contra Ele. É
manifestar que não confio em Seu
amor ou em Sua capacidade.

Sempre que o desejo por algo
não lícito chegar ao nosso coração,
vamos lembrar de tantas bênçãos
que Deus já nos tem possibilitado
ter,  e também lembrar que ¨se isto
fosse  pouco, Ele  teria acrescen-
tado tais e tais coisas.¨

Visite o Blog do autor:
www.pastoralmir.blogspot.com.

A Vitória Sobre o Pecado
(Parte Dois)

CONTATOS NO ESCRITÓRIO:
Pr. Roberto Castilho de Brito  – Diretor Administrativo

Solange Brito – Secretária
Informamos ainda que as contas

bancárias antigas continuarão recebendo
ofertas até o dia 30/01/09. Por isso, observem

bem e mudem os dados o mais rápido possível.

A DIRETORIA DA AMI
Pr. Severino Monteiro Alves – Presidente

Pr. Roberto Castilho de Brito – Diretor Administrativo
Pr. Carlos Alberto Moraes – Diretor de Missões

Comunicado da AMI
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Instituições e pesso-
as que não se ade
quam às novas reali-

dades, acabam ficando ob-
soletas e ultrapassadas. Isto
não é diferente em se tratan-
do de Escola Dominical .
Contextualizar-se sem secu-
larizar-se é fator vital para
uma organização de ensino
que espera continuar rele-
vante em pleno século XXI.
Dois tipos de Escolas Domi-
nicais co-existem atualmen-
te: A Escola Dominical Con-
vencional e a Nova Escola
Dominical. Observemos as
principais diferenças entre
esses dois tipos de escolas:

- Escola Dominical CON-
VENCIONAL: O Dirigente/Su-
perintendente decide só.
Prevalece o autoritarismo.

Quanto mais cedo,
melhor! Sessenta
anos é uma boa

idade. Quarenta é melhor.
Vinte é ainda melhor. Quinze
é melhor ainda. Mas é muito
melhor conf iar em Jesus
Cristo com dez, oito ou seis
anos!

Quase a vida inteira está
à frente...

Quem evangeliza crian-
ças, não esta apenas inte-
ressado em sua alma, mas
em sua vida.

Quando uma criança con-
fia em Jesus, ainda tem mui-

Idosa é a pessoa que
tem muita idade; ve-
lha  é a pessoa que

perdeu a jovialidade.
A idade causa a degene-

ração das células; a velhice
causa a degeneração do es-
pírito.

Por isso nem todo o ido-
so é velho e há velho que
nem chegou a ser idoso.

Você é idoso quando pra-
tica esportes ou de alguma
forma se exercita; você é ve-
lho quando apenas descan-
sa.

Você é idoso quando seu
calendário tem amanhãs;
você é velho quando seu ca-
lendário tem ontem.

O idoso se renova a cada
dia que começa; o velho se
acaba a cada noite que ter-
mina.

Por isso o idoso tem
seus olhos postos no hori-
zonte, de onde o sol despon-
ta e a esperança se ilumina;
o velho tem sua miopia vol-

Escola Dominical Convencional  X  A Nova Escola Dominical

- Escola Dominical CON-
VENCIONAL: Se conforma com
dirigentes e professores ultra-
passados, descontextualizados
e fossilizados.

costumes.

- Escola Dominical CON-
VENCIONAL: O relaciona-
mento entre professor e alu-
no é formal.

- A NOVA Escola Domini-
cal: A amizade e a afetividade
na relação entre professor e
aluno são valorizadas.

- Escola Dominical CON-
VENCIONAL: Preocupa-se
apenas com a vida dos alu-
nos em sala de aula.

- A NOVA Escola Domini-
cal: Procura conhecer e pre-
ocupa-se com a realidade
familiar, social, etc. de seus
alunos.

- Escola Dominical CON-
VENCIONAL: Procura ensi-
nar toda e igreja no mesmo
horário.

- A NOVA Escola Domini-
cal: Visa alcançar crianças
com o Evangelho.

- Escola Dominical CON-
VENCIONAL: Trata as crian-
ças como pequenos adultos.

- A NOVA Escola Domini-
cal: As características de
cada faixa etária infantil são
conhecidas e respeitadas
pelos professores.

- Escola Dominical CON-

- A NOVA Escola Domini-
cal: As decisões são feitas
em conjunto com membros
da liderança, corpo docente
e discente.

- Escola Dominical CON-
VENCIONAL: Só funciona
aos Domingos pela manhã.

- A NOVA Escola Domini-
cal: Ajusta-se às peculiarida-
des de cada região e locali-
dade.

- Escola Dominical CON-
VENCIONAL: Não se admite
outro espaço para funciona-
mento, a não ser o templo.

- A NOVA Escola Domini-
cal: Admite outras possibili-
dades de espaços físicos
(escolas, associações, pra-
ças públicas, etc.) mais ade-
quados.

- A NOVA Escola Domini-
cal: Investe e incentiva a for-
mação inicial e continuada
da liderança e dos professo-
res.

- Escola Dominical CON-
VENCIONAL: Os alunos
aprendem em silêncio.

- A NOVA Escola Domini-
cal: Os alunos participam ati-
vamente das aulas.

- Escola Dominical CON-
VENCIONAL: A tradição e os
costumes estão acima da
Bíblia.

- A NOVA Escola Domi-
nical: A Bíblia é a palavra
final acerca de tradição e

VENCIONAL: As aulas e de-
mais atividades pedagógi-
cas são improvisadas.

- A NOVA Escola Domini-
cal: Todas as atividades são
devidamente planejadas.

- Escola Dominical CON-
VENCIONAL: Utiliza de forma
demasiada e cansativa o
método de ensino
expositivo.

- A NOVA Escola Domini-
cal: Os professores diversi-
ficam os métodos de ensino
e dinamizam as aulas com
jogos e brincadeiras.

- Escola Dominical CON-
VENCIONAL: Coloca toda
responsabi l idade do pro-
cesso ensino-aprendizagem
no Espírito Santo.

- A NOVA Escola Domini-
cal: Entende que o Espírito
Santo é um ajudador no pro-
cesso ensino-aprendiza-
gem.

- Escola Dominical CON-
VENCIONAL: Está com os
dias contados.

- A NOVA Escola Domini-
cal: Encontra-se em pleno
crescimento.

tos anos, com a permissão
de Deus, para viver para Ele.

Lionel Hunt, num l ivro
publicado pela Moody Press,
registrou uma pesquisa que
demonstra de uma forma
inequívoca, qual a melhor
idade para a evangelização
e a conversão:

1% = Antes dos 4 anos
85% = Dos 4 aos 14 anos
10% = Dos 14 aos 30

anos
4% = Após 30 anos
O fato é que as crianças

são importantes para Deus.
Elas têm uma alma imortal

e uma vida inteira pela fren-
te. Elas ouvem e atendem à
mensagem do Evangelho
mais prontamente do que
qualquer outro grupo de pes-
soas.

D. L. Moody disse: “Eu
creio que, se as crianças têm
idade suficiente para vir à
Escola Dominical, elas têm
idade suficiente para vir ao
Calvário. Vamos abrir nos-
sas mentes e que Deus nos
ajude a ganhar as crianças
para Cristo”.

Radar Criança

Qual é a Melhor Idade Para
Confiar em Cristo?

tada para
os tempos
que passa-
ram.

O idoso
se moder-
niza, dialo-
ga com a
juventude,
p r o c u r a
compreen-
der os no-
vos tem-
pos; O ve-
lho se em-
perra no
seu tempo,
se fecha
em sua os-
tra e recu-

sentido: Em suma, o idoso
e o velho são duas pesso-
as que podem ter no cartó-
rio a mesma idade cronoló-
gica, mas o que tem são
idades diferentes no cora-
ção.

Autor desconhecido

Ser Idoso ou Ser Velho

sa a modernidade:
O idoso leva uma vida

ativa, plena de projetos e re-
pleta de esperança, para
ele o tempo passa rápido e
a velhice nunca chega; o
velho cochila no vazio de
sua vidinha e suas horas se
ar ras tam dest i tu ídas  de

Autor não identificado. Matéria
enviada anonimamente.
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