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Em 1.991 a Comunhão
das Igrejas Batistas
Bíbl icas de Guarulhos

deu início à realização de uma Con-
ferência Anual envolvendo todas as
igrejas da cidade. Desde então o
evento tem sido realizado na Igreja
Batista Bíblica em Vila Progresso
que, além de ser a mais antiga, fun-
dada em 1.913, tem o maior espa-
ço e melhor localização geográfica.

Este ano, nos dias 22 a 24 de
janeiro, aconteceram as conferênci-

A AIBREB – Associação
das Igrejas Batistas
Regulares do Brasil

estará realizando no período de
19 a 23 de maio de 2009 a sua
XXVIII Assembléia.

O evento, que acontece a
cada dois anos para promover o
estudo da Bíblia, receber relató-
rios e tratar de temas relevantes
será realizado no Hotel Imirá
Plaza em Natal RN (www.imira
plaza.com.br). Os custos, por
pessoa em apartamentos triplos
e quádruplos, com pagamento
até o final de fevereiro será de
R$ 480,00 e R$ 485,00 depois
de fevereiro. Apartamento duplo,
R$ 540,00 por pessoas até feve-
reiro e R$ 545,00 após  feverei-
ro.

Os pagamentos deverão ser
efetuados através da Caixa Eco-
nômica, Agência 035, conta cor-
rente 03003218-8, em nome da
AIBRERN – Associação das Igre-
jas Batistas Regulares do Rio
Grande do Norte.

O tema, enfocando a identi-
dade denominacional do Movi-
mento Batista Regular no Brasil
será: “Quem fomos, quem somos
e quem seremos?”. O preletor
pr incipal  será o Pr Richard
Matthews, dos Estados Unidos.
Pr Mathews foi missionário aqui
no Brasil.

Para maiores informações,
visite o site: www.aibrern.org ou
fale com Pr Jean, telefones (84)

3206-8315 e 9607-9118, e-
mail: prjeansilva@hotmail.com,
Pr Walter, telefones (84) 3214-

8041 e 9992-9800, e-mail:
prwaltermoraes@yahoo.com.br.

Em 1.969, o missionário
Jaime W. Rose chegou a
Altinópolis para dar iní-

cio à implantação da Igreja Batis-
ta Independente naquela cidade.
Antes, ele havia implantado a IBI
em Batatais e, posteriormente, foi

FORMATURA

Dia 14 de março de 2.009,
às 19horas, acontecerá
a formatura da turma de

2.008 do SEBARSP na Primeira
Igreja Batista de São Paulo, Praça
Princesa Isabel, 233 - São Paulo –
SP.  O preletor oficial será o Pr.
Randal Richner.

O seminário terá três
formandos no Mestrado; oi to
formandos no Bacharel em Teolo-
gia; Duas formandas em Bacharel
em Educação Cristã;  e,  9
formandos no curso SETA.

Em breve o SEBARSP será a
inst i t u i ç ã o  m a n t e n e d o r a  d a

FBTL - Faculdade Batista de Te-
o log ia  Logos.  Será loca l izada
em um novo endereço: Avenida
Engenheiro Armando de Arruda
Pereira, 2.747 - Próximo à Es-
tação Jabaquara do metrô.

CURSOS
Os cursos oferecidos pelo

SEBARSP em nível de Graduação
e Bacharelado são os seguintes:
Teologia, Educação Cristã, Teolo-
gia on-line, Gestão de Música na
Igreja Local.

Para Pós-Graduação o seminá-
rio oferece: Lato Sensu - Em expo-
sição Bíblica do NT e em Ministério

Pastoral; Stricto Sensu - Mestrado
em Teologia Bíblica.

SETA
O SEBARSP - Seminário de En-

sino Teológico Alternativo estará
oferecendo em 2.009 as seguintes
disciplinas: Introdução a Missões;
Introdução aos Dons espirituais no
primeiro módulo. Dinâmica do
Crescimento da Igreja e Como Es-
tudar a Bíblia no segundo módulo.
Teologia Básica e Autoconfrontação
do terceiro e quarto módulos du-
rante o segundo semestre. Cada
matéria é lecionada em três sába-
dos das 8h às 17h.

 CURSOS INTENSIVOS
EM 2009

Escola Bíblia Dominical e Prin-
cipais Religiões - 09 a 14/02/09.

Formação Familiar e Introdução
à Escola Cristã - 10 a 15 de agosto
de 2009.

DIRETORIA
O corpo administrat ivo do

SEBARSP é formado da seguinte
maneira: Diretor: Pr. Pedro Evaristo
Conceição Santos; Secretário: Pr.
Élcio B. Correio;  Tesoureiro:
Fernando Limoli; Deão Acadêmico:
Pr. Fernando F. de Sousa; Deão do
Mestrado: Pr. Joseph Arthur.

Seminário Batista Regular de São Paulo

Conferências da CBB de Guarulhos

as de 2.009 que contou com a parti-
cipação das igrejas: Igreja Batista
Bíblica em Vila Progresso, Pr Nel-
son Alexandre de Carvalho; IBB em
Vila São Jorge, Pr Renato Sá Barreto
Neto, IBB em Presidente Dutra, Pr
João Lima, IBB em Jardim Paraíso
e Congregação Batista Bíblica em
Jardim Adriana, Pr Benedito Juliare,
IBB em Jardim Gisele, Pr Amadeu
Juliare, IBB em Vila Flórida, atual-
mente sem pastor, IBB Betel em Jar-
dim São Domingos, atualmente

sem pastor, IBB em Parque Conti-
nental, Pr. Cláudio Drosten.

A Diretoria da CBBG – Comu-
nhão Batista Bíblica de Guarulhos
está assim constituída: Presiden-
te: Pr Renato Sá Barreto Neto da
IBB em Vila São Jorge, Vice-Presi-
dente: Pr Cláudio Drosten da IBB
Parque Continental, Tesoureiro:
Elizeu Reder da IBB em Vila São
Jorge, Vice-Tesoureiro: Valmerá
dos Santos da IBB de Cumbica,
Secretár io:  Pr Delcir  Couto do

Amaral que estava pastoreando a
IBB em Vila Florida e transferiu-se
para Belo Horizonte, Vice-Secretá-
rio: irmão Marcos da IBB em Vila
São Jorge.

O tema para as conferências de
2.009 foi “A centralidade de Cristo
na Igreja” e os preletores foram os
pastores: Carlos A. Moraes Diretor
de Missões da AMI, residindo em
Batatais SP (quinta e sexta-feira) e
David Merck, Professor do Seminá-
rio Bíblico Palavra da Vida, residin-

do em Atibaia SP (sábado).
A participação das lideranças

de todas as igrejas foi maciça e
todos os membros t iveram o
translado facilitado por ônibus fre-
tados e disponibilizados pelo even-
to. O resultado foi casa cheia nas
três noites e muitas bênçãos para
a vida dos participantes.

Fotos das conferências estão
disponibilizadas no Blog da Igreja
Batista Bíblica em Vila Progresso:
http://ibbguarulhos.blogspot.com.

Diretoria da CBB de Guarulhos Pr. Carlos Moraes Pr. David Merck

para Ribeirão Preto. Atualmente
ele já deixou o Brasil e está nos
EUA.

A IBI de Altinópolis tem cresci-
do e atualmente está entre as
igrejas que mais crescem naque-
la região onde diversos trabalhos

foram iniciados depois da chega-
da do Pr Jaime Rose como pio-
neiro.

Depois da saída do fundador da
IBI de Altinópolis, a igreja teve na
sua liderança os pastores Phillip
R. Allen, Dosoaldo Agnesini, Pr Be-

nedito Celso Antônio e Pr José Ênio
Darini que lidera a igreja atualmen-
te, sendo um dos seus membros
fundadores. Sua esposa, Hulda, foi
a primeira convertida no ministério
do missionário quando do início da
igreja.

Segunda Igreja Inaugurada em Altinópolis

Pr. José Ênio Pr. Terrill

XXVIII
AIBREB
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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.

“A reputação é preciosa, mas o caráter não tem preço”
(AD).

“Casamento é mais do que encontrar a pessoa certa,
é ser a pessoa certa”

(AD).

“A ciência não é capaz de resolver os problemas morais do homem”
(Carl Gustav Jung).

Um dos acontecimentos
que mais me causam
tristeza é quando vejo um

pastor abandonando o ministério.
A tristeza é mais profunda ainda
quando os motivos desse abando-
no são pecados ou o estresse acu-
mulado.

Os pecados que são capazes
de tirar um pastor do ministério,
tanto quanto o estresse, não são
acontecimentos instantâneos. Re-
sultam de um processo. Os peca-
dos que levam à queda procedem
do descuido, especialmente na
área moral. O estresse vem do fato
que, a princípio, ele parece saudá-
vel devido às descargas
hormonais na corrente sanguínea.
Depois se transforma em doenças.

Acontece que o descuido com
relação à vida de santidade possi-
bilita o ataque do “leão que ruge
procurando a quem possa destruir”.
No caso do estresse, o excesso
das descargas hormonais acaba
provocando irritação, raiva, insônia,
angústia e muitas outras emoções
negativas que levam às doenças
cardiovasculares. Ninguém está
imune aos efeitos das emoções,
nem mesmo aqueles que conse-
guem reprimir sentimentos.

A labuta pastoral é repleta de
paradoxos que afetam a estabili-

Os profetas do Velho Testamento não tinham muita ética. Eles
se intrometiam na vida de todas as pessoas, principalmente
dos líderes da nação de Israel. João Batista literalmente per-

deu a cabeça porque acusou um rei de pecado e Elias, precursor de
João Batista, fugiu de medo de uma mulher histérica e de um rei paler-
ma porque pregou contra o pecado dessas pessoas. O que foi dito so-
bre o Profeta Elias poderia ser dito sobre todos os verdadeiros profetas
de Deus: “E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o
perturbador de Israel?” (I Reis 18:17). O profeta é aquele que proclama a
verdade absoluta da Palavra de Deus com veemência, perturbando, as-
sim, igrejas, nações e pessoas que não querem mudar o seu status
quo. Ele não acredita no “politicamente correto”, mas no biblicamente
correto.

No entanto, há certos perigos no ministério do profeta e um deles é a
arrogância no falar. Às vezes, o seu zelo espiritual é confundido com o
pecado da prepotência intelectual, fazendo com que a sua mensagem
seja ignorada pelas pessoas que mais precisam ouvi-la. O profeta, por
mais zeloso que seja, precisa sempre seguir o parâmetro bíblico de
comunicação: “Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo
naquele que é a cabeça, Cristo” (Efésios 4:15). O Profeta Jonas, por
exemplo, pregou a Palavra de Deus sem amor, esperando que o povo de
Nínive nunca viesse a se arrepender. Ele pregou com o intuito de apontar
erros e defeitos, mas sem a intenção de ajudar aquelas pessoas. Nin-
guém suporta um profeta assim, mas a Palavra de Deus não volta vazia
mesmo na boca de um desalmado.  Nínive se converteu!

O ministério de profeta não acabou. Aliás, Romanos 12:6 ensina que
este dom faz parte do bem-estar e desenvolvimento da igreja. O povo de
Deus necessita de arautos prevendo e condenando os pecados que
surgem diariamente dentro das igrejas.  A vida cristã é muito mais do
que doutrina. É um conjunto de princípios e padrões bíblicos que preci-
sam ser seguidos. Igrejas, por mais independentes e autônomas que
sejam, acabam seguindo o pragmatismo de outras igrejas em busca de
resultados rápidos e folgados. É nessas horas que o profeta surge do
púlpito, no jornal, no rádio ou na televisão para dizer que o fim não justi-
fica os meios. O profeta verdadeiro não defende a sua tese de acordo
com a tradição religiosa ou preferências pessoais, mas de acordo com
o que está escrito na Palavra de Deus. Assim sendo, o seu trabalho é
manter os olhos da igreja direcionados na Pessoa de Jesus e em Seus
ensinamentos. Quando a igreja deixa de ser a luz e o sal, o profeta entra
em ação.

PROTESTO
“Gostaria de deixar registrado meu protesto contra a matéria ‘Esco-

la Dominical Convencional x Nova Escola Dominical’. Lendo o artigo
percebo que ele seja fruto de alguém que nem sabe o que significa
Dominical, pois se soubesse não indicaria que ela pode ser realizada
em outro dia... Ainda percebo que as alegações feitas por tais pessoas
não passam de opinião pessoal. Discordo plenamente das compara-
ções feitas como: professores fossilizados, alunos aprendem em si-
lencio, tradição acima da Bíblia... Como disse, foi uma matéria infeliz
de cunho pessoal e tendenciosa, que nunca deveria ser publicada”. (S.
M. - São Paulo SP).

RECONHECIMENTO
“Concordo com a matéria  ‘A Sedução do Reconhecimento dos cur-

sos de Teologia’. Entendo como o autor, que se trata de um passo
decisivo para a intromissão do Estado nas igrejas. Como batistas,
sempre fomos ferrenhos defensores da total separação entre Igreja e
Estado. O MEC é um órgão do governo e os nossos seminários deve-
riam continuar sendo reconhecidos pelas nossas igrejas e isso bas-
ta”. (R.C.E.M. – Rio de Janeiro RJ).

LEIS
“Excelente o alerta do J.A. acerca das Leis que transitam em

Brasíl ia contrárias à l iberdade religiosa. Sou favorável à inter-
cessão pelos nossos governantes e também acredito que certa
pressão sobre os parlamentares faz bem”. (M.S.S. – Porto Ale-
gre RS).

CRISE
“Li e gostei da matéria ‘A Crise Mundial e a Crise Individual’ publicada

como chamada de capa na edição de janeiro do J.A. Gostaria de saber
se posso publicar o texto em blogs na internet?” (M.C.J. – Salvador BA)

RESPOSTA DA REDAÇÃO
Qualquer pessoa poder publicar textos do J.A. desde que seja cita-

da a fonte a e autor, quando houver.

CONGRESSO DA SÃ DOUTRINA
A Revista Sã Doutrina e o Seminário Teológico

Bíblico Thompson se uniram para realizar o 1º Con-
gresso da Sã Doutrina nos dias 21, 22 e 23 de
Agosto de 2009. O local, nomes de palestrantes e
tema deverá ser decidido em breve pela comissão
organizadora, composta dos pastores José Perei-
ra, David Thompson, Carlos David, Hartman Man-
gueira e dos irmãos Luciano Hérbet, Marcos
Martins, José Florival e Edna. Ficou decidido que
não será cobrada taxa de inscrição. O STBT deverá
formar uma comissão de apoio já nas próximas
semanas, após retorno das aulas. O 1º Congresso
da Sã Doutrina será, na verdade, uma preparação
para o 2º Congresso, previsto para agosto de 2010,
que deverá ser um evento maior, com o apoio do
site A Espada do Espírito e outras instituições
fundamental istas. Maiores informações:
sadoutrina@gmail.com.

PROXIMIDADE DO ARREBATAMENTO.
Acredito que estamos às portas do arrebata-

mento da Igreja. Não é só pelo fato de estarmos
vendo um aumento assustador de catástrofes
naturais, destruição das condições de vida no
Planeta pela ganância humana, incrementação
de microchip em seres humanos e o crescente
esfriamento da fé demonstrado pela falta de afeto
natural que leva uma mãe a dar cabo de uma
criança recém nascida. È, antes de tudo, pelo
crescente sinal de apostasia nas igrejas que
está levando ao caos. Crentes que só querem
milagres, prosperidade, sombra e água fresca.
Esse negócio de padecer por Cristo é coisa da
igreja primitiva e do apóstolo Paulo. O negócio
hoje é declarar em nome de Jesus e pronto.
Estamos vivendo a geração do faça como achar
melhor porque esse negócio de doutrina só traz
problema.

dade emocional.  Devido ao
envolvimento contínuo com o reba-
nho, o pastor é exposto, em espa-
ços muito curtos de tempo, aos
paradoxos da vida. De manhã ele
está alegre com o jovem casal que
acaba de ter o primeiro filho e à
noite recebe a triste noticia do aci-
dente que ceifou a vida do esposo
daquela irmã que sempre foi um
exemplo de fidelidade na igreja. No
domingo, após sua pregação ele
recebe abraços das ovelhas na sa-
ída do culto e logo na segunda-fei-
ra fica sabendo que há um grupo
de irmãos mais antigos passando
uma lista para exonerá-lo do mi-
nistério.

Essa exposição a situações tão
contraditórias enfraquece a cami-
nhada vocacional do homem de
Deus. Para alguns, o pastor pode
tudo, mas ele sabe que é um ho-
mem como Elias, sujeito às mes-
mas paixões.

Como no ministério pastoral é
muito difícil evitar que a família
também fique exposta, muitas ve-
zes o sofr imento é colet ivo.
Quantos e quantos pastores viram
os seus filhos se afastarem da igre-
ja em conseqüência de ataques
contra eles! A luta para reconstru-
ção é dolorosa e longa.

Assim, a vida ministerial acaba

sendo muito solitária, pois nem
mesmo entre os próprios colegas
há solidariedade. Há uma espécie
de competição inconfessa onde os
“legalistas” se sentem realizados
quando o “liberal” enfrenta proble-
mas.

Em minhas andanças pelo Bra-
sil encontro colegas destroçados
com a própria identidade falida.
Passaram tempo demais vivendo
o “chamado”, a “vocação” que se
esqueceram de cuidar da identida-
de pessoal.

O tempo tem feito com que as
próprias igrejas enxerguem os
pastores como “mão-de-obra espe-
cializada a serviço da igreja”. Pas-
tores passam a ser profissionais
pagos para prestarem serviços até
que não servem mais. Ao invés de
serem organismos, as igrejas lo-
cais são transformadas em orga-
nizações que priorizam a estrutura
e não as pessoas. Pastores pas-
sam a ser gestores, gerentes de
programas.

Precisamos rever a função pas-
toral à luz da Palavra de Deus que
ensina que os pastores são dados
às igrejas para capacitar pessoas
(Efésios 4:11-12) e, pessoas capa-
citadas é que exercem as funções
necessárias ao crescimento do
corpo.

Pastores

“Não há melhor antídoto contra cobiçar aquilo que é
dos outros do que satisfazer-se com o que é seu”

(Thomas Watson).

“O cristão deve demonstrar pela compaixão o mesmo interesse que
demonstra pelas doutrinas” (J Blanchard).

“O homem é feito para a sociedade, e os cristãos, para a
comunhão dos santos” (Matthew Henry).

Onde estão
os profetas?
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Através do seu ministério,
que teve início logo de
pois da saída do Pr. Cel-

so no dia 27 de novembro de 1.998,
tendo sido ordenado no dia 5 de
novembro de 2.000, a IBI de
Altinópolis construiu o novo templo
na Rua Bahia, 780 e foi inaugura-
do em abril de 2.000. O primeiro
templo, inaugurado durante o tra-
balho do missionário fundador no
dia 22 de novembro de 1.970, fica-
va na Rua Voluntário Antônio Cam-
pos, 391.

Há menos de dois anos atrás,
em março de 2007, a igreja come-
çou um novo trabalho no Bairro
Valter Figueiredo. De ponto de pre-
gação logo passou a congregação.
A igreja comprou um terreno e deu
início à construção da Segunda
Igreja Batista Independente na ci-
dade.

Nos dias 20 a 25 de janeiro de
2.009 aconteceu a série de confe-
rências e Escola Bíblica de Férias
para a inauguração oficial do novo
templo que está situado na Rua
Émerson de Lima Figueiredo, 125
no Bairro Valter Figueiredo.

A EBF que foi realizada de terça
a sexta-feira alcançou 150 crianças
do bairro e adjacências. Algumas
crianças foram salvas e diversos
familiares participaram dos cultos

Todos os sete CDs gravados pelo irmão
Ozéias Silva estão disponíveis. São músi-
cas tradicionais, muitas delas bem conhe-

cidas e interpretadas de um modo muito especial.
Para saber como adquirir, entre em contato através
do e-mail: oasisdejubilo@bol.com.br, ou pelos tele-
fones (71) 3242-1761 / 9162-1729 / 9962-8407.

A novela “A Favorita”, da
Rede Globo acabou,
mas uma polêmica por

ela levantada continua. É que um
dos personagens, “Orlandinho”, in-
terpretado pelo ator Iran Malfitano
representou um homossexual que
entrou em crise depois de um ca-
samento “arranjado” com a perso-
nagem Céu (Déborah Secco) e fi-
cou confuso acerca da sua “sexua-
lidade”.

Os movimentos de defesa dos
homossexuais não gostaram da
“mudança do Orlandinho”, pois não
querem que seja explorada a pos-
sibilidade de alguém deixar de ser
homossexual. Mas o fato é que a
mudança acontece.

Por amor aos homossexuais,
quero deixar claro que Deus ama a
todos os seres humanos de igual
modo, não importando o tipo de
pecado praticado. O cristianismo
bíblico é formado por pessoas con-
vertidas dos seus maus caminhos
e o cristão, por convicção de sua fé,
não discrimina qualquer pessoa.

O que não podemos negar é o
fato de a Bíblia afirmar que as prá-
t icas homossexuais constituem
pecado. Tanto o Antigo quanto o
Novo Testamentos registram o en-
sino. No Antigo Testamento temos
a história de Sodoma e Gomorra
que foram destruídas devido ao
pecado das relações sexuais ilíci-
tas (sodomia),  de acordo com
Gênesis 19. O livro de Levítico
(18:22) é claro ao condenar a rela-

Os últimos assuntos nos ensinaram que em Cristo o crente tem
todo o potencial para vencer o pecado e não ser vencido por
ele.

Isto significa que embora vivendo com a natureza pecaminosa num
mundo dominado pelo pecado é possível ter um estilo de vida que encara,
lida e suporta todas as situações e circunstâncias da vida vitoriosamente.

A maneira como encaramos as várias situações da vida que nos sobre-
vêm determina se estamos agradando a nós mesmos ou agradando a Deus.

Nós temos a promessa de Deus de que Ele começou em nós uma
boa obra e há de completá-la até o dia de Cristo (Filipenses 1: 6). Isto
significa que Deus continuará Sua boa obra de graça em nós até a vinda
de Cristo. Precisamos saber que esta obra divina não está sendo feito à
nossa revelia, mas, com a nossa cooperação.

Neste mesmo livro no capítulo 2: 12 e 13, nós somos ordenados a
desenvolver a nossa salvação (v. 12), ao mesmo tempo em que Deus
efetua em nós o Seu querer e o realizar (v. 13).

O que é desenvolver a nossa salvação? É desenvolver aquele estilo
de vida em que o nosso pensar, falar e agir refletem uma prontidão em
agradar a Deus por obedecer aos princípios eternos da Sua Palavra.

II Timóteo 3: 16 – 17 diz: “Toda Escritura é inspirada por Deus e útil
para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na
justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente
habilitado para toda a boa obra”.

O ensino, a repreensão, a correção e a educação, não são ações
independentes, mas, são ações que uma depende da outra até comple-
tar o ciclo que a Palavra de Deus deve produzir em nós.

Estes versos nos ensinam que cada vez que vamos às Escrituras ela
vai nos ensinar algo que precisamos aprender e que ao nos ensinar nós
seremos repreendidos por ela, e não somente isto, mas ela vai dar a
orientação de como podemos corrigir o que está errado em nós e, se
obedecermos a orientação da correção por ela fornecida, seremos edu-
cados, habilitados para toda boa obra de salvação. Estaremos desenvol-
vendo a nossa salvação.

Vamos ilustrar como isto funciona. Vamos dizer que um aconselhado
tenha problema com a mentira. Para ele vencer o seu pecado só há um
instrumento seguro que lhe dará a vitória sobre o seu pecado, é a toda
Suficiente Palavra de Deus.

O Conselheiro deverá tão logo tenha trabalhado nos aspectos preli-
minares do aconselhamento bíblico como, coletar os dados, checar a
salvação do aconselhado, detectar o problema; orientá-lo a uma tarefa
que o ajudará a trabalhar a fim de vencer o seu pecado da mentira.

Peça ao aconselhado que munido de uma concordância, procure os
versos que falam sobre a mentira e relacioná-los numa folha com cinco
colunas de tal maneira que a primeira coluna: ele relacionará todas as
referências sobre a mentira, a segunda coluna terá como título ensino; a
terceira: repreensão; a quarta: correção e a quinta: educação na justiça.
Veja que com isto você o estará ensinando a fazer um estudo bíblico.

Esta tarefa fará com que ele aprenda que a mentira é um pecado que
tem como o seu pai, o próprio diabo (João 8:44), que a parte que cabe aos
mentirosos é no lago de fogo e que ficarão fora da morada eterna
(Apocalipse 21:8; 22:15). Ele verá que se trata de um pecado terrível que
não pode ser tratado com leviandade.

Este estudo o confrontará e ele será repreendido pela Toda Suficiente
Palavra de Deus.

Como disse acima a Bíblia é o único instrumento que fornece a solu-
ção segura para todos os problemas da vida. Quando ele estiver preen-
chendo a coluna de correção, descobrirá que dentre as passagens que
ele relacionou com certeza encontrará uma que o ajudará a corrigir o seu
problema e verá como a Bíblia é útil para correção é Efésios 4: 25, onde
ele aprenderá que não somente devemos deixar a mentira como também
mostra como fazer para deixá-la: “fale a verdade”. Isto significa para eu
me despojar da mentira eu tenho que me revestir da verdade.

Um médico cirurgião só provará ser um medico não porque ele tem o
seu diploma, ou seja a educação, mas porque ao fazer uma cirurgia é
bem sucedido, isto quer dizer, a prática.

A educação na justiça que é a última etapa do processo de ser uma
pessoa que Deus se agrade, tem muito a ver com a prática, pois é ela que
levará o aconselhado a ser habilitado para toda boa obra, portanto, cum-
prindo com o propósito de Deus para sua vida.

Neste ponto o conselheiro deve ajudar o aconselhado construir um pla-
no detalhado onde estarão destacados os três níveis que revelam o coração
do aconselhado (Pensar, Falar e Agir), com os passos de como ele deve
proceder quando se deparar com a tentação da mentira em sua vida.

O alvo do aconselhamento bíblico não é primeiramente o alívio de
tribulação, mas ser o tipo de pessoa em quem Deus tem prazer. A Deus
seja toda a Glória.

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

A Utilidade das Escrituras
na Vida do Aconselhado

ção sexual entre pessoas do mes-
mo sexo. Em o Novo Testamento,
temos textos como o de Romanos
1:27, onde o apóstolo Paulo afirma
que tais práticas são pecamino-
sas. Esta não é a posição de uma
religião ou de uma pessoa. È a
Palavra de Deus.

O cristão deve pregar o Evan-
gelho a todos e, ao mesmo tempo
batalhar pela liberdade religiosa e
de expressão e escolha do modo
de viver. Da mesma forma que um
indivíduo tem liberdade para  a prá-
tica homossexual, outro tem a mes-
ma liberdade para acreditar que o
ensino bíblico está certo e deve ser
propagado.

Reafirmo que o cristianismo bí-
blico não discrimina pessoas pe-
los seus pecados, sejam eles
quais forem. Diante de Deus so-
mos pecadores e não há acepção
de pessoas e nem de formas de
pecado. A salvação que vem unica-
mente através do sacrifício vicário
de Jesus Cristo, é oferecida igual-
mente a todos. Aquele que crer será
salvo.

O apóstolo Paulo, escrevendo
aos Romanos (3:10), citando as
Escrituras diz: “Como está escrito:
Não há um justo, nem um sequer”,
e complementa com o versículo 23
do mesmo capítulo: “Porque todos
pecaram e destituídos estão da gló-
ria de Deus” e complementa: “Por-
tando, como por um só homem
(Adão) entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte, assim tam-

bém a morte passou a todos os
homens, por isso que todos peca-
ram” (Romanos 5:12). Sua conclu-
são é taxativa em Romanos 6:23:
“Porque o salário do pecado é a
morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna, por Cristo Jesus
nosso Senhor”.

Em seguida, Paulo mostra o que
Deus fez pelos pecadores, em Ro-
manos 5:8: “Mas Deus prova o seu
amor para conosco, em que Cristo
morreu por nós sendo nós ainda
pecadores” e, na seqüência mos-
tra a responsabilidade de cada
individuo: “Porque todo aquele que
invocar o nome do Senhor será sal-
vo. A saber: se com tua boca con-
fessares ao Senhor Jesus, e em teu
coração creres que Deus o ressus-
citou dentre os mortos serás salvo.
Visto que com coração se crê para
a justiça, e com a boca se faz con-
fissão para a salvação. Porque a
Escritura dia: Todo aquele que nele
crer não será confundido”. (Roma-
nos 10:13; 10-11).

Aquele que crer em Jesus po-
derá ler com satisfação o que o
apóstolo João escreveu em sua
primeira carta: “Estas coisas vos
escrevi a vós, os que credes no
nome do Filho de Deus (Jesus Cris-
to), para que saibais que tendes a
vida eterna, e para que creiais no
nome do Filho de Deus”. (I João
5:13).

Se você quer saber um pouco
mais sobre a salvação leia em sua
Bíblia, Efésios 2:1-10.

“Orlandinho” e o Pecado
do Homossexualismo.

Segunda Igreja Inaugurada
em Altinópolis

à noite que aconteceram de quinta
a domingo.

Para o culto de sábado, dia 24,
o pregador especial foi o Pr Terril
Nathan Rose, que é filho do funda-
dor da igreja, Pr Jaime W. Rose. Pr
Terril, que é missionário, está im-
plantando uma nova igreja em Po-
ços de Caldas – MG. Os demais
cultos tiveram a participação dos
pregadores da própria igreja. Quin-
ta-feira, Pr José Ênio; sexta-feira,
Pr Júl io da congregação de
Guardinha MG e domingo, o irmão
Plínio Vicari. Diversas pessoas se
converteram durante as conferên-
cias que contaram com a partici-
pação de representantes das igre-

jas daquela região.
No sábado, a igreja fez uma jus-

ta homenagem ao Pr José Ênio
Darini, através de uma placa come-
morativa daquela data tão especial.
Com 68 anos de idade, Pr. José
Ênio tem 49 anos de conversão e,
como evangelista, sempre esteve
envolvido na obra do Senhor, mes-
mo antes da sua ordenação pasto-
ral. Casado desde 1966 com Hulda,
tem tres filhos: Éder (42), Renata
(36) e Cíntia (26), além de duas ne-
tas, Danielle (12) e Carolina (6).

O próximo alvo para implanta-
ção de uma nova igreja é a cidade
de Santo Antonio da Alegria SP, vizi-
nha de Altinópolis.

CDs do cantor
Ozéias Silva
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No mundo da modernidade e da eficiência, um pre-
sidente de empresa recebeu convite para uma
audição da Sinfonia Inacabada, de Schubert. Como

tinha compromisso anteriormente assumido, transferiu o
convite para o vice-presidente, pedindo-lhe um relatório da
missão. No dia seguinte recebeu o relatório:

Durante períodos consideráveis, quatro músicos que to-
cavam oboé nada tinham para fazer. Eles podiam ser elimi-
nados, donde: os custos seriam distribuídos e haveria mais
lucro.

Quarenta violinos tocaram notas idênticas. Um desper-
dício. Essa parte poderia ser drasticamente reduzida.

Notou-se esforço desnecessário na execução de bemóis
e sustenidos. Se o autor os tivesse suprimido, arredondan-
do o valor de cada um deles pela nota mais simples ( o si
bemol seria apenas si, o dó sustenido seria ré), obter-se-ia
considerável economia de meios e uma execução mais rá-
pida e fluente.

Não detectei nenhuma finalidade prática na repetição
pelos metais dos mesmos temas já executados pelas cor-
das. Se essas passagens redundantes fossem elimina-
das, o concerto poderia obter os mesmos resultados com a
economia aproximada de 20 minutos, donde o autor, o
vienense Franz Schubert, poderia ter completado sua sinfo-
nia inacabada.

Essa análise nos faz pensar em como tratamos o louvor
na igreja. Temos uma tendência em sermos tão críticos so-
bre o culto; ou em exigirmos nossos desejos para o culto,
que perdemos de vista o valor da adoração pública, em de-
trimento de uma forma “adequada”.

Na edição anterior analisamos as quatro estrofes de uma
adoração verdadeira, no Salmo 100, dadas através de im-
perativos na segunda pessoa plural, indicando que o convi-
te é dado à congregação de pessoas reunidas para partici-
par neste culto de ações de graças.

Neste artigo o convido a pensar nas três atividades do
adorador que se destacam neste Salmo.

O uso da voz – “celebrar com júbilo” significa levantar a
voz em adoração. Entrar na presença de Deus   implicava
num culto no templo que era acompanhado com música.

Entrar na presença de Deus – “lugar e culto” são vincula-
dos no A.T. Desde o dia dos patriarcas, altares para cultuar
foram erguidos, onde Deus se manifestava. O próprio Deus
escolheu um lugar específico para o seu nome “residir” e
onde o povo ia para prestar culto a ele.

Contemplar a natureza de Deus. Participar do culto exi-
gia a participação da mente, também. Reconhecer que
Yahweh é Deus, exigia não somente uma ação de adora-
ção, mas, uma atitude de adoração. A adoração envolvia to-
dos os aspectos do ser humano.

Diante disto, o que o Salmo 100 pode oferecer à igreja
do Novo Testamento quanto à questão de culto?

Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que nem este,
nem nenhum outro salmo oferece uma “ordem de culto”
específica para o culto de Israel. No A.T. encontramos alu-
sões e referências esporádicas de algumas práticas cultuais
e culturais em Israel. Porém, há algumas aplicações quanto
à prática da adoração na igreja hoje:

O CULTO É UMA ATIVIDADE COMUNITÁRIA. Adoração bí-
blica não é principalmente uma atividade individual, mas por
necessidade, envolve a comunidade dos fiéis. O aspecto co-
munitário do culto é facilitado pelo calendário. Mesmo reco-
nhecendo que a adoração oferecida pela igreja a Deus não é
limitada a datas e lugares específicos, a prática de se reunir
em lugares e horários facilita a adoração da igreja, um fato
que foi reconhecido pelo autor da carta aos Hebreus (10.25)

A PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ADORADOR DEVE SER ALE-
GRE E JUBILOSA. Este aspecto jubiloso de culto foi facilita-
do pela música que acompanhou o culto. Sabemos que a
música no N.T. foi variada (salmos, hinos, cânticos espiritu-
ais). Por isso, os vários estilos podem contribuir e agradar a
Deus

MAIS DO QUE QUALQUER OUTRA COISA, O CULTO DO
A.T. FOI UM ENCONTRO COM DEUS, O DEUS VIVO. Assim
os elementos do culto e o estilo de louvor adotados pela
igreja para adorar devem conduzir o adorador a um conheci-
mento mais profundo de Deus.

Concluindo, podemos afirmar que o compromisso com a
presença no culto diz muito se somos ou não verdadeiros
adoradores. Enquanto não tivermos um coração de servo, não
seremos adoradores. É impossível haver adoração verdadeira
sem o reconhecimento do Deus verdadeiro. Adorar a Deus sig-
nifica confessar Sua existência e domínio sobre toda a terra.

A verdadeira adoração a Deus eleva Seu caráter, Sua
obra e Sua redenção!

PERSEGUIÇÃO EM MINAS GERAIS
A Missão Voz dos Mártires divulgou em seu site no dia

15 de janeiro de 2.009 informações sobre perseguição re-
ligiosa aos evangélicos em Uberlândia MG. A notícia diz
que: “Um fato curioso e preocupante está deixando os evan-
gélicos da cidade de Uberlândia, MG, assustados. Jovens,
na maior ia  das vezes em motos,  estão jogando
“bombinhas” em latas de cerveja dentro das igrejas duran-
te a realização de cultos deixando todos muito assusta-
dos. A princípio ninguém se feriu, mas esses estouros pro-
vocam sérias dores de ouvido. Outro caso que chamou a
atenção foi o ataque a uma senhora cristã dentro de uma
igreja. Ela estava sozinha quando um jovem entrou na igreja
e a espancou sem motivo aparente. Uberlândia é uma ci-
dade de grande influência comercial no Triângulo Mineiro
e até esses fatos acontecerem não se tinha ouvido nada a
respeito de perseguição a cristãos na cidade. Esses ca-
sos chegaram a ser veiculados nos noticiários locais, mas
não se sabe se a polícia está investigando. O fato é que
precisamos orar para que estes ataques cessem e que
nossos irmãos tenham segurança dentro dos templos para
adorarem a Deus.

NOVO PASTOR
No dia 20 de dezembro de 2.008, o irmão Francisco Go-

mes dos Santos foi examinado por um concílio de pastores
da Junta Batista Bíblica de Pernambuco, presidida pelo Pr
João Tenório Moura. O concílio reuniu-se na Primeira Igreja
Batista Bíblica em Fortaleza CE, contando com a participa-
ção dos seguintes representantes: Pr Elísio Pires Simões
da Primeira IBB em Fortaleza CE; Pr Jurandir Rodrigues de
Almeida, da IBB União em Recife PE; Pr José Barbosa de
Serra Neto, da IBB em Crato CE; Pr Indalécio Ferreira Nunes,
da Igreja Batista Nova Vida em Fortaleza CE e Pr João Tenório
Moura, da IBB em Garanhuns PE. Estiveram ainda presen-
tes outros pastores, presbíteros e diáconos de outras deno-
minações. O examinador foi o Pr José Barbosa de Serra
Neto. Ao final, o novo pastor recebeu a imposição das mãos,
o certificado de ordenação e um cajado feito de mogno como
lembrança.

NOVA IGREJA

INSTITUTO BÍBLICO
O Pr Edílson J. P. Araújo, da Igreja Batista do Calvário,

localizada na Rua Estados Unidos, 1000 em Morro Agudo
SP, organizou o Instituto Bíblico Missionário com objetivo de
instruir homens e mulheres na Palavra de Deus. As aulas
terão início no dia 3 de março de 2.009 às 19 horas às ter-
ças e quintas e duração de tres anos. Para maiores infor-
mações, entre em contato pelo e-mai l :
pastoredilsonaraujo@gmail.com, telefones (16) 3851-1471
e 9104-6714 ou Caixa Postal 46, CEP 14>640-000 Morro
Agudo SP.

ALAGOAS

O CPR – Centro de Pesquisas Religiosas, dirigido pelo Pr Paulo C. Pimentel publica trimestralmente o
jornal “Desafio das Seitas”. Trata-se de um trabalho apologético que vale a pena ser apoiado, pois resulta
de muita ousadia. Procure conhecer pelo site: www.cpr.org.br, ou entre em contato pelo e-mail:

cpr94@terra.com.br, pelo correio: Caixa Postal 950, CEP 25.951-970 Teresópolis RJ.

Jornal Desafio das Seitas

Celebrar a Deus transforma a
atitude interna em Expressão

externa de adoração
(Parte 2)

No dia 4 de janeiro de 2009 o missionário, Pr Terril
Nathan Rose deu início aos trabalhos de implantação da
Igreja Batista Tabernáculo em Poços de Caldas – MG. Os
cultos começam a ter freqüência de 13 a 15 pessoas e a
inauguração oficial está marcada para os dias 21 e 22 de
março, com a presença do Pr Jaime W Rose, que foi mis-
sionário aqui no Brasil fundando as igrejas em Batatais,
Altinópolis e Ribeirão Preto. Pr Jaime é o pai do Pr Terril.
O Pr Terril comunica aos pastores que o ministério “Le-
vando a Preciosa Semente” mudou-se para Poços de
Caldas.

PORTUGAL
Na terceira semana de dezembro de 2.008, o Pr Jovito

Donizeti Nunes, missionário em Portugal pela MBIB, organi-
zou juridicamente as duas igrejas: Igreja Batista em Fernão
Ferro e Igreja Batista em Casalinhos e Alfaiata. A celebração
desta vitória será comemorada nos dias 14 a 20 de abril de
2009. Espera-se a presença de representantes das igrejas
apoiadoras do Projeto Portugal, tanto do Brasil quanto dos
Estados Unidos. Para contato com o Pr Jovito use o e-mail:
cgdjovitonunes@clix.pt, telefone 00351 (261) 316193 e
00351 960174046.

ORDEM DOS PASTORES
A OPBRSP - Ordem dos Pastores Batistas Regulares

de São Paulo tem uma nova diretoria eleita durante a
51a. AIBRECES. Presidente: Pr. Sérgio Moura; Vice Pre-
sidente: Pr. Edimilson Santos; Secretário: Pr. Carlos
Bacoccina; Segundo-Secretário: Pr. Fernando Sousa;
Tesoureiro: Pr. Francisco Luciano; Segundo-Tesoureiro:
Pr. Paulo Moisés.

O missionário da CBBN, Pr Joselito Jesus de Assis, tra-
balhando na implantação de uma igreja em Marechal
Deodoro – AL iniciou 2.009 com muitos planos de traba-
lhos. Depois de ter sido submetido a uma cirurgia, Pr Joselito
está pronto para a batalha e solícita as orações pela sua
familia e pelos novos convertidos. Há também, um novo
ponto de pregação em Maceió, para um futuro trabalho. Para
contatos e maiores informações:
prjoselitoassis@hotmail.com.

ACAMPAMENTOS
No período do carnaval, dias 21 a 24 de fevereiro, os

membros das igrejas da Região Nordeste do Estado de
São Paulo têm duas novas opções para acampamentos. O
primeiro promovido pela Igreja Batista Boas Novas de Guaíra
SP, sob a liderança do Pr Francisco Cleyton Pinheiro Maciel,
acontecerá no município de Olímpia SP na Estância Turísti-
ca Pousada das Comitivas. Para melhor conhecer o local
entre no site: www.pousadadascomitivas.com.br. O preletor
será o Pr Pedro Evaristo, Diretor do SEBARSP em São Pau-
lo SP. Para maiores informações, use o e-mai l :
boasnovasguaira@yahoo.com.br ou telefone (17) 3332-1716
até as 12 horas e fale com Silvia. O segundo acampamento,
promovido pela Igreja Batista do Calvário em Morro Agudo
SP, sob a coordenação do Pr Edílson J. P. Araújo será reali-
zado na Chácara Kafofo a 5 km de Morro Agudo no sentido
São Joaquim da Barra SP. Para maiores informações use o
e-mail: pastoredilsonaraujo@gmail.com ou o telefone (16)
3851-1471.

BATISMO

No final de 2.008 a Igreja Regular em Arapongas PR,
liderada pelo Pr Josafá Fernandes Serra realizou o batismo
do Carlinhos (foto). Os cultos de final de ano foram bem
freqüentados com muitos visitantes. Continua o trabalho de
construção da Casa de Fé, residência do missionário. Aju-
de na construção deste imóvel para benefício da obra de
Deus. Para contatos e-mail: josafaserra@yahoo.com.br.



edgardonato@terra.com.br

Fevereiro de 2009
Ano XXIV

nº 195
Página 05

ACONSELHAMENTO UHBREF
A UHBREF – União de Homens Batistas Regulares

Fundamentalistas estará realizando no dia 21 de novembro
de 2.009 o seu encontro anual em local ainda a ser definido.
A noticia está sendo divulgada com bastante antecedência
para que os interessados possam reservar a data em suas
agendas. Para obter maiores informações, entre em conta-
to com Juvenildo de O Souza, e-mail: juvenildoipr@ig.com.br,
telefone (11) 3592-6216 e 9442-0262.

MUDANÇA
O Pr.  Éverton de

Castro,  que trabalha
nos ministérios do Tem-
plo Batista Maranata de
Londrina desde maio de
2.004, está de mudan-
ça para o Templo Batis-
ta Maranata em Goiânia
GO. Em Londrina, traba-
lhando com o Pr Manoel
A. Souza, Pr Éverton par-
ticipou de diversos mi-
nistérios, mas principal-
mente com a música,
juntamente com sua
esposa Cláudia. Sua
ida para Goiânia deve-
se ao convite que rece-
beu do Pr Rômulo
Weden Ribeiro,  que
também o havia levado
para Goiânia. O culto de
envio no TBM de Londri-
na aconteceu no dia 01
de fevereiro de 2.009.

AIBRERN 2009
A AIBRERN – Associação das Igrejas Batistas Regulares

do Rio Grande do Norte realizou sua 62° assembléia nos
dias 1 a 4 de janeiro de 2.009. O evento realizado na Lagoa
do Bonfim reuniu as igrejas afiliadas que ouviram o preletor,
Pr Steven dando cinco estudos sob o tema: “Conhecendo o
Temor do Senhor”. Fundada em 1.939, a AIBRERN completa
60 anos em 2.009 e terá a oportunidade de sediar, em sue
estado, a XXVIII AIBREB (Veja noticia nesta edição). No acam-
pamento Elim, está acontecendo, enquanto publicamos esta
edição do J.A, o “Congresso do Interior” nos dias 3 a 7 de
fevereiro. O preletor, Pr Almir Concetino, da Igreja Batista
Fundamentalista de Santo Antonio RN, discorre sob o tema:
“Servindo ao Senhor com reverência”.

IGREJA MISSIONÁRIA
A Primeira Igreja Batista Bíblica em Vitória da Conquista

BA, sob a liderança dos pastores, José Infante Jr, Sidney
Siqueira e Vitor Ferreira está refazendo o compromisso fi-
nanceiro para o sustento da obra missionária para 2.009.
Atualmente a igreja está apoiando 33 projetos missionári-
os, além das missões a partir da sede (igreja local), apoio a
seminaristas e outros ministérios. Para conhecer um pouco
mais a igreja visite http://www.pibbvc.com.br.

ANIVERSÁRIO
A Sociedade Feminina da Primeira Igreja Batista Bíblica

do Jardim Amanda ESTÁ convidando as irmãs das igrejas
daquela região para participarem do culto de ação de gra-
ças para uma dupla comemoração: aniversário da socieda-
de feminina e celebração do dia internacional da mulher. O
encontro será no dia 14 de março as 14h30. A preletora será
a irmã Margareth Kühl da Igreja Batista em Rafard. Haverá
uma classe especial para as crianças de até 8 anos, facili-
tando a participação de quem tem crianças pequenas. Rua
Pe. Manoel Bernardes, 1.100 – Jardim Amanda, Hortolândia
SP. Contatos: (19) 3909-9655, 3909-2208.

A AMI – Associação Missionária Independente mudou o seu escritório para
Ribeirão Preto SP e está com novo endereço postal, novo telefone e novas
contas bancárias. Os endereços são estes: www.missaoami.com.br, e-

mail: missaoami@uol.co.br, telefone (16) 3969-2758, Caixa Postal 309, CEP 14.001-
970 Ribeirão Preto SP. O atendimento é feito pelo Diretor Administrativo, Pr Roberto C. Brito
e a secretária é a irmã Solange. As novas contas bancárias são: BRADESCO Ag. 444-8 – C/C
81062-2; ITAU Ag. 0623 – C/C 59596-4; BANCO DO BRASIL Ag. 2890-8 – C/C 20919-8.

Esse acontecimento chocou a sociedade  no início
da Igreja Primitiva, começo do livro de Atos. Nem
tudo que acontecia (e acontece) na Igreja era de

motivação pura e inspiradora. Por quê?  Porque a Igreja era
e ainda é feita de seres humanos.

Havia um casal que não percebeu o perigo e se tornou
manipulado por Satanás. É o lamentável caso de Ananias e
Safira. Os fatos ocorreram no livro de Atos 5.1-11, marido e
mulher contemporâneos do apóstolo Pedro.

VIVIAM UM CRISTIANISMO DE APARÊNCIA
Esse casal nutria uma avareza disfarçada. Venderam uma

propriedade e entregaram parte do dinheiro apurado para a
igreja. Até aí tudo bem, a questão é que mentiram quanto ao
valor que arrecadaram. Eles não foram obrigados a fazer doa-
ções, pois eram espontâneas, haja vista o exemplo de Barnabé
que tinha vendido uma propriedade e ofertara à comunidade.

Ananias e Safira queriam fazer uma média, queriam ficar
bem na fita da igreja. Queriam impressionar ou sensibilizar
a comunidade com uma generosidade aparente.  John Stott1
comentou que o casal queria o crédito e prestigio da genero-
sidade sacrifical, sem terem que arcar com as inconveniên-
cias. Assim, a fim de conquistar uma reputação à qual não
tinham direito, contaram uma mentira deslavada.

Além da mentira, observa-se a atitude de hipocrisia. Je-
sus havia censurado os fariseus e escribas por causa da
insinceridade: Este povo honra-me com os lábios, mas o
coração está longe de mim.

Naquele dia fatídico, foram punidos com tanta severida-
de...  A mentira foi disciplinada com a morte dos mentirosos.
Já pensou se a moda pega hoje? Ananias e Safira represen-
tam muitos casais dos nossos dias. Assim, simbolizam um
cristianismo de fachada. Atuam na igreja, ganham a simpa-
tia, caem nas graças do povo, revelam atitudes louváveis,
mas falta sinceridade...  Muito orgulho e ausência de
quebrantamento. Buscavam o louvor dos homens, deseja-
vam uma pequena comissão do louvor devido a Deus. Há
três tipos de pessoas na igreja, conforme a primeira epistola
aos Corintios: O homem natural (nasceu apenas biologica-
mente), o homem espiritual (nasceu do alto, espiritualmen-
te) e o homem carnal (mais influenciado materialmente do
que pelo poder do Espírito). Provavelmente Ananias e Safira
eram carnais, queriam status, gostavam dos holofotes.

VIVIAM UM CRISTIANISMO EGOISTA
A igreja convive com o altruísmo e com o egoísmo. En-

quanto Barnabé  interessava-se pelos pobres da comunida-
de, esse casal interessava-se pelos aplausos.  Outra vez
Stott afirma: A motivação do casal, ao dar, não era aliviar os
pobres, mas inflar o próprio ego. O amor não era o elemento
motivador de suas ações aparentemente solidárias. Na ver-
dade, eles eram egoístas, pensavam nos benefícios que
poderiam obter com aquela atitude.  O amor falso pode ser
camuflado através de atitudes exteriores aparentemente bem
intencionadas, no intimo encobre o engano, já dizia Salomão.
Com discernimento, Pedro foi na jugular com uma pergunta
profunda: Ananias, como você permitiu que Satanás enches-
se o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo?
Há casais assim, deixam Satanás “entulhar” suas vidas com
ambições, mágoas, dívidas, vaidade, orgulho... Ninguém
será cheio de Deus se não esvaziar-se de si mesmo.

VIVIAM UMA CUMPLICIDADE MENTIROSA
Fizeram tudo de comum acordo, premeditado, combinado.

A disciplina foi igualmente aplicada. Quando um casal se
cumplicita, de maneira tão sutil, como descobrir? Um acordo
baseado na mentira, um pacto que trouxe um alto preço, um
pacto de morte. Resultado: Morte na família, por causa do des-
caso dado às coisas espirituais. Um pacto, que pais e mães
fazem quando brincam com coisa séria... Um começa a cair e
o outro ao invés de levantar empurra, vão os dois para o chão,
ou para a sepultura... De Deus não se zomba...  O cantor Fagner,
capturou essa cumplicidade tenebrosa em sua música Desli-
zes: E fecho os olhos para todos os teus passos/ Me enganan-
do só assim somos amigos/ Nós somos cúmplices, nós dois
somos culpados/ No mesmo instante em que teu corpo toca o
meu/Já não existe nem o certo nem errado/ E é assim o nosso
jeito de viver/ Em outros braços tu resolves tuas crises/ Em
outras bocas não consigo te esquecer.

Tem alguma questão que você e a esposa estão juntos
para trazer morte na família? Vocês vivem uma “comunhão”
às avessas, nas trevas?

Vocês contribuem na obra de Deus conforme deveriam?
Ou retém o dinheiro que deveriam ofertar? Vocês são real-
mente generosos ou fazem de conta?

Qual é a sua motivação ao adorar o Senhor com os seus
dízimos? É uma motivação pura, sincera? Para Deus ou para
os homens? Se não for por amor e de um coração limpo,
sua doação não será bem vinda.

CUIDADO: Além dos prejuízos pessoais, nossos peca-
dos ameaçam a pureza e a integridade da Igreja de Cristo.

1 John STOTT,  Crescendo juntos, Didaquê, Pág. 35.

Novos endereços da AMI

Somos Cúmplices na
Mentira - Ananias e Safira

Dias 10 a 14 de agosto
de 2.009 a ABCB. Associa-
ção Brasileira de Conse-
lheiros Bíblicos, com sede
em São Paulo SP
(www.abcb.org.br) estará
realizando a Conferência
em Treinamento de
Aconselhamento Bíbl ico
em Águas de Lindóia SP. O
evento terá o apoio da Faith
Bapt ist  Church
(www.fai th lafayette.org)
dos EUA e terá lugar no

Hotel Majestic. Para obter maiores informações sobre cus-
tos e inscrições, solicite um folder pelos telefones (11) 3331-
5463 e 3223-4928.

TRANSIÇÃO
O Pr Odair Alves de Souza, missionário pela AMI – Asso-

ciação Missionária Independente está entrando em uma fase
de transição em seu ministério. O trabalho no Bairro 15 de
Maio em Várzea Grande MT deverá ser entregue a uma lide-
rança local em breve. Após esta fase, e com o aval de sua
igreja enviadora, Pr Odair estará à disposição para aceitar o
pastoreio de uma igreja, deixando o trabalho missionário.
Para contatos use o e-mail: prodair2005@hotmail.com, te-
lefone (65) 9242-3035. Pr Odair é casado com a senhora
Sandra com quem tem tres filhos: Odair Jr, Sara e Rebeca.

EVENTOS DA FIEL
Para este ano de 2.009, a Editora Fiel já tem as datas

definidas para suas três conferências anuais. Para Jovens
será no feriadão de 18 a 21 de abril. Para Pastores e Lide-
res será nos dias 5 a 9 de outubro em Águas de Lindóia e
terá como preletores: D. A. Carson, Mark Dever, Gilson San-
tos e Adauto Lourenço. Em Portugal a Conferência Fiel será
nos dias 3 a 6 de novembro e os preletores serão: Franklin
Ferreira (Brasil), Bob Dickie (EUA) e Jean-Claude Sovillot
(França). Para maiores informações entre em contato: Skype
– editorafiel, MSN – editorafiel@hotmail.com, telefone (12)
3936-2529 ou Caixa Postal 1601-CEP 12230-990 - São José
dos Campos SP.

REUNIÃO DE PASTORES
No dia 31 de janeiro aconteceu a primeira reunião de

pastores e obreiros da Região Nordeste do Estado de São
Paulo. O evento teve lugar na Igreja Batista Ebenézer em
Barretos SP sob a liderança do irmão Dorian Anderson
Soutto. Os pregadores foram os pastores, Carlos Alberto
Moraes, de Batatais SP e Fernando César Martins, de São
Carlos SP. Compareceram dezoito pastores e diversos obrei-
ros permitindo que a reunião tivesse casa cheia. Todas as
reuniões para este ano de 2.009 já foram agendadas, fal-
tando apenas a definição dos dias exatos de algumas de-
las. Portanto, na edição de março do Jornal de Apoio, todas
as datas e locais serão divulgadas com destaque e os pas-
tores das igrejas hospedeiras se comprometeram a enviar
cartas convites a todas as igrejas.

PROJETO IGARAPAVA
O Missionário Leonilson Pereira Leite trabalhando na

implantando de uma igreja em Igarapava SP já deu início,
em dezembro último, à construção do alicerce para o tem-
plo. No momento as reuniões estão sendo realizadas no
salão que foi construído nos fundos do terreno. A igreja está
se desenvolvendo a cada ano. Já enviou dois obreiros para
o campo e atualmente tem um casal, Leandro e Sheila, se
preparando para o ministério no SEIBIM – Seminário e Ins-
tituto Batista Independente Macedônia em Franca SP. Na
área missionária a nova igreja já participa do apoio a sete
projetos. Para contatos: Avenida Pereira Rebouças, 1917 –
CEP 14.540-000 Igarapava SP.
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Assim que você terminar a leitura do Jornal de Apoio, entre no site:
www.sadoutrina.cjb e procure conhecer um pouco mais da Revis
ta Apologética Sã Doutrina. Se você é pastor ou líder em sua igre-

ja, é importante que conheça esta revista. Leve outras pessoas a conhecê-
la e estará ajudando a bem sinal izar o caminho para os crentes
fundamentalistas.

Não tive o alto privilégio de conhecer de perto um notável homem que
no século recebeu o nome de Aníbal Pereira Reis – o nosso ex-
Padre Aníbal, ou Dr. Aníbal como muitos o assim chamavam ou sim-

plesmente,  como eu gosto de relembrá-lo: Pastor Aníbal!
Nunca o vi em vida. Mas eu o verei na Pátria Celestial quando lá eu também

chegar! Não tenho a menor sombra de duvidas quanto a isso! E talvez isso seja
em breve, pois uma enfermidade forte me persegue, da qual todos os homens
se apavoram!... Muitos nem acreditam que estou doente!... Mas isso é de some-
nos importância, agora...  

Mas também muitos, certamente a grande maioria dos crentes ou dos que
se auto-apelidam (nova regra!) de ‘crentes’ ainda me consideram um ‘falso
crente’, que não me converti coisa nenhuma, que só ando apenas é me locuple-
tando à custa do Evangelho e coisas e tais... Não há de ser nada! Enquanto
assim e assim muitos falam e esbravejam, vou caminhando no meu anonimato
altamente reservado e solene no interior do estado do Ceará, numa bela cidade
chamada Crato – que muitos até se atrapalham na hora de pronunciá-la – mas
quando nós falamos que ela fica vizinha a conhecidíssima Juazeiro do Norte,
sim, exatamente aquela, a do famigerado “meo padim padi ciço” – como o idóla-
tra romeiro assim o chama, a identificam melhor! Mas,  independente do que
digam de mim, bem o sei e convicção tenho, “que há um lugar reservado para
mim lá no Céu” – parafraseando um já tão festejado cantor gospel. Pasmem,
ainda hoje há pastores até do nosso meio e de outros círculos, que me olham
ainda com um olhar estrábico, e nem mesmo me cumprimentam e nem me dão
espaço pra nada, nem mesmo para passar, de largo, pela calçada da sua igreja
local!... Acreditem! Mas, o apóstolo Paulo sempre me socorre nestas horas:
“...quem me julga é o Senhor”! (I Coríntios 4.4b).  Maravilha!

Injuriei, persegui e maltratei ao ex-Padre Aníbal, gratuita e vergonhosamen-
te, com objetivos altamente escusos e diabólicos, para ‘aparecer’ diante de
meus antigos superiores, de quem eu era um fiel subserviente e capacho e
solenemente caudatário. Hoje, disso me envergonho! Há anos eu escrevi nes-
tas páginas uma homenagem de desagravo ao servo do Senhor. Creio que
muitos dos meus leitores ainda devem se recordar! Escrevi, naquela oportuni-
dade que, se vivo ele ainda fosse, seria uma como honra imerecida, beijar-lhe
os seus pés (Romanos 10.15b) e as suas verdadeiras “mãos santas” (I Timóteo
2.8), que tão bem laboraram em prol da boa causa do Evangelho cristocêntrico!
Ah, beijei muito pé pútrido e muitas mãos impuras em prostração completa! Sinto
hoje náuseas quando me lembro...

Ah, como o Pastor Aníbal está nos fazendo falta! Culto, profundo, sábio, fiel,
fala mansa! Fala de padre! O atalaia emudeceu no dia 30 de maio de 1991. Um
outro soldado valente e destemido cantou o seu falecimento, solenemente, 
numa inesquecível homenagem, quando escreveu um opúsculo chamado “Aníbal
Pereira Reis – Um Homem” – falo do meu Pastor Gérson Correia Rocha, promo-
vido recentemente para mais pertinho do Senhor! Muitos, no silêncio gritado do
seu coração, o tem até hoje como injustiçado... A história nos dirá...

Não temos mais homens em nosso meio como o Pastor Aníbal, o notável
pregador da sã doutrina que, quase frequentemente, exacerbava na palavra
em prol do verdadeiro Evangelho sem pedir licença nenhuma, mas sem ‘xiísmos’
de camarote como estamos já enfastiados de ouvir e presenciar a verborragia
de ‘intelectualoides’ que falam, pregam e escrevem sobre tudo que lhes vem à
mente, menos das verdades eternas dos fundamentos da fé cristã!

O que temos hoje são ‘balbuciadores’ da sã doutrina – a começar por mim,
claro! – que lançam às suas ovelhas leite desnatado, que já não alimentam
ninguém, esquecendo-se tais ‘balbuciadores’ de mergulhar com exímia profun-
didade nas tão importantes e assenciais doutrinas da graça, tão necessárias
para os nossos dias, para que homens e mulheres que se encontram tão con-
fusos diante de clarinadas,  de sonidos incertos e falsos, cujo som sai de
muitos dos púlpitos de nossa pátria, enchendo templos e santuários de pesso-
as visivelmente vazias, sem nenhuma experiência com o Senhor Jesus, as
quais ainda não nasceram de novo e, sem isso, não podem ver e nem entrar no
reino de Deus, mas estão festivas e solenemente caminhando para o Inferno! E
nós estamos perdendo tempo, discutindo ‘o sexo dos anjos’, e até de forma
acadêmica, quando almas preciosas são enganadas! Esta é que é a grande
verdade que precisa ser dita! Gostemos ou não... Pouca importa!...  

Porque hoje, existem Batistas que já não crêem mais que a salvação é
eterna! Pasmem com este absurdo! Hoje, ao chegar o prazo máximo de rabiscar
e enviar à redação do nosso jornal, me bateu aqui dentro do meu peito, uma
saudade enorme do “homo Dei” - Pastor Aníbal! E eu fui revirar meu quase
imenso amontoado de livros que, na minha maneira afoita, tenho colocado a
alcunha de ‘minha biblioteca’, para encontrar um livro: “O Crente Pode Perder a
Salvação?”! Quem se lembra dele?! Ah, reli aquela preciosidade de relíquia num
fôlego só, e me alegrei, imenso!  Perdi até a noção do tempo, quase ultrapas-
sando o tempo que me é dado para enviar aquilo que eu chamo de ‘meu artigo’
e, como o tempo e o espaço também se esgotaram, nem consegui escrever
coisa alguma sobre o assunto! Perdoem-me! Mas meu espaço também acabou!
O assunto ficará para os meus próximos artigos, em seqüência. Aguardem. Não
precisa ansiedade! Até os próximos artigos!  

A “Grande Depressão” foi o nome dado à crise finan
ceira econômica mundial que teve o seu  início em
1929  e percorreu pelos  primeiros anos da década

de 1930. Naquela época o mundo sofreu com altas taxas de
desemprego causadas por quedas na produção industrial e
nas bolsas de valores.

Milhares de pessoas perderam tudo que tinham, da noite
para o dia, e milhões foram afetadas no mundo inteiro. A crise
tenebrosa perdurou até que o Presidente norte-americano
Franklin Roosevelt aprovou uma série de medidas sociais co-
nhecidas como “New Deal”(O Novo Acordo), como tentativa
eliminá-la. Foi a partir deste acordo de programas que as coi-
sas começaram  a voltar  à normalidade alguns anos mais
tarde, tanto nos EUA e no mundo.

Alguns economistas estão dizendo que  a crise econômica
mundial que estamos enfrentando hoje pode ser ainda pior do
que aquela do século passado. No Brasil, por exemplo, milha-
res de pessoas com carteira assinada já  perderam o  empre-
go, e não se sabe quantas ainda perderão.

O que o mundo espera é  por um novo “New Deal”(Novo
Acordo) elaborado pelos  governos que coloque tudo nos tri-
lhos novamente para que as “locomotivas” tragam prosperi-
dade e nós todos tenhamos o que comer, vestir, beber e onde
morar. É o que todo mundo quer.

Como cristãos, devemos analisar essa questão do ponto
de vista bíblico e escatológico. Essa economia globalizada é
tudo que a ditadura do anticristo precisa para exercer o contro-
le sobre o mundo:  “E faz que a todos, pequenos e grandes,
ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua
mão direita, ou na sua testa, para que ninguém possa comprar
ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta,
ou o número do seu nome”. (Apocalipse 13:16-17).

Se o mundo soubesse de tudo que acontecerá  quando a
igreja for arrebatada e a Besta se revelar, correria para os bra-
ços do Salvador Jesus. Ele sim estabeleceu o grande “New
Deal”, o novo acordo, a Nova Aliança do seu sangue, para que
todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
( João 3:16).

Caros leitores, em breve não seremos donos de mais nada
neste mundo, Jesus está voltando para nos tirar da grande
depressão que o mundo de pecado traz sobre nós. Maranata!

* O autor é pastor do Templo batista maranata em Londri-
na PR

VENCENDO O MUNDO
Joel Beeke
Editora Fiel

www.editorafiel.com.br
Tel (12) 3936-2529

Este é um livro necessá-
rio, cuja mensagem deve
ser conhecida e entendi-
da por todos os cristãos,
principalmente aqueles
que estão em posição de
liderança frente à igreja.

O CULTIVADOR
DE PÉROLAS

Jim e Judson Corwall
Abba Press

www.abbapress.com.br
Tel (11) 5686-5058

Você já ficou irritado?
Se a sua resposta for
posi t iva, então você
precisa ler este livro e
aprender lições fantás-
ticas!

O SEGREDO DA
ROSA

Judith Kemp
UP – Editora Hagnos
www.hagnos.com.br

Tel (11) 5668-5668
Neste livro, a autora
lida com a sexualida-
de dos jovens dos
nossos dias. São
conselhos para se-
rem seguidos e os
pais deveriam presen-
tear seus filhos com um exemplar.

FORJANDO
VENCEDORES

Leandro Tarrataca
Editora Verdade

Bíblica
www.verdadebiblica.net

Tel (11) 4721-4144
São treze l ições que
ajudarão os leitores a
descobrirem sua razão
de existir, seus talentos
e propósitos. Vale a
pena a leitura, pois é
um livro muito prático.

COMO LER GÊNESIS
Tremper

Longman III
Edições Vida Nova
www.vidanova.com.br
O livro de Gênesis é
um dos mais impor-
tantes em toda a Bí-
blia. Neste livro o au-
tor aponta questões
de interpretação e da
natureza de Gênesis
que nem sempre po-
dem ser notados em
uma leitura superfici-
al.

IGREJA ORGÂNICA
Neil Cole

Editorial Habacuc
www.danprewan.com.br

Tel (21) 2142-7000
Você pode até não
concordar com todas
as prát icas ensina-
das pelo autor de Igre-
ja Orgânica, mas uma
verdade neste l ivro
tem que ser levada a
sério: a igreja precisa
alcançar as pessoas

onde elas estão.

Revista Sã Doutrina

Saudades do
ex-padre Aníbal!

New Deal
(O Novo Acordo)

Pr. Manoel A. Souza
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O Retiro de Pastores da JUBBESP reuniu cerca de 80 pessoas nos dias 26 a 30 de janeiro de
2.009 no Tagaste Eco Park Hotel em São Paulo. Os  preletores oficiais foram: Pr. Salvador
Soler (Na foto com a esposa Lydia) e para as senhoras, Nancy Félix Fragoso. O retiro para

2.010 ficou marcado para 18 a 22 de janeiro em local a ser definido. As reuniões de Pastores e Obreiros
para 2.010 ficaram assim definidas: 07/03 - Congregação Batista Bíblica Jardim Amanda I, Hortolândia;
09/05 - Igreja Batista Bíblica do Campo Grande, Campinas; 04/07 - Igreja Batista Bíblica Basílio Macha-
do, São Paulo. 12/09 - Igreja Batista Bíblica em Aparecida de São Manoel. 07/11 - Templo Batista de
Indianópolis, São Paulo onde ocorrerá a assembléia anual.

Este foi, é, e será o
grito de muitas na-
ções em relação

ao povo de Israel, principal-
mente de Nações Árabes e
de Grupos Terror istas
Islâmicos como Al Qaeda,
Jihad Islâmica Palest ina,
Hezbol la,  Al  Fatah e o
Hamas.

Hamas é uma sigla em
Árabe que quer dizer Movi-
mento de Resistência
Islâmica. Criado no final de
1987 este grupo terrorista
que controla a Faixa de Gaza
após vencer o Fatah nas elei-
ções de 2006, é uma organi-
zação paramilitar e um par-
tido político sunita palesti-
no que tem a maioria dos
assentos no Conselho
Legislativo da Autoridade
Nacional Palestina. Ele não
reconhece a existência de
Israel, e prega o fim do Esta-
do de Israel por todos os
meios (diariamente lança
mísseis da fronteira contra o
sul de Israel), e sua substi-
tuição por um Estado Pales-
tino que ocuparia a área onde
hoje estão Israel, a Faixa de
Gaza e a Cisjordânia, tendo
Jerusalém como sua Capi-
tal. É considerada uma orga-
nização terrorista pela União
Européia, pelos Estados
Unidos, pelo Canadá, pelo
Japão e, claro, por Israel.
Para muitos palestinos, en-
tretanto, trata-se de uma or-
ganização beneficente, que
presta ajuda e assistência
nos lugares onde a Autorida-
de Nacional Palestina (ANP)
falha.

Este conf l i to entre o
Hamas e o exército de Israel
não foi o primeiro e não será
o ultimo, pois desde 1947
Israel tem tido conflitos com
Nações Árabes e Grupos
Terror istas Is lâmicos, e,
além do mais, a Bíblia Sa-

Botox é o nome comercial da toxina botulínica,
que interfere na contração da musculatura as
sim suavizando as linhas de expressão, o efeito

dura de quatro a seis meses, podendo ser reaplicado.
Esta moda se espalhou pelos rostos de famosos e

anônimos, suavizando as linhas de expressão as pesso-
as ficam mais jovens, e muitos brincam dizendo que es-
tes pessoas ficam parecidas e não conseguem passar as
emoções que estão sentindo.

As marcas de expressão ficam em nosso rosto com o
passar do tempo, as lágrimas, os sorrisos, os bons e
maus momentos deixam marcas, e as pessoas tentam
apagar estas situações, esquecendo que as marcas es-
tão no coração.

Estamos vivendo tempos de botox no rosto, nos sentimen-
tos e podemos imaginar que nos corações de muitos cren-
tes, não conseguimos mais expressar o que sentimos, não
queremos mais trazer em nosso corpo as marcas de Cristo.

Quando Jesus esteve aqui na terra, nunca deixou de
demonstrar seus sentimentos, ele chorou ao saber da
morte de Lázaro, chorou pela cidade de Jerusalém, sentiu
o abandono dos discípulos quando orava no jardim.

Depois de ressurreto Jesus trouxe em seu corpo agora
glorificado as marcas da crucificação, suas mãos, seus pés,
sua face e seu lado guardaram as cicatrizes de seu sofri-
mento, estas marcas demonstram seu amor pelo pecador.

“Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram tam-
bém aqui”.

Atos 17:06
Os discípulos viram Jesus subir ao céu, receberam a

promessa que o Espírito Santo viria para consolar, ensi-
nar, e eles sabiam que muito teria que ser feito para que o
evangelho fosse proclamado.

Eles não se esconderam, saíram falando de Jesus
mesmo sendo presos, açoitados, eles não escondiam que
eram discípulos de Jesus, e mesmo sendo homens e
mulheres muito simples, mudaram a face daqueles tem-
pos, fazendo o evangelho conhecido no mundo da época.

Hoje temos a liberdade, as condições, os meios, mas
ficamos parados como que com botox nos sentimentos, não
conseguimos demonstrar o verdadeiro amor pelos pecado-
res, poucos choram quando um pecador se arrepende.

Ficamos todos tão parecidos, temos vergonha de de-
monstrar com nossos atos que somos crentes, que servi-
mos a Jesus, nossas ações, nossas vestimentas, nosso
modo de falar em nada se difere do mundo.

Em Romanos o apostolo Paulo escrevendo nos alerta
para que  sejamos diferentes, que a transformação reali-
zada pelo Espírito Santo em nosso coração seja vista atra-
vés da nossa maneira de viver.

As marcas de Cristo devem estar em nossa vida, as
pessoas precisam ver e sentir o amor que está em nosso
coração, e só podemos fazer isto quando falamos  ao pe-
cador que Jesus é o único caminho para o céu, quando
não nos calamos diante do pecado, da imoralidade e da
falta de compaixão que se espalha pelo mundo.

Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como
um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de
gloria em gloria na mesma imagem, como pelo Espírito
do Senhor. II Coríntios 3:18

Deus nos vê como somos verdadeiramente, para seus
olhos não existe como disfarçar pecados, e sabemos que
quando chegarmos ao céu vamos entregar aos pés de
Jesus os frutos que nossa vida espiritual pode colher.

De rosto descoberto, com o amor a Cristo demonstra-
do no nosso dia a dia, na lágrima de tristeza ou de alegria,
sejamos como os discípulos: vamos alvoroçar o mundo
levando Jesus aos corações que sofrem.

Até o final de feve-
reiro deverá ser
enviado aos pas-

tores e igrejas, todas as in-
formações referentes ao IV
Congresso Missionário pro-
movido pela AMI – Associa-
ção Missionária Independen-
te.

A Diretoria da missão já

Botox

APOIANDO IGREJAS

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

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

Caixa Postal 94
CEP 09.720-971

 São Bernardo do Campo SP

“E não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos...”.

Romanos 12:01

Prepare-se para o Congresso da AMI 2009
confirmou a presença do Dr.
Roger Green, da Grace
Baptist Church nos Estados
Unidos da América e está
def inindo os demais
preletores.

Quanto ao tema será
focado na questão da voca-
ção ministerial. Portanto, se-
ria de fundamental importân-

cia que os pastores e igre-
jas fizessem um esforço es-
pecial para enviar ao con-
gresso pessoas que mani-
festam interesse para o mi-
nistério.

O desafio se estende aos
diretores de seminários no
sentido de que divulguem
entre os seus alunos a rea-

lização deste evento.
O período será nos dias

1 a 4 de setembro de 2009
no Hotel Majestic em Águas
de Lindóia SP. Os valores e
formas de pagamento serão
divulgados no folder a ser
distribuído e também no site
da missão:

www.missaoami.com.br.

grada diz que dias piores vi-
rão para Israel (Daniel 12:1
“... e haverá um tempo de
angustia, qual nunca houve,
desde que houve nação até
àquele tempo...”), e também,
porque o Hamas e outros
grupos têm uma única meta:
Matar Israel, “riscar” Israel do
Mapa. No Alcorão (livro sa-
grado para os muçulmanos),
diz: “Combatei pela causa de
Alá, aqueles que vos comba-
tem; ...matai-os onde quer
que os encontreis... se aí vos
combaterem matai-os. E
combatei-os até terminar a
intriga e prevalecer a religião
de Alá; aos judeus infundi-
mos-lhes a inimizade e o ran-
cor...” (Alcorão 2:190-193;
5:64); portanto, enquanto
eles não alcançarem essa
meta,  não sossegarão. Mas,
graças a Deus não conse-
guirão, porque Israel é uma
Nação eterna. A nação de Is-
rael foi preservada no pas-
sado, está sendo preserva-
da no presente e será pre-
servada no futuro pelo Se-
nhor Deus (Jeremias 31:35-
37). Como diz o corinho ju-
daico: Am Israel, Am Israel,
Am Israel Chai (O Povo de
Israel vive). Esta é a mais
pura verdade, pois Israel vive
e viverá para sempre.

Infel izmente o Hamas
tem tido alguns simpatizan-
tes e admiradores aqui no

nosso Brasil, digo isso, por-
que em julho de 2008 foram
encontrados com a torcida
Alviverde do Palmeiras mui-
tos objetos que faziam apo-
logia ao crime, e, além dis-
so, foram apreendidas cami-
setas com a inscrição “100%
Hamas”. E eu, eu mesmo, já
me deparei com um rapaz,
aqui em Vila São José, no
extremo sul da Zona Sul, na
periferia de São Paulo, com
uma camiseta do Hamas.
Isto me deixa triste, mas o
que me deixa mais triste ain-
da, é virmos Bandeiras do
Estado de Israel sendo quei-
madas aqui no Brasi l  em
plena capital Brasília e em
outras partes também em
protestos contra Israel, por
causa do conflito com este
grupo terrorista. Diante dis-
so, é bom que nós Cristãos
e Brasileiros tenhamos em
mente que nestes dias con-
tinua irreversível a advertên-
cia de Deus a respeito de
Israel e dos Judeus: “Aben-

MORTE A ISRAEL!
“... vinde, e desarraiguemo-los para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel.”

Salmo 83:4

çoarei os que te abençoa-
rem, e amaldiçoarei os que
te amaldiçoarem...”  –
Gênesis 12:3; e “... Porque
aquele que tocar em vós (ju-
deus), toca na menina do
Seu olho.” – Zacarias 2:8.
Também fica como aviso as
palavras do nosso querido
Pastor Gerson Rocha que já
está com o Senhor: “Não
mexam com os judeus!”. Is-
rael pertence ao Deus Cria-
dor “...Assim diz o Senhor
que te criou, ó Jacó, e que te
formou ó Israel...” – Isaias
43:1, por isso, cabe ao Se-
nhor discipliná-lo, julgá-lo e
reprová-lo, e, a nós, só nos
cabe orarmos pela Paz de
Jerusalém (“Orai pela Paz
de Jerusalém, prosperarão
aqueles que te amam” – Sal-
mo 122:6), e pela salvação
de Judeus e Palestinos (I Ti-
móteo 2:1-5).

Pr. Ricardo M. Brito –
Templo Batista em V. S.

José S. Paulo SP
pastoricardomarques@terra.com.br
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A Igreja Batista Bí-
blica de Florianó-
polis SC, sob a li-

derança do Pr Moisés
Damázio estará realizando
nos dias 10 a 12 de abril o
Retiro de Páscoa 2.009. O
evento terá lugar no Parque
Verde – Lagoa do Faxinal em
Içara (Criciúma). Para co-
nhecer o local, visite o site:

Formatura do Instituto
Bíblico de Liderança.

Retiro de Páscoa 2009

www.parqueverde.com.br.
O local oferece excelentes

acomodações em cabanas
(chalés) para seis pessoas com
3 camas de casal em quartos
separados e alguns quartos
especiais com vagas muito li-
mitadas. O local oferece espa-
ço para barracas de camping
para o lazer, piscina, toboágua,
kamikaze, plataforma para pes-

ca, lagoa, entre outros.
A Lagoa do Faxinal locali-

za-se duas horas ao Sul de
Florianópolis SC e três ho-
ras e meia ao Norte de Porto
Alegre RS. Para maiores in-
formações, entre em conta-
to através do e-mai l :
the.damazios@gmail.com,
telefones (48) 3240-6033 e
9927-7977 com Pr Moisés.

D epois de dois
anos e meio des-
de agosto de

2006, quando teve início as
aulas do Instituto Bíblico de
Liderança, o trabalho chegou
ao final com sete alunos se
formando. No dia 10 de ja-
neiro de 2009, na Primeira
Igreja Batista em São Sebas-
tião do Paraíso MG sob a li-
derança do Pr Jader Saraiva
Neto aconteceu o culto com

a cerimônia de formatura dos
sete alunos que completa-
ram todas as matér ias
exigidas pelo curso.

Os formandos, todos de
São Sebastião do Paraíso
MG foram: Dorneval Nunes,
Rogério Teodoro, Marcelo
Aureliano, Fabiana Aureliano,
Aparecida Nunes, Maria Oli-
veira Vieira e Unigênita Cam-
pos (na foto pela ordem da
esquerda para a direita).

O orador da turma foi o
irmão Marcelo Aureliano. Par-
ticiparam da formatura, al-
guns dos professores que
lecionaram durante os dois
anos e meio. Além do Pr
Jader Saraiva Neto, o Pr
Carlos Alberto Moraes que foi
o paraninfo da turma, Gilber-
to Marcos Mota Basílio e Pr
Almir Nunes. Os demais pro-
fessores não puderam par-
ticipar: Pr Márcio Barroso, Pr

João Vasconcelos e Pr
Cleuson Rodrigues. Estive-
ram presentes, também os
pastores, Edílson Araújo,
João e Carvalho.

O curso idealizado pelo
Instituto Bíblico de Liderança
teve turma única, ou seja, ape-
nas os alunos que se matri-
cularam no início poderiam
terminar, pois não haveria no-
vas matrículas. Havia três ba-
ses para as aulas: Igreja Ba-

tista Independente de
Orlândia – SP, Igreja Batista
Bíblica de Barretos – SP e Pri-
meira Igreja Batista de São
Sebastião do Paraíso MS com
um total de 64 alunos matri-
culados. As bases paulistas
de Orlândia e Barretos foram
desativadas, permanecendo
apenas a base mineira de
São Sebastião do Paraíso.

Os planos do pastor
Jader são de voltar com o

curso em 2.010, caso haja
alunos interessados. O fato
é que, treinamentos assim
são de fundamental impor-
tância para as igrejas locais
provendo obreiros que darão
seqüência aos trabalhos ini-
ciados. Para este ano de
2.009 os pastores Edílson,
de Morro Agudo e Cleyton de
Guaíra estão iniciando trei-
namentos semelhantes em
suas igrejas.
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