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A segunda Formatura do
Seminário Batista Espe-
rança,  aconteceu neste

dia 28 de fevereiro de 2009, no Tem-
plo da Igreja Batista Esperança com
a presença de aproximadamente
400 pessoas. Entre elas os profes-
sores do Seminário,  os pastores,
familiares e amigos dos formandos.

Os formando foram estes: 12
formandos do curso de Bacharel
em Teologia: Carlos Santos da Cos-
ta, Custódio Dias de Almeida, Eduar-
do Bispo dos Santos, Elielton
Cavalcanti da Silva, Eronides
Ferreira da Silva Júnior, Gilberto Bru-
no, Haroldo Xavier da Silva, José An-
tonio Góis, Luiz Fernando B. Concei-
ção Júnior, Marcos Antonio Patrizi
Peixoto, Mário César Botão de Cam-
pos, Rafi Sevghenian; 4 formandos
do curso de Bacharel em Educação
Cristã: Monise Moreno de Souza,
Noêmia Rosa Silva Caiá, Raquel
Duarte Lemos, Yael Feuerstein; 2
formandos no curso Médio em Teo-

No período de 1 a 4 de se
tembro de 2009, aconte
cerá o IV Congresso Mis-

sionário Batista Fundamentalista
realizado pela AMI – Associação
Missionária Independente. Como
aconteceu com os dois congres-
sos anteriores, em 2005 e 2007,
este ano também o evento será re-
alizado no Hotel Majestic em Águas
de Lindóia – SP.

O tema, visando despertar vo-

A Associação das Igrejas
Batistas Regulares do
Estado de São Paulo

elegeu sua nova diretoria durante
a realização da 51° AIBRECES no
Hotel Fazenda Três Poderes em
São Sebastião, litoral Norte do Es-
tado de São Paulo no período de
26 a 30 de Janeiro de 2009.

A cada ano elegem-se quatro
diretores de um total de oito e a
cada dois anos, quatro deles exer-
cem cargos oficiais na diretoria.
Este ano foram eleitos os pasto-
res: Mi l ton Calazans ( IBR Jd.
Ângela, São Paulo SP), Paulo
Bondezan (PIBR de Curitiba PR),
Tomé C. Farias (IBR Boas Novas
de Campinas SP), e Gilberto Bruno
(IBR do Horto do Ypê, São Paulo
SP).

Os outros quatro são os pasto-
res: Moisés Melo ( IBR de
Americanópolis, São Paulo SP),
Dorivaldo Oliveira Soares (IBR do
Rio Pequeno, São Paulo SP),
Carlos Roberto Pacheco (IBR
Vargem Grande SP) e Alfredo Cel-
so Ferreira (IBR do Rio Bonito, São
Paulo SP).

A Diretoria para o próximo perí-
odo ficou assim definida: Presi-

N o decorrer dos meus
anos de vida, já tendo ul-
trapassado a casa do

sexagesimal da minha existência,
tenho conhecido e desfrutado de
amizades de um sem número de
pessoas interessantes, as quais
tem enriquecido muito a minha
vida.  Mas, recentemente, conheci
uma figura marcante e de semblan-
te angelical: Profª. Lídia Bezerra de
Araújo, com 101 anos, 10 meses e
17 dias, contanto com a data de
hoje, ou seja: 37.157 dias de exis-
tência! Uma maravilha! O mais in-
crível é que a Dª. Lídia encontra-se
hoje, perfeitamente lúcida, com uma
memória fotográfica, a fazer inveja
aos filhos, aos seus netos e aos
seus bisnetos e a todos nós que a
conhecemos! Impressionante!

Dª Lídia foi professora primária,
dos velhos tempos, quando ser pro-
fessor ou professora, era um orgu-
lho para toda a família, uma posição
de status, mormente para uma cida-
de do interior. Ela nasceu no dia 04
de maio de 1907, na cidade de Se-

Com inicio das aulas no
dia 6 de abril de 2009, o
TBI – Templo Batista de

Indianópolis em São Paulo, capi-
tal, sob a liderança do Pr Severino
Monteiro, estará oferecendo o Cur-
so de Autoconfrontação.

Trata-se de um “discipulado em pro-
fundidade” desenvolvido pela Biblical
Counseling Foundation, dos EUA e mi-
nistrado por instrutores brasileiros

credenciados pela ABCB – Associação
Brasileira de Conselheiros Bíblicos.

O curso apresenta princípios bí-
blicos essenciais que são capazes
de mudar sua vida levando-o a su-
perar problemas através do desen-
volvimento da maturidade espiritual.

No TBI as aulas terão início no
dia 6 de abril das 20 até as 22 ho-
ras, prosseguindo todas as segun-
das-feiras no mesmo horário até o

final do ano. Haverá um recesso no
mês de julho para um total de 23
dias-aulas. A taxa de inscrição é de
apenas R$30,00 por pessoa, exigin-
do-se que o aluno adquira o manual
de 480 páginas ao custo de R$50,00.

O Templo Batista de Indianópolis
localiza-se na Alameda dos Jurupis,
1270 em Moema, São Paulo. Para
maiores informações, telefone (11)
5543-4122.

Autoconfrontação no TBI

nador Pompeu, região do sertão cen-
tral do Estado do Ceará, distante  273
km da capital, Fortaleza, quando os
médicos Carlos Chagas, no Vale do
Rio das Velhas (MG) e Pirajá da Sil-
va, na cidade de Salvador (BA), ten-
do em comum as precárias condi-
ções de trabalho, dependendo, ex-

clusivamente, das respectivas des-
cobertas das suas genialidades e
da tenacidade no enfrentamento das
muitas condições adversas. Foi exa-
tamente naquela época que a meni-
ninha Lídia nasceu! Uma festa na-
quele humilde lar!. Continua na pá-
gina 6

Uma Vida Centenária: Professora Lídia Bezerra de Araújo

cações e desafiar pessoas para o
ministér io será “Teus planos,
meus planos, Senhor!”. O alvo é
despertar os crentes para uma en-
trega pessoal ao Senhor que resul-
te em ações concretas.

Com um formato diferenciado
neste ano, o congresso terá ape-
nas dois preletores: O Dr. Roger
Green, dos Estados Unidos e o Pr
Ebenézer Rodrigues aqui do Bra-
sil. Os missionários terão maior

espaço para divulgação dos seus
projetos.

A diretoria da AMI pretende enviar
as fichas para inscrições aos pasto-
res e igrejas no mês de março. Os
preços, por pessoa serão os seguin-
tes: R$ 310,00 reais para quartos
quádruplos e triplos, R$ 340,00 para
duplos e R$ 510,00 o individual. Cri-
anças no mesmo apartamento dos
pais terão os seguintes custos: de 3
a 6 anos, R$130,00 e de 7 a 11 anos,
R$190,00. Crianças antes de com-
pletar 3 anos de idade será cortesia.

Esses preços referem-se a tres
diárias completas com café da ma-
nhã, almoço, jantar e dois coffee-
breack por dia. O Hotel Majestic tem
piscinas tropicais, piscina coberta
aquecida, Sauna seca e a vapor,
Ducha escocesa, sala de ginástica,
ginásio poli-esportivo, quadras de
tênis, squash, vôlei, futsal e basque-
te e salão de jogos. Para conhecer
melhor o hotel acesse:

www.hotelmajestic.com.br.
Caso você tenha interesse em

participar e não sabe se o seu
nome está na lista de endereços
da AMI, entre em contato pelo e-
mail: missaoami@uol.com.br ou
telefone para (16) 3969-2758 com
Pr Roberto e Solange.

“Teus Planos, Meus
Planos, Senhor!”

Pr. José Barbosa de Sena Neto e Estevão Luiz de Araújo

Nova Diretoria
da AIBRECES

dente, Pr Dorivaldo Oliveira Soares
(foto); Vice - Presidente, Pr Gilber-
to Bruno; Tesoureiro, Pr Carlos
Roberto Pacheco; Secretário, Pr
Alfredo Celso Ferreira.

Para contatos com a AIBRECES
o endereço é Rua 24 de Maio, 116
– Sala 34 – CEP 01.041-000 São
Paulo SP, e com o Presidente o e-
mail: pr_dorivaldo@terra.com.br,
telefone (11) 3766-5211.

logia: Gisele Gomes Osti, Sílvio
César Chiapina Baroni.

Os oradores dos alunos foram:
Turma da Manhã, Elielton Cavalcanti
Silva e da Turma da Noite, Haroldo
Xavier. Os paraninfos foram: da Tur-
ma da Manhã: Pr. Carlos Roberto
Pacheco e da Turma da Noite: Pr.
Sergio Ramos de Moura.

As novas turmas iniciaram as
aulas na segunda-feira, dia 02 de
março, mas os interessados ainda
poderão efetivar sua matrícula para
este semestre.

Por questões estratégicas o se-
minário teve uma mudança nos dias
de aulas.  Agora o Seminário vai fun-
cionar às segundas,  terças,  quin-
tas e sextas das 19h às 23horas.
Como não houve inscrições sufici-
entes para a montagem de uma tur-
ma, o SBE não terá aulas pela ma-
nhã neste semestre.

INFORMAÇÕES: Telefone (11)
5549-4931 (Célia) e (11) 5571-9721
(Raquel).

Formatura do Seminário
Batista Esperança
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Pr. Rômulo Weden Ribeiro

rom@rombrazil.brtdata.com.br

“O homem que trabalha somente pelo que recebe,
 não merece ser pago pelo que faz.”

(Abraham Lincoln).

“Todo mundo age não apenas movido por compulsão externa, mas
também por necessidade íntima. “ (Albert Einstein).

“A não violência nunca deve ser usada como um escudo para a
covardia. É uma arma para os bravos.” (Gandhi).

Um irmão aqui do Brasil
ganhou uma viagem
para os EUA. Estudante

da língua inglesa viu na viagem
uma excelente oportunidade para
conhecer a América e ao mesmo
tempo melhorar sua compreensão
do inglês.

Permaneceu seis meses nos
EUA visitando vários estados. Sen-
do batista, procurou conhecer o
máximo possível de igrejas. Parti-
cipou de alguns cultos dominicais
em igrejas com milhares de mem-
bros. Mas o que marcou sua per-
manência naquele país foi uma vi-
sita que fez a um grupo de irmãos
idosos, todos com mais de seten-
ta anos. Aquelas oito pessoas, dois
casais, três viúvas e um viúvo eram
os remanescentes de uma congre-
gação com um enorme prédio ava-
liado em milhões de dólares capaz
de abrigar centenas de pessoas,
mas que não passava de um
patrimônio em estado de deterio-
rização.

Naquele domingo de manhã
aquele irmão descobriu que aque-
las oito pessoa de cabelos grisa-
lhos tinham apenas uma missão:
manter aquele prédio valioso que
eles chamavam de igreja até que o

CARISMÁTICOS E PENTECOSTAIS
A Universidade do Sul da Califórnia recebeu uma con-

cessão de 6,9 milhões de dólares para estudar o cresci-
mento, o alcance e o impacto do Cristianismo Pentecostal
e Carismático – um dos movimentos religiosos de cresci-
mento mais rápido do mundo. O Centro de Religião e Cul-
tura Cívica da Faculdade de Letras, Artes e Ciências usou
as verbas para const i tu ir  a Inic iat iva de Pesquisa
Pentecostal e Carismática (IPPC), que servirá de platafor-
ma para a investigação acadêmica do Pentecostalismo e
dos vários movimentos de renovação que surgiram no ca-
tolicismo e protestantismo de corrente dominante. Patroci-
nada pela Fundação John Templeton, o subsídio é a maior
quantia já destinada de uma só vez ao estudo do Cristia-
nismo Pentecostal e Carismático. Os investigadores da
IPPC querem descobrir o que está por detrás do cresci-
mento e a forma como o movimento tem impactado a soci-
edade civil e religiosa. Eles planejam usar verbas do finan-
ciamento para apoiar a investigação na área das ciências
sociais em quatro regiões: África, Ásia, América Latina e
Leste Europeu.

A Palavra de Deus não é contra certos tipos de mudanças. Por
exemplo: “Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é;
as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo” (II

Coríntios 5:17).  O desenvolvimento espiritual é sempre bem-vindo e até
necessário para que a vida cristã não se torne um fardo difícil de suportar.
Crentes, cuja fé não progrediu, se tornam pessoas carnais e empecilhos
para o crescimento numérico e espiritual da igreja. Geralmente, são os
crentes mais antigos da fé que precisam urgentemente de uma mudança
espiritual em suas vidas. Os novos convertidos conseguem trazer ânimo e
vigor espiritual para a igreja, mas se não encontrarem apoio, por parte dos
mais velhos, logo se entregarão ao desdém, abandonando a igreja ou fa-
zendo parte do sistema que encontraram.

Porém, há certas mudanças com as quais Deus não concorda. As dou-
trinas de Jesus e dos apóstolos, por exemplo, foram dadas para permane-
cer as mesmas enquanto a Igreja estiver presente neste mundo. Igrejas
precisam de renovação espiritual e não de renovação doutrinária.  Não há
nada de errado, quando líderes religiosos procuram transformar ou aper-
feiçoar métodos e técnicas arcaicas de crescimento numérico dentro de
suas igrejas, mas, infelizmente, algumas dessas mudanças têm afetado o
testemunho e a liturgia dos cultos que, por sua vez, têm afetado a doutrina
e a cultura da igreja também. É de conhecimento geral que algumas igrejas
tradicionais se pentecostalizaram através da bateria e da guitarra elétrica.
Outrossim, a falta da verdadeira aparência cristã tem transformado algu-
mas igrejas em clube social ao invés da reverente Casa de Deus. Ao optar-
mos por mudanças, precisamos estabelecer primeiro que os cultos e a
música continuarão sendo oferecidos para Deus e não para os homens.
Salmo 89:7 diz: “Deus deve ser em extremo tremendo na assembléia dos
santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam”. 

Não podemos negar que a metodologia, por mais moderna que seja, preci-
sa se submeter à ortodoxia bíblica. O marketing, a música, a aparência pessoal
e a mensagem que anunciamos precisam estar de acordo com os princípios
neotestamentários, caso contrário, deixamos de ser uma igreja e nos tornamos
um movimento de início e fim como muitos que surgiram e desvaneceram nas
últimas décadas. Tudo que faz parte do mundo passa, mas a igreja que faz a
vontade do Senhor permanece para sempre. Além disso, quando nos aventura-
mos nos modismos que agradam e atraem os homens à igreja, entramos no
mundo insaciável do marketing que obriga os pastores a procurarem novidades
todos os anos a fim de manter o povo firme e alimentado em seus bancos.

O segredo é modernizar-se sem apostatar-se. Apostasia é o mesmo
que cair ou abandonar o lugar onde estávamos. Nenhum método de cresci-
mento numérico pode se sobrepor à importância da santidade do louvor
que oferecemos a Deus e da importância das doutrinas fundamentais da
fé. “Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus,
que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade.” (I Timóteo 3:15).

EX-PADRE ANÍBAL
“Acho que não deu para entender muito bem os pensamentos do irmão

que escreveu o artigo ‘Saudades do ex-padre Aníbal! (J.A. 195). A disposição a
beijar os pés do falecido ex-padre faz lembrar-me Atos 10:25-26, onde avulta-
se certa aparência de adoração. Também, ao dizer não haver mais notáveis
pregadores da Palavra, mas – logo abaixo – balbuciadores da sã doutrina, o
irmão rebaixa trabalhadores íntegros da obra do Senhor... deveria esclarecer,
nas notas de rodapé, que este é um comentário pessoal e intransferível! Pois,
será que o ex-padre é tão fundamental que nem mesmo a presença do Santo
Espírito nos pregadores nossos contemporâneos possa os fazer relevantes?
Apesar de apreciar imensamente o trabalho, vida e testemunho do irmão Aníbal,
acredito que há muitos homens de Deus trabalhando gloriosamente em prol
do evangelho. Generalizar é injusto e perigoso!” (P.S. Pastor - Atibaia SP)

PARABÉNS!
“É sempre uma alegria renovada receber, a cada mês, os nossos exem-

plares do JA. A edição do mês de janeiro estava, particularmente, especial,
pois cada colunista mostrava-se muito inspirado. É muito bom “comer” cada
matéria, cada estudo, cada comentário... Com todo carinho e muito respeito
a todos os que escrevem para o nosso jornal, não posso deixar de fazer um
destaque especial para o EDITORIAL, que sempre traz uma reflexão particu-
lar, e para a coluna CONEXÕES, do nosso sempre “prá frente”, o querido Pr.
Edgar Donato, que tem um dom especial pra fazer a gente se deliciar com o
seu arrazoado. Parabéns a todos!” (G.S. Pastor - Goiânia GO).

HOMOSSEXUALISMO
“Parabéns pela coragem de continuar dizendo o que a Bíblia diz acerca

do homossexualismo: pecado! A matéria ‘Orlandinho e o Pecado do
homossexualismo’ (JA 195) foi excelente, por combater o pecado e, ao mes-
mo tempo evangelizar” (M.A.P. – Belém PA).

“PASTORES”
“Concordo com o editorial da edição 195 sobre os Pastores. É necessá-

rio que o povo saiba valorizar os seus pastores. Eu não sou pastor, mas
participo ativamente dos ministérios da minha igreja local e sei muito bem
as lutas dos pastores”. (A.C.S. – Natal RN).

SUGESTÃO
“Quero sugerir à direção do JA que divulgue mais os endereços das

igrejas batistas fundamentalistas, principalmente nas capitais. Muitas pes-
soas que se muda para os grandes centros têm dificuldades para encon-
trar uma boa igreja” (N.R.M. – Belo Horizonte MG).

JESUS, 30 ANOS
Lançado em 1999 para evangelizar pes-

soas no mundo todo, o filme Jesus já levou
9.018.540 pessoas a tomaram decisões por
Cristo. O documentário dramatizado de duas
horas foi produzido pelo Jesus Film Project
em 1979. A película mostra a vida de Jesus
Cristo segundo o Evangelho de Lucas, e é
hoje o mais traduzido e amplamente distribu-
ído filme da história. O lema do Jesus Film
Project é chegar a todos os não alcançados
na sua própria língua. À parte dos nove mi-
lhões de decisões por Cristo que o ministério
registrou, há relatos também de 50.914.249
contatos resultantes da evangelização, a cri-
ação de 18.056 igrejas missionárias e pon-
tos de pregação, treinamento de mais de
14.000 pastores de janeiro de 1998 a feverei-
ro de 2009. Em 2010, o ministério espera re-
gistrar os seus primeiros 10 milhões de com-
promissos por Cristo.

O que é a Igreja?
último deles morresse.

Esse fato ilustra bem o que boa
parte dos crentes pensa acerca da
igreja: um prédio! Isso resulta da
nossa mente institucionalizada
que imagina a igreja como uma
obra arquitetônica feita de tijolos,
argamassa, ferro, madeira, tinta,
bancos, púlpito, estatuto, regimen-
to interno, CNPJ e conta bancária
de pessoa jurídica dirigida por
uma diretoria eleita anualmente
com ata registrada em cartório.

Muito diferente do que encon-
tramos nas páginas do Novo Tes-
tamento acerca da Igreja. Ali ela é
apresentada como um Corpo que
tem Cristo por cabeça. Para locali-
zarmos a igreja a pergunta certa
deve ser: Quem? E não: onde? Du-
rante todo o ministério de Jesus e
o período apostólico não percebe-
mos nenhuma intenção ou planos
para se construir prédios. Aliás,
durante os primeiros 300 anos ini-
ciais da história da igreja não se
tem notícia da construção de ne-
nhum prédio para as reuniões que
se espalhavam rapidamente.

Nas páginas do Novo Testa-
mento o cristão não é identificado
por uma organização da qual faz
parte, mas por um estilo de vida

que o distingue das demais pes-
soas. Ele é tido como sal da terra e
como luz do mundo.

Não, eu não sou daqueles que
querem mudar as cosias como são
dizendo que as igrejas não deveri-
am ter prédios e nem legalizar-se
de acordo com a lei dos homens.
Mas eu me incluo entre aqueles
que estão atentos contra a institu-
cionalização da igreja.

Precisamos definir uma igreja
local adequadamente para não per-
dermos o rumo. Todos nós temos
concordado que há algumas carac-
terísticas que identificam uma igreja
bíblica: Um grupo de crentes que
se reúne regularmente, que se con-
sideram uma igreja, que tem lide-
rança formal qualificada, que prati-
ca as duas ordenanças básicas:
batismo e ceia do Senhor, que pra-
tica a disciplina bíblica, que concor-
da entre si com um corpo de doutri-
na, que tem Cristo no centro de
tudo.

Precisamos constantemente
verificar se não estamos deixando
de lado a definição bíblica do que é
a Igreja para nos atrelarmos às idéi-
as extra-bíblicas apenas por terem
o aval da tradição. A religião católi-
ca começou assim!

“Sofremos demasiado pelo pouco que nos falta e alegramo-nos pouco
pelo muito que temos...” (William Shakespeare).

“O verdadeiro significado das coisas se encontra na capacidade de
dizer as mesmas coisas com outras palavras.” (Charles Chaplin).

“Esta é a coisa fundamental, a mais séria de todas:
que estamos sempre na presença de Deus”

(D. Martyn Lloyd-Jones).

Mudanças Para Pior

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.
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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.



Março de 2009
Ano XXIV

nº 196
Página 03

O início do ano foi muito abençoado para o Pr José Antonio Marques, de Avelino Lopes PI
e sua familia. Além de ter desfrutado da presença dos filhos, Jacques e James, que
vivem em Arceburgo MG, participaram da organização da Igreja Batista na cidade de

Luis Eduardo Magalhães BA onde trabalha o Pr Diomar Pereira de Souza. Pr Marques realizou
batismos de novos irmãos daquela nova igreja e o Pr Geovan Bezerra dos Santos, missionário
em Nova Gama GO também marcou presença oficiando o enlace do filho do Pr Diomar. A organi-
zação da nova igreja aconteceu no dia 24 de Janeiro de 2009.

A melhor saída para
uma igreja cres-
cer f inanceira-

mente é dando para mis-
sões. Faço esta afirmação
baseado no principio bíblico
da semeadura e da ceifa e
no fato de ser mais bem
aventurado aquele que dá do
que o que recebe.

Eu tive o privilégio de ter
sido salvo por Cristo através
do ministér io da IBI em
Batatais em 1.966 onde fui
batizado pelo missionário
fundador da igreja, Jaime W.
Rose no dia 11 de junho de
1.967. Uma igreja que me
ensinou desde os meus pri-
meiros passos na vida cris-
tã a amar e participar da obra
missionária.

Depois de ter feito o Ins-
tituto Bíblico e o Seminário
consegui uma especializa-
ção em Miss io log ia  no
Centro Evangélico de Mis-
sões em Viçosa MG. Parti-
cipei da fundação da AMI –
Associação Missionária In-
dependente e de diversas
escolas bíblicas sempre li-

A Palavra de Deus nos diz em Mateus 13:19 que
alguém pode ouvir a Palavra do reino, mas não
a entendendo, o Maligno vem e arrebata a pala-

vra do seu coração. Isso nos faz pensar: o pregador, o
evangelista, o professor da Escola Bíblica Dominical tem
a responsabilidade de semear e regar e acreditar na se-
mente lançada  e cuidar dela para que cresça e frutifique.
É preciso preparar a terra antes de lançar a semente para
que ela possa germinar e não se tornar presa fácil nas
mãos de Satanás. Devemos manter o foco na qualidade
da plantação que administramos muito mais do que na
quantidade de vezes que semeamos.

Quase sempre no afã de fazer o trabalho de evangelizar
não nos preparamos, não cuidamos de nossas ações e
nosso testemunho, esquecemos de cuidar da terra onde
lançamos a semente e já corremos atrás do próximo cam-
po sem a preocupação de ver também a colheita..

É preciso fazer do local de encontro e adoração um
espaço de relações que são capazes de transformar o
resultado da semeadura, em um  lugar de cooperação em
vez de competição. É preciso fazer um trabalho de quali-
dade, produtivo se quisermos ver a semente lançada em
boa terra e não jogada à beira do caminho.

Junto ao caminho ela quase germinou, quase cresceu
e frutificou, mas por causa da nossa falta de sabedoria,
nossa displicência, nosso descuido ela ficou ali junto ao
caminho, até ser arrebatada pelo inimigo.

Nestes tempos onde abunda a exploração dos mila-
gres, de credulidade enganosa, num país cheio de idola-
tria, a mensagem do Senhor ainda é simples. E o fato é
que cada vez que um crente resolve fazer a sua parte na
obra redentora dos homens, Deus entra em ação e faz
prosperar o trabalho.

Assim como o vendedor feliz e realizado profissional-
mente expõe sua estratégia de venda , dizendo: “ Eu creio
no produto que vendo, já experimentei e sei que é o me-
lhor” também o crente não possui argumento melhor para
levar alguém a ver sua necessidade de aceitar a Jesus do
que a evidência que ele mostra da Palavra em sua vida.

Quantas vezes vemos pessoas chegarem à igreja,
prontas para receber o Senhor Jesus como Salvador, cla-
mando por ajuda, por socorro e desviamos o olhar para
alguém ou algo que nos atrai mais e deixamos passar a
oportunidade de ver uma alma chegar aos pés do Se-
nhor.. Não percebemos o apelo dos olhos, não enxerga-
mos o clamor do coração.

Terá sido por vergonha? Afinal era uma pessoa impor-
tante. Ou será por despreparo, medo de abordar alguém
que não conhecemos, medo dos possíveis
questionamentos aos quais não saberemos responder?

Lembro-me dos cultos evangelísticos  em que nenhum
visitante ficava ao nosso lado , sem que na hora do apelo
ele ouvisse o convite para ir à frente entregar sua vida a
Cristo e que nós o acompanharíamos. Você ainda age
assim, minha irmã?

Quantas sementes lançadas à beira do caminho! Que
o Senhor nos perdoe e nos torne aptos para a obra para a
qual Ele nos tem chamado.

Todas as sextas-feiras, às 19h30 com início no dia
6 de março até novembro de 2.009, acontecerão
os Encontros Amigos de Sião no Auditório Jacob

Garthenhaus no Templo Batista de Indianópolis, Alameda
dos Jurupis, 1.270, Moema São Paulo SP.

Se você deseja conhecer mais acerca do povo judeu atra-
vés da Bíblia, História, Costumes e Profecias, participe des-
ses encontros. As palestras serão sobre História Bíblica de
Israel,  História Moderna de Israel,  A Torá, Profecias
Messiânicas, Ciclo da Vida Judaica e Lições Espirituais na
Cultura Judaica.

Haverá, também, oração pela paz em Jerusalém, Parashá
(Leitura da Torá), Noticias e Louvores de Sião. A entrada é
franca para todos os públicos.

A coordenação está a Cargo do Pr Alexandre B. Dutra e
os contatos para maiores informações poderão ser feitos
com Jane Dutra pelos telefones (11) 2351-3491 e 7533-2159,

e-mail: amigosdesiao@amigosdesiao.org.br.
Consulte o site: www.amigosdesiao.org.br.

A direção é do Pr Thomas L Gilmer.

Muitos cristãos estão sendo influenciados pelas
novelas. Infelizmente, perdem  tempo e vão sen
do modelados por uma sub-cultura de aparência,

de engano, de imoralidade e  de vaidade. Ao invés de estarem a
Caminho das Escrituras, estão a Caminho das Índias.

Quem não tem nada para fazer se liga no BIG BESTEIRA,
BIG BABOSEIRA, BIG BABAQUICE...  Arghhh!!  Isso é uma
agressão à inteligência! Ler cuidadosamente a BIG PALA-
VRA é muito melhor do que bisbilhotar a vida alheia na BIG
GLOBO(BO).

Você tem percebido como a mídia está sodomidiatizada?
Deixa-me explicar melhor, não existe a palavra sodomidia.
É um neologismo, uma palavra nova. Os meios de comuni-
cação estão fazendo a nossa cabeça para aceitarmos o er-
rado como certo e o certo como errado. Cuidado! Evite as
novelas. Elas são modeladoras de uma cultura anticristã.

Os Homens preferem o caminho da destruição, o cami-
nho da sedução, o caminho da imoralidade, o “Caminho
das Índias”. Poucos optam pelo  Caminho da Sabedoria:
Deixem a insensatez, e vocês terão vida; andem pelo cami-
nho do entendimento – Pv 9.6.

O  “Caminho das Índias” que a Rede Globo NÃO MOS-
TRA é  cheio de miséria,  de carência, de pobreza espiritual,
de trevas,  de pessoas doentes, sofridas,...

O “Caminho das Índias” que a Rede Globo MOSTRA é
cheio de glamour, de sedução, de tentação, de traição, de
engano e de ilusão.

Sou alérgico às novelas, BIG BROTHER, programas de
humor/imoral, aqueles que exploram a nudez e outras BIG
BOBAGENS dos canais abertos. Por favor, não tentem curar
a minha alergia.

Bençãos na Bahia

Quase em
Boa Terra

“... uma parte da semente caiu à beira do caminho...”.
(Marcos 4:4).

dando com as áreas de
missões.

Além de quinze anos
pastoreando uma igreja lo-
cal, tenho tido o privilégio de
conhecer igrejas em deze-
nove estados brasi le iros
mais o Distrito Federal. Inde-
pendentemente do ta-
manho da igreja e da sua
condição social, tenho cons-
tatado que o envolvimento
com a obra missionária no
tocante a dar, tem sido fator
determinante para a prospe-
ridade segundo Deus, des-
sas igrejas.

I n f e l i z m e n t e ,
para nós pastores,
outro fato tem sido
constatado: nenhu-
ma igreja vai além
da v isão do seu
pastor. Os próprios
pastores das igre-
jas têm sido o mai-
or impecilho para o
progresso da obra
missionária. Pas-
tores receosos de
implantar um pro-
je to miss ionár io

maior. Esse método é me-
lhor tanto para as igrejas
quanto para os missionári-
os. No caso das igrejas, os
membros se sentem parti-
cipantes em maior número
de projetos. No caso dos
missionários, eles adqui-
rem maior estabilização no
sustento, pois embora te-
nham que buscar apoio de
maior número de igrejas há
maior estabilidade e quase
nenhuma perda através dos
anos.

Não há igreja pobre a
ponto de não poder apoiar
projetos missionários. O que
há são pastores e igrejas
sem visão que não querem
sustentar missões. Nós te-
mos potencial para multipli-
car pelo menos por dez o
número de igrejas que apói-
am missionários e espaço
para crescer bastante naqui-
lo que já estamos fazendo.
Aceite o desafio. Leve sua
igreja a ampl iar a visão
missionária a cada ano. A
sua igreja precisa aprender
a dar.

A Igreja Precisa Dar!

Encontro Novelas e
Big Bobagens

Pr. Edgar Rodrigues Donato

ousado e desafiador no pla-
no financeiro para a igreja.
O pior é que até mesmo o
sustento financeiro pastoral
não chega a ser satisfatório
devido a essa visão tacanha
das finanças na igreja.

Um detalhe importante
observado é a questão do
“espalhar”. Igrejas que “pul-
ver izam” mais as ofertas
são as que mais crescem
no dar. Tem sido muito mais
eficiente apoiar mais missi-
onários com menor valor fi-
nancei ro do que poucos
miss ionár ios com valor

APOIANDO IGREJAS

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

Fone/Fax (16) 3969-2758
missaoami@uol.com.br - www.missaoami.com.br

Caixa Postal 309
CEP 14.001-970

 Ribeirão Preto SP
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Para fins de tratamento de saúde o missionário, Ruy Lopes de Messias que está implantan
do a Igreja Batista Fundamental em Rio Branco AC, terá que viajar para Ribeirão Preto SP
onde conseguiu vaga hospitalar para uma possível cirurgia de hérnia de disco entre a 5°

e a 6° vértebra. Sua familia permanecerá em Rio Branco e os irmãos da Igreja Batista Macedônia,
liderada pelo missionário Stephen Doolittle, mas devido à viagem do missionário para os EUA,
será necessário mais ajuda de obreiros. Quem puder ajudar favor entrar em contato pelos telefo-
nes (68) 3242-0126 e 9972-0808. Antes da viagem foi realizado o batismo das pessoas na foto.

edgardonato@terra.com.br

Em certos momentos chego a seguinte conclusão:
Existem “igrejas,” as quais,  não vale a pena fre-
qüentar. Confesso, só de pensar em fazer parte de

algumas, minha decisão é: Tô fora! Você pensa assim tam-
bém?

Há grandes desvios da verdadeira fé em nossa época. A
distância que muitas igrejas têm da Reforma Protestante é
inacreditável. Constata-se um distanciamento  que vários
grupos têm dos pilares da fé conforme o Novo Testamento.
Eis algumas esquisitices:

DENOMINAÇÕES SEM CREDIBILIDADE.  Ao invés de buscar
sua vocação distintiva, tais agremiações são mais influencia-
das do que influência. Infelizmente, quando certas “igrejas”,
caricaturas de igrejas, são malhadas pela sociedade, isso res-
pinga nos verdadeiros cristãos. Já é lamentável quando o teto
cai, pior ainda quando os líderes são presos por estelionato.

DESCONSTRUÇÃO DO TEXTO BIBLICO. Há um desres-
peito para com a Palavra. Misturam textos destinados a Israel
com os dirigidos à Igreja. Inventam novidades, falam o que a
Palavra não fala, tiram o texto do contexto. Zuck1  afirmou:
Quando a Bíblia não é interpretada corretamente, a teologia
de um individuo ou de toda uma igreja pode ser desorientada
ou superficial, e seu ministério, desequilibrado. Além disso, a
falta de base bíblica deu espaço para compositores e canto-
res que têm produzido hinos “água com açúcar,” gostosos de
cantar, mas não falam nada. Não que eu seja contra poetas
da nossa geração, mas, precisamos de discernimento.

EXPLORAÇÃO FINANCEIRA. Estão mais para marketeiros
do que para estudiosos da Palavra. É impressionante a ca-
pacidade que alguns grupos têm para levantar altas somas
de dinheiro. É a igreja business. Se os políticos constroem
castelos, eles constroem catedrais milionárias. São vende-
dores de ilusões, porque a ilusão precisa ser alimentada.

TEOLOGIA LIBERAL. Há uma febre, um crescente abando-
no da fé. Há sites de ex-crentes ridicularizando a crença na
Bíblia. Não crêem na inerrância, não crêem na inspiração,
não crêem na ressurreição, não crêem nos milagres. Eles
dizem que de fato Jesus existiu como personagem histórico,
mas os milagres foram inventados pela Igreja e incorporados
na Bíblia. Convém lembrar as palavras do Senhor: Contudo,
quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra?

O CRESCIMENTO DA LIBERTINAGEM. Consideram nor-
mal a prática do sexo antes do casamento, a variedade de
parceiros, as relações homossexuais, a troca de esposas e
maridos, a pornografia, as aventuras amorosas fora do ca-
samento, defendem que cristãos também podem beber, cair,
levantar... Recentemente em Ribeirão Preto, um “pastor”,
paspalho realizou um casamento de homossexuais. São
favoráveis à vida imoral, não possuem compromisso com
limites éticos, acham normal o cristão freqüentar barzinhos,
baladas. Na onda gospel vale tudo, vale o que vier, vale até
dançar homem com homem e mulher com mulher.

INSTITUCIONALISMO AMORDAÇADOR. Acontece quando
a organização (forma e estrutura) é mais importante do que
as pessoas que fazem parte. Os membros viram peças de
uma engrenagem, deixam de ser criativas, fazem as coisas
sempre do mesmo jeito, resistem às mudanças; são igrejas
burocráticas, apegadas aos costumes de homens e
engessadas por uma liturgia fria e mecânica. As pessoas
são prisioneiras da rotina, das tradições e regrinhas do es-
tatuto interno. “Sempre fizemos assim, por que deveríamos
mudar?” Tais grupos pré-históricos desaparecerão (inclusi-
ve os Batistossauros), pois não estão conseguindo comuni-
car a fé para essa geração pós-moderna.

SURGIMENTO DA IGREJA PRONTO-SOCORRO. Pessoas
buscam uma igreja (prédio) aberta o dia inteiro, querem so-
lução imediata para os seus problemas financeiros, doen-
ças, dramas sentimentais, desemprego...  A sociedade está
confusa, aflita e procura uma comunidade “supridora” da sua
carência. Quer arrepios, têm arrepios, quer êxtase, encontra
êxtase e se refestela nessa catarse desenfreada.

COMO PODEMOS ENCONTRAR A IGREJA IDEAL? A igreja
é o Corpo de Jesus. Ele é o Cabeça desse Corpo. Evidente-
mente precisamos olhar para os Evangelhos. Porque a pes-
soa de Jesus é encantadora, maravilhosa, terna. Seu ensino
é simples, coerente, suficiente. Precisamos retornar ao DNA
da Igreja, como ela nasceu, para não esquecermos o seu
propósito. Precisamos saber quem somos, para não mistu-
rar com quem não somos.

A Igreja verdadeira nasceu no livro de Atos, é um presente
de Deus para a humanidade, uma Igreja que se distingue, por
ser amorosa, íntegra e praticante de boas obras. Ela é feita de
pessoas comuns (não de alvenaria), pecadores perdoados em
processo de transformação. Essa Igreja foi criada para glorifi-
car a Deus através do Ensino libertador, comunhão contagiante,
evangelismo constante e discipulado multiplicador.

Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa
qualquer, fazei tudo para a glória de Deus – I Co 10.31.

1  Roy B. ZUCK, A Interpretação Bíblica, p. 15, Vida Nova, 1994.

MISSIONÁRIOS
Os missionários Francisco e Mariene estão visitando as

igrejas para divulgação do trabalho. Mariene já trabalhou
durante 6 anos entre os índios Xucurú no estado de
Pernambuco e agora, depois de casada, está de partida
com seu esposo, Francisco para tribo Araweté em Altamira,
estado do Pará. São missionários da Comunhão Batista
Bíblica Nacional através de Missão Novas Tribos do Brasil.

IBM
O Instituto Batista Missionário é um ministério ligado à

Primeira Igreja Batista Bíblica de Cidade Ademar, São Paulo
SP e ministra suas aulas semanalmente segunda, terça,
quinta e sexta-feira das 19h30 às 22h15. O IBM oferece os
cursos de Licenciatura em Teologia para homens e Educa-
ção Cristã para mulheres. Para conhecer mais, visite o site
www.ibm.pibbca.org.br.

TIMOR LESTE

Igreja?
Que negócio é esse?

Rio Branco AC

No dia 28 de março de 2009 completa dez meses que o
missionário Pr Lourinaldo Araújo com a esposa Suênia e os
filhos Levi e Nathan estão no Timor Leste. Pr Lourinaldo já
está pregando algumas mensagens na língua Tétum no tra-
balho que está sendo realizado na congregação batista de
uma aldeia de pescadores em Beale. O alvo é mudar para
Manatuto, mas por enquanto é necessário que as crianças
permaneçam na capital Dili até conseguir o visto. Devemos
orar pela salvação de almas no Timor Leste e pela familia
de missionários.

AUTOCONFRONTAÇÃO
No dia 6 de abril de 2009, a partir das 20 horas, terá

início na Igreja Batista Esperança em São Paulo, capital,
uma nova turma do Curso de Autoconfrontação. Totalmente
baseado na suficiência das Escrituras, este curso nos ensi-
na a superar problemas em diversas áreas, tais como: rela-
cionamentos conjugais, depressão, medo e preocupação,
cr iação de f i lhos, i ra,  amargura, perdão, pecados
escravizadores e outros. Iniciado na IBE em 1999, o treina-
mento tem abençoado centenas de pessoas, com vários
testemunhos de vidas transformadas. Aqueles que dese-
jam superar problemas e desenvolver maturidade espiritu-
al encontram neste curso as respostas de Deus para Suas
vidas. As aulas serão ministradas sempre às segundas-
feiras das 20h às 22h na Igreja Batista Esperança, Rua
Loefgreen, 1279 – Vila Mariana, informações pelos telefo-
nes (11) 5571-9221 (Raquel) ou (11) 3676-1024 (Priscila ou
Thaiz). O valor da inscrição é de R$30,00 e o aluno precisa
adquirir o Manual de 480 páginas ao custo de R$50,00. Ex-
alunos podem assist i r  às aulas gratui tamente para
reciclagem.

NOVO CD

O Pr José Mauro Teles juntamente com a esposa
Diva e os f i lhos Estevão e Aluísio acabam de lançar o
CD “Amor sem Igual”. Para maiores informações en-
tre em contato pelo e-mail? jmauro@terra.com.br  ou
pelo telefone (16) 3728-3804. José Mauro é pastor da
Igreja Batista Independente em São Joaquim da Bar-
ra SP.

SÃ DOUTRINA
No dia primeiro de maio de 2009 em Campina Grande

PB, as igrejas bat istas bíbl icas independentes e
fundamentalistas, promoverão o Segundo Encontro Nacio-
nal em Defesa da Sã Doutrina. Com a participação de
preletores capacitados, temas altamente relevantes serão
abordados para o contexto da pós-modernidade, onde o
relativismo é a ética operante na tentativa de destacar os
absolutos. A defesa da Sã Doutrina é de grande relevância
e, por isso, três importantes temas serão abordados: “Sal-
vação pela Graça, Eclesiologia Batista e Preservação das
Sagradas Escrituras”. Para maiores informações, entre em
contato com o Pr Anízio Gomes pelo e-mail:

pr.aniziogomes@gmail.com.

MOÇAMBIQUE
Depois de quase t res meses em viagem aqui  no

Brasil, o Pr Odenilson de Sousa Figueiredo e Sua es-
posa Maria Luiza das Neves Figueiredo, retornam a
Moçambique. A viagem ao Brasi l  deveu-se a prestar
relatórios em algumas igrejas, tratamento de saúde e
contato com famil iares.

Chegaram ao Brasil no dia 6 de novembro de 2008
e desembarcaram de volta a Maputo no dia 3 de 2009,
totalmente revigorados para dar continuidade ao tra-
balho de implantação de igrejas. Para saber mais so-
bre o trabalho, visite o site da Missão Batista Brasilei-
ra Fundamentalista: www.mbbf.org.br ,  da AIBREBA:
www.a ibreba .com ou  en t re  em con ta to  com o  Pr
Odenilson pelo e-mail: pr.odenilson@hotmail.com, te-
lefones (00xx) 25821401597 e 258843989344.

SALVADOR BA
O Templo Batista de Itapuã, sob a liderança do Pr Joel

Moura Gouveia estará real izando sua conferencia
missionária anual nos dias 18 a 21 de abril de 2009. No
encerramento, dia 21, o TBI completará 28 anos de funda-
ção, contanto com a participação do grupo Logos. A Igreja
que tem crescente visão missionária acaba de adotar mais
tres novos projetos missionários chegando a 44 projetos.
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SOLEDADE PB
O Pr Anízio Gomes com a esposa Suzana e os filhos Ana

Rebeca e Samuel, implantando igrejas no estado da
Paraíba, contam com as nossas orações. O quartel General
do trabalho é em Soledade PB, mas o alvo se estende a
Cubati, Juazerinho, Gurjão, Sítio do Arruda e São Vicente.
Para maiores informações entre em contato pelo e-mail:
pr.anizio@gmail.com, telefone (83) 3383-1643.

DESPEDIDA E POSSE
No dia 4 de Janeiro de 2009 o Pr Jamir Sbrana despe-

diu-se da Igreja Batista Esperança em Salvador onde
pastoreou por 5 anos. Enquanto a igreja estava em busca
de um sucessor o Pr Sbrana tomava posse na Primeira Igreja
Batista de Feira de Santana BA. A Igreja Batista Esperança
está sendo liderada inteiramente pelo Pr Marcelo Meireles
até que um novo pastor seja empossado.

NOVA DIRETORIA
No final de 2008, durante a realização do XXV Assem-

bléia Geral da Junta Batista Bíblica de Pernambuco em
Maceió – AL aconteceu a eleição da nova diretoria que ficou
assim composta: Presidente, Pr João Tenório Moura, Vice-
Presidente, Pr Jurandir Rodrigues de Almeida; Secretário Pr
Josias Januário da Silva, Segundo Secretário, pr Fábio Ale-
xandre; Tesoureiro, Pr Nelsinho Ribeiro, Segundo Tesourei-
ro, Wellington Nascimento; Diretor de Missões, Jefté Bar-
ros. Todos os pastores das igrejas filiadas à JUBBPE são
vogais. Para contatos use o e-mail:
prjoaotenorio@hotmail.com ou telefone (87) 3762-3276.

OPBRESP

O VATICANO E A BÍBLIA
DR. ANÍBAL P. DOS REIS

EDIÇÕES CRISTÃS
edicoescritas@uol.com.br

Tel. (14) 3322-3930.
Se você é daqueles que acredita que o
catolicismo decidiu voltar-se para a
Bíblia, então precisa ler este livro.

A BATALHA ESPIRITUAL
AUGUSTUS NICODEMOS LOPES

EDITORA CULTURA CRISTÃ
www.cep.org.br

Tel. (11) 3207-7099
Este livro combate o paganismo que
está se infiltrando nas igrejas. Cada
pastor e líder de igreja deveriam in-
vestir na leitura de Batalha Espiritual.

A RECONCILIADORA
DEE HENDERSON
EDITORA HAGNOS

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

Dee Henderson é campeã de vendas
de treze novelas. Seus livros são ga-
nhadores de vários prêmios. Vale a
pena experimentar a le i tura de A
Reconciliadora.

VERDADE OU MENTIRA?
DIVERSOS AUTORES

EDITORA CRISTÃ EVANGÉLICA
www.editoracristaevangelica.com.br

Tel. (12) 3202-1700
Esta revista de estudos, preparada
especialmente para pré-adolescen-
tes trata de temas altamente relevan-
tes para esta faixa etária em nossos
dias. O selo da editora garante a qua-
lidade do conteúdo.

walacejuliare@yahoo.com.br

O Pr Moisés Moura, missionário da ABWE continua levantando o sustento para o seu
ministério de treinamento de líderes em países de fala portuguesa. Com base ministe
rial nos EUA, Pr Moisés está recebendo sustento tanto de igrejas do Brasil, quando de lá

e espera alcançar o alvo, o mais breve possível. Seu trabalho envolve também o treinamento pela
internet. A família Moura, Pr Moisés, Luzimar e os filhos Júlia, Moisés Jr. e Mateus deverão visitar o
Brasi l  em meados de 2009 para contatar algumas igrejas. Para contatos use o e-mail:
moisesmoura@yahoo.com.br.

Família Moura

Durante a realização da 51° AIBRECES, no Hotel Fazen-
da Tres Poderes em São Sebastião SP, nos dias 26 a 30 de
Janeiro de 2009, mais precisamente no dia 29, aconteceu a
eleição da nova diretoria da OPBRESP – Ordem dos Pasto-
res Batistas Regulares de São Paulo. A diretoria ficou assim
composta (na foto, da esquerda para a direita): Presidente,
Pr Sérgio Ramos Moura (Igreja Batista Esperança em V
Mariana, São Paulo SP); Vice-Presidente Pr Edimilson Lima
dos Santos (IBR em Jd. Guarujá São Paulo SP), 1° Secretá-
rio, Pr Carlos A S Bacoccina (IBR de Jd. Tremembé São Pau-
lo SP), 2 Secretário, Pr Fernando Ferreira de Souza (IBR
Adonai, Osasco SP), 1° Tesoureiro Pr Francisco Luciano
Laurentino de Souza (IBR Água da Vida, São Paulo SP), 2°
Tesoureiro, Pr Paulo Moisés Correia de Oliveira (IBR em Jd.
Eldorado, São Paulo SP). A Diretoria da OPRESP tem man-
dato de dois anos e deverá encerrar-se no dia 31 de dezem-
bro de 2010. Para correspondência: Rua 24 de Maio, 116 –
Sala 34 CEP 01041-000 – São Paulo SP, ou pelo e-mail:
pastorsergio@ibe.org.br.

XXVIII ASSEMBLÉIA
Nos dias 19 a 23 de maio de 2009, o Hotel Imirá Plaza

em Natal RN, será o palco de XXVIII Encontro Bienal e As-
sembléia da Associação das Igrejas Batistas Regulares do
Brasil. A recepção dos congressistas será a partir das 14
horas do dia 19. Para obter maiores informações entre em
contato com o presidente nacional, Pr Evaldo Moraes, pelo
e-mail: pr.evaldomoraes@ig,com.br, telefone (75) 9199-
2815 e 3622-5356.

PASTORES
No dia 4 de abril de 2009 acontecerá mais uma reunião

de pastores e obreiros da Região Nordeste do Estado de
São Paulo. Desta vez a hospedagem estará a cargo do Tem-
plo Batista Independente em Porto Ferreira SP, sob a lide-
rança do Pr Geraldo de Ol iveira,  e-mai l :
prgeraldodeoliveira@hotmail.com, telefones (19) 3585-
6453, 9112-9134 e 9308-7498. A igreja localiza-se na Rua
José Pires Barbosa, 250, Bairro Lagoa Serena, próximo
da Papelão.

No ano 992 a.C., o rei Davi , estava no lugar erra-
do, na hora errada, e tomou decisões erradas.
Era uma tarde de primavera; o exército havia

saído para a batalha; as vitórias eram tão garantidas que
o rei decidiu ficar descansando; ao acordar depois de um
bom sono da tarde; Saiu no terraço (provavelmente um
tipo de telhado) do palácio; e neste momento, viu sua
linda vizinha tomando banho.

As habitações do Antigo Oriente possuíam um pá-
tio cercado que era considerado parte da casa. Bate-
Seba não faltou com o decoro, pois estava em sua
casa, banhando-se à luz de uma lamparina. No entan-
to, o interior do pátio podia ser visto do terraço da casa
da Davi, situada no Monte Sião, uma parte mais eleva-
da do terreno

O rei mandou alguém descobrir quem era. E após
saber que era casada com um de seus guerreiros,
Urias, o heteu; ele desprezou esta informação e man-
dou buscá- la  e  adu l te rou  com e la .  Ba te -Seba
engravidou; Davi, então, tentou iludir Urias, o traído,
para que se deitasse com Bate-Seba, a fim de nin-
guém ficar sabendo de nada. Quando não consegue o
que quer, ele arma uma estratégia para que Urias
morresse, em batalha, e foi isto que aconteceu.

A conclusão da história é que Davi tomou Bate-Seba
como sua mulher, teve um filho com ela, porém, o que
Davi fez desagradou ao Senhor, e Deus lhe mandou
um profeta para repreendê-lo (2 Sm 12.1, 7-12).

O que você faria neste momento? Você teria algu-
mas alternativas: você poderia dizer, espera aí Natã,
quem é você para falar assim comigo? Eu sou o gran-
de rei Davi e faço o que quero, ninguém tem nada a ver
com isso! Bate-Seba era muita mulher para Urias, ela
fica melhor do meu lado; Eu não matei Urias, como
soldado, ele poderia morrer a qualquer momento.

Mas não foi isso que Davi fez, ele simplesmente
reconheceu seu pecado diante do Senhor (v.13). É de-
pois dessa história que o Salmo 51 é escrito. Nele
somos ensinados a fazer uma oração verdadeira de
arrependimento. No Salmo, Davi abre as cortinas e
nos leva ao aposento de oração do “homem segundo
o coração de Deus”. Ele nos mostra o formato, o con-
teúdo e o propósito da oração de arrependimento.

Quem entende que seu pecado é uma violação ao
relacionamento com Deus, busca a restauração por
meio da oração. No salmo encontramos os elementos
de um coração arrependido:

1. O homem arrependido clama por perdão (v.1-2)
2. O homem arrependido confessa seus pecados

(vv.3-6)
3. O homem arrependido almeja a purificação (vv.7-

9)
4. O homem arrependido busca por renovação in-

terior (10-12)
5. O homem arrependido ensina sobre os efeitos

do erro e restauração (13-17)
6. O homem arrependido clama por seu povo (18-

19)
Davi pecou feio. Ele adulterou e ainda assassinou

o marido traído. Porém, seu maior pecado, foi violar a
aliança com Deus. Isto provocou uma miséria de alma
e um distanciamento do Senhor. Por outro lado, Deus
provou seu amor enviando o profeta para repreendê-
lo. Ele perdoou seus pecados.

O que aprendemos de Deus neste salmo? Deus é
gracioso; Deus é justo; Deus é santo; Deus é sobera-
no.

O que aprendemos de nós mesmos neste salmo?
Somos tão suscetíveis ao pecado quanto Davi; somos
tão discretos quanto a esconder o pecado quanto Davi;
porém, Deus está tão interessado em nossas vidas,
como esteve na de Davi; portanto, o melhor caminho
que devemos seguir é o de Davi, nos ARREPENDEN-
DO de nossos pecados e CONFESSANDO-OS a Deus.
Lembre-se: O HOMEM ARREPENDIDO BUSCA A RES-
TAURAR SEU RELACIONAMENTO COM DEUS.

O Homem
Arrependido
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Filha do Sr. Luiz Alves
Bezerra e de Dª.
Francisca Varela

Bezerra, mais conhecida
como dª Chiquinha. O Evan-
gelho entrou no seio da fa-
mília Bezerra por intermédio
do irmão Raimundo Martins
– Sr. Mundico – no início do
século XX.  O Sr. Mundico
após aceitar Jesus como
Salvador e Senhor da sua
vida, deixou o circo onde tra-
balhava e passou a ser pre-
gador leigo do Evangelho
pelo interior do Ceará e ou-
tras plagas do Nordeste.

Ao ouvirem a mensagem
redentora, toda a família Be-
zerra se rendeu ao pé da
Cruz, e passou a fazer parte
da Igreja Presbiteriana local.
Em razão disso, a Profª. Lídia,
desde criança, foi educada
nas “sagradas letras” (II Tm
3.15), sendo batizada no ano
de 1909 pelo Pr. Antônio
Almeida e já aos catorze
anos, fazia sua pública pro-
fissão de fé, através do Pr.
Natanael Cortez.

Na infância e na juventu-
de, foram muitas as igrejas
locais pelas quais ela pas-
sou, uma vez que seu pai,
sendo mestre de obras, cons-
truía prédios de estação de
trem em muitos municípios
cearenses diferentes, provo-
cando assim muitas mudan-
ças residenciais com toda a
família, para diversas cidades
do Ceará, como Senador
Pompeu, Acopiara, Lavras da
Mangabeira, Baixio, Cedro
(onde residiu por mais tempo
e criou ali os cinco filhos) e
Antenor Navarro, na Paraíba.

Aos 25 anos, casou-se
com o jovem Sebastião Elias
de Araújo, também professor
– o prof. Elias, como era as-
sim conhecido – no dia 24
de junho de 1932. Desta
união nasceram cinco filhos:
Eldivam (já falecido), Maria
Élcis, Eldimar, Eliomar e Es-

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

O Pr Vanderley Borges, juntamente com a esposa Elda e os filhos, Pedro Augusto,
Lais e Esdras trabalha como missionário através da AMI – Associação Missionária
Independente em Goianésia GO. A cidade que possui 60 mil habitantes vem expe-

rimentando um crescimento acima da média brasileira. O alvo do projeto é a implantação de
uma igreja forte em Goianésia visando implantar novas igrejas nos 20 municípios ao redor.
Para maiores informações: http://borges.batistasiao.org.

Muitos pastores, líderes e leigos gostariam de
fazer cur-sos de treinamento no exterior, po
rém, os custos elevados das viagens e tam-

bém a questão de muitos não dominarem a Língua Ingle-
sa, praticamente, inviabiliza suas participações num cur-
so internacional.

Agora, porém, você já pode fazer um Curso Internacional
em Aconselhamento Bíblico no Brasil, pois a ABCB junta-
mente com Faith Baptist Church estão empenhadas em ofe-
recer um treinamento em nível internacional aos irmãos bra-
sileiros.

A Faith Baptist Church (Igreja Batista da Fé) situada em
Lafayette, Indiana, EUA, é a igreja pioneira no desenvolvi-
mento do Ministério em Aconselhamento Bíblico.

Este ministério começou em Lafayette nos anos 70 sob
a liderança do Pastor Bill Goode e do Dr. Bob Smith com o
propósito de utilizar o Aconselhamento Bíblico como um dos
ministérios na Igreja Local.

Iniciou-se assim um Centro de Aconselhamento Bíblico
que pudesse aconselhar os membros daquela igreja como
também treinar pastores na área do Aconselhamento Bíbli-
co. Hoje esta igreja patrocina a maior conferência de treina-
mento em Aconselhamento Bíblico nos Estados Unidos.

Em 1988, o Pastor Bill Goode e o Dr. Bob Smith estive-
ram no Brasil realizando uma Conferência em
Aconselhamento Bíblico, a primeira até então nesta modali-
dade, que despertou muito o interesse deste autor sobre a
Suficiência das Escrituras na solução dos problemas do
homem.

O interesse por este ministério foi tão grande que há
vinte e um anos este autor exerce o ministério de
Aconselhamento Bíblico em sua igreja com resultados pre-
ciosos nas vidas dos crentes. O ministério de
Aconselhamento Bíblico na igreja local oferece uma oportu-
nidade singular de discipulado em profundidade, levando
os crentes a praticarem a mutualidade bíblica.

A ABCB – Associação Brasileira de Conselheiros Bíbli-
cos foi fundada com a missão de treinar pastores, líderes,
leigos na área de Aconselhamento Bíblico.

Com o propósito de aperfeiçoar pastores e líderes de
nossas igrejas é que a ABCB estará trazendo uma equipe
de cinco pessoas da Igreja de Lafayette, para darem o trei-
namento aqui no Brasil, sendo que um deles será um médi-
co para tratar daqueles assuntos que envolvem uma per-
cepção médica.

Os três principais cursos 1, 2 e 3 (Track 1, 2 e 3) compar-
tilhados nos Estados Unidos, agora poderão ser feitos aqui
no Brasil com direito a Certificado dos participantes.

Os ensinamentos serão dados nos mesmos moldes
que são dados nos Estados Unidos em forma de palestras
por preletores americanos e brasileiros treinados em
Lafayette.

Mesmo as pessoas que já participaram de conferências
ou cursos sobre aconselhamento bíblico deveriam partici-
par, pois, nas próximas conferências haverá uma continui-
dade dos assuntos tratados que formam a base para todo
aquele que visa exercer o ministério de aconselhamento
Bíblico em sua Igreja. O participante só poderá fazer os cur-
sos seguintes se tiver feito os anteriores.

O curso 1 (Track 1) ocorrerá este ano de 10 a 14 de
agosto no Hotel Majestic, Águas de Lindóia, São Paulo. Pelo
site www.abcb.org.br você poderá obter todas as informa-
ções sobre nossa conferência.

Eu particularmente convido o irmão pastor, e líderes de
Igrejas a fazerem um investimento que terá um retorno pre-
cioso para o seu ministério.

Incentivo também às Igrejas a investirem em seus pas-
tores por darem a eles e as suas esposas uma oportunida-
de de estarem  recebendo ensinamentos que os habilitarão
para toda boa obra de lidar e ajudar seus membros a cres-
cerem na justiça.

Conto com a sua participação.

Projeto Goianésia

Treinamento Internacional
em Aconselhamento

Bíblico no Brasil

Algum tempo depois seu
esposo, o profº Elias, deu
ordens para que a Profª. Lídia
pedisse demissão das suas
atividades na escola pública,
desestabilizando desta for-
ma a renda família. Isto cau-
sou uma série de transtor-
nos para a família, que pas-
sou a ter muitas dificulda-
des financeiras. Mas a Dª.
Lídia, uma batalhadora in-
cansável, procurou de várias
outras formas o suprimento
doméstico. O profº Elias tam-
bém abandonou o ensino
público e passou a ter uma
vida itinerante na luta pela
sobrevivência, vindo de tem-
pos em tempos com o su-
primento para uma semana.
Dª. Lídia, resignada, se des-
dobrava como podia para a
criação dos cinco filhos, na
labuta dos afazeres domés-
ticos, na ministração de au-
las particulares de reforço
escolar. Para complementar
o orçamento familiar cada
vez mais diminuto, ela fabri-
cava tapioca, cocadas,
tijolinho de leite, bolos, café
para que seus filhos vendes-
sem estes seus produtos 
na estação do trem.

Dª. Lídia, além destes re-
veses da vida, presenciou
muitas perseguições religi-
osas, lideradas por padres
abusivos e prepotentes, que
até mesmo não permitiam
que os crentes fossem se-
pultados no cemitério muni-
cipal, assim como as insa-
nidades do frei Damião de
Bozanno, missionário
capuchinho, que com as
suas ‘procissões’ quando de
suas ‘santas missões’ as
quais tinham como finalida-
de massacrar os crentes,
para impedir o crescimento
do Evangelho, em solo
pátrio, tendo até mesmo in-

tevão Luiz. Sete são os ne-
tos e seis são os bisnetos.

Se hoje ser professor é
um sofrimento, pelo achata-
mento de salários destes
profissionais, imaginem na-
quele tempo! Ela e seu es-
poso, professores de Portu-
guês, foram contratados
como professores do ensi-
no primário para lecionar em
escolas públicas da região.
Para aumentar a o orçamento
doméstico, ministravam aulas
particulares em casa, a alu-
nos que procuravam reforço
escolar. A educação primária
dos filhos esteve quase sem-
pre nos encargos daquela
mãe e professora, tendo
como coadjuvante o seu pró-
prio esposo, profº Elias.

Mãe dedicada, professor,
professora competente, dona
de casa exemplar, cujas tare-
fas bem como a sua manu-
tenção estiveram, em grande
parte, sob sua inteira respon-
sabilidade. Todos os filhos
são unânimes ao afirmarem:
“Se não fosse à imensa mi-
sericórdia de Deus, mamãe
não teria sido o principal veí-
culo para que todos nós fôs-
semos crentes em Jesus
Cristo. Ela é a grande respon-
sável pela manutenção da
chama do Evangelho, a da sã
doutrina, que arde em nosso
peito”. (Pv. 22.6).    

vadido a Igreja Presbiteriana
de Patos - PB, ferido o seu
pastor e incendiado a ban-
cada daquele templo em ple-
na praça pública, sem ne-
nhuma manifestação das
autoridades policiais locais.
Diante de tais acontecimen-
tos, somente uma fé firme e
uma convicção inabalável na
sã doutrina!

Não podemos deixar de
realçar a atitude magnífica
de dois de seus f i lhos: o
Eliomar, desde a sua juven-
tude, quando assumiu o car-
go de funcionário da RVC
(hoje, Reffesa), tomou sobre
si a responsabilidade finan-
ceira do lar, passando a ser
o seu principal supridor, es-
quecendo-se de sua própria
vida em benefício de sua
querida genitora; a Maria
Élcis, a Elcinha, como é cari-
nhosamente chamada por
todos, a qual irmanada com
o mano Eliomar, dedicam
suas vidas inteiramente para
proporcionar conforto e bem-
estar ao seu tesouro maior:
sua mamãe tão querida, Dª.
Lídia! Eles são exemplos de
filhos altamente dedicados!
É sobre os ombros de
Elcinha que pesa o fardo das
tarefas da casa e também o
peso do suprimento das ne-
cessidades físicas de sua
mãezinha querida.  Solteiros,
renunciaram ao casamento,
apenas em prol dos cuida-
dos de sua mãe! “Honra a teu
pai e a tua mãe” é um
versículo que eles encarnam
com alegria! Por isso eles
são tão felizes!    

O que mais me emocio-
nou, foi ouvir Dª. Lídia cantan-
do seus hinos prediletos por
ordem alfabética e por causa
de sua memória sempre viva,
fotográfica! E como ela canta
tão bem, não mais com voz
melodiosa, é verdade, mas
ela canta com o seu coração!
Estas linhas não foram escri-
tas para homenagear um ser
humano, uma mulher qual-
quer, mas são como um
cântico de gratidão a Senhor
Deus pela vida da Profª. Lídia
Bezerra de Araújo, entoado
pelos seus filhos que a amam
e a amarão sempre até a eter-
nidade! Um hino de louvor
cantado a uma só voz por to-
dos os seus filhos, netos e
bisnetos e amigos, pela vida
exemplar de uma verdadeira
mulher de Deus!

Pr. José Barbosa de Sena Neto e Estevão Luiz de Araújo - (Continuação da página 1)

Uma Vida Centenária:
Professora Lídia Bezerra de Araújo
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No dia 21 de abril de 2009, acontecerá mais um Encontro Anual das Mulheres Batistas Fundamentalistas
da Região Nordeste do Estado de São Paulo. Este ano o encontro será em Batatais, sob a coordenação
da irmã Selma Maria Pavan Agnesini. A preletora será a irmã Nancy Félix Fragoso (Foto), de São Paulo,

capital. A Igreja Batista Independente em Batatais é liderada pelo Pr. Mauro Régis da Silva. Tanto a preletora quanto
a coordenadora do encontro, são colunistas do Jornal de Apoio.

Para contato com a irmã Selma: sagnesini@hotmail.com
e com a Nancy: nancy@tekton.com.br.

Dois distintivos ba-
tistas podem ser
lembrados como

introdução a esta reflexão:  a
separação em relação ao Es-
tado e a autonomia da igreja
local. Todos os batistas des-
tacam bem a importância de
não serem controlados pelo
Estado. Sabemos que em al-
guns países do mundo a reli-
gião é estatal, ou seja, o Es-
tado assume uma religião e
de certa forma espera que to-
dos os seus cidadãos sigam
aquela determinada religião.
No passado, vários países,
inclusive europeus também
viam a religião desta forma.
Porém, a partir do século XV e
XVI algumas denominações
evangélicas começaram a
destacar a separação entre a
igreja local e o Estado. Daí um
dos distintivos dos batistas.

Mas é claro que esta mar-
ca não impede de uma igreja
batista de ter seu Estatuto re-
gistrado em cartório, ser ca-
dastrada no Cadastro Nacio-
nal da Pessoa Jurídica (CNPJ)
e em uma série de outros ór-
gãos das três esferas gover-
namentais (federal, estadual e
municipal), até mesmo para
se obter parcerias para a prá-
tica de ações sociais, como
escolas e creches.  Será que
existe algum batista que enten-
de que o distintivo de separa-
ção do Estado está sendo afe-
tado desta forma?

Consideremos o outro

Eu nunca havia lido ou ouvido sobre tal síndrome até
bem pouco tempo. Um artigo no hebdomadário da
Convenção deu-me luz sobre assunto de grande im-

portância aos pastores. O autor, Pr. Ednilson Correia de Abreu
nos alerta a maior atenção às nossas limitações – mostrando-
nos que não somos super-homens e precisamos andar na total
dependência de Deus, gerenciando sabiamente o nosso tempo.

A Síndrome de Burnout elucida certas situações a que
chegamos com o estresse da responsabilidade que temos
como “pregar, ensinar, liderar, aconselhar, visitar, consolar,
encorajar, corrigir, planejar, mediar etc”.

Diz o Pr. Ednilson: Podemos traduzir a palavra “burnout”
como combustão completa, ou seja, algo queimado totalmen-
te...  Este termo pode ser aplicado ao pastor quando este se vê
“queimado” com reflexos espirituais, emocionais e físicos.

Em outros setores a síndrome em foco também é real. Já
foi constatado em pesquisas que os profissionais expostos a
altos níveis de estresse e aqueles que trabalham em fun-
ções em que precisam se doar mais como pessoas, como
professores e profissionais da área de saúde em geral, são
os que mais apresentam este mal.

Isso revela o quanto os pastores são susceptíveis a tal
síndrome. É uma excelente obra como foi dito a Timóteo, po-
rém é viver “ligado” 24 horas. Manhã, tarde, noite ou madruga-
da, ei-lo acionado para uma situação aflitiva. Rir com um e sair
para chorar com outro é coisa quase freqüente. Lembrando
ainda o fato de atuar na linha de frente batalhando contra as
hostes espirituais da maldade. Ministério é glorioso, sem dúvi-
da alguma. Leva-lo a sério é espinhoso. Somente pela graça.
Paulo bem definiu a luta pastoral dizendo: Porque não quere-
mos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos
sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a
ponto de desesperarmos até da própria vida (2 Co. 1:8).

Qual pastor que não teve “seus dias de Ásia” no ministé-
rio levado a sério??!! Todos. O que nos falta - talvez por medo
de expor fraquezas - é a coragem de admitir que sejamos
humanos e, por conta disso, falhos e limitados.

O articulista alistou os principais sintomas de tal
síndrome. Ei-los conforme os estudiosos:

Exaustão emocional. Em outras palavras é uma apatia e
desinteresse por tudo, uma falta de estímulo profissional
agravada com uma crise de ansiedade.

Despersonalização com insensibilização diante de tudo
e de todos... É quando o pastor veste uma couraça de
autoproteção diante das tensões interpessoais e circunstan-
ciais do dia a dia laboral.

Perde-se a capacidade de produzir criativamente e as
tarefas que ainda continuam sendo feitas o são por simples
obrigação e rotina.

Comportamento agressivo e irritadiço sem motivo apa-
rente, um mau humor freqüente... Uma avaliação muito ne-
gativa sobre si mesmo... Além disso, ainda pode surgir a
depressão (autor citado – O JB 13/07/09).

Li (não sei onde) alguém dizendo que pastor não tem
amigos, tem colegas. Tem razão. O ministério impõe uma
solidão muito grande. É dar-se constantemente. E se o dar-
se não for bem gerenciado, com certeza coloca o pastor na
frente dos mais predispostos a síndrome.

Quando leio que uma boa maneira de evitar esse mal é
um descanso mais freqüente, prática de hobbie ou espor-
tes saudáveis e contínuos, alimentação correta, saúde em
dia e outras boas sugestões que o articulista sugere, vejo o
quanto o corre-corre do dia nos priva de coisas até simples
e que muito ajudam na saúde emocional, física e até espiri-
tual. Aplicar-se a leitura sem estar estressado é bem dife-
rente do que ler a Bíblia extenuado, estando a mente a todo
vapor nos afazeres do ministério.

Preciso por em prática estas sugestões. Certamente
serão de grande ajuda para um ministério mais vibrante. Já
teve vezes em que lendo algo para me ajudar nesta área,
pensava comigo: o autor não ta na minha pele. É bom aplicar
agora o ensino do que amargar mais tarde um apagão.

Sim, de grande valia as linhas do colega Ednilson, con-
cluídas sabiamente com lembretes que não podemos
ignorá-los, tais como: desfrutar de aspectos mais simples da
vida com um abraço de um filho, o carinho da esposa (...)
caminhada em local tranqüilo, leitura por prazer e etc.

Se como pastores estamos na linha de frente para sermos
pegos por este mal, por outro lado temos ao nosso dispor o
maior recurso do universo para sermos sarados – a mão de
Jeová-Rafá estendida em nossa direção.  Davi bem conhecia
o segredo quando disse: O Senhor é a minha força e o meu
escudo; o refúgio salvador do seu ungido (Sl 28:7,8).

Com todo o respeito
e sem querer
polemizar, a maté-

ria acima mencionada,
publicada na Edição nº. 194
do JA enviada pelo Pr. Márcio
causou-me perplexidade. Ora,
o missivista a meu ver mostrou
uma preocupação de alguém
aparentemente desinformado
e descontextualizado, revestida
de pseudo “espiritualidade”.

Ele entende que atender as
regulamentações do MEC sig-
nifica “submissão ao Estado”
e que isso contraria a “total se-
paração entre Igreja e Estado”.
Em minha modesta opinião o
articulista usa de um argumen-
to que por uma questão de co-
erência, deveria nos impedir de
registrarmos nossas crianças
ao nascer (para que não se
submetam ao mundano Esta-
do), não registrarmos nossas
igrejas no CNPJ (pelo mesmo
motivo), abrirmos comércio
clandestino, etc.

Entendo que é plenamente
normal, em qualquer socieda-
de civilizada e organizada que,
instituições com finalidades
específicas, tenham normas
específicas a ser observadas. A
normatização e a legislação são
imprescindíveis para o bom
andamento e controle e ainda
para dar segurança a quem se
serve dessas instituições.

distintivo, a autonomia da igre-
ja local. Muitas igrejas batis-
tas aceitam e defendem este
distintivo, mas isto não as
impedem de se relacionarem
com outras igrejas e institui-
ções. Várias igrejas batistas
tornam-se filiadas a conven-
ções ou associações com
pelo menos o intuito de desen-
volver trabalhos em comum e
encontros fraternais. Estas
associações não se tornam
órgãos superiores as igrejas
que continuam autônomas
em suas decisões.

Da mesma forma, uma
instituição de educação teo-
lógica, seja um instituto, se-
minário ou faculdade de con-
fissão batista não deve deixar
de buscar o seu reconheci-
mento junto ao MEC se isto
lhe for possível, pois estas
instituições não estarão ferin-
do os distintivos batistas, in-
clusive o de separação do
Estado.

Ou seja, assim como uma
igreja batista é cadastrada em
órgãos do Estado, uma insti-
tuição de ensino também
pode se cadastrar no órgão
governamental denominado
MEC – Ministério da Educa-
ção. Assim como o Estado não
“domina” as igrejas batistas,
o MEC também não “domina”
as escolas teológicas. Assim
como o Governo não interfere
nas igrejas batistas, o MEC
também não “interfere” nas
instituições de ensino de con-

fissão religiosa. Enfim, reco-
nhecimento do MEC não é
submissão cega ao Estado e
nem aceitar uma intervenção
estatal na formação teológica
de líderes batistas.

Ser filiado, cadastrado, re-
conhecido por uma outra ins-
tituição não quer dizer que
haverá um domínio, uma ação
controladora sobre aquela
que se filiou. É uma relação
de associado e não de subal-
terno ou de vassalo.

Portanto, as escolas teo-
lógicas batistas devem apri-
morar a qualidade de seu en-
sino. Devem dar um bom tes-
temunho da fé em Cristo por
meio de escolas organizadas
e de boa qualidade educacio-
nal. Devem ser sal e luz tam-
bém no mundo educacional.

As instituições batistas de
teologia devem continuar com
o foco de preparar pastores,
missionários, evangelistas,
professores e líderes eclesi-
ásticos sem abrirem mão das
convicções bíblicas e devem
saber que o MEC não interfe-
re na contratação de docen-
tes e muito menos na matriz
curricular. Sendo assim, os
formados em instituições te-
ológicas reconhecidas com o
MEC não assumem nenhum
um tipo de compromisso com
o Estado que os impeçam de
servirem livremente a igreja
do Senhor Jesus Cristo.

Reconhecemos que nem
todas as escolas batistas po-

dem buscar este reconheci-
mento devido a investimentos
necessários no corpo docen-
te e em estrutura física, mas
é irregular oferecer um diplo-
ma de Bacharel em Teologia
sem que a escola tenha seu
reconhecimento junto ao
MEC. Pode se oferecer um
certificado de conclusão de
curso de teologia livre, mas
uma vez que já existem esco-
las reconhecidas pelo MEC
que oferecem o diploma de
Bacharel em Teologia as es-
colas não reconhecidas não
podem emitir este documen-
to.

Também precisamos des-
tacar a importância de man-
termos a qualidade acadêmi-
ca e confessional de nossas
escolas. Algumas instituições
teológicas devido a busca pelo
reconhecimento do MEC pas-
saram a contratar professores
considerando apenas suas
qualificações acadêmicas e
não confessionais. Se para
se obter o reconhecimento go-
vernamental a instituição terá
que perder sua linha doutri-
nária, então não vale a pena,
caso contrário, devem sim
buscar o reconhecimento do
MEC. Isto é sinal de qualida-
de acadêmica.

Portanto, as escolas batis-
tas de teologia devem dentro
de suas possibilidades obte-
rem o reconhecimento do
MEC, mas não abrindo mão
da sua confissão doutrinária.

As escolas que não qui-
serem reconhecimento do
MEC poderão continuar a
existir, porém como escolas
que ministram os chamados
cursos livres.

Os seminários têm exigi-
do 2º Grau para o ingressante
e até então ofereciam curso
com status de superior. Para
estes, se quiserem continuar
com tal status, será obrigató-
ria sua adequação. As exigên-
cias do MEC, se observadas
honestamente, com certeza
nos darão a segurança de que
as escolas estarão oferecen-
do cursos com qualidade em
docência e estrutura.

Perdoe-me quem pensa
em contrário, mas hoje o que
vemos é uma verdadeira orgia
de escolas e cursos de teolo-
gia, sem qualquer fiscalização,
qualidade e estrutura, com cor-
po docente muitas vezes sem
nenhuma qualidade e tudo
mais que se queira referir.

Creio que um grave enga-
no que se tem cometido é que
se confunde formação com
vocação. Qualquer pessoa
que deseje, pode estudar Te-
ologia, na escola de sua pre-
ferência, de acordo com a li-
nha de pesquisa e declara-
ção de fé da mesma. Já a
aceitação do Ministro como
tal, na igreja local, é algo dis-

tinto e que deve ser conduzi-
do pela igreja, conforme suas
exigências e critérios.

O academicismo por si só,
não se constitui em submissão
ao mundo ou ao Estado. Além
do que, a separação é Igreja-
Estado e não Estado-Entidade
Civil. Qualquer atividade civil tem
sim que estar adequada às re-
gulamentações da Lei.

A coerência e o bom sen-
so nos ensinam que o melhor
seria sempre que, escola fun-
cione bem, como escola, hos-
pital como hospital, super-
mercado como supermerca-
do e igreja como igreja. Para
que tal possa acontecer é fun-
damental que se tenham
parâmetros específicos. No
caso da igreja local, temos a
Palavra de Deus expressa em
nossa Declaração de Fé e em
nossos valores. No caso de
outras entidades, sejam em-
presas, escolas, clubes, as-
sociações e etc, cada uma
que se adeqüe as normas,
leis e convenções respectivas.

Os seminários não se tor-
narão heréticos ou conserva-
dores por determinação do
MEC. Caberá a cada escola,
ajustar o que o MEC exige em
termos de normas, manten-
do, contudo, a qualidade de
seus Professores, mantendo
seus valores e cuidando do

que lá se ensina. O MEC NÃO
DETERMINA O QUE SE ENSI-
NA NAS ESCOLAS. ELAS PO-
DERÃO CONTINUAR SENDO
CONFESSIONAIS.

Quem procurar saber quais
são as exigências do MEC
para o funcionamento dos cur-
sos superiores, verá que sem
dúvida alguma as escolas fi-
cam muito, mas muito melho-
res mesmo quando se ade-
quam a tais normas.

O mesmo se poderia dizer,
por exemplo, de um hospital.
Alguém levaria sua esposa e/
ou filhos para submeter-se a
algum procedimento cirúrgico
em hospital totalmente clan-
destino? Moraria no alto de um
prédio projetado por alguém
sem o devido preparo?

Evidentemente que se so-
licitados a negar qualquer va-
lor bíblico explícito nas Escri-
turas, nenhum cristão, igreja
ou entidade cristã deverá sub-
meter-se.

A meu ver não é este o
caso, embora alguns estejam
fazendo força para que assim
pareça.

É a minha modesta opinião.

Antonio Carlos Corrêa da Silva
Igreja Batista Regular

Filadélfia
Crente, conservador

e não seduzido.

Encontro de Senhoras em Batatais SP

Reconhecimento do MEC: Uma Reflexão
Deve as instituições teológicas batistas buscar o reconhecimento do MEC?

Pr. Fernando Ferreira de Sousa, do SEBARSP

“A Sedução do Reconhecimento dos Cursos de Teologia”
Respondendo sobre a matéria da Edição nº. 194.

Síndrome de Burnout!
E agora, pastor?
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No mês de janeiro
de 2009, o Pr
Estel iano de

Moraes Sousa (Igreja Batis-
ta Central de Barretos SP),
juntamente com sua esposa,
Edizinete, o filho Ediel, e os
jovens Thiago César de Oli-
veira e Maxmiler Barbosa Sil-
va (Estudantes de odontolo-
gia da UNIFEB – Barretos
SP) e Bruno César de Olivei-

O Pr Alexandre Be-
zerra Dutra (Ter
ceiro da esquer-

da para a direita na foto),
missionário da AIMI - Associ-
ação Internacional de Mis-
sões aos Israelitas, também
apoiado pela AMI – Associa-
ção Missionária Independen-
te, participou de um debate
na RIT, Canal 40, no dia 5 de
fevereiro de 2.009 sob o
tema: “Confl i to em Gaza:
Guerra Escatologia ou vaida-
de dos Judeus?”.

É claro que o Conflito em
Gaza tem implicações políti-

I niciada através de
cultos nos lares em
1968 pelo do minis-

tério do missionário Marv
Fray, a Igreja Batista Regu-
lar do Rio Pequeno, em São
Paulo SP foi organizada no
dia 26 de fevereiro de 1972.
Em 1982, o primeiro templo
local izado na ant iga Rua
Angelin, foi desativado, pas-
sando a igreja para a Aveni-
da Professor José Maria
Alckmin no Rio Pequeno.

A história da igreja con-
funde-se com o ministério
do paulistano, Pr Dorivaldo
Ol iveira Soares (61) que
chegou ao Rio Pequeno em
janeiro de 1977. Recém for-
mado em teologia pelo
SEBARSP – Seminário Ba-
tista Regular de São Paulo
(1972 a 1976),  o  jovem
Dorivaldo foi ordenado ao
ministério pastoral em se-
tembro de 1977. No mesmo
ano, no dia 3 de março, ca-

G ramática Grega: Uma Sintaxe
Exegét ica do NT, de Daniel  B.
Walace que acaba de ser lançada

em português pela Editora Batista Regular, é a
gramática mais completa disponivel na atuali-
dade. Ela equipa o aluno intermediário com a
perspicácia necessária para se fazer exegese
de textos bíblicos de um modo fiel ao significa-
do intencionado.

A respeito do autor, o Dr. Carlos Osvaldo
Cardoso Pinto, Reitor e Professor de Exegese
do SBPV diz: “Conheço o Dr. Walace e sua pai-
xão pela língua grega desde o nosso tempo de
Mestrado em Dallas. Com trinta anos de expe-
riência no ensino do grego, ele domina todos
os aspectos da exegese, e seu trabalho na área
de sintaxe é uma adição significativa ao arse-
nal dos que desejam expor o NT a partir do
Original grego”.

Para adquirir esta excelente obra: Editora
Batista Regular do Brasil

www.editorabatistaregular.com.br, telefone
(11) 5561-3239.

Gramática Grega

sou-se com Julieta Ferreira
Soares (Também paul is-
tana), com quem teve dois
f i lhos: Fi l ipe (25) e João
Marcos (23).

Neste mês de fevereiro
de 2009, a Igreja comemo-
rou seu 37° aniversário de
organização. O evento ficou

marcado pela realização de
uma série de conferências
com o Pr Carlos Alberto
Moraes, de Batatais SP, nos
dias 27 de fevereiro a primei-
ro de março. Também parti-
cipou das conferências o
cantor Ozéias Silva, de Sal-
vador BA.

Rio Pequeno:
37 Anos

cas, mas em última análise
também é um conf l i to
escatológico. Toda guerra
que envolva a Nação de Is-
rael é de cunho Bíblico e Pro-
fético. Portanto, é preciso
uma leitura bíblica correta
para entender melhor o con-
flito (Mt. 24:6-8 e Lc. 21:24).

Israel como Nação não
se pode dar ao luxo de ter
vaidade em se tratando de
guerra com quem quer que
seja. Israel é um país me-
nor que o menor estado bra-
sileiro (Sergipe), tem apro-
ximadamente 20.700 km²,

uma população aproximada
em 6,5 milhões de habitan-
tes, sendo 5.0 judeus, 1.5 de
não judeus.  Representa
0,002% da população mun-
dial. Está cercada por 42
nações árabes, sendo que
algumas querem a sua
completa destruição. Israel
é um risco no Mapa Mundi.
Porém, o Deus de Israel é o
Senhor dos povos como diz
os Salmos. E a existência de
Israel está diretamente re-
lac ionada com a própr ia
preservação de Deus (Jr.
31:35-37).

Conflito em Gaza
Guerra Escatológica ou vaidade dos Judeus?

ra (Igreja Batista Independen-
te de Formiga MG), fizeram
uma viagem missionária à
cidade de Vigia PA.

A viagem de 2.500 quilô-
metros com duração de tres
dias, proporcionou à equipe
um tempo de boa comu-
nhão, amenizando sobrema-
neira o cansaço.

Além do trabalho evange-
lístico, outro objetivo da via-

gem incluiu o lado social
através da realização de pa-
lestras sobre saúde bucal e
a distribuição de kits conten-
do creme, escova e fio den-
tal, cedidos pela Faculdade
de Odontologia da UNIFEB –
Barretos SP. Também foi re-
alizada a distribuição de rou-
pas que foram doadas por
irmãos da Igreja Bat ista
Central de Barretos.

O trabalho evangelístico
resultou em grandes bên-
çãos, além de amadurecer a
visão missionária dos parti-
cipantes da equipe, princi-
palmente do jovem Thiago
que pretende utilizar-se da
profissão no campo missio-
nário e do Pr Esteliano que
pretende partir para o traba-
lho missionário no estado
do Pará.

Viagem Missionária ao Pará

Pr. Esteliano e Thiago Todos os participantes

Natália e Ediel - Violinos

Maxmiler e Thiago
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