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Veja na página 8 desta edição como participar do
IV Congresso Missionário Batista Fundamentalista

Os liberais de hoje — ou “pro
gressistas”,  nome mais

discreto pelo qual preferem ser
chamados — atuam movidos por
uma idéia errada e estranha. Em
outras palavras, não há nada nem
de longe “progressista” nos
dogmas fundamentais de sua cega
religião humanista e secular. Aliás,
o liberalismo moderno é em gran-
de parte a versão recauchutada e
esterilizada de uma mitologia anti-

Geopoliticamente reconheci-
do como africano, o arqui-

pélago de Cabo Verde situa-se no
Oceano Atlântico, entre três continen-
tes: África, América e Europa e fica
cerca de 450 km da costa ocidental
da África, ao largo do Senegal. Com
uma área total de 4.033 km2 distri-
buídos em 10 ilhas sendo que 9 de-
las são habitadas. Sem habitantes
está a Ilha Santa Luzia e 2 ilhéus.
Essas ilhas unidas compreendem
um território pouco menor do que o
do Distrito Federal.

Embora o português seja a lín-
gua oficial, o crioulo cabo-verdiano
é a língua falada em todo o arquipé-
lago ainda que com suas variações
e particularidades em cada ilha. Veja
aqui um exemplo no evangelho de
João: “I pirsis pa N fasi tarbaju di Kil
Ku mandar nkuantu i dia; noti na
bin, ora ku ningin Ka na pudi tarbaja”
- João 9:4.

A moeda é o escudo cabo-
verdiano. Sua desvalorização é tal
que algo no Brasil vendido a
R$50,00 chega a custar em Cabo
Verde um valor que pode variar entre
2.000,00 a 2.500,00 escudos. A ilha
de Santiago é a maior do arquipéla-
go e nela está situada a Cidade da

A  cerimônia de formatura
das diversas turmas do

SEBARSP – Seminário Batista Re-
gular de São Paulo do ano letivo de
2008 aconteceu no dia 14 de mar-
ço de 2009 na Primeira Igreja Ba-
tista de São Paulo.

Os formandos do Mestrado fo-
ram: Luciano Martins e Wilson dos
Santos Rocha, ambos com
Mestrado em Ministério e Paulo
Henrique Tavares com Mestrado
em Teologia. Os Bacharéis em Te-
ologia foram: Ademir de Santana,
Alberto Fragoso Dias Dantas,
Carlos Alberto de Oliveira Lemos,
Claudinei Carvalho Hernandez,
Douglas Tomas de Aquino,

O Seminário Batista Emaús
realizou a sua formatura da

turma de 2008 no dia 7 de março de
2009 na Igreja Batista de
Jordanópolis, São Bernardo do
Campo SP. No curso Médio em Teo-
logia os formandos foram: Antonio
Rodrigues da Silva, Maria Cleonice
de Oliveira e Pedro Habib Germanos.
No curso de Licenciatura em Teolo-
gia, formaram-se Aparecida Donizete
Alves Barros e Marcos de Jesus
Galina. No Bacharelado em Teolo-
gia os formandos foram: Alexandre
Martins Acosta, Cleuson Silvério
Rodrigues, Geraldo Majela Pupin,
Maria Cecília de Moraes Guilherm e
Sérgio Barbosa.

O Mestre de Cerimônia foi o Deão

Formatura no SEBARSP

Fernando Limol i ,  Francimário
Mamede Alves e Marco Jacintho
Lopes.

No Bacharelado em Educação
Cristã foram duas: Luciana do Valle
Bento e Priscilla Martins Gomes dos
Santos. Os formandos do curso SETA
- Seminário de Ensino Teológico Al-
ternativo foram: Antonio Lúcio Moreira
Araújo, Ademir Luiz de Oliveira, Carlos
Alberto de Souza, Djalma Teixeira de
Mello Filho, Edivan Alves dos Reis,
Fernanda Alves de Lima Baccoccina,
José Antonio da Costa, Maria
Aparecida Regis Peixoto, Tânia
Cristina Belli Mello e Vera Lúcia Giles.
O preletor do culto de formatura foi o
Pr Randal Richner.

Formatura do Seminário Emaús

Acadêmico do Emaús, Pr. Paulo
Henrique Tavares e o Paraninfo, Pr.
Walace Silva Juliare. Pelos
formandos, Marcos de Jesus Galina
foi o orador das turmas dos cursos
Médio e Licenciatura em Teologia.
Pelos Bacharéis, os oradores foram
Maria Cecília de Moraes Guilherm e
Sérgio Barbosa.

O Seminário Emaús, devido a
mudanças na Diretoria e de local
está inativo neste ano de 2009.
Quaisquer alterações para o ano de
2010 serão divulgadas através do
Jornal de Apoio. Ex-alunos que pre-
cisarem de quaisquer informações
poderão se dirigir ao Pr. Paulo
Henrique Tavares pelo e-mail:
paulohenrique.t@gmail.com.

Os Modernos Adoradores de Baal
 “O que foi, isso é o que há de ser; e o que se fez, isso se fará; de modo

que não há nada de novo debaixo do sol” (Eclesiastes 1:9)

quada — uma mitologia que existe
antes do único movimento que re-
almente traz progresso: o Cristia-
nismo bíblico.

Enquanto eu estava visitando
a Igreja Evangélica Presbiteriana
Rivermont  em Lynchburg,  VA,
poucas semanas atrás, ouvi uma
pregação preocupante, mas que
me levou a pensar muitas coisas.
O Pr. John Maybray falou sobre o
antigo costume cananita da ado-

ração a Baal e, embora não tenha
revelado por nome, ele fez uma
l igação com seu descendente
moderno: o esquerdismo e o li-
beralismo. Baal, o deus da fertili-
dade que era meio touro e meio
homem, era o ponto central da
idolatria pagã no Israel semítico
antes de Deus ter revelado Sua
natureza monoteísta para os pre-
cursores do Judaísmo. Continua
na página 7

Praia, capital do país e
também sede do gover-
no. É com vistas ao tra-
balho nesta cidade que
está em andamento o
Projeto Cabo Verde.

Este projeto compre-
ende o estabelecimen-
to de uma Igreja Batista
na cidade da Praia e a
criação de um Instituto
Bíblico Missionário para
o treinamento de obrei-
ros nativos, o que a lon-
go prazo pretende se tor-

mente uma família está ali
estabelecida. Com o envio da segun-
da família a Cabo Verde, a Família
Souza Silva, outros trabalhos serão
iniciados.

Pr. Manoel Messias da Silva
Junior (Pr. Junior) é membro da Igre-
ja Batista do Calvário em São Paulo
SP, casado com Mônica Souza Silva
membro da Igreja Bíblica Batista do
Planalto em Fortaleza CE e tem duas
filhas Isabella (25/12/2005)  e
Rebeca (07/12/2007). Ele é Bacha-
rel em Teologia pelo Seminário Ba-
tista do Cariri com curso de
complementação em Teologia Livre
pela Faculdade KURIOS, com trei-
namento em Missiologia pelo Semi-
nário e Instituto Bíblico Maranata em
Fortaleza CE e membro do conse-
lho pastoral da Igreja Bíblica Batista
Maranata em Fortaleza CE. Mônica é
Bacharel em Educação Religiosa
pelo Seminário Batista do Cariri, for-
mada em Pedagogia pela Universi-
dade do Vale do Acaraú, com treina-
mento de liderança para o ensino de
crianças pela APEC e em
Missiologia pelo Seminário e Insti-
tuto Bíblico Maranata – SIBIMA.

A Família Souza Silva tem planos
de se estabelecer definitivamente
em Cabo Verde ampliando assim o
número de membros da equipe no
campo e desta forma ajudar no an-
damento do trabalho já iniciado ali
em Julho de 2008. Atualmente Pr
Junior está visitando Igrejas, buscan-
do a complementação do seu sus-
tento para o estabelecimento naque-
le país em meados de Junho deste
ano. Para mais informações sobre
Cabo Verde, o Projeto Cabo Verde, a
Missão Maranata, os Missionários e
outros assuntos relacionados visite
o endereço:
www.projetocaboverde.blogspot.com/

Alcançando Cabo Verde

Esposa de João de Freitas, membro da II Igreja Batista Indepen
dente em Ribeirão Preto-SP, liderada pelo Pr. Wagner de Barros.

Missionária da Missão Rocha Eterna – Penitenciária Feminina de
Ribeirão Preto.

Não cesso de dar graças a Deus por ter nascido no lar em que Deus
designou. Meus pais não são ricos, famosos e sequer terminaram o
ensino fundamental, mas possuem um bem que a cada dia vem sendo
mais difícil de ver: a sabedoria. Continua na página 6

Neusa Fabbris de Freitas
09/02/1959  - 30/03/2009

nar um centro de treinamento missi-
onário capaz de auxiliar as Igrejas
no envio de missionários tanto aos
demais países do continente africa-
no quanto a outros lugares do glo-
bo.

Este projeto está sendo levado à
frente pela Missão Maranata, Minis-
térios Multiculturais, missão brasilei-
ra que foi organizada com o intuito
de apoiar brasileiros que tem rece-
bido de Deus o chamado a atuarem
em outros países.

Atualmente, para o país de Cabo
Verde, a Missão Maranata conta com
uma equipe de duas famílias; A Fa-
mília Arruda, que já se encontra no
país desde Julho de 2008, e a Famí-
lia Souza Silva (Foto), ainda no Bra-
sil em fase de levantamento de sus-
tento juntamente com a Missionária
Eliane de Araújo Vieira na mesma
condição.

O trabalho no campo cabo-
verdiano tem sido grandemente
abençoado e já conta com uma as-
sistência semanal de cerca de 40 a
60 crianças e 17 adolescentes. Há
muitas pessoas interessadas em
estudos bíblicos e em assistir os
cultos que ainda não iniciaram pela
falta de material humano já que so-
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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.

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

“Eloqüência e ignorância algumas vezes andam juntas” (J. Blanchard).

“Deus tornou-se homem para transformar criaturas em filhos, não sim-
plesmente para produzir homens melhores da antiga espécie, mas para

produzir uma nova espécie de homens” (C. S. Lewis).

“A aterradora majestade da divindade foi misericordiosamente revestida
de macio invólucro da natureza humana, a fim de proteger a humanida-

de” (A W Tozer).

“Rejeitar o estudo sob o pretexto da suficiência do
Espírito é rejeitar a própria Escritura” (Richard Baxter).

“Cuidado com você mesmo mais do que com qualquer outro homem.
Carregamos dentro de nós nossos piores inimigos” (C. H. Spurgeon).

“Qualquer pessoa que testifique a graça de Deus revelada em Cristo
Jesus está levando a efeito um assalto direto contra o domínio de

Satanás” (Thomas Cosmades).

“Nem todo o que me diz: Se-
nhor, Senhor! Entrará no reino dos
céus, mas aquele que faz a vonta-
de de meu Pai, que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Se-
nhor, Senhor, não profetizamos nós
em teu nome? E em teu nome não
expulsamos demônios? E em teu
nome não fizemos muitas maravi-
lhas? E então lhes direi abertamen-
te: nunca vos conheci, apartai-vos
de mim, vós que praticais a iniqüi-
dade”. (Mateus 7:21-23).

A bendita esperança do cris-
tão é que Jesus vai voltar!

O retorno de Cristo, especialmen-
te o arrebatamento da Igreja é uma
verdade revelada que eu procuro
fixar em minha mente. Mas eu te-
nho consciência do fato que antes
de Cristo voltar, primeiro virá a
apostasia (II Tessalonicenses 2:3).

O apóstolo Paulo tratou em di-
versas partes de suas cartas acer-
ca da apostasia, pois sem dúvida
trata-se do mais evidente sinal da
proximidade da volta de Cristo. Ele
foi claro ao dizer que “o Espírito ex-
pressamente diz que nos últimos
tempos apostatarão alguns da fé,
dando ouvidos a espíritos engana-
dores, e a doutrina de demônios,
pela hipocrisia de homens que fa-

ORKUFÉ, O ORKUT GOSPEL.
O Orkufé é um si te de relacionamento

construído sobre a mesma base do Orkut, mas
de uso exclusivo para cristãos evangélicos. Nele
você pode fazer tudo o que já faz no Orkut: baixar
fotos, adicionar vídeos, criar comunidades e
interagir com pessoas em qualquer lugar do pla-
neta. A única coisa chata é que não tem o
Budypoke, e por isso as meninas não vão poder
mandar abraços e beijinhos e os rapazes não
poderão brigar virtualmente com aqueles robôs
da hora. Porém, isso é compensado pela segu-
rança ao acessar um site de uso exclusivamen-
te cristão, onde a veiculação de material porno-
gráfico será proibida, e dificilmente você recebe-
rá um boombing de l inks com vírus:
www.orkufe.com.br . Procure conhecer o Orkufé
e depois divulgue entre os membros de sua igre-
ja e os próprios contatos do seu Orkut para que
conheçam a novidade.

Desde o primeiro estágio da
concepção até a morte de

um indivíduo, ninguém tem maior
influência sobre ele ou sobre ela
que a sua própria progenitora. O
ser humano recebe da mãe todos
os tipos de influência, ainda den-
tro do útero. Calma, temperança,
bem como ira e ansiedade são
transmitidos para o bebê ainda em
formação. O estilo de vida da mãe
pode determinar o tipo de saúde
que seu bebê terá em vida. Mães
que usam drogas, entorpecentes,
álcool ou tabaco podem causar
danos irreparáveis ao sistema ner-
voso, respiratório ou vascular de
suas proles.  Napoleão Bonaparte
disse: “O futuro de uma criança é o
resultado do trabalho de uma mãe”.

Depois do nascimento dos fi-
lhos, a mãe continua sendo a mai-
or influência na vida deles. Ela é o
espelho através do qual os filhos
reconhecerão a importância do pai
dentro do lar, da igreja, da escola,
do governo e de todas as autorida-
des estabelecidas. A mãe é o pri-

lam mentira, tendo cauterizado a
sua própria consciência” (I Timó-
teo 4:1-2).

Apóstatas sempre existiram,
mas o ensino neotestamentário é
que no final dos tempos, ou seja,
pouco antes da volta de Jesus,
aconteceria uma grande
apostasia. Um abandono de mui-
tos da fé cristã. Uma movimenta-
ção generalizada em direção ao
engano anticristão.

Essa grande apostasia fala de
doutrinas de demônios, pessoas
dando ouvidos a espíritos engana-
dores e da hipocrisia de homens
que mentem sem que sintam peso
na consciência. Isso quer dizer que
a grande apostasia resultará de
um processo de uma dissemina-
ção de doutrinas mortíferas que iri-
am anulando o efeito da sã doutri-
na.

Ser como Deus é uma tenta-
ção terrível e foi a que levou à que-
da no Éden. Mas nos últimos tem-
pos o crescimento da “teomania”
assusta-nos. Há uma avalanche
de ensinamentos que supervalo-
rizam os esforços humanos para
sua própr ia evolução,  minimi-
zando o sacrifício de Cristo a tal
ponto que ele pareça insignifican-
te.

A minha geração viu desenvol-
ver-se e crescer o movimento
ecumênico religioso. O que era
apenas um pequeno manancial na
década de 1960 tornou-se um rio
caudaloso no início do século XXI.
O que antes era combatido pelos
cristãos hoje está dentro das igre-
jas.

Um crescente número de igre-
jas está aderindo a doutrinas e prá-
ticas satânicas e incorporando dou-
trinas estranhas como a quebra de
maldição hereditária, a regressão,
a visualização e tantas outras pra-
ticas ocultistas ou supersticiosas
que já não causam nenhum espan-
to nos “crentes”.

A vitória do engano é quando ele
já conseguiu cauterizar a consciên-
cia a ponto de os que se dizem cris-
tãos não se sentirem mais incomo-
dados com doutr inas que
enaltecem os esforços humanos
reduzindo à insignificância a sufi-
ciência de Cristo.

A pergunta de Jesus é retórica
em Lucas 18:18: “Contudo quando
vier o Filho do homem, porventura
achará fé na terra?”. Mas, é claro
que, apesar da crescente aposta-
sia, alegramo-nos por sabermos
que é necessário que “venha, PRI-
MEIRO, a apostasia”.

 MISSIONÁRIO DE RETAGURADA
O trabalho missionário de vanguarda depende do

trabalho missionário de retaguarda. Todos os que vão
para os campos missionários precisam contar com
pessoas em cada igreja local que estejam incentivan-
do tanto a contribuição financeira quanto a interces-
são pela obra missionária. A promoção de missões
na igreja não pode depender apenas de uma confe-
rência missionária a cada ano. É necessário que mis-
sionários de retaguarda sejam atuantes. Nenhuma
igreja cresce em visão missionária por si mesma se
não houver trabalhadores dinâmicos que incendeiem
o povo. Você pode ser um missionário de retaguarda
dentro de sua igreja e fazer parceria com os missio-
nários que estão na linha de frente. Alguns chamam
esses missionários de retaguarda de promotores de
missões. Precisa ser uma pessoa criativa, dinâmica
e atualizada acerca dos trabalhos missionários apoi-
ados pela igreja. Decida ser um missionário de reta-
guarda em sua igreja.

meiro soldado da fila, liderando a
marcha dos filhos. O que ela é e o
que ela faz determinam o caráter
dos futuros adultos da sociedade.
Por essas e outras razões, a mãe
é insubstituível.

A Palavra de Deus reconhece a
importância da mãe na vida de
seus filhos. Deus escolheu Maria
para ser a mãe terrena de Seu Fi-
lho, considerando o exemplo e a
influência que ela seria na vida de
Jesus. Apesar de divino e perfeito,
o menino Jesus precisou se de-
senvolver, como as demais crian-
ças, para se tornar um homem
bem-sucedido. Lucas 2:52 diz: “E
crescia Jesus em sabedoria, e em
estatura, e em graça para com
Deus e os homens”.

Toda mãe precisa verificar se
seus filhos estão crescendo em
sabedoria, amadurecimento e em
graça para com Deus e os ho-
mens.

“Mulher virtuosa quem a acha-
rá? O seu valor muito excede ao de
rubis”. (Provérbios 31:10)

Primeiro a Apostasia A Influência
de Uma Mãe

JUBILEU
“Quero parabenizar os idealizadores e mantenedores do J.A. nos seus

25 anos de circulação. Vocês tem sido uma benção na minha vida nos
mais de dez anos que leio esse jornal, a cada mês. Como eu, imagino
que muitos outros também estejam sendo edificados e estimulados”
(E.O.S. – São Paulo SP).

CONGRESSO DA AMI
“Acompanho o trabalho de alguns missionários da AMI, mas até hoje

não fui a nenhum dos congressos. Este ano irei e, para tanto peço que me
enviem o cupom para inscrição quando sair” (F.J.B. – Salvador BA).

RESPOSTA DA REDAÇÃO
Encaminhamos o endereço do F.J.B. ao escritório da AMI. Todos os

que tiverem interesse em se inscrever para participar do congress deve-
rão solicitar informações à Associação Missionária Independente pela
Caixa Postal  309 – CEP 14001-970 – Ribeirão Preto SP, e-mail:
missaoami@uol.com.br, fone/fax (16) 3969-2758. Nesta edição do JA, na
página 8, estamos reproduzindo todas as informações para as inscrições.
São as mesmas informações do folder.

IRMÃ JOANA
“Foi com tristeza que li na edição 197 do JA acerca do falecimento da

irmã Joana Rohr. Lembro-me de seus textos publicados na coluna ‘So-
mente para Elas’ durante anos. Mesmo que fosse somente para nós,
mulheres, eu me lembro que o meu esposo sempre lia e comentava
comigo. Para o crente a benção é que a morte é apenas um ‘até logo’. Oro
pela família que a perdeu” (M.A.C. – Porto Alegre RS).

NOTA DA REDAÇÃO
Excepcionalmente nesta edição deixamos de publicar a coluna Exposição

Bíblica, assinada pelo Pr Walace Juliare, devido a uma cirurgia pela qual pas-
sou. Já está tudo bem com ele e o texto só não foi enviado porque na época do
fechamento ele estava impossibilitado devido à cirurgia. Orem por ele.
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No dia 11 de abril de 2009, a partir da 18h30, nas dependências da Igreja Batista Independente
em Orlândia uniram-se em matrimônio os jovens, Natália Fernanda da Silva e Rafael Paulo

Coelho. A cerimônia foi realizada pelos pastores Paulo César Lopes, pastor da Igreja e pelo Carlos
Alberto Moraes, missionário da mesma. Os pais de ambos , respectivamente Antônio e Maria, Vicente
e Rosângela, muito se alegraram com a presença dos muitos convidados tanto na cerimônia quanto
na recepção que foi oferecida.

No final de 2005, o casal Pr Zenildo e Edinéia, membros da Primeira
Igreja Batista Bíblica, em Vila Natal, São Paulo SP, sob a liderança

do Pr Mário José da Silva decidiu ir para o Rio Grande do Sul.
Através do irmão Diógenes, Zenildo conheceu o Pr Roger Croowder da

Igreja Batista Fundamental de Porto Alegre RS e o Pr Jonathan. Assim,
Zenildo e a esposa foram conhecer a igreja que estava sendo implantada
na cidade de Guaíba RS, que fica a 27 km de Porto Alegre.

Foi “amor à primeira vista”, pois assim que chegou à cidade, Zenildo
percebeu não apenas a grande necessidade, como também sentiu a ale-
gria de saber que Deus queria usá-lo ali. Na época, apenas duas famílias
estavam firmes na igreja.

Agora, depois de mais de tres anos na cidade, muitas almas já foram
salvas, inclusive pai e mãe de santo. Vidas estão sendo transformadas
para a glória de Deus e o casal de missionários está estimulado para o
trabalho. Os desafios ainda são grandes e há muito trabalho a ser feito.
Não só a cidade de Guaíba, mas todo o Estado do Rio Grande do Sul
precisa de obreiros para implantar novas igrejas. Orem pelos missionári-
os e procurem apoiar seu ministério através da CBBN – Comunhão Batis-
ta Bíblica Nacional.

Para contatos com o Pr Zenildo e Edinéia, Rua Adão Rabello César,
225 – Vila Iolanda – CEP 92.500-000 Guaíba RS,

e-mail: zenildo-90@hotmail.com, telefones (51) 3402-3587 e 9874-2165.

O que mais se pergun-
ta neste momento

pelos jornalistas, comenta-
ristas, programas e popula-
ção em geral  é:  “porque
Adriano abandonou a carrei-
ra de futebol, mesmo que
momentaneamente”. A res-
posta ele mesmo dá, em
suas entrevistas quando afir-
ma categoricamente sem
qualquer timidez, afirmando
que quer ser feliz e cansou
de ser astro. Todo mundo
sonha um dia estar no pico
da fama, ter muito dinheiro e
ser idolatrado pelas pesso-
as. Pois é, Adriano tudo isso
conseguiu, jogador da sele-
ção brasileira, muito dinhei-
ro, fama, corpo mais que
atlético parecendo mais um
trator dentro de campo, qua-
se imbatível e recebendo
aplausos por onde passa.
Adriano foi corajoso em de-
clarar que é infeliz, decidin-
do parar repent inamente
das glórias da fama. Acredi-
to que muitos queriam ter a
coragem deste homem, mas
continuam em suas batalhas
íntimas, correndo atrás do
vento ou mesmo ensacando
fumaça em saco de batata.
Muitas pessoas  pensam

Poucos são os dias em que vendo o jornal pela TV
não nos deparamos com parentes de vítimas de

violência, agressão, assassinato, pronunciando esta fra-
se aos repórteres que se dirigem a eles com a célebre
pergunta: - “E o que você espera que seja feito?” E a res-
posta é instantânea: – “Eu quero justiça”.

Fico me perguntando  se o fato do agressor ou crimi-
noso  ser preso ou mesmo morto, como tem acontecido
em alguns casos, é capaz de aliviar a dor da perda de um
ente querido, ou  se, na realidade, ao se clamar por justi-
ça o que se procura, na verdade, é aplacar nosso desejo
de vingança.

Lembro-me a alguns anos da pergunta de um jorna-
lista a um jovem que havia acabado de perder sua espo-
sa num tiroteio e da resposta sábia deste jovem marido
que diante do microfone daquele repórter disse: “Esta vi-
olência é a consequência da falta de Cristo nos corações”.

O pecador perdido, ao aceitar o Senhor Jesus como
Salvador é “justificado”, ou seja, é “declarado justo”, pois
seus pecados, seus crimes, já foram pagos por Cristo  na
cruz e isso basta ao Pai.

Que maravilhoso dom, de Deus que é capaz de perdo-
ar e amar a cada um de nós  que pregou seu filho na cruz
do Calvário.

Misericordioso Senhor que clama por justiça para o
pecador, mas que a cumpre deixando que nossos peca-
dos arqueiem  os ombros daquele que nunca pecou.

Se o desejo de justiça humano tivesse tomado conta
do coração das esposas e filhos dos cinco missionários
mortos pelos Aucas na selva do Equador não se veria
hoje tantas almas salvas naquela região e nem mesmo
assassinos pregando a mensagem de salvação e convi-
vendo com os filhos e netos dos homens que eles assas-
sinaram.

Seremos nós capazes de olhar nos olhos e de de-
monstrar amor aos que um dia nos privaram de pessoas
que faziam parte de nossas vidas e ainda anunciar-lhes a
o amor de Deus? Somos nós capazes de, frente a frente,
com este frio assassino dizer- “Eu te perdôo, porque”
Deus te amou  de tal maneira que deu o Seu filho Unigênito
para morrer na cruz em teu lugar? E se eu fui perdoado
como não tomar a mesma atitude?

Ações como estas que já vimos na vida de alguns pou-
cos fiéis, poderiam levar  milhares de prisioneiros a uma
vida redimida muito mais do que terapias, tratamentos
neurológicos ou punições.

Creio que aquele que já passou por uma situação vio-
lenta e trágica assim e consegue viver sem odiar o
agressor é o maior beneficiado porque conviver com a
raiva e o desejo de vingança corrói o coração, apodrece
os ossos, tira o brilho dos olhos e paralisa as ações.

Sem dúvida, as tempestades podem nos deixar, tem-
porariamente, confusos, atordoados e revoltados. A tragé-
dia da perda de alguém amado pode nos levar á insegu-
rança e nos fazer girar  em um redemoinho de ira e desi-
lusão culminando com a perda do significado de viver.
Mas a Palavra de Deus nos dá exemplos de santos ho-
mens e mulheres de Deus que enfrentaram essas lutas
sem endurecerem seus corações. Que nos espelhemos
neles, mas agir assim, só é possível, se focarmos nas
promessas do Senhor, como em II Co 1:20.“Meu Deus é
justo”.

Eu Quero Justiça
Lucas 6:27

Enlace Matrimonial

Por Que, Parou?  Parou, Por Quê?
* Antonio Carlos de Carvalho

que se encherem de bens,
riquezas dinheiro e diver-
sões, fará com que se sin-
tam valorizadas e com segu-
rança. Porém,  nada neste
mundo consegue satisfazer
o anseio da alma.  Na verda-
de as pessoas estão a pro-
cura de um referencial, onde
possa se espelhar e preen-
cher o vazio em seu coração.
Como não conseguem ver
segurança quanto ao seu
valor em ninguém, f icam
sempre como as ondas do
mar que acabam morrendo
na praia.  Muitos aconselham
que seria a  falta de Deus, e
opinam no sentido das pes-
soas procurarem  uma reli-
gião,  achando que  fazendo
parte de determinada Igreja
resolverá o problema  de sua
insegurança. Contudo, esta
at i tude não mudaria  em
nada o seu problema, posto
que seria a mesma coisa de
querer tapar o sol com a pe-
neira.  Deste exemplo de
Adriano, fica claro que o ho-
mem na verdade procura
sentido para vida, onde ele
possa se agarrar, sentir-se
satisfeito e de bem com a
vida. Declarou ele que  gos-
taria de ficar perto da famí-

lia, perto de seu povo e em
sua própria terra. Porém per-
ceberá mais tarde que isto é
bom, mas que também não
preencherá todos os
anseios de seu coração.
Lembro-me da parábola
contada por Jesus: “A herda-
de de um homem rico tinha
produzido com abundância;
E ele arrazoava consigo
mesmo, dizendo: Que farei?
Não tenho onde recolher os
meus frutos.    E disse: Farei
isto: Derrubarei os meus ce-
leiros, e edif icarei outros
maiores, e ali recolherei to-
das as minhas novidades e
os meus bens;  E direi a mi-
nha alma: Alma, tens em de-
pósi to muitos bens para
muitos anos; descansa,
come, bebe e folga.   Mas
Deus lhe disse: Louco! esta
noite te pedirão a tua alma; e
o que tens preparado, para
quem será? A única certeza
e descanso que o homem
pode ter enquanto vivente
aqui da terra é que é peca-
dor e vai morrer, e terá que
prestar contas de sua fé para
Deus. A fé, não é a da reli-
gião, mas aquela deposita-
da totalmente no sacrifício
que Jesus Cristo fez no

calvário pelo nossos peca-
dos. Sem isso, todo ser hu-
mano, se sentirá frustrado
embora tenha conseguido
galgar os degraus do suces-
so.  A situação colocada é
como aquela que depois de
subir todos os obstáculos da
escada e quando estiver La
no topo, vai descobrir que
não existe porta nem
janela,para entrar e descan-
sar.    A palavra de Deus nos
ensina que é bem aventura-
do o homem que não anda
segundo o conselho dos
ímpios, nem se detém no
caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos
escarnecedores.   Antes tem
o seu prazer na lei do SE-
NHOR, e na sua lei medita
de dia e de noite.   Pois será
como a árvore plantada jun-
to a ribeiros de águas, a qual
dá o seu fruto no seu tempo;
as suas folhas não cairão, e
tudo quanto fizer prospera-
rá.   Prosperar não quer di-
zer somente em bens mate-
riais, mas principalmente
achando o sentido da vida.

* O autor é Advogado
em Marilândia do Sul.
accristal@zipmail.com.br

Guaíba Para Cristo
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Qual o pai ou a mãe que não deseja o
melhor para o filho? Somos capazes de sa-
crificar tudo para dar uma boa educação, ali-
mento de boa qualidade, tudo a tempo e a
hora... Somos capazes de dar a própria vida.
Ás vezes estragamos os filhos quando facili-
tamos muito e os poupamos de esforços.

O que há de melhor para ser passado aos
filhos? Fazer todos os gostos? Patrocinar os
melhores cursos?  Atender aos desejos?

O melhor patrimônio que uma mãe ou pai
pode deixar para o filho é a sua herança espi-
ritual.

Recordo-me da sua fé não fingida, que pri-
meiro habitou em sua avó Lóide e em sua
mãe, Eunice, e estou convencido de que tam-
bém habita em você.   II Tm 1.5

Como podemos passar a herança da fé
para os filhos?

1. ATRAVÉS DO ENSINO
O legado da avó e da mãe deixado ao jo-

vem Timóteo foi uma fé sem fingimento. Sig-
nifica literalmente, uma fé não hipócrita, Ti-
móteo não era um ator, não era um cristão de
fachada.

Timóteo foi criado num lar onde se vivia a
verdade bíblica. É no departamento infantil da
família que se começa a produzir um Moisés,
um Samuel, um Timóteo. A genética espiritu-
al não se passa através do nascimento, mas
através de uma influência real. As biografias
de grandes homens geralmente começam
falando sobre o pai, mãe ou os avôs da pes-
soa.

John Stott1  afirma: É bem verdade que nin-
guém pode herdar a fé de seus pais, do mes-
mo modo como herda traços de personalida-
de, mas uma criança pode ser conduzida à fé
pelo ensino, pelo exemplo e pelas orações
de seus pais.

A mamãe Eunice e a vovó Lóide coloca-
ram lenha espiritual nos primeiros anos da
formação do pequeno Timóteo. Em algum mo-
mento o Espírito Santo ateou o fogo, assim
que Timóteo iniciou o seu relacionamento
com Cristo.

2. ATRAVÉS DO EXEMPLO
Falta exemplo dos pais para os filhos. O

lar é o centro de treinamento da vida, digo
mais, da vida cristã – o lar é um
LAR(BORATÓRIO) Segundo Henrieta Mears2 ,
Falta aos jovens uma forte influência cristã
em seu lar. O problema da juventude hoje é
muitas vezes o problema dos pais, os quais
nunca vão à igreja, nunca ouvem a pregação
e o ensino da Palavra de Deus, e desconhe-
cem o culto domestico. Esse tipo de lar gera
a ignorância espiritual.

Algum tempo atrás, por causa da queda
de cabelo acentuada,  fui a uma
dermatologista, uma médica. Olhando em
cima de uma prateleira vi a foto da doutora ao
lado do marido. Até ai nada demais, mas o
homem era mais careca que o Eliseu da Bí-
blia, gente!  Depois da conversa, ela come-
çou a escrever o nome de uma loção, algo
que eu deveria encomendar numa farmácia
homeopática.  Eu perguntei para a doutora se
ela conhecia alguém que tinha usado aquele
produto. Ela falou Ah! Sim meu marido usou
bastante! Exclamei:  Hummmm!! E pensei...
“Me engana que eu gosto.”

Sabe o que se passa em muitos lares cris-
tãos? Os pais estão tentando ensinar aos fi-
lhos noções do amor e das verdades de Deus
quando eles mesmos não as possuem.  Se
você não tem a experiência real de andar com
Jesus, não tem o que transmitir aos seus fi-
lhos. Se o “remédio” da doutora não funcio-
nava para o marido, perdi completamente o
interesse...

Dou aulas na EBD, ensino...  Os filhos me

As Igrejas Bíblicas de Araçatuba e o SEMIBE estarão realizando nos dias 14 e 15
de maio a Conferência para a Familia sob o tema: “Esperança da Família no

Século XXI”. O preletor será o Pastor e Professor David Merkh, do Seminário Bíblico
Palavra da Vida de Atibaia SP. Para participar das conferência é necessário fazer a
inscrição antecipada. Entre em contato pelo e-mail: semibe@semibe.org, ou pelo tele-
fone (18) 3623-6769. Na foto, David com a esposa Carol Sue.

POSSE DO NOVO PASTOR CARMO RJ
O Pr Ediuilson Araújo, de Cidade do

Carmo RJ está ligado a uma igreja da Con-
venção Batista Brasileira, mas quer ter con-
tatos com outros grupos de batistas de po-
sição fundamentalista. Ediuilson se identifi-
ca como “conservador” e diz estar insatisfei-
to com as igrejas da CBB, pois a maioria
delas está envolvida com costumes estra-
nhos, danças, G-12 e maçonaria. Ediuilson
é convertido a 21 anos, tem 35 anos de ida-
de, 2 anos de ministério, casado e tem dois
filhos.

Contatos pelo e-mail:
ediuilsonaraujo@gmail.com,

 telefone (22) 2537-1513.

ANIVERSÁRIO

Esperança da Família

observam o tempo todo. Como reajo quando
tenho dor de cabeça, quando queimo a mão
no fogo, quando estou estressado? Como
reagimos diante dos olhares atentos da pe-
quena ou da grande galera ligada em nós,
pais e educadores espirituais?

Dr. Hendricks disse: Aprendi com minha
esposa que um bom relacionamento é pre-
ferível a uma casa arrumada. É verdade, al-
guém pode ter uma casa com aparência de
“Casa & Jardim” e uma ligação familiar como
policia e favela da rocinha...

Soube que dois filhos da mesma família
foram para o Seminário. Um dos professo-
res perguntou do que mais gostavam. Res-
ponderam:

Duas coisas são fixas em nossa lembran-
ça. A primeira é, ao levantar bem cedo, en-
contrava meu pai ajoelhado, orando. Isso
marcou muito. Outra coisa era ele rolando
pelo chão, brincando conosco, e rindo muito.

Imagens que marcam! Mamãe ou papai
orando e depois brincando. A propósito: Qual
será a lembrança que os seus filhos terão
de você? Qual legado deixaremos?

CONCLUSÃO:
Benjamin Warfield (professor da Univer-

sidade de Princeton - USA) e Richard
Dugdale (sociólogo) pesquisaram  por volta
de 1.880, a vida de duas pessoas contempo-
râneas. Uma era Jonathan Edwards, um es-
tudioso da Bíblia e mensageiro da Palavra
de Deus. A outra era Max Jukes, um ateu que
freqüentemente atacava as pregações de
Edwards. Em nenhuma área ele foi mais bem
sucedido do que em seu papel de pai. O  prin-
cipal legado que deixou a seus filhos foram
os princípios cristãos. Jukes viveu uma vida
ímpia, casou-se com uma jovem ímpia, e
também deixou um legado para seus des-
cendentes. Eis o resultado da pesquisa3 :

O CASO JUKES-EDWARDS.
1) A família de JUKES, o ateu, foram

pesquisados 560 dos seus descendentes:
Desses, 310 morreram em extrema pobre-
za; 150 tornaram -se criminosos, inclusive 7
assassinos; 100 descendentes foram
beberrões; mais da metade das mulheres
se prostituiu. Segundo os cálculos, os des-
cendentes de Jukes custaram ao Estado,
com suas vidas desregradas, um milhão e
duzentos e cinqüenta mil dólares.

2) A família de Jonathan Edwards, cristão
praticante, com sua família, foram
pesquisados 1394 dos seus descendentes,
sendo constatado o seguinte: 295 recebe-
ram diplomas universitários, sendo que 23
chegaram a ser reitores de universidades;
65 foram professores universitários; 3 sena-
dores dos Estados unidos; 3 governadores
estaduais, e outros, ministros enviados às
nações estrangeiras; 130 foram juizes, 100,
advogados, sendo um reitor de uma faculda-
de de Direito, 56 médicos, sendo um reitor
da faculdade de medicina; 75 oficiais na car-
reira militar; 100 missionários e pregadores
famosos, bem como autores destacados; cer-
ca de 80 desempenharam alguma função
pública; 3 foram prefeitos de grandes cida-
des; um foi superintendente do Tesouro nor-
te-americano; um deles foi vice-presidente
dos estados Unidos.

Aleluia! Bem-aventurado o homem que
teme ao SENHOR e se compraz nos seus
mandamentos. A sua descendência será po-
derosa na terra; será abençoada a geração
dos justos.  - Sl 112:1-2
1 John R. W. STOTT, A Mensagem de II Timóteo,  3ª.  Ed
1989, ABU Editora, p. 16.
2 Henrieta C. MEARS, Estudo Panorâmico da Bíblia,  8ª.
Ed 1996, Editora Vida, p. 486
3 http://www.admaringa.com.br/noticias/41

Fé – Herança dos Pais.

No último dia 04 de abril a Igreja Batista
Bíblica Salém em Camaçari-BA celebrou o
culto solene de posse do Pr. Zacarias Avelino
Andrade Neto, ao Santo Ministério pastoral.
A igreja teve o privilegio de contar com a pre-
sença do Pr. Domício Gramacho e esposa,
um homem de Deus com vasta experiência
ministerial, pastor da 1ª Igreja Batista Bíbli-
ca Herdeiros de Deus em Santa Maria da
Vitória BA. Pr. Domício foi o preletor do culto
que contou ainda com a presença de repre-
sentantes de várias igrejas e pastores da
Comunhão: Pr. Humberto Viera, da Igreja
Batista Bíblica Salém em Salvador e presi-
dente da Comunhão Batista Bíblica da Bahia,
Pr. Gildásio Brandão, da Igreja Batista Mon-
te das Oliveiras em Bosque Real, Pr. Osval-
do da Igreja em Porto de Sauípe BA, Pr.
Vicente Paulo da 1ª Igreja Batista Bíblica de
Salvador e o obreiro Ronival dos Santos da
congregação Batista Bíblica Vale do Jordão
em Dias D’Ávila. Participaram do culto o co-
ral da igreja, o Grupo de Missões da Comu-
nhão e o conjunto de violinos da igreja Ba-
tista Bíblica Salém. O endereço é: Templo
Batista Bíblico Salém em Camaçari BA, Pr.
Zacarias Avelino Andrade Neto - Rua Jardim
Brasília, 22 Camaçari de Dentro CEP 42.806-
200, Camaçari BA.

TREINAMENTO DE OBREIROS
Com a presença de diversos pastores da

região, aconteceu em Batatais SP, no dia 27
de abril, uma reunião com o Pr Cleyton
Maciel, da Igreja Batista Boas Novas de
Guaíra SP. O objetivo da reunião foi expor
para os pastores a possibilidade de treina-
mento dos obreiros das igrejas locais e até
formação de pastores através do Curso de
Treinamento Bíblico para Pastores desen-
volvido pelo Pr Dennis J. Moock e que já tem
sido usado em diversos países. O Pr. Cleyton
já iniciou este ano de 2009 o treinamento
em sua igreja e diversos pastores presen-
tes se animou com o projeto.

ARACRUZ ES
O irmão Nelson Ferreira que reside na

Rua Fiory Ferreira, 149 – De Carli – CEP
29.194-062 em Aracruz ES está em busca
de uma Igreja Batista Fundamentalista. Se
alguém tiver informações, entrar em conta-
to.

ARCEBURGO MG
O Pr. José Antonio Marques, mineiro de

Arceburgo missionário da CBBN em Avelino
Lopes PI tem na mente e no coração o de-
sejo de implantar uma igreja em sua terra
natal  onde residem seus dois f i lhos,
Jacques e James.

Quando chegou a Avelino Lopes, a cida-
de era muito pequena e faltava quase tudo
até água potável. Era quase um deserto.
Nesse período a cidade modernizou-se, a
igreja nasceu e cresceu e tem sete congre-
gações com obreiros fiéis, além de tres mis-
sionários que saíram da igreja: Eurípides,
Geovan e Barbosa. Além da igreja, o Pr José
Antonio iniciou uma escola que hoje é refe-
rência naquela região. Vamos continuar oran-
do para que, no tempo de Deus, possa nas-
cer o Projeto Arceburgo.

O trabalho missionário em Marechal
Deodoro AL, sob a liderança do Pr. Joselito
Assis acaba de comemorar mais um ano
para a glória de Deus. Para celebrar a data,
nos dias 14 e 15 de março foi realizada uma
série de conferências que teve como prega-
dor o Pr. Humberto Vieira da Igreja Batista
Bíblica  Salém em Salvador BA. A Igreja Salém
é a enviadora do Pr. Joselito e familia. Para
que as comemorações tivessem mais bri-
lho ainda, o Pr. Rosalvo, missionário em
Junqueiro AL participou de evento juntamen-
te com uma caravana de sua igreja, com
destaque para a União dos Jovens.

INAUGURAÇÃO

No dia 16 de maio acontecerá a inaugu-
ração do salão alugado para a nova igreja
que está nascendo em Batatais, a Igreja
Batista da Vitória, iniciada pelo Pr Almir
Nunes, missionário pela AMI, enviado pela
Igreja Batista do Calvário em Morro Agudo
SP. O endereço da nova igreja é Rua Prefeito
Geraldo Marinheiro, 216 no Bairro Cana Ver-
de. O culto de inauguração terá como prega-
dor o Pr Jader Saraiva da Primeira Igreja
Batista de São Sebastião do Paraíso MG. O
Pr. Almir também estará de mudança de re-
sidência ainda neste mês de maio. Orem
pela complementação do sustento financei-
ro da Família Nunes. Para contatos: e-mail
pastor.almir@hotmail.com, telefone (16)
3662-6924, Caixa Postal 150 CEP 14300-
000 Batatais SP.

RIBEIRAO PRETO
O Pr Roberto Castilho de Brito com a es-

posa Solange e os filhos, Rodrigo e Sérgio,
trabalhando na implantação de uma igreja
em Ribeirão Preto SP como missionários da
JUBBESP – Junta Batista Bíblica de São
Paulo, estão em novo endereço: Rua Anto-
nio Soares de Oliveira, 815, Bairro Jardim
Zara, e-mail: rsrsbrito@gmail.com, telefo-
ne (16) 3877-1036.
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COMPRA DO TERRENO SALES OLIVEIRA SP
Nos dias 15 a 17 de maio a Igreja Batista Boas Novas

em Sales Oliveira SP, sob a liderança do Pr Márcio Barroso,
estará realizando uma série de conferências para a familia
sob o tema: “Servos de Deus em Familia”. O preletor será o
Pr Cleyton Maciel, da Igreja Batista Boas Novas de Guaíra
SP.

IAME

A juventude verdadeiramente conversa está na contra mão
do mundo. Porém a oferta do pecado nas atraentes e letais
bandejas do mundão preocupa, e muito. É preciso ser crente
– e do bom – para imitar Daniel e seus amigos em não se
contaminar com as iguarias do reino. Estavam na contramão
do mundo porque eram jovens compromissados com o Deus
Vivo. Oravam e meditavam nos Escritos Sagrados.

Tivemos um Congresso de Jovens em nossa igreja. Olhan-
do àquela juventude sadia não posso negar que me veio à
mente certa preocupação. Estão eles – nesta pós-modernidade
de é proibido proibir – guardando a devida pureza a Jesus
Cristo? O que plugam na Internet? No silêncio da noite terão
olhos fixos no lixo tipo BBB e etc.?  DVs de qualidade ou
miasmas de uma moral apodrecida pelo cancro do pecado?
Resistiram ao apelo do sexo antes do casamento ou estão
ocultando pecado? E por aí fui me inquietando.

Sei que temos os Josés e Daniéis  na contramão do mun-
do. Graças a Deus por eles. Mesmo assim urge muita vigi-
lância. Paulo advertiu: “Aquele que cuida estar em pé veja
que não caia” (I Co 10:32). Davi tinha tudo para não cair, e
caiu. Hoje, diante de tanta libertinagem do “ficar”, se não tiver
no pó e cinza, com certeza “o cão puxa o tapete”. Ou não?

O temor do Senhor faz o salvo – seja de que idade for –
fugir do pecado. Não é pastor, pais, igrejas ou quem quer
que seja. O sábio escreveu: “Pelo temor do Senhor o homem
se desvia do mal” (Pv 16:6). E só teme a Deus quem genui-
namente nasceu de novo.

Para saber se há temor a Deus, basta sincera
introspecção. O que foi dito a Pedro serve como medição da
vida cristã: “A tua fala te denuncia”. Mudando fala por vida
acha-se o resultado.

O que desejamos nestas linhas é alertar nossa juventu-
de para não descuidar do envolvimento com Deus. Somente
os fortes conseguem tirar forças da fraqueza. E quem são os
fortes? João apóstolo responde: “Eu vos escrevi jovens, por-
que sois fortes, e a Palavra de Deus está em vós, e já
vencestes o maligno” (I Jo  2:14).

Ser forte não é ter cargo de destaque na igreja. Cantar no
coral, conjunto ou solar, liderar o louvor, estar à frente das
atividades dos jovens e etc., não é sinal de força espiritual.
Ser forte é ter a Palavra no coração. O salmista também
elucidou a força do jovem: “Com que purificará o jovem o seu
caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Escondi a
tua Palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti” (Sl
119: 9,11).

É este comprometimento com Deus que gera resistência
a tentação; mas lembre-se: o diabo não desiste. Ausenta-se
por algum tempo. Vigilância total.

O self service de igrejas também preocupa. Há igreja
para todos os gostos. Além dos manjares babilônicos há o
evangelho sem cruz. Sem confrontação. Do “nada a ver”.

Muitos jovens são atraídos por igrejas que falam o que
eles gostam de ouvir. Há igrejas pondo o bloco na rua no
carnaval; outras estão com o propósito de colocar coisas es-
tranhas na ordem do culto. Dizem que é para atrair. Mormente
os jovens. Lembro-me de estar numa igreja. Na hora do “lou-
vor”, um grupo começou a tocar e cantar de forma tão estri-
dente que os meus ouvidos entraram em “parafuso”. O pastor
me disse: “Se eu proibir, perco os jovens”. Ora, pensei, eles já
estão perdidos se continuarem mundanizando o culto.

É mister ficar claro às lideranças e aos jovens quem real-
mente deve atrair. Está escrito: “E eu, quando for levantado
da terra, todos atrairei a mim” (Jo 12:32).

Tenho dito à igreja e aos jovens que a minha preocupa-
ção não é número. Quero jovens compromissados. Doutri-
nados pela Palavra e fugindo dos falsos ensinos que não
confrontam a moçada com o pecado. Alguns saem em bus-
ca de cultos prafrentex. Outros, porém, chegam à busca de
doutrina bíblica e compromisso com Deus.

A grande verdade é que os tempos são difíceis, e como! É
escatologia. É visível a operação do erro. Os marqueteiros
bombardeiam pela TV e rádio. Cura, prosperidade e cultos
bem liberais. Falta referencial. O que nos compete é obede-
cer a Palavra que diz: “Porque vos dou boa doutrina; não
deixes o meu ensino. Tem cuidado de ti mesmo e da doutri-
na... Foge, outrossim, das paixões da mocidade... Pois have-
rá tempo em não suportarão a sã doutrina...” (Pv 4:2; I Tm
4:16; 2 Tm 4:3).

E o tal tempo chegou, pode crer. Ou não?

O Templo Batista Independente em Vila São José, São Paulo, capital comemorou seu 26°
aniversário de fundação nos dias 26 e 27 de abril. Na ocasião realizou-se uma série de

conferências que teve como preletor o Pr Wagner de Barros, da Segunda Igreja Batista Indepen-
dente de Ribeirão Preto SP. A foto mostra o Pr Ricardo Marques Brito, pastor do TBI em Vila São
José com sua esposa Daniela e o filho, Ricardo Filho juntamente com o Pr Wagner, a esposa
Érika e os filhos, Gabriela e Lucas.

Vila São José: 26 Anos

Uma grande benção aconteceu para o trabalho do mis-
sionário Daniel Rodrigo em Jaboticabal SP. Desde o início
do trabalho, quando o missionário mudou-se para a cidade,
mesmo estando levantando o sustento inicial, começaram
a orar pela compra de um terreno para a futura construção
para a igreja. Recentemente o trabalho recebeu uma oferta
especial no valor de R$14.800,00 para a compra do terreno.
Foi doação de um casal. Esse valor, somado a outras ofer-
tas de tres igrejas daria para dar a entrada na compra do
terreno quando surgiu um loteamento muito bem localizado
para a igreja. Mas o valor das prestações seria um obstácu-
lo para a compra.

Foi ai que através do apoio da Igreja Batista Esperança
de São Paulo, liderada pelo Pr. Sérgio Moura, o Senhor tor-
nou possível a compra do terreno. A Igreja Batista Esperan-
ça assumiu o pagamento das prestações mensais de
R$1.752,00 e os irmãos em Jaboticabal terão que pagar as
parcelas intermediárias de R$4.950,00 nos meses de de-
zembro. Assim, no dia 29 de março último o terreno foi con-
sagrado ao Senhor em um culto especial à tarde, com a
presença do Pr Esteliano de Moraes Souza, da Igreja Batis-
ta Central de Barretos, enviadora do casal de missionários,
Daniel e Vanessa. Para conhecer mais sobre o trabalho
missionário em Jaboticabal, visite:

http://jaboticabaman.blogspot.com.

ABECAR ONLINE
A ABECAR – Associação Brasileira de Ensino, Cultura,

Assistências e Religião, fundada em 1.958 como Missão
Bíblica BEreana pelo missionário Willis Gordon Stitt tem
desenvolvido diversos ministérios no Brasil: acampamen-
tos, preparação de obreiros e assistência social. Em 1.962
teve início o Instituto Bíblico e em 1.972 os estudos teológi-
cos à distancia através de fitas k-7, depois VHS e agora
DVD. Atualmente os cursos da Faculdade Teológica ABECAR
incluem três níveis: Básico, Graduado e Pós-graduado. Neste
mês de maio a ABECAR está iniciando o CLGT – Curso Livre
de Graduação Teológica ONLINE. Para saber mais entre no
site: www.abecar.net.

CAMPINAS SP
A Igreja Batista Bíblica do Centro em Campinas SP lide-

rada pelos pastores Natal Losnach e Álvaro Augusto Pavan
está realizando em 2.009 e 2.010 os módulos do Ministério
de Células para uma transição na igreja. Serão diversos
módulos sendo o primeiro dias 5 a 7 de junho de 2.009. Os
demais serão nas seguintes datas 28 a 30 de agosto, 6 a 8
de novembro, 30 de abril a 02 de maio de 2.010 e o último
módulo infantil será realizado em data a ser confirmada.
Para maiores informações: www.ibbcc.org.br, e-mail
módulos@ibbccorg.br, telefone (19) 3231-3566.

O IAME – Instituto
Agrícola do Menor, en-
t idade que atua na
área de assistência
social, com crianças
abandonadas e órfãs
acaba de receber
mais um grande apoio
vindo da Alemanha.
Para somar à equipe
que trabalha na enti-
dade, chegou ao Bra-
sil o casal  John e Ana
Cláudia Bergen. Ca-
sados desde o dia 5
de março de 2005, em
Dourados o casal vi-
veu na Alemanha nos
últ imos anos onde
John se formou como
assistente social. Em 25 de setembro de 2.008 decidiram
vir para o Brasil como missionários para trabalhar com o
IAME. A foto mostra o casal, John e Ana Cláudia com o filho
Josua. Os internos do IAME são crianças que têm famílias,
mas foram abandonadas e o alvo  é reintegrá-las. Depois
que completam 18 anos, se ainda precisarem de apoio, o
IAME tem uma república na cidade de Dourados, que serve
de base de apoio aos jovens. Atualmente há 25 meninos
internados.

BATISMO EM ARAPONGAS
O Pr. Josafá,

missionário em
Arapongas PR
acaba de realizar
o bat ismo de
seis novos i r-
mãos e agora já
são 26 os arrola-
dos na nova igre-
ja da região Nor-
te do Paraná.
Uma grande
benção para a
construção da
Casa da Fé (resi-
dência do pas-

tor), foi a doação de todo o piso por um casal. Ainda há muito
trabalho para evangelizar a cidade e os irmãos devem orar
pela saúde do Pr Josafá, bem como pela sua esposa Shirley
e as filhas, Giovanna e Laura.

REUNIÕES DA JUBBESP
A próxima reunião da JUBBESP – Junta Batista Bíblica do

Estado de São Paulo acontece no dia 9 de maio na Igreja
Batista Bíblica em Campo Grande, Campinas SP. As Próxi-
mas serão: dia 4 de julho na Igreja Batista Bíblica em Vila
Basílio Machado, São Paulo SP; 12 se setembro na Igreja
Batista Bíblica em Aparecida de São Manuel SP, 07 de no-
vembro no Templo Batista de Indianópolis São Paulo SP.
Nos dias 18 a 22 de janeiro de 2.010 acontecerá o Retiro de
Pastores em local a ser definido.

Jovens na Contra Mão
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Minha querida mãe,
dona Neusa, tinha

apenas 17 anos quando eu
nasci, era apenas uma garo-
ta, mas cuidou de mim com
muito amor e responsabilida-
de. Sempre foi uma mãe cui-
dadosa e dedicada, mas ficou
melhor ainda quando se con-
verteu ao senhor Jesus com
32 anos de idade. Como filha
primogênita, posso testemu-
nhar sobre a transformação
que Deus operou na vida dos
meus pais e de toda  a minha
família.

Minha mãe se tornou uma
crente fiel e uma verdadeira
serva de Deus. Nunca teve
condições de se preparar em
um Seminário, mas isso não
foi desculpa para que ela dei-
xasse de servir a Deus. Lem-
bro-me que com apenas um
mês de conversão ela fez um
curso de evangelismo infantil
e já começou a trabalhar no
Clube Oanse e logo depois
numa classe de EBD. Leitora
e estudante da Palavra de
Deus, aprendeu bastante
com a pregação da Palavra
nos cultos e também com
meu pai que é um grande es-
tudante da Bíblia. Logo, ela

Continuam abertas as inscrições para a Conferência em Treinamento
de Aconselhamento Bíblico da ABCB e Faith Baptist Church nos dias

10-14 de agosto de 2.009. Os preletores serão o Pr Steve Viars e a equipe da
Faith Baptist Church e o local será o Hotel Majestic em Águas de Lindóia SP.
Para maiores informações entre no site: www.abcb.org.br, ou pelo fone/fax
(11)3331 -5463 e 3223-4928.

O Pr. Marcos Glaison
Alencar Ferreira, nas-

ceu em Juazeiro do Norte CE,
em 25 de Janeiro de 1968.
Seus pais eram trabalhado-
res autônomos, o seu pai,
João Alencar Vieira, era propri-
etário de uma pedreira, e a sua
mãe, Terezinha Ferreira Vieira,
dona de um salão de beleza. O
Pr. Marcos tem quatro irmãos
que moram no estado de
Rondônia: Sulamita, Samuel,
Sanção e Sóstenes. Todos são
casados e servos do Senhor.

Pr. Marcos cresceu ouvin-
do o Evangelho, uma vez que
seus pais eram crentes e o
levavam para os cultos. Apren-
deu a ler e escrever no Giná-
sio Batista do Cariri, onde
concluiu o primeiro grau em
1993. Converteu-se à Cristo
no ano de 1979 aos dez anos,
através da pregação ministra-
da pelo Pr. Davi de Lima Gino,
na 1ª Igreja Batista Regular
em Juazeiro do Norte-CE. No
ano de 1980 foi batizado pelo
mesmo pastor que o condu-
ziu a Cristo, tornando-se
membro daquela igreja.

Casou-se no dia 26 de Se-
tembro de 1987, com a jovem
Luciene Moura Trajano Alencar.
O casal tem duas filhas:
Stephanie (20) e Jéssica (17).
Em 10 de Abril de 1992 che-

Aconselhamento

aprendeu a testificar de Cris-
to, e sempre era chamada
para aconselhar mulheres
após o culto, depois de aten-
derem ao apelo.

Apesar da saúde nunca
estar cem por cento, nunca vi
minha mãe desanimada ou re-
clamando. Só faltava de um
culto se realmente estivesse
muito debilitada. Sempre mui-
to amorosa e prestativa, tinha
enorme prazer em ajudar e so-
correr os necessitados, e a
maior prova disto foi seu ingres-
so no Ministério Rocha Eterna.

Eu ficava impressionada
com o amor e dedicação que
minha mãe tinha por este mi-
nistério. Quantas vezes a vi,
mesmo não estando bem de
saúde, sair de sua casa, pe-
gar dois ônibus para ir até a
penitenciária feminina de Ri-
beirão Preto para ensinar a
Palavra de Deus às detentas.

Eu não posso dizer a
vocês quantas almas minha
mãe ganhou naquela peniten-
ciária nos cinco anos em que
ela ali trabalhou. Mas sei que
foram muitas! A Gabriela, mi-
nha filha, quando soube do
falecimento da avó disse que
ela precisaria de um cami-

nhão no céu para carregar to-
das as suas coroas! Isso me
fez lembrar daquele versículo:
“Ajunteis tesouros no céu,
onde a traça e a ferrugem não
consomem...”. Sem dúvida,
minha mãe cumpriu sua mis-
são com grande amor e zelo
e tenho certeza que ela já ou-
viu do Senhor: “Muito bem ser-
va boa e fiel...”.

Não é fácil ficar sem ela, a
saudade dói muito, mas a
cada dia temos sentido a gra-
ça e o conforto que vem do
Senhor. Provérbios 31:10 faz
uma pergunta:” Mulher virtuo-
sa, quem a achará?”. Posso
dizer com sinceridade que
meu pai, nós as filhas e to-
dos que conviveram com a
Dona Neusa acharam!

Érica Barros
Ribeirão Preto SP

Biografia do Pr. Marcos Glayson Alencar
gou ao Estado de Rondônia
com sua família, devido a falta
de emprego no seu estado de
origem. O Pastor ficou moran-
do alguns meses com sua
irmã Sulamita, que congrega-
va na Igreja Batista Bíblica.

Logo que chegou, foi apre-
sentado ao Pr. Adonias dos
Anjos Ferreira, pastor da Igre-
ja Batista  Bíblica, e ficou con-
gregando alguns meses e em
seguida membrou-se à mes-
ma, pois tinha os mesmos
princípios, doutrinas e práti-
cas. O Pr. Adonias foi o gran-
de responsável por orientar o
Pr. Marcos nas questões rela-
cionadas ao chamado para o
ministério pastoral. Em 1993,
foi chamado para a obra
missionária, e matriculou-se
no Instituto Batista Bíblico,
onde estudou por três anos.

No dia 21 de Janeiro de
1995 ingressou na obra
missionária, fundando a Con-
gregação Batista Bíblica em
Candeias do Jamari, uma ci-
dade que fica aproximada-
mente 20 km de Porto Velho. A
congregação era apoiada
pela Igreja Batista Bíblica
Nova Porto Velho, pelo Tem-
plo Batista Bíblico e pelo Mis-
sionário Henrique Montoya.
Depois de um ano e oito me-
ses de ministério em

Candeias e com 35 membros
arrolados, o pastor se viu com
grande dificuldade, sentiu-se
incapaz de continuar o traba-
lho, devido à falta de preparo.
Então resolveu estudar em
um seminário que pudesse
complementar as suas ne-
cessidades.

Em dezembro de 1996,
retornou a sua terra natal para
então fazer o curso médio em
teologia, no Seminário Batis-
ta do Cariri. Durante o tempo
em que esteve no seminário,
o pastor assumiu o pastorado
da Igreja Batista Regular Sião
por três anos, nesse período
fundou duas congregações.
Em 23 de Novembro de 1997

a Congregação Nova Jerusa-
lém que foi organizada igreja
em 27 de maio de 2007. E em
Junho de 1997 a congregação
Batista Filadélfia, organizada
em igreja em Agosto de 2008,
em  05 de Dezembro de 1999,
Pr. Marcos concluiu  o curso
médio em teologia.

Após o término do curso,
deixou a igreja Sião e foi
pastorear a Congregação Fi-
ladélfia, onde ficou por um
ano. O pastorado da igreja
Sião foi entregue ao Pr
Domício em Janeiro de 2000.
Marcos deixou Sião com a cer-
teza do trabalho realizado,
pois tendo recebido o
pastorado com 44 membros,
deixou-a com 84, tendo inici-
ado duas congregações
estruturadas para se torna-
rem igreja. Naquele período
batizou 40 novos irmãos, rea-
lizou quatro casamentos e
conduziu a Cristo 35 novos
convertidos. Com a saída de
Sião, assumiu a Congrega-
ção Batista Filadélfia, onde fi-
cou por um ano.

Em 05 de Janeiro de 2001

retornou ao Estado de
Rondônia, lugar onde ele tem
a certeza ser o campo missi-
onário para desempenhar o
seu ministério. Ele retornou
por meio de um convite feito
pela Igreja Batista Bíblica em
Ariquemes, cidade que fica a
200 km de Porto Velho. Aca-
bou não permanecendo ali e
foi para Porto Velho aonde
chegou no dia 10 de agosto.

Na capital, ficou na casa
de seus familiares, tendo re-
cebido total apoio. No dia 10
de Outubro do mesmo ano,
fundou a Congregação da Pri-
meira Igreja Batista Regular,
com o apoio dos irmãos
Sansão Alencar Ferreira, a
irmã Maria da Conceição Bis-
po e família e sua esposa e
filhas. Essa congregação é fi-
lha da Primeira Igreja Batista
Regular em Rio Branco-AC, a
qual deu total apoio,  colabo-
rando com o sustento finan-
ceiro do Pr Marcos, desde o
início da obra até a saída do
mesmo. Em 26 de Setembro
de 2002 o pastor conseguiu
comprar o terreno para a con-
gregação e em dezembro ini-
ciou a construção do templo,
que teve sua conclusão em
30 de agosto de 2003.

O templo que tem estrutu-
ra para suportar dois pisos
incluindo o valor do terreno
totalizou o valor de R$
65.000,00, custeado pelos
dízimos e ofertas dos irmãos
da congregação.

No dia 10 de Outubro foi
realizada uma conferência
para inaugurar o templo, com
o Pr. Almir Marcolino, pastor
da Igreja Batista Regular
Novo Juazeiro, em Juazeiro do
Norte CE. O mesmo esteve de

volta a Porto Velho em 2006
como preletor da Associação
estadual do Acre. Nessa mes-
ma associação no mês de
Julho, foi realizado o Concílio
de Ordenação do Pr Marcos.

Em 18 de Fevereiro de 2007
o pastor deixou o pastorado da
1ª Igreja Batista Regular em
Porto Velho, para assumir defi-
nitivamente a Congregação da
2ª Igreja Batista Regular na
mesma cidade, que foi funda-
da pelo mesmo no dia 25 de
Janeiro de 2007.

Pr Marcos completou no
dia 21 de janeiro de 2009, 14
anos de ministério missioná-
rio. Durante esses 14 anos o
mesmo fundou 05 congrega-
ções, sendo duas em
Juazeiro do Norte-CE e três
em Rondônia (duas Regula-
res e uma Bíblica). Apenas
três igrejas apóiam financei-
ramente o seu ministério: Igre-
ja Batista Regular Novo
Juazeiro (Pr. Almir Marcolino),
Igreja Batista Nova Jerusalém
(Pr. Porfírio) Igreja Batista Re-
gular Sião (Pr. Roque
Albuquerque). Todas do
Juazeiro do Norte-CE. Seu
sustento é insuficiente, mas
Deus o tem sustentado.

O campo em Rondônia é
desafiador. Existem 52 cidades
em todo estado de Rondônia,
e poucas igrejas Batistas
Fundamentalistas. Pr. Marcos
tem feito sua parte, enfrentado
as dificuldades, muitas vezes
privando-se das necessidades
básicas, juntamente com sua
esposa e filhas. Cabe a todos
quantos amam a obra do Se-
nhor e conhecem o seu minis-
tério, ajudá-lo nessa tarefa de
alcançar o Estado de Rondônia
para Cristo.

Neusa Fabbris de Freitas
09/02/1959  - 30/03/2009

Pr. Marcos, esposa Luciene, filhas Stephanie e Jéssica
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Pr. Flávio Ezaledo - e:mail: flavio.ezaledo@uol.com.br

Em seu sermão, o Pr.
Maybray ilustrou que,

embora tenham adquirido
um aroma mais moderno, os
princípios fundamentais da
adoração a Baal permane-
cem vivos e muito bem hoje.
As pr incipais colunas do
baalismo eram: o sacrifício
de crianças, a imoralidade
sexual (tanto heterossexual
quanto homossexual) e o
panteísmo (adoração da cri-
ação acima do Criador).

A adoração ritualística a
Baal, em resumo, parecia
um pouco deste jeito: Os
adultos costumavam se reu-
nir em volta do altar de Baal.
Recém-nascidos eram en-
tão queimados vivos como
oferta sacri f ic ial  ao deus
Baal. Em meio a gritos horrí-
veis e ao cheiro de carne
humana queimada, os
adoradores — homens e
mulheres, sem distinção —
se engajar iam em orgias
bissexuais. O ritual da con-
veniência tinha como propó-
sito produzir prosperidade
econômica est imulando
Baal a mandar chuvas para
que a “mãe terra” experimen-
tasse fertilidade.

As conseqüências natu-
rais de tal conduta — gravi-

Dias 21 a 24 de outubro de 2009 A Missão Chamada da Meia Noite realizará em Águas de
Lindóia SP o 11° Congresso Internacional sobre  a Palavra Profética. O tema será “O acelera-

do cumprimento das Profecias” e o evento terá cinco preletores: Meno Kalisher (Israel), Norbert Lieth
(Suíça), Arno Froese (EUA), Eros Pasquini Jr (Brasil) e Reinhold Federolf (Brasil). Para maiores infor-
mações entre em contato pelo site: www.chamada.com.br, 0300-789.5152 ou (51) 3241-5050, FAX
(51) 3249-7385. Na foto, da esquerda para a direita: Eros Pasquini e Norbert Lieth.

GRAMÁTICA GREGA
DANIEL B WALLACE

Editora Batista Regular
www.editorabatistaregular.com.br

(11) 5561-3239
Esta sintaxe exegética do NT é a gra-
mática mais completa disponível da
atualidade na língua portuguesa. Em
suas 824 páginas, o autor faz uma
ampla análise gramatical do grego do
NT o que faz da obra uma ferramenta
indispensável.

CRÔNICAS CONTEXTUAIS
JAYRO GONÇALVES

Edições Cristãs
www.edicoescritas.com.br

(14) 3322-3930
Quando coletamos crônicas, que ge-
ralmente foram escritas para pesso-
as e situações específicas, descobri-
mos que elas dizem respeito a todos
nós em um contexto mais amplo.

FOME DE DEUS
ABBA PRESS EDITORA

www.abbapress.com.br
(11) 5686-5058 e 5686-7046

Muitos não recomendariam a leitura
de uma antologia de Agostinho, mes-
mo breve como esta. Respeito as opi-
niões divergentes mas gostaria que
você aceitasse o desafio de conhecer
um pouco sobre Agostinho lendo esse
pequeno livro.

RELIGIÕES E RELIGIOSIDADE
DIVERSOS AUTORES

www.editoracristaevangelica.com.br
(12) 3202-1700

O objetivo das 17 lições desta revista
preparada para classes de EBD ou gru-
pos de estudos é mostrar que a exis-
tências das religiões confirmam a ne-
cessidade que o homem tem do pre-
encher a eternidade que Deus colocou
em seu coração.

No aconselhamento bíblico uma doutrina que pre-
cisa ser bem definida pelo aconselhado é a dou-

trina do perdão bíblico.
Na última matéria foi destacado dois importantes as-

pectos do Perdão, a saber: O Judicial e o Paternal. Em
resumo, foi abordado que o Perdão Judicial é ato de Deus
declarar o PECADOR livre de qualquer condenação e o
Paternal, o ato de Deus declarar que o FILHO está perdo-
ado do pecado que ele tem confessado ao Pai.

O aconselhado precisa saber que embora livre do poder
e da penalidade do pecado ele continuará a lutar contra a
presença do pecado diariamente, precisando para isto, con-
fessar o seu pecado ao Pai como somos informados em I
João 1: 9 a fim de restaurar a comunhão com Ele.

Quando se trata desta relação vertical o aconselhado
não oferece muita resistência em compreender a sua res-
ponsabilidade, porém, as dificuldades aparecem quando
se trata dele tomar uma atitude com respeito a perdoar ou
ter que pedir perdão a alguém.

Lucas 17: 1 – 10 precisa ser ensinado ao aconselha-
do a fim de que ele tenha um bom entendimento em como
lidar com a questão de perdoar alguém que o ofende.

Nos versos de 1 e 2 Jesus informa a respeito de um
homem que comete um escândalo e por consequência
causa escândalo a um filho de Deus. Se o assunto paras-
se no verso 2, com certeza que não haveria nenhuma ou-
tra opção senão levar esta pessoa julgamento de morte.

Como a lição que Cristo quer ensinar é sobre o per-
dão, a abertura do verso 3 é bastante significativa, pois, o
assunto tem muito a ver com “melhor” do verso 2, “melhor
lhe fora”, mas “tomem cuidado”.

O que Cristo está dizendo é que a afirmação do verso
anterior seria a possibilidade, mas, uma atenção teria
que ser dada para o que Jesus tinha para ensinar: “Se teu
irmão pecar contra ti, repreende-o; se ele se arrepender,
PERDOA-LHE”.

O irmão que Jesus se refere no verso 3, é o irmão que
causa escândalo do verso 1, aquele mesmo que teria que
se ser executado, mas que ao ser confrontado, arrepen-
de-se, cabendo aos outros outra opção que não seja,
PERDOÁ-LO, mesmo que isto ocorra sete vezes no dia.

O verso 5 é uma demonstração do que acontece com
muitos aconselhados, ou seja, arranjar uma desculpa
para não obedecer “Aumenta-nos a fé”, argumento que é
prontamente refutado por Jesus no verso 6.

Para ilustrar ainda mais o ensino Jesus, nos versos
de 7 a 10, faz uso de uma ilustração muito oportuna.

Nestes versos Jesus conta a história de um servo que
esteve trabalhando o dia todo no campo do seu senhor,
cuidando da lavoura e do gado, que ao voltar para casa
deseja depois de um dia de trabalho exaustivo ter um
banho, uma boa refeição e descansar, porém, tão logo
coloca os pés no limiar da casa, seu Senhor lhe pede
para servi-lo e só depois de dar toda atenção a ele é que
o servo poderia cuidar de si mesmo.

Jesus narra no verso 8, que o servo por ser servo obe-
dece ao seu Senhor e no verso 9 ensina que este servo
não deve esperar nenhum elogio ou agradecimento do
seu Senhor.

O verso 10 resume bem o que Jesus esperava dos
seus discípulos “Assim também vós depois de haverdes
feito quanto vos foi ordenado...”. Mas, o que tinha sido
ordenado aos discípulos? Perdoar o irmão que confron-
tado se arrepende e pede perdão.

O que Jesus deixa claro é que PERDÃO NÃO É UMA
QUESTÃO DE FÉ, E SIM, UMA QUESTÃO DE OBEDIÊN-
CIA.

Cristo mostra ainda no verso 10 que, aquele que ofe-
rece o perdão ao ofensor, não deve esperar nenhum reco-
nhecimento, mas dizer: “Sou servo inútil, porque fiz ape-
nas o que devia fazer”, ou seja, Perdoar.

O aconselhado precisa ser ensinado que perdoar a
quem lhe ofendeu e que arrependido lhe pede perdão, é
uma resposta obediente à ordem de Jesus.

Perdoar é Uma
Questão de
Obediência
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dez e parto — e os pesos fi-
nanceiras associados às
“gravidezes não planejadas”
eram facilmente resolvidos.
O adorador poderia escolher
se engajar em relações ho-
mossexuais ou poderia sim-
plesmente — com a
disponibilização legal do sa-
crifício de crianças — parti-
cipar de outra cerimônia de
fertil idade para eliminar o
bebê indesejado.

O liberalismo moderno é
pouca coisa diferente de seu
antigo antecessor. Embora
seus rituais macabros te-
nham sido modif icados e
maquiados com termos flo-
ridos e eufemistas de arte,
seus principais dogmas e
práticas permanecem as-
sustadoramente semelhan-
tes. A adoração da “fertilida-
de” foi substituída pela ado-
ração da “ l iberdade
reprodutiva” ou “liberdade de
escolha”. Os sacrifícios de
cr ianças por meio de
oferendas de fogo foram
atualizados, ainda que leve-
mente, para se tornarem sa-
cr i f íc ios de cr ianças por
meio de abortos cirúrgicos
ou químicos. A promoção,
prát ica e celebração
ritualista da imoralidade e

promiscuidade heterossexu-
al e homossexual foram cui-
dadosamente camufladas —
e adotadas com entusiasmo
— pelas religiões do feminis-
mo radical, do movimento
homossexual militante e do
movimento que quer implan-
tar abrangente educação se-
xual nas escolas. E a adora-
ção panteísta da “mãe terra”
foi substituída — apenas no
nome — pelo ambientalismo
radical.

Entretanto, não são so-
mente aqueles que se
intitulam “progressistas” ou
humanistas seculares que
adotaram as colunas funda-
mentais do baalismo. Nes-
tes tempos pós-modernos,
estamos lamentavelmente
vendo o advento do “Cristia-
nismo emergente”, que é
contrário à Bíblia, ou como
prefiro chamá-lo, “semi-Cris-
tianismo”.

Essa tendência é mera-
mente um liberalismo todo
embonecado e imerecida-
mente car imbado como
“cr istão”.  É um jei to de
ideólogos esquerdistas te-
rem seu “cristianismo” e o
praticarem. Sob o pretexto da
“justiça social”, seus segui-
dores muitas vezes apóiam
— ou pelo menos descul-
pam — as mesmas políticas
pró-homossexualismo, pró-
aborto e pró-ambientalismo
radical promovidas pelos
modernos adoradores de
Baal.

Embora a “esquerda cris-
tã” represente uma minoria
insignificante dentro do Cris-
tianismo maior, apesar dis-
so os meios de comunica-
ção l iberais abraçaram a
causa deles e adotaram a
popularidade deles entre as
elites como prova de que a
tão chamada “direita cristã”
(leia-se: Cristianismo bíbli-
co) está perdendo influência
— que o Cristianismo está,
de certo modo, “acompa-
nhando a evolução dos tem-
pos”.

Pelo fato de que o Cristi-
anismo emergente não con-

segue passar pelo teste de
autenticidade toda vez que é
sujei to ao exame bíbl ico
mais leve, suspeito que com
o tempo ele acabará em
grande parte se extinguindo.
Mas isso não absolve os lí-
deres evangélicos de sua
obrigação de cobrar explica-
ções acerca dessa heresia
de outros líderes envolvidos
nessa revolução contrária
aos princípios bíblicos. Não
é uma questão de direita
versus esquerda; é uma
questão de certo e errado —
de princípios bíblicos versus
princípios não bíblicos.

Apesar disso, as colunas
acima mencionadas do
baalismo pós-moderno —
aborto, relativismo sexual e
ambiental ismo radical  —
quase que certamente farão
rápido progresso nos próxi-
mos quatro a cinco anos,
com ou sem a ajuda da es-
querda cristã. Os deuses do
liberalismo têm um novo sa-
cerdote supremo na pessoa
de Barack Obama, e desfru-
tam muitos seguidores de-
votos nos meios de comuni-
cação liberais, nas institui-
ções de ensino e no Con-
gresso controlado pelos libe-
rais.

Tanto a agenda social de
Obama quanto a agenda do
111º Congresso americano
abundam de desenfreados
objetivos de aborto, liberda-
de sem ét ica,
homossexual ismo e
ambiental ismo radical .  O
mesmo tipo de “esperança,
ação e mudança”, suponho
eu, que os cananitas de Baal
do passado engoliram.

Portanto, o l iberalismo
de hoje é realmente apenas
um velho livro com uma lus-
trosa capa nova. Uma filoso-
fia enraizada nas antigas tra-
dições pagãs, das quais
nada há para se orgulhar.

É verdade: “não há nada
novo debaixo do sol”.
* Escrito por Renato
Cavallera. Traduzido e adap-
tado por Julio Severo. WND
/ Gospel+
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