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Sob o tema: “Teus Planos,
meus planos, Senhor!”,
acontecerá nos dias 1 a 4

de setembro no Hotel Majestic em
Águas de Lindóia SP o IV Congres-
so Missionário Batista Fundame-
ntalista.

O congresso é realizado a cada
dois anos e tem como objetivo in-
centivar as igrejas na participação
da obra missionária.  Todos os
membros das igrejas são convida-

Em janeiro de 1996,
os missionários
es tadun idenses,

Kyron e John Horton deram
início à implantação da Igre-
ja Batista Independente de
Benevides – PA. O trabalho
começou através de um es-
tudo realizado na residência
da senhora Maria Luíza, uma
moradora do Bairro Cam-
pestre.

Depois de cinco meses,
os missionários passaram a
realizar cultos em um terre-
no adquirido pelo Pr Kyron
Horton aonde vir ia a ser
construída sua residência. O
grupo cresceu e foi neces-
sário que as reuniões pas-
sassem a ser realizadas na
residência do Pr John Horton
que tinha acabado de ser
coberta e ficava nas proximi-
dades. Ali a nova igreja se
desenvolveu até que em
1.977 o grupo comprou um
terreno e no verão do mes-
mo ano iniciou-se a constru-
ção do prédio da igreja que

IV Congresso Missionário Batista Fundamentalista

dos: homens, mulheres, jovens,
pastores, seminaristas, missioná-
r ios, diáconos, professores da
EBD.

Este ano, o formato do congres-
so sofreu uma alteração em rela-
ção aos anteriores. Teremos um
preletor à  noite (Pr. Roger Dale
Green) e um de manhã (Pr
Ebenézer Rodrigues). No segundo
período de cada manhã teremos
maior espaço para os missionári-

os da AMI.
Outra novidade para este ano é

que teremos uma programação
paralela para crianças de 3 a 12
anos sob a responsabilidade do
casal de missionários, Pr Mark
McCutchen e sua esposa Dana.

O Hotel Majestic, local do even-
to oferece aos congressistas, exce-
lentes acomodações com diversas
opções de lazer e esportes, além
de um cardápio de nível internacio-

nal. Também a Estância de Águas
de Lindóia tem opções de pas-
seios sendo que o principal de-
les, para muitos, é uma visita à
viz inha cidade de Monte Sião
para as tradicionais compras de
confecções e malharia. Algumas
pessoas que vão ao congresso
levam um dinheiro extra, fazem
compras e revendem os produ-
tos  para  amigos  chegando a
conseguir recuperar todo o in-

vestimento feito para ir ao con-
gresso.

Se você ainda não recebeu um
folheto (folder) do congresso, nes-
ta edição do J.A. na página 6, to-
das as informações do mesmo
estão disponíveis, inclusive a Ficha
de Inscrição (Frente e verso) que
você pode fazer cópia (quantas qui-
ser), preencher e enviar para o en-
dereço da missão em Ribeirão
Preto SP.

foi inaugurado em setembro
de 1.977.

Em novembro de 2001 a
igreja foi organizada juridica-
mente e em julho de 2.004
recebeu o seu primeiro pas-
tor brasileiro de tempo inte-
gral, o Pr Natanael Rodri-
gues Nogueira que viera da
Igreja Batista Bíblica de Itariri
– SP. Pr Natanael chegou a
Benevides no dia 15 de ju-
lho de 2.004 para estudar no
Instituto Batista Bíblico do
Norte. No dia 30 de abril de
2.005, ainda estudando foi
ordenado ao ministério pas-
toral e assumiu a liderança
da Igreja Batista Independen-
te de Benevides. Em dezem-
bro de 2.008 concluiu seus
estudos teológicos.

Casado com Luciana
Aparecida Eloy Nogueira,
desde o dia 16 de fevereiro
de 1.995, Pr Natanael tem
duas filhas: Luryan (12) e
Nathaly (10). Em 2.006, a
Igreja Batista Independente
se uniu à Igreja Batista de

Athos, iniciada pelo missio-
nário estadunidense John
Peeples que retornou ao seu
país. Com a junção dos dois
trabalhos, s sede da I.B.I.
passou a ser no bairro
Médice e o edifício no bairro
Campestre passou a funcio-
nar como uma congregação
onde o principal trabalho é
com crianças e adolescen-
tes.

Em 2.005 a Igreja im-
plantou o plano de susten-
to  miss ionár io  e  já  es tá
apo iando  dez  p ro je tos .
Neste ano, nos dias 22 a
24 de maio, realizou a sua
qu in ta  Con fe rênc ia
missionária para renova-
ção da Promessa de Fé,
nas Missões e teve um au-
mento de mais de 80% no
valor  arrecadado a cada
mês, ultrapassando o alvo
estabelecido, o que estará
possibilitando a adoção de
novos  m iss ionár ios  nos
próximos meses.

O preletor das conferên-

Conferência Missionária em Benevides, Pará

cias foi o Pr Carlos Alberto
Moraes, Diretor de Missões
da AMI – Associação
Missionária Independente.
Apesar de ter havido diver-
sas intromissões nas confe-
rências por parte do adver-
sário, as bênçãos do Senhor
superaram as expectativas.
A Igreja esteve se preparan-
do em oração no período
que antecedeu as conferên-
cias e a vitória glorificou o
nome de Cristo.

No sábado, apesar de
um blecaute, o culto estava
com lotação total e contou
com a visita de pastores e
alguns representantes de
igrejas co-irmãs: Igreja Ba-
tista Bíblica de Belém, Igre-
ja  Ba t i s ta  da  Fé  de
Ananindeua, Igreja Batista
Independente  de
Ananindeua, Igreja Batista
do Calvário de Santa Izabel,
Igreja Batista Betel de San-
ta Izabel e Primeira Igreja
Bat is ta  de Pau D’arco d
Santa Barbara.

Mostramos o missionário João Luís Sabrinho Sousa e sua
esposa Priscila (FOTO), trabalhando na implantação da Igreja
Templo Batista Esperança em Caxias do Sul RS. Página 05

O missionário Lourinaldo com sua esposa Suênia e os
filhos Levi e Nathan mostram o novo local de culto em Beale,
Timor Leste. Página 05.

Nesta Edição

Na página 04, o Pr. Rodineli Andrade de São Roque de
Minas MG foi o pregador convidado da Igreja Batista Regular
da Fé em Uberaba MG a convite do Pr. Edson Paiva (Na foto
com a esposa Raimunda e os filhos Radson e Paolo).

Dr. Roger Pr. Ebenezer Dana e Mark Hotel Majestic

As duas igrejas Nathaly, Pr. Natanael, Luciana e Luryan
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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.

“Quando damos a uma criança tudo o que ela quer,
damos-lhe também o aborrecimento.”

(Frank Clark)

“Quanto maior a dificuldade, tanto maior o mérito em superá-la.”
(Henry Ward Beecher)

“Reconhecer autoridade sobre si é um sinal de superior humanidade.”
(Hugo von Hofmannsthal)

EVANGÉLICOS NO BRASIL
De acordo com uma matéria publicada na re-

vista Época, o crescimento dos evangélicos pode
mudar o Brasil. A edição de aniversário da Revista
Época, publicada em 25 de maio, apresenta uma
série de matérias com previsões para o Brasil em
2.020. O crescimento evangélico é abordado em
uma das matérias. Baseado em dados estatísti-
cos do SEPAL. Estima-se que 50% da população
brasileira poderá ser evangélica até 2.020. E se a
previsão se cumprir, o aumento no número de fi-
éis ajudará a mudar a “cara” do país. Uma das
hipóteses para o crescimento dos evangélicos,
segundo a matéria, é a flexibilização e adaptação
à sociedade. Para a revista, a influência evangéli-
ca em 2.020 contribuirá para a diminuição no con-
sumo do álcool, o aumento da escolaridade e a
diminuição no número de lares desfeitos, já que
a família é prioridade para os evangélicos.

Está tramitando na Câma-
ra dos Deputados o  PL
6.418/2005, de autoria do

senador petista Paulo Paim. Esse
projeto, que já foi aprovado no Se-
nado, está parado desde julho de
2007 na Comissão de Direitos Hu-
manos e Minoria da Câmara dos
Deputados. O texto original do se-
nador Paim, que foi aprovado no
Senado, fortalece a luta contra o
preconceito no Brasil, o que já é
preocupante, pois vem usando leis
anti-preconceito para perseguir até
mesmo l íderes rel ig iosos que
alertam contra a bruxaria que ago-
ra tem que ser chamado de cultura
afro-brasileira. Mesmo sem tal lei
absurda,  um livro do religioso ca-
tólico, padre Jonas Abib contra a
feitiçaria foi proibido na Bahia.

Para piorar, ao chegar à Câma-
ra dos Deputados, o PL 6.418/
2005 sofreu um implante gayzista,
onde como relatora a Deputada
Janete Pietá, do mesmo PT que
quer a todo custo criminalizar pa-
lavras contrár ias ao homosse-
xual ismo, introduziu no PL um
substantivo anti-“homofobia” que
é pior que o PLC 122/2006. O PL
6.418/2005 original, que já previa
o banimento e recolhimento de
toda literatura que o governo con-
sidere preconceituosa, agora tam-
bém prevê o banimento e recolhi-
mento de toda literatura que o go-
verno considere “homofóbica”.

Tal medida cedo ou tarde impli-
cará em sério risco para a publica-
ção e distribuição até mesmo da
Bíblia e livros evangélicos que tra-
tem desfavoravelmente o homos-
sexual ismo. Al iás, mesmo sem

DIFAMAÇÃO RELIGIOSA
Neste ano de 2009, no dia 26 de março, a Comis-

são de Direitos Humanos das Nações Unidas votou
a favor de uma resolução feita por países muçulma-
nos, pedindo a aprovação de leis contra a difamação
das religiões. O que as nações islâmicas querem é
que as religiões, em particular o islamismo, sejam
protegidas de críticas. A Missão Portas Abertas Inter-
nacional e mais 180 organizações de mais de 50
países assinaram uma declaração protestando con-
tra a aprovação da resolução. A preocupação é que
essa resolução seja usada para just i f icar le is
antiblasfêmia e anticonversão e para restringir liber-
dade de expressão, credo e imprensa. Cada cidadão
deve ter a liberdade de viver a sua fé e também de
discordar das demais crenças tentando ganhar os
demais para a sua. Fora isso não há liberdade. Além
de orar, faça algo, influencie pessoas contra leis que
tiram a liberdade do cidadão.

Na década de 70 havia apenas pouco mais de 4 milhões de evangélicos no Brasil.
Em 2000, este número havia pulado para cerca de 30 milhões. Há quem diga que em
2022, metade da população brasileira será formada de evangélicos. O que explica o
grande crescimento da igreja evangélica não só no Brasil, mas em toda a América do
Sul? Uma resposta simples e rápida seria a implantação da Teologia da Libertação no
meio evangélico. “A teologia da libertação é uma corrente teológica que engloba
diversas teologias cristãs desenvolvidas no Terceiro Mundo ou nas periferias pobres
do Primeiro Mundo a partir dos anos 70...” (Wikipédia, a enciclopédia livre).  Porém, a
Teologia da Libertação foi apenas o ponto de largada. Hoje em dia o crescimento
numérico se mantém graças ao sincretismo de idéias que os evangélicos estão acei-
tando e praticando em seus meios.

Igrejas evangélicas estão seguindo as mesmas práticas, uma vez condenadas,
do espiritismo e catolicismo, mas com nomenclaturas diferentes. Além disso, elas
abandonaram as doutrinas, dogmas e padrões que faziam dos evangélicos um grupo
religioso rígido, ético e separado dos demais. Em busca de um crescimento frenético,
os líderes espirituais abriram mão da diferença e se mascararam de mundo para atrair
o mundo para dentro da igreja. O mesmo aconteceu por volta de 324 a.D. quando o
Imperador Constantino instituiu o cristianismo como a religião do Estado. Não havia
mais necessidade de conversão ou convencimento. Todos se tornaram cristão por
meio de um decreto.

No entanto, o crescimento que a Palavra de Deus propõe para a Igreja é comple-
tamente diferente do que estamos assistindo. O crescimento bíblico se dá de três
maneiras. Primeiramente, Deus é o responsável direto pelo acréscimo numérico. Atos
2:47 claramente diz: “... E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que
se haviam de salvar”. Enquanto devemos evangelizar para que almas sejam salvas e
visitá-las para que sejam edificadas, em nenhum lugar da Bíblia Deus responsabiliza
os homens pelo crescimento numérico da igreja. Ao contrário, Deus nos responsabi-
liza pelo “joio” que permitimos em nosso meio como foi no caso da Igreja de Tiatira:
“Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetisa, ensinar e
enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria”
(Apocalipse 2:20). Em outras palavras, os convertidos de Deus preservarão a doutri-
na da igreja, mas os convertidos dos homens trarão mudanças maléficas sobre ela.

Outrossim, Deus ensina sobre a importância do crescimento espiritual em nosso
meio. A igreja que não cresce espiritualmente acaba buscando crescimento de forma
carnal e material. A Teologia da Libertação surgiu exatamente porque o Evangelho não
estava sendo recebido em sua forma pura e plena com a rapidez que a Igreja queria.
Foi preciso, então, acrescentar um pouco de fermento para atrair as pessoas. Em
terceiro lugar, a melhor forma de crescer é se diminuindo. João Batista disse: “É
necessário que ele cresça e que eu diminua” (João 3:30). E o Apóstolo Paulo disse: “E
ele é a cabeça do corpo, da igreja; é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para
que em tudo tenha a preeminência” (Colossenses 1:18). Igrejas nunca devem permitir
que personalidades ou atividades assumam o lugar de Jesus. Crescer é preciso, mas
crescer dentro dos parâmetros estabelecidos pela Bíblia.

JUBILEU
“Deus os abençoe pelos 25 anos de J.A., este veículo de comunicação que tem

sido utilizado de forma a glorificar o nome do Eterno. Os artigos, estudos e informa-
ções são de grande relevância para o povo batista. Nosso desejo é que Deus
continue abençoando o trabalho e o empenho de todos os envolvidos em nos apre-
sentar um conteúdo tão atual e importante”. (E.S.A. V. Conquista BA)

AGRADECIMENTO
“Quero agradecer pela publicação das notícias do meu ministério no J.A., pois

logo em seguida recebi telefonemas e e-mails de pastores se colocando à disposi-
ção para ajudar-me.” (M.G.A.F. – Pastor Porto Velho – RO).

CONGRESSO DA AMI
“Foi bom receber o J.A. de maio e ver que o congresso da AMI será realizado em

2009. Eu havia planejado participar do mesmo e depois ouvi que poderia não ser realiza-
do. Por isso me alegrei ao ver que acontecerá e lá estarei.” (R.C.P. – São Paulo – SP).

EMAÚS
“Li com tristeza a notícia de que o Seminário Emaús estará inativo neste ano de

2009. Espero que possa voltar em 2010 em algum lugar, pois o seu ministério tem
ajudado a muitos.” (N.B.S. – Cuiabá – MT).

MATÉRIAS
“Quero que os dirigentes do J.A. saibam que fui grandemente alertado por duas

matérias em especial publicadas na edição de maio. Gostei tanto que levei para
discutirmos o assunto em minha classe de EBD. Os dois artigos foram, o editorial
‘Primeira Apostasia’ e ‘Os Modernos Adoradores de Baal’. É que estamos estufando
neste semestre acerca dos perigos doutrinários e práticas para a igreja local.”
(M.J.S.A. – Salvador – BA).

25 ANOS
“Quero parabenizar o J.A. pelos seus 25 anos de publicação. Conheço-o a mais

de dez anos e sempre leio tudo todos os meses. Não parem com este trabalho. Nós
precisamos de boas publicações.” (S.A..S – Manaus – AM).

NOTÍCIAS
“Cada vez que o J.A. chega às minhas mãos, a primeira coisa que faço é ler

todas as notícias. Na edição de maio contei 25 noticias, além de algumas propagan-
das que também são noticias, como o caso do Congresso da AMI, da Conferência
sobre Administração da Igreja Local e da V Conferência ‘Música na Igreja Local’.
Depois leio o restante, nas próprias notícias e sempre oro por aqueles que percebo
que devo orar.” (Y.N.S. – Porto Alegre – RS).

essa lei draconiana, um livro evan-
gélico contra o homos-sexualismo
no Mato Grosso do Sul foi judicial-
mente retirado das lojas.

Com esse projeto aprovado,
programas de TV e rádio que apre-
sentem o homossexualismo de
forma desfavorável ou negativa
serão censurados e proibidos.
Consequências adicionais, cedo
ou tarde, serão: os pais precisa-
rão de autorização estatal antes de
levar filhos a reuniões que criti-
quem o homossexualismo, pois a
crítica ao homossexualismo será
considerada problema grave e im-
próprio para menores. Igrejas e
escolas cristãs acabarão tendo de
assinar documentos estatais se
comprometendo a retirar crianças
e adolescentes de reuniões onde
o homossexualismo não seja tra-
tado da forma que o Estado impõe.
Crianças e adolescentes, que são
cada vez mais expostos a aulas
pró-homossexualismo nas esco-
las públicas, não mais poderão ser
expostos a pregações ou progra-
mas que cr i t iquem o homos-
sexualismo sem permissão direta
do governo e conselhos tutelares,
sob risco de os pais serem pre-
sos ou perderem a guarda dos fi-
lhos.

Mesmo sem o implante
gayzista no PL 6.418/2005, as con-
seqüências são sérias. Enquanto
as crianças serão forçadas nas
escolas públicas a aprender sobre
a bruxaria vinda da África e tratado
como cultura afro-brasileira, os
valores cristãos não poderão ser
ensinados como cultura. Progra-
mas e projetos do candomblé e

umbanda serão promovidos como
“cultura”, enquanto que toda crítica
à bruxaria será considerada como
“racismo” e “discriminação”.

O PL 6.418/2005 é um projeto
tão ameaçador que merece ser de-
nunciado por todos os meios de co-
municação que se ocupam do
bem-estar social. Parlamentares
do PT tentaram colocá-lo para uma
votação sorrateira em agosto de
2007, mas o Julio Severo e o Dr.
Zenóbio Fonseca prepararam um
alerta nacional contra essa mano-
bra. Depois do alerta, o projeto fi-
cou parado. Agora, o monstro res-
surge das sombras.

Há poucas semanas os líderes
políticos assinaram um requeri-
mento para que o  PL 6.418/2005
anti-“homofobia” e anti-“preconcei-
to” seja votado com urgência máxi-
ma no plenário da Câmara dos
Deputados, sem ter sido votado na
Comissão de Direitos Humanos e
Minorias e na Comissão de Cons-
tituição e Justiça.

Aparentemente, acharam que,
como o projeto estava parado há
quase dois anos, todos já haviam es-
quecido. Começaram então a mano-
brar de novo. Resta à população se
mobilizar, antes que seja obrigada a
engolir goela abaixo mais um proje-
to que atenta contra as liberdades
conquistadas a duras penas.

Quando o assunto é implantar
leis contrárias à família e a vida,
alguns setores da esquerda radi-
cal não descansam. Essa é uma
lição importante para todos os que
defendem a vida e a família: Nunca
descansar. Quem cochila poderá
perder a liberdade.

Fim da Liberdade?
A Que Custo a Igreja Deve Crescer?

“Nenhuma batalha jamais foi ganha sem o poder do entusiasmo.”
(John Lord O Brian)

“Quem não compreende um olhar, tampouco
 compreenderá uma longa explicação.”

(Mario Quintana)

“Se quiser por à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder.”
(Abraham H. Maslow)
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O irmão Cleiton S. Souza, membro da Igreja Batista Independente de Franca SP, está oferecendo o
“Curso de Evangelismo Infantil” obedecendo ao ensino de Provérbios 22:6 que diz: “Ensina a criança
no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele”. O curso pode ser

feito gratuitamente, via e-mail, em CD por R$10,00 (dez reais) ou impresso no custo de R$25,00 (vinte e cinco
reais). O conteúdo do curso: 1 apostila de evangelismo infantil, 1 aula em PPS e 1 caderno de exercícios. Para
maiores informações: Grupo HESADE:

E-mail: hesade2002@yahoo.com.br.
Blog: http://intercederservirevangelizar.blogspot.com.

Confiar tem sido um verbo difícil de ser conjuga
do em nossos dias, não confiamos nas pro
messas feitas pelos governantes, desconfia-

mos da data de vencimento dos produtos, muitos lares
vivem o sofrimento da desconfiança entre o casal, e até
nas igrejas os irmãos tem deixado de confiar em seus
líderes e mesmo em seu irmão para compartilhar uma
dor.

As nações procuram sempre ter suas armas, cada dia
que passa elas procuram ser mais fortes, porque não con-
fiam nas outras, muitas regiões do mundo tem suas frontei-
ras como barris de pólvora prontos para explodir, a preocu-
pação maior de uma nação muitas vezes é com seu poder
bélico, tem armas suficientes para destruir em poucos dias
a outra, mas não tem estoque de comida para seu próprio
povo.

Lemos neste trecho da Bíblia em Isaias sobre o cerco a
Jerusalém feito por Senaqueribe, um homem poderoso mas
que não conhecia o Deus de Israel, ele mesmo mandou
mensageiros para insultar o povo de Deus , eles perguntam
para o povo “ Em que esperas?? No decorrer do relato bíbli-
co eles respondem com ironia, no Egito, em seus deuses, e
vão assim tentando intimidar o povo de Deus.

“Em que estamos esperando, onde está colocada a nos-
sa confiança?”

A todo momento a vida nos leva a situações onde esta
pergunta é feita, talvez não com estas palavras, mas as pes-
soas a nossa volta que não conhecem Jesus olham para
nossas vidas, estão atentas as nossas reações, precisam
muitas vezes saber onde buscamos forças, porque louva-
mos em meio a dor.

Precisamos nos preocupar em responder corretamente
esta pergunta, nossas vidas devem estar firmadas e confia-
das em Deus, o único que nunca falha, onde todas as dúvi-
das são desfeitas.

Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós
faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Salmos
20:07

O rei Davi confiava em Deus, nunca confiou em sua pró-
pria sabedoria, ou em sua força física, mesmo sendo um rei
poderoso, que tinha carros e cavalos, sabia que na hora da
batalha a outra nação também podia ter tudo isto, mas havia
uma coisa que só o povo de Deus podia e pode ter a confi-
ança em seu Senhor.

Os tempos são de lutas, nas famílias, nas igrejas, no
nosso dia a dia, o mundo está mergulhado em uma crise,
as nações mais ricas deparam com pessoas morando nas
ruas, homens poderosos perdem suas fortunas, eles estão
caindo porque confiaram em sua própria maneira de viver e
em sua sabedoria.

O povo de Deus está de pé e lutando porque não luta
com suas forças ou sabedoria mais sim a que vem da Pala-
vra e dos joelhos que se dobram em oração.

Muitas são as aflições, muitos crentes têm perdido seus
empregos, desilusões, doenças graves, abandono, como
as pessoas comuns também choramos, mas podemos fa-
zer a diferença, podemos ensinar com nossas vidas, pois
confiamos em Deus.

Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
Filipenses 04:13

Se é Cristo que te fortalece, tudo será possível, sua ora-
ção será respondida, o coração triste será fortalecido, a dor
se transformará em alegria, pois a alegria é a força daquele
que sabe e conhece de perto o Deus de sua salvação.

O lançamento do li
vro The Lennon
Prophecy, de

Joseph Niezgoda está cau-
sando polêmica em diversas
partes do mundo, principal-
mente entre os fãs dos
Beatles. O autor revela como
John Lennon era obcecado
pelo ocultismo, pelos pode-
res mágicos e pela
numerologia. O livro também
defende a idéia de que os
“sinais sobre morte” há mui-
to ligados a Paul McCartney
eram realmente mensagens
subliminares dando pistas
sobre o dest ino fatal  de
Lennon.

De acordo com o livro, a
subida meteórica dos
Beatles e a sua permanên-
cia até mesmo quase quatro
décadas depois que a ban-
da se dividiu, é explicada por
um pacto que John Lennon
ter ia fei to com o Diabo.
Niezgoda além de músico
foi fã do grupo a vida inteira.
Pelo conhecimento que tem,
ele explica que o pacto foi
feito pouco tempo antes de
a banda experimentar seus
grandes sucessos e termi-
nou vinte anos mais tarde
com o assassinato de

A Coréia do Norte
p e r m a n e c e u
irredutível diante

da condenação da comuni-
dade internacional ao lançar
mais cinco mísseis de curto
alcance no final do mês de
maio e poderá haver mais
lançamentos.

O porta-voz da missão
Portas Abertas nos Estados
Unidos, Jerry Dykstra, disse
que essa agressão enfatiza
a importância mi l i tar da
Coréia do Norte. “Atualmen-
te há 1,2 milhão de pessoas
no exército da Coréia do Nor-
te, e um reforço de mais 5
milhões, em uma população
de 26 milhões.” Ele disse que
o país está se preparando
para a guerra.

Apesar de o foco da
Coréia do Norte estar fora do
país, os cristãos não podem
descansar. “Os cristãos es-
tão correndo mais risco, se é
que isso é possível. Há espi-
ões em todos os lugares. Se
eles virem um cristão com
uma Bíblia, o prenderão.”

A propagação do cristia-
nismo é um dos maiores te-
mores do líder norte-coreano
Kim Jong-Il. “Ele sente que a
queda da Europa Oriental, do
comunismo, foi causada pe-
los cristãos, e isso também
pode acontecer na Coréia do
Norte. É por isso que houve
um aumento na vigilância às
igrejas domésticas e aos cris-
tãos.”

Enquanto isso, os líderes
das igrejas norte-coreanas

Evangelismo Infantil

Lennon em New York. O as-
sassino do Lennon, Mark
David Chapman, foi preso e
condenado a cumprir pena
na Prisão Estadual de Attica,
onde demônios foram expul-
sos dele.

Niezgoda surpreende
muitos leitores devido a um
capítulo em seu livro onde
ele documenta diversos
pactos satânicos ocorridos
durante a história para refor-
çar o fato do pacto de
Lennon. Claro que alguns
não irão acreditar no pacto
do músico por não crerem na
existência de Satanás, mas
isso não muda o fato.

Outro capítulo surpreen-
dente do livro é o que trata

das tragédias na vida de
Lennon. Seus pais, Julia e
Freddie, brigavam na justiça
pela custódia de John quan-
do aos cinco anos de idade
foi forçado a decidir com
quem queria ficar. Ao decidir
ficar com o pai a mãe lhe
perguntou se tinha certeza
da decisão e ele correu para
a mãe deixando o pai. Fatos
como este, entre muitos ou-
tros, o fizeram crescer inde-
ciso em tudo que fazia e seu
abrigo quando fugia de casa
era uma tia chamada Mimi.

No período escolar, John
tinha problemas com os pro-
fessores, com os colegas,
fumava, proferia palavrões,
roubava das crianças meno-
res e fazia tudo para conse-
guir dinheiro para comprar
cigarros. Foi expulso de um
coral de igreja por substituir
as letras dos hinos por pala-
vras obscenas. Durante toda
sua carreira, blasfemou de
Deus e de Jesus Cristo che-
gando mesmo a dizer que os
Beatles eram mais conheci-
dos do que Jesus.

Niezgoda cita o delírio
sem precedentes e sem
igual que cercava os Beatles
como um dos sinais mais

intrigantes sugerindo algo
sobrenatural na carreira de-
les. Os rapazes de Liverpool,
John, Paul, George e Ringo
eram escritores e músicos de
muito talento, mas o que os
levou ao topo não foi mera-
mente este fato. Os fatos so-
brenaturais ocorridos na car-
reira do grupo e narrados no
livro vão mostrar que o autor,
mesmo sendo contestado
por alguns mais céticos, não
podem ser ignorados.

O título do livro é justifi-
cado pelo autor pelo fato que
ficou conhecido na época em
que o foco estava sobre as
especulações de que Paul
McCartney teria morrido em
um acidente de carro e subs-
tituído por um sósia. Tudo
pareceu bobagem, mas
nem mesmo o sucesso al-
cançado pela sua careira
solo mais tarde convenceu
alguns fãs. Niezgoda expli-
ca que ele chama de profe-
cia o fato que as histórias
eram na verdade previsões
futuras de tragédias não so-
bre Paul, mas sobre Lennon.
Um fato ninguém contesta
mais: os Beatles tinham as-
sistência sobrenatural e não
vinha do lado divino.

The Beatles e o Satanismo

iniciaram uma campanha de
oração. “Eles estão orando
para que possam
evangelizar dentro do país.
Eles realmente sentem que
algo irá acontecer na Coréia
do Norte. Pode ser a queda
do regime, e eles têm que
estar prontos”, diz Dykstra.

A sociedade norte-
coreana está extremamente
instável. Os cristãos vêem
isso como uma oportunida-
de de desenvolver e reforçar
as igrejas. Eles pedem para
que a igreja no ocidente os
apóie em oração, por causa
de sua situação difícil. Eles
também estão orando muito
uns pelos outros, pois sen-
tem que a abertura do país
está próxima. Nossos i r-
mãos estão se preparando
para as mudanças do futu-
ro.

“Que testemunho incrí-
vel ver que os cristãos co-
meçaram uma campanha
de oração para consegui-

rem evangelizar o país in-
teiro. Precisamos nos lem-
brar deles em nossas ora-
ções, enquanto eles arris-
cam sua vida por causa de
sua fé.”

Um pastor norte-coreano
escreve: “Agradecemos a
Deus por tantas pessoas
orando pelo nosso país. Suas
orações fortalecem os cris-

Cristãos Iniciam Campanha de
Oração pela Coréia do Norte

tãos em nosso país”.
Enquanto a missão Por-

tas Abertas nos transmite
essa notícia mostrando a di-
ficuldade de ser cristão na
Coréia do Norte, nós per-
guntamos a nós mesmos
aqui no Brasi l :  O que
estamos fazendo enquanto
temos liberdade para pregar
o Evangelho?

Confiança
“Que confiança é esta, em que esperas?”

Isaias 36:04

Kim e alguns oficiais
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Nos dias 17 a 19 de abril de 2.009 a Igreja Batista Regular da Fé em Uberaba MG, liderada pelo
Pr. Edson Paiva comemorou o 12° aniversário de fundação. O evento foi marcado pela realiza
ção de uma série de conferências sob o tema “Crescendo em números”, baseada em Atos 9:31. O

preletor foi o Pr Rodineli Andrade (na foto com a esposa Elizabeth e a filha Adassa), que trabalha em São
Roque de Minas – MG. Para contatos com a Igreja Batista Regular da Fé, Avenida Reynaldo Boareto, 50 –
Conjunto Uberada 1 – CEP 38.073-176 Uberaba MG. Com o pastor, o e-mail: edsonrpr@yahoo.com.br.

walacejuliare@yahoo.com.br

Que sentimentos envolvem nossa busca por
Jesus? Por que o seguimos? Quando medi-
tamos nos eventos que e que envolveram Sua

crucificação, verificamos que eles revelam vários senti-
mentos que seduziram os seguidores de Cristo. Quero
chamar sua atenção para o registro de que “A REALIDA-
DE DA CRUZ PROVOCA SENTIMENTOS DE TREVAS OU
LUZ”.

   A Bíblia nos traz o relato de alguns personagens
que expuseram seus sentimentos quando confrontados
com a realidade da cruz de Cristo. Por exemplo:

  Judas Iscariotes traiu por causa da ganância (Mt
26.46-50). Pedro golpeou com uma espada o soldado
devido seu desejo de vingar-se com as próprias mãos
(vv.51-54). Os discípulos fugiram diante da prisão com
muito medo (v.56).

  Em resumo, podemos dizer que a confusão, tomou
conta dos sentimentos dos seguidores de Jesus naque-
le momento, então pegaram em espadas; mas quando
descobriram que Jesus falava a verdade sobre a cruz,
seus anseios os levou a fugir. Mas a realidade da cruz
continuou provocando sentimentos de trevas ou luz:

   Pedro, que havia seguido de longe a Jesus, quan-
do reconhecido o negou por causa do temor de homens
(v.69-75). Judas Iscariotes, com remorso suicidou-se
(27.3-5). No entanto, nem tudo estava perdido. O apósto-
lo João e muitas mulheres acompanharam Jesus até o
monte da crucificação, demonstrando fidelidade inde-
pendente da situação (27.55-56; Jo 19.25-27).

    O que fez a diferença entre os sentimentos negati-
vos e o positivo? A resposta a isto pode ser entendida a
partir das palavras de Jesus:

a) Mt 10.37-39 – Se um seguidor de Jesus não o
ama sobre todas as coisas ele não perseverará no mo-
mento da cruz

b) Mt 16.21-24 – Se um seguidor de Jesus o procura
apenas para alcançar seus próprios desejos, não su-
portará as pressões.

   Alguém disse: “Todo mundo admira o que aconte-
ceu com Jesus na cruz, mas poucos estão  dispostos a
seguir o que Ele falou”

   Querido leitor, precisamos avaliar se não temos pro-
curado Jesus como um guru de auto-ajuda, porque quan-
do isso acontece o resultado é traição; medo; vingança;
negação e suicídio nos momentos de pressão. Pode-
mos perceber que estes sentimentos e atitudes negati-
vas têm a mesma fonte, i.e., EGOÍSMO. Querer seguir a
Jesus, pensando somente em si mesmo não é a melhor
saída. Jesus é mais que um papai Noel, que só é lem-
brado por causa dos presentes! Jesus é Deus! E deve
ser seguido e adorado como tal! Quantas vezes para-
mos para fazer orações de adoração, sem pedir nada?
Quantas vezes participamos de um culto de oração, ou
qualquer outro apenas para celebrar a Jesus como
Deus? Por que será que há muitas pessoas que só apa-
recem na igreja, ou numa reunião de oração quando as
coisas estão ruins? A resposta é que só estão servindo
a si mesmas!!!

   Além disso, precisamos procurar Jesus como Deus!
Então, o resultado será fidelidade, perseverança, ale-
gria prazer em Deus! Se você quer honrar a Jesus, como
um Deus encarnado, então mude seus sentimentos,
suas atitudes, seus pensamentos em relação a Ele.
Busque-o por aquilo que Ele é! E não somente pelo que
Ele pode te dar! Renda-se à Sua Palavra, mesmo quan-
do ela exigir de você aquilo que você não quer!

   Jesus ao morrer na cruz, nos libertou de toda es-
cravidão pessoal moral, física e espiritual. Mas, cabe a
nós nos apropriarmos dessa liberdade, através da fé!
Não deixe os sentimentos errados afastarem você do
poder da cruz. Ele disse: “E quem não toma a sua cruz e
vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua
vida perdê-la-á; quem, todavia, perde a vida por minha
causa achá-la-á” (Mt 10.38-39).

   Creia que: “A REALIDADE DA CRUZ PROVOCA SEN-
TIMENTOS DE TREVAS OU LUZ”, quais têm sido os seus?

MYRIAN ARNDT

I.B.R. da Fé
Comemora Doze Anos

Sentimentos
Provocados
Pela Cruz

ANIVERSÁRIO
A Igreja Batista Missionária Peniel em Campinas SP, sob

a liderança do Pr. Antonio Ferreira Santos está comemoran-
do mais um aniversário de fundação. A data está sendo
marcada pela realização de uma série de conferências nos
dias 20 e 21 de junho sob o tema “Alegrai com os que se
alegram”. O preletor convidado é o Pr. Marcelo da Silva da
Igreja Batista Bíblica em Jardim Garcia, Campinas SP. No
sábado haverá apresentação do quarteto Jovens da IBB Jd.
Garcia. A igreja localiza-se na Avenida Mario Trevenzolli, 868
– Jardim São Pedro de Viracopos.

PROJETO BOQUIM
O missionár io Pr Guaraci  Andrade com a esposa

Sandra e as filhas Julia e Juliana continuam se preparan-
do para irem ao campo missionário em Boquim SE para o
trabalho de implantação de uma igreja. No mês de feve-
reiro último, o Pr Guaraci fez uma nova visita à cidade de
Boquim para visitar algumas pessoas que se converte-
ram durante a visita anterior. Eles estão na expectativa da
chegada do missionário para iniciar o trabalho. Orem por este
projeto e convidem o Pr Guaraci para apresentá-lo em sua
igreja. Contatos pelo e-mail: guaraciandrade@yahoo.com.br

A missionária Myrian Arndt que serve
ao Senhor através da Missão Asas de
Socorro no Estado do Pará, participou
de dois projetos em abril e Junho. No
mês de abril aconteceu a Clínica em
Anuerá, com mais de 600 atendimentos
na área de saúde, palestras educativas,
evangelismo e muitas outras atividades.
Por ser no período das chuvas que cas-
tigam a região Norte do país, o trabalho
foi dificultado pela cheia, mas o Senhor
guardou a todos da equipe e o trabalho
foi realizado. Neste mês de junho o tra-
balho está sendo realizado na comuni-
dade de Mocoôes na Ilha de Marajó.

Orem pela Myrian e pelas equipes de missionários e de
voluntários que servem ao Senhor através da missão Asas
de Socorro em todo o Brasil. No caso específico da Myrian,
entre em contato com ela, pois o seu apoio financeiro e
orações serão de grande valia: Myrian Arndt – Missão Asas
de Socorro – Caixa Postal 8503 – CEP 66.115 – 970 – Belém
PA. Tel (91) 3257-5859 – Cel. (91) 8828-7053 - E-mail:
myrian.arndt@asasdesocorro.org.br.

APOIANDO
IGREJAS

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

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

Caixa Postal 309   - CEP
14.001-970 -  Rib. Preto SP
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96 ANOS
A Igreja Batista Bíblica de Guarulhos, que é a primeira

igreja evangélica da cidade, iniciada em 1.913, comemorou
seu 96° aniversário realizando um culto de ações de graças
no dia 23 de maio de 2009. A igreja, localizada na Rua Sílvio
Maia, 153 em Vila Progresso, Guarulhos SP, é liderada pelo
Pr Nelson Alexandre de Carvalho.

CAXIAS DO SUL – RS

MOÇAMBIQUE
O Pr. Odenilson de Sousa Figueiredo, missionário em

Moçambique, África está reunindo em um salão com ape-
nas 45 metros quadrados e precisa de mais espaço. O ca-
sal  Joel  e Joana Troester ( foto),  missionários
estadunidenses chegaram a Moçambique e logo querem
iniciar mais uma igreja. Para contatos com o missionário
Odenilson e sua esposa Maria Luiza o e-mail:

pr.adenilson@hotmail.com, Avenida do trabalho, 183,
R/C, Alto Maé, Maputo, Moçambique,

 telefone (00xx) 25821401597.

PEQUENOS GRUPOS
A Igreja Batista Bíblica do Centro em Campinas SP, sob a

liderança dos pastores Natal Losnach e Álvaro A. Pavan está
hospedando os Módulos de Treinamento tendo como
preletor o Pr Robert Lay de Curitiba PR. Depois de um perí-
odo de 3 anos de estudo sobre a metodologia dos peque-
nos grupos, a liderança da IBCC  chegou à conclusão que
os pequenos grupos é a metodologia adequada para o tra-
balho da igreja local no Século XXI, pois transforma-a de um
perfil de membros “consumidores” (de programas e even-
tos) para uma igreja de “reprodutores” (verdadeiros discí-
pulos) que envolve todos os membros. Para maiores infor-
mações:
Igreja Batista do Centro – Rua Henrique de Barcelos, 213

– Centro, Campinas SP; www.ibbcc.org.br; e-mail:
módulos@ibbcc.org.br, telefone (19) 3231-3566.

IGREJA ABENÇOADA
A PIBB em Jardim São Pedro, Itapecerica da Serra

SP, liderada pelo Pr José Reginaldo Santana tem tido
um ano abençoado e abençoador em 2009. Realizou a
Primeira Conferência Jovem, a EBF, a Festa de Aniver-
sário da União Feminina (9 anos) com a presença de
oito uniões femininas de outras igrejas, o acampamen-
to do período de carnaval, uma vigíl ia de oração e a
Conferencia Missionária anual para renovação da Pro-
messa de Fé.

CASAIS

Era final de 87, eu freqüentava a Igreja Evangélica
Irmãos Menonitas em Diadema. A minha respon
sabilidade era liderar os jovens. Todos os sába-

dos, tínhamos uma reunião às 19:00h. Sempre havia uma
palestra com temas voltados para interesses da mocidade.
Numa das reuniões, entrou uma garota de 18 anos, cabelos
pretos, morena. Essa foi a primeira vez que a vi. A reunião já
havia começado, estávamos cantando e ela entrou no salão.
Um querido comentou do meu lado... “Aquela é a irmã da Célia.”
Gaguejei na hora e perdi a letra da música... O primeiro pensa-
mento que me ocorreu foi: “Essa garota combina comigo!”

A Sandra continuou participando das atividades até que
chegou o acampamento (feriado do carnaval de 88), ela com-
preendeu o evangelho e recebeu a Jesus como seu Senhor.
Desde então, os rapazes a cortejavam, levavam-na em casa,
davam lhe flores. Eu queria entrar na “competição”, mas en-
tendi que deveria simplesmente esperar na vontade de Deus,
afinal, o tempo iria ajudá-la quanto à maturidade espiritual.
E de fato, a única preocupação dela naquele momento era
ocupar-se com a sua nova vida em Cristo.

Em julho de 88, fui convidado a ingressar no Estágio Timó-
teo da Igreja Batista no Horto do Ypê, zona sul de São Paulo.
Identifiquei-me tanto com aquela comunidade que continuei lá
após o treinamento. A partir de 91, trabalhei como pastor, com-
pondo uma equipe com dois missionários americanos na Igre-
ja Batista Regular da Fé.  Nesse período, resolvi visitar a família
da Sandra. O que eu não sabia é que ela também tinha interes-
se na minha pessoa, apesar de não nos vermos.

Após quatro meses de passeios, conversas, sem ne-
nhum contato físico, lembro-me como hoje do que aconte-
ceu. Peguei emprestado um fusca amarelo do meu irmão
mais novo, busquei-a no trabalho para levá-la ao metrô
Jabaquara. Ela iria para o Seminário Batista, onde estudava.
O tanque do carro estava na reserva, pois eu não tinha di-
nheiro (vida de seminarista) para colocar mais combustível.
Dirigi pela rodovia dos Imigrantes, ela estava animada e fa-
lando bastante ao meu lado. Naquela ocasião, eu tinha “três
olhos”: Um para a Sandra, um para a estrada e outro no
marcador de combustível. Meu pensamento era: “Posso até
ficar na rua na volta, mas preciso deixá-la no metrô.”

Ufa! Finalmente, deu tudo certo! Antes de sairmos do car-
ro, peguei uma rosa que deixara escondida e disse-lhe: “Não
tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou: O meu
amor.”  E não é que ela aceitou? Ahhhhh!  Voltei nas nuvens!
Ainda bem que ao retornar para a oficina dos meus irmãos,
o carro não morreu. Pouco tempo depois, pedi permissão
aos pais da Sandra e aos meus. Estamos casados há mais
de dezesseis anos. Temos três filhos: Lucas (12), Laís (9),
Henrique (7). Desde 93, estamos na Igreja Batista no Horto
do Ypê. Dou graças a Deus pela maneira como Ele me con-
duziu e como valeu a pena depender dEle.

“Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu
coração”. - Sl. 37.4

Em minha experiência perpassam conselhos de pasto-
res e amigos que marcaram minha vida:

Namore com propósito.
Não namore um não-cristão.
Não namore um novo-convertido.
Concentre-se nos estudos e na definição da sua profissão.
Não dispute pela força um “bom partido”, mas pela oração.
4. Antes de propor o namoro, procurem conhecer um ao

outro, conversem sobre assuntos essenciais, orem, pode
durar meses esse processo.

Sejam transparentes. Não finja, seja autêntico. Muitas
pessoas são enganadas, o príncipe vira sapo depois do
casamento ou a princesa vira bruxa.

Peçam permissão aos pais antes de começarem o namoro.
Quando oficializar o namoro, respeitem-se e protejam-

se fisicamente, evitando carinhos exagerados.
Façam devocionais – juntos - com freqüência.
Não se isolem dos outros jovens, participem das ativida-

des e sejam úteis à igreja.  Não fiquem “grudados”, o mundo
não gira em torno de vocês dois.

Façam um investimento em parceria: Poupança, imóvel, etc.
Prestem contas a um casal de confiança.
Um casamento duradouro começa com um alicerce mui-

to bem feito, do mesmo modo como se constrói uma casa.
Permita que o Senhor Jesus seja o centro do seu namoro!

Namorado, casado ou sozinho:  VIVA PARA A GLÓRIA DE
DEUS!  Que Ele seja o seu maior amor!!

O missionário Lourinaldo Araújo trabalhando em Beale, no Timor Leste, acaba de “inaugu-
rar”, mesmo sem paredes, o novo salão de cultos (foto), pois o calor por lá está intenso.
Orem para que seja possível concluir a construção. Há muita pressão da religião católica

no país contra os trabalhos evangélicos, pois eles recebem dez milhões do governo para obras
sociais que nem fazem. Pr Lourinaldo já foi ameaçado e alguns roubos e vandalismos têm sido
praticados contra ele e a igreja. O principal motivo de oração para o momento é para a construção de
sua casa em Manatuto.

Assim Conheci
Meu Grande Amor...

Novo Templo em Beale

O missionário João Luís
Sabrinho Sousa e sua espo-
sa Priscila, trabalhando na
implantação da Igreja Tem-
plo Batista Esperança em
Caxias do Sul RS continuam
levantando sustento. O tra-
balho tem sido abençoado e
já conta com frequencia mé-
dia de 22 pessoas nos cul-
tos regulares. Há uma equi-
pe trabalhando com a músi-

ca e teatro e outra com discipulado. Há necessidade de
espaço para trabalhar com crianças. Para conhecer mais
este projeto,  entre em contato pelo e-mai l :
sobrinho.sousa@hotmail.com, telefones (54) 999-4069 e
9614-3866.

PASTORES E OBREIROS
A reunião de pastores e obreiros realizada pela Junta

Batista Bíblica do Estado de São Paulo, que acontece
bimestralmente tem sido um tempo de bênçãos para to-
dos. Na última reunião o destaque ficou para a pregação
do Pr. Eli Beck Braga da Igreja Batista Bíblica em Cidade
Náutica, São Vicente SP. Além de pregar, ele fez a apre-
sentação do Pr Edivânio de Oliveira que acabara de as-
sumir o pastorado da Igreja Batista Bíblica de Itanhaém
– SP. Próximas reuniões de Pastores e Obreiros: 04/07 na
Vila Brasílio Machado em São Paulo SP, 12/09 na IBB em
Aparecida de São Manuel SP; 07/11 no TBI em São Paulo SP
e nos dias 18 a 22 de janeiro de 2010 o Retiro de Pastores
e Obreiros em local ainda a ser definido.

III ENCOBRE
No dia 7 de setembro, feriado nacional, a IBR de Novo

Juazei ro em Juazei ro do Norte CE (www.igrejade
novojuazeiro.com.br), estará realizando o III ENCOBRE –
Encontro de Corais Batistas Regulares. O evento terá iní-
cio às 8 horas e uma taxa de inscrição no valor de R$10,00
(dez reais). Os hinos apresentados serão: Cristo Valerá
(CC 322), Castelo Forte (CC 323), Refúgio (CC 326) e Es-
tou Seguro (CC 314). Para maiores informações, telefone
(88) 3572-0859. Aproveite e faça seu pedido do CD com
todas as vozes gravadas ao pastor Renato Brito através do

telefone (88) 9927-6199 ou pelo e-mail:
violabrito@hotmail.com.

No dia primeiro de maio último foi realizado o Segundo
Encontro de Casais da Igreja Batista Bíblica Salém no Hotel
Ágape, em Camaçari BA. Participaram 15 casais e os evento
teve na programação: café da manhã, almoço, brincadeiras e
palestras edificantes proferidas pelo casal, Ricardo e Ana
Paula (foto). O plano é realizar regularmente encontros como
este.

“CONTEÚDO”
“Conteúdo” é o nome do programa de rádio na web que

vai ao ar de segunda a sábado das 21 às 23 horas no seguin-
te endereço: www.maspa.com.br/webradio@maspa.htm e
para fazer contato com o programa, envie e-mail para conteú-
do maspa.com.br com o Pr Marcos Glayson Alencar Ferreira,
apresentador do programa.
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A foto mostra a Equipe móvel de divulgação SIBIMA – S.O.M. – Sibima Orando por Missões.
Através desta equipe, Deus tem abençoado o trabalho da escola e da constru-
ção da nova sede. O grupo estava orando por 75 alunos para este semestre. Tinham apenas

55 e, generosamente o Senhor concedeu 102 alunos! Neste ano, ao comemorar 60 anos de trabalho,
o SIBIMA está realizando conferencias nos dias 11 a 13 deste mês de junho. A coordenação do trabalho
está a cargo do Pr. Adil Bispo dos Reis.

Equipe S.O.M.
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Pr. Flávio Ezaledo - e:mail: flavio.ezaledo@uol.com.br

Estava me perguntando a respeito do que é fé? Para respondermos a
esta questão temos que ir para o Livro aos Hebreus no capítulo 11
onde o autor define muito bem o que é fé: Várias vezes me achei

perguntando a mim mesmo se eu tinha um bom entendimento do que é fé, ou
mesmo se eu seria uma pessoa comparada com os antigos que por causa da fé
alcançaram um bom testemunho (Hb 11:2).

Eu pude perceber que para ter fé não é necessário crer, pois, o verso três
de Hebreus 11 diz: “pela fé entendemos que os mundos pela palavra de
Deus foram criados; de maneira que aquilo que se vê não foi feito do
que é aparente.”

Você percebe como o autor nos informa como entendemos a fé? Basta eu
ser um criacionista que eu demonstro que tenho fé, basta eu viver certo desta
verdade que eu vivo certo de uma fé bíblica.

Daí eu penso e pergunto: Que bom crente não faz isto? Pergunte a sua
esposa, seus filhos e mesmo aos crentes; eles terão o mesmo entendimento e
com certeza você irá concordar com eles que são pessoas de fé. Mas, será
que o Espírito Santo queria que nós crentes vivêssemos apenas com esta idéia
intelectual de fé e não nos apercebêssemos da sua força supridora de bên-
çãos práticas?  Com certeza que não, pois, a partir do verso três em diante ele
mostra a fé de uma maneira prática por enumerar os justos que obtiveram um
bom testemunho pela fé.

O conceito de fé está ligado com o agradar a Deus, pois, Hebreus 11:6 diz:
“Ora sem fé é impossível agradar a Deus...” Logo, podemos concluir que
para agradarmos a Deus precisamos ser uma pessoa de fé. Simples não é?
Mas, o que é ser uma pessoa de fé? Você percebe como isto é muito intelectu-
al? É fácil definir fé, porém, muito mais está envolvido quando se fala de alguém
que a praticou.

Precisamos ter uma compreensão mais prática e não apenas intelectual do
que é fé. Vejamos como podemos dar um aspecto mais prático à fé por defini-
la da seguinte maneira: Fé é uma ação motivada por um profundo desejo
de agradar a Deus.

Da definição acima podemos destacar dois aspectos; primeiro: É uma ação.
Isto significa que não é sermos passivos por termos apenas um conceito inte-
lectual do que é fé. Fé não é uma acepção intelectual, é uma ação. Embora o
verso primeiro de Hebreus pareça dar uma idéia passiva do que é fé quando diz
que a fé é o firme fundamento das coisas que se ESPERAM e a prova de
coisas que se não vêem, o fato é que este ESPERAR implica numa atitude
ativa de esperar e não passiva, não é ficar esperando que o que esperamos vai
chegar sem nenhuma ação de nossa parte.

O segundo aspecto mostra que O que impulsiona alguém agir com fé
é o profundo desejo de agradar a Deus, quando meu desejo é agradá-Lo
por querer obedecer ao que Ele me pede por meio da Sua Palavra, eu ajo e este
agir motivado para agradá-Lo, é a fé prática.

A fé não tem em vista buscar recompensas, ela tem em vista puramente
agradar a Deus, mas há uma grande recompensa em ser o tipo de pessoa que
O agrada, pois, o querer agradar a Deus leva o fiel a aproximar-se d’Ele, pois,
é necessário que aquele que d’Ele se aproxima creia que Ele existe e se torna
galardoador daqueles que o buscam.

Os gatilhos que disparam a fé podem ser: Uma ordem direta de Deus, O
Espírito Santo persuadindo a consciência, crer nas evidências que vêm
da Palavra de Deus, a Graça de Deus e os muitos meios da graça de Deus.

Abel não teve uma ordem direta de Deus, sua consciência motivada pelo
Espírito Santo motivou a um profundo desejo de agradar a Deus fazendo-o
oferecer um sacrifício do qual Deus se agradou.

Quando Deus disse para Noé faça uma arca, ele baseado na ordem direta
agiu motivado pelo desejo de agradar somente a Deus.

Quando Deus disse a Abraão para sair da sua terra, da sua parentela e ir
para um lugar o qual não conhecia e onde ficaria peregrinando sem ter rumo
certo, ele baseado na ordem divina agiu motivado pelo desejo único de agra-
dar a Deus. Ele bem que poderia racionalizar dizendo eu tenho tudo aqui, minha
família, meus bens por que haveria eu de deixar todo meu conforto para ir para
um lugar que eu não conheço? Ele foi e por quê? Só para agradar a Deus.

Ele, quando desesperançado a respeito da sua posteridade e achando que
Eliezer, o mordomo, seria o legítimo herdeiro dos seus bens, depara-se com
Deus se manifestando a ele, revelando-lhe que ele teria um herdeiro e como
forma de evidenciar isto, levou-o para fora pedindo para que olhasse para os
céus e contasse as estrelas, afirmando que sua descendência seria incontável
como as estrelas. A Bíblia nos diz que Ele creu no Senhor. As evidências
demonstradas por Deus foram o gatilho motivador para ele agir de uma ma-
neira que O agradasse. A Bíblia nos diz que isto lhe foi “creditado como justiça”,
ou seja, a ação motivadora foi o seu Crer, pois, isto agradava a Deus.

Enoque vivendo em dias em que a decadência moral era muito grande pode-
ria arranjar muitas razões para viver como um crente comum, todavia, ele embo-
ra não tivesse nenhum mandamento direto, mas, levado pelo mandamento inter-
no de amar a Deus viveu uma vida motivada por um forte desejo de agradar a
Deus e isto resultou numa recompensa de ser trasladado. Não que ele estives-
se agindo para tê-la, mas o forte desejo de agradar somente a Deus o
recompensou.

Efésios 2: 8 – 9 diz: “Porque pela graça sois salvos e isto não vem de vós é
dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A graça é o
estímulo para levar uma pessoa a ter fé na obra redentora de Jesus.

O resumo disto é que a fé prática tem como objetivo tirar o foco de nós
mesmos e focalizarmos em Deus por querer agradá-Lo, como o Senhor Jesus
fez bem como todos aqueles que obtiveram um bom testemunho pela fé.

A grande verdade é que o
escândalo já é parte do
nosso dia a dia. Pipo-

cam todos os dias.  Na Política é
um horror. Causa revolta a sensa-
ção de que somos, aos olhos des-
ta politicalha, uns Zé Manés da ple-
be incauta. Somos vistos pela
politicaria como idiotas úteis a servi-
ço de idiólatras públicos. Sei que há
exceções. Pouquíssimas, mas há.

Dando um remate nesta parte
política (Ufa! Tava entalado!), cito o
ót imo trecho da crônica de
Fernando M. Lopes. Confira a farra
da turma:

Tudo bem que o escândalo no
Brasi l  está desmoral izado; as
canalhices se sucedem com tama-
nha velocidade que não escanda-
lizam mais ninguém. É uma espé-
cie de anestesia moral que nos
ataca. Ainda mais por isso, chocou
profundamente a descoberta do
velho/novo golpezinho de nossos
digníssimos (...) com as passa-
gens aéreas pagas com dinheiro
público. Teve de tudo; do choro de
Gérson Camata aos gritos e pala-
vrões de Ciro Gomes. Todos indig-
nados por não poderem util izar
nosso dinheiro como queiram –
onde já se viu! Em matéria de arro-
gância essa gente desbancaria fa-
cilmente a corte de Luiz XIV, com a
vantagem de não existir guilhotina
aqui. E, se houvesse, conseguiri-
am uma feita de marzipã para os
nobres congresseiros. Ou de
brioches. Eleitos, acham-se parte
vital e perene da nobreza. E a ple-
be suja, pagadora de impostos,
insiste nessa ousadia de querer
saber onde a aristocracia gasta a
grana pública. Coisa de gentinha
hipócrita, claro (autor citado).

Isso me faz sentir parte da ple-

Nos dias 30 e 31 de maio próximo passado, a Igreja Batista Memorial que está sendo implantada na
cidade de Cornélio Procópio, Norte do Paraná, completou dois anos desde o início do trabalho. Iniciado
pelas famílias de Benjamin Paulo Leaf e Evandro, o trabalho foi logo depois assumido pelo missioná-

rio Donald Lynn Leaf que já havia trabalhado no Brasil e retornara para mais uma etapa de trabalho missionário.
Benjamin e família foram para os EUA, ingressaram em uma missão e estão planejando voltar para o Brasil até
o final de 2010 para trabalhar na implantação de novas igrejas. Para comemorar o segundo aniversário da nova
igreja que está nascendo, foi realizada uma série de conferências que teve como preletor o Pr. Carlos A. Moraes,
de Batatais SP. Na foto os missionários, Donald e Linda Leaf.

Igreja Batista Memorial: Dois Anos

Fora e Dentro
be idiota sustentando a aristocra-
cia idiólatra. Sem essa que é pre-
ciso ver em quem vai votar. Na épo-
ca de eleição aparecem verdadei-
ros salvadores da pátria, beijando
crianças, abraçando idosos e co-
mendo sanduíche de mortadela
com o povo. Uns até são simpáti-
cos e parecem que falam sério.
Depois, eleitos, vem a constatação
de que sucumbiram aos manjares.
Reafirmo que há uma minoria com
visão estadista. Não sei até quan-
do, mas há.  É ínfima.

Voltando aos escândalos, o que
muito preocupa são os de dentro.
 Do meio evangélico. É de arrepiar.
Mas é exortativo. Mostra que preci-
samos SAIR daqui.

O Globo publicou o seguinte,
pasmem: Seita faz do sexo instru-
mento de purificação... Jovens são
fisgados pela beleza ou pelo di-
nheiro para um bacanal onde invo-
cam Jesus em pleno ato de liberti-
nagem. Seus líderes se intitulam
pastores (será dos emergentes?).

 E o que falar de igrejas aban-
donando a Palavra de Deus e par-
tindo às curas e prosperidade. Dois
seminaristas do movimento asse-
guraram: “Se não falarmos em cura
e prosperidade, e pregarmos so-
mente Bíblia, o povão cai fora”.

Ora, sem pregação bíblica não
há cobrança. E isso é muito atra-
ente aos jovens. Ninguém quer ser
cobrado. Em área alguma. É parte
da pós-modernidade.

Leio sobre um “pastor” que se
ufana de ter 172 tatuagens no cor-
po. Tem até a 666. Diz ele que as
“tatu” o aproxima dos jovens. Teve
uma visão. Jesus disse que iria
usá-lo para o bem (é a velha/atual
história de visão). Não há uma ci-
tação bíblica na dita entrevista. Ele

finda a mesma dizendo: Eu não
acredito que carrego uma maldi-
ção, apesar das minhas tatuagens
do número 666, e de uma estrela
de cinco pontas invertida, que lem-
bra a imagem de um bode e o cor-
po do diabo. Não me arrependo
(grifo nosso). O passado acabou e
hoje uso as tatuagens para o bem
( Sou Mais Eu – Ed. Abril - 23/4/09).

Quando há uma conversão sin-
cera, as tatuagens passam a ser
motivo de tristeza pela desobedi-
ência: Escrita de tatuagem não
poreis em vós (Lv. 19:28 – A Lei de
Moisés – tradução do Rabino  Meir
Matzliah Melamed- 1962). Como
novas criaturas jubilam: O sangue
de Jesus Cristo nos purifica de
todo o pecado... Elas estão remo-
vidas.

Concluo com a irreverência. Na
moda. No comportamento. Em
tudo. A incapacidade de discernir o
puro do vil. É o caso de igrejas co-
locando o bloco na avenida e se
vangloriando de ser destaque nos
desfiles de Momo. Os “convertidos”,
acontecendo, no ano seguinte es-
tão apenas de fantasia mudada
desfilando no bloco dos santos.

Os escândalos são inevitáveis.
Jesus o disse. Não podemos nos
acostumar com eles. Pelo contrá-
rio, é hora de colocarmos a boca
no pó e cinza clamando por um avi-
vamento bíblico em nossos cora-
ções. Um amor maior pelo Senhor
e a Palavra. É tempo de o amor de
quase todos esfriar, mas também
é tempo do “quase” experimentar
um mover bíblico do Espírito, an-
tes de subir às Bodas do Cordeiro.
Por que não? Afinal,  quem é san-
to, santifique-se mais  (Ap 22:11).
Este é o avivamento para o final dos
tempos. Clamemos por ele.

O CULTIVADOR
DE PÉROLAS

Jim e Judson Corwall
Abba Press

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

Neste livro os pastores ir-
mãos, Jim e Judson querem
ajudar os leitores a identifi-
car-se com Jesus.

POR QUE
EVANGELIZAR
CRIANÇAS?

Sam Doherty
APEC

www.apec.com.br
(11) 5574-6633

O ensino bíblico é a
base deste livro. Deus
usa a Sua Palavra na
vida das pessoas e,
pr incipalmente das
crianças. A Bíblia tem
o que é necessário para aqueles que querem
evangelizar as crianças.

PEDRO NUNCA
FOI PAPA

Dr. Aníbal P dos Reis
Edições Cristãs

www.edicoescritas.com.br
(14) 3322-3930
O papado da religião cató-
lica é uma falácia. Neste
livro o ex-padre, Dr. Aníbal
Pereira dos Reis desmas-
cara a vigarice desse fal-
so “vigário de Cristo”.

FIM DE JOGO
John Ortberg
Editora Vida

www.editoravida.com.br
(11) 2618-7000

Quando tudo está certo na
vida de alguém, ainda cabe
uma pergunta: Será que a
vida é mesmo só isso? E
quando o jogo acabar?

pr.infante@yahoo.com.br

Fé Não é Ter Fé na Fé
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No dia 21 de Abril de
2009, tendo como
tema “Mestras no

bem... sérias no seu viver”
(Tito 2:3) , as mulheres e
moças batistas da região
Nordeste do Estado de São
Paulo se reuniram em
Batatais no Clube de Cam-
po da S.B.R. Operária, para
um dia de comunhão, louvor
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No final de 2.008, o
Instituto Batista
Maranata de

Goiânia GO completou 10
anos de trabalho na formação
de obreiros para a grande
seára do Senhor. Ao todo, fo-
ram 31 formandos que já es-
tão apoiando as suas igrejas
de diversas maneiras. Nem
todos foram chamados para
o trabalho de tempo integral,
mas estão preparados para

No dia 16 de maio
de 2.009 o missi-
onário Almir Nunes,

realizou o culto de inaugura-
ção e consagração do salão
alugado para a Igreja Batis-
ta da Vitória em Batatais. O
preletor foi o Pr. Jader Sarai-
va da PIB em São Sebastião
do Paraíso MG. Também
compareceram os pastores:
Edílson J. P. Araújo de Morro
Agudo SP, Paulo César
Lopes de Orlândia SP,
Roberto C. Brito de Ribeirão
Preto SP, Dorian Anderson
Souto de Barretos SP e o Di-
retor de Missões da AMI, Pr.
Carlos A. Moraes que está
auxiliando o Pr. Almir no pro-
jeto. Além dos pastores, al-
guns irmãos destas mes-
mas igrejas também se fize-
ram presentes.

Depois de passar quase

dois anos realizando os cul-
tos em uma edícula no quin-
tal  da sua residência, Pr
Almir agora teve que mudar-
se do local e, ao mesmo
tempo conseguiu um exce-
lente salão na principal ave-
nida do mesmo bairro (Cana
Verde), passagem para di-
versos outros bairros daque-
la área.

A princípio a nova igreja
que está nascendo teria o
mesmo nome da igreja
enviadora do missionário,
Igreja Batista do Calvário em
Morro Agudo. Depois a deci-
são foi que a mesma pas-
sasse a denominar-se Igre-
ja Batista da Vitória.

As vitórias têm sido mui-
tas desde o início do traba-
lho e o missionário já está
preparando outro grupo de
novos convertidos para a re-

ajudar nos ministérios de en-
sino, pregação e administra-
ção da igreja.

O IBM de Goiânia enfatiza
em seu currículo, a implanta-
ção de novas igrejas,
aconselhamento bíblico e o uso
dos dons para o crescimento
do corpo local. A parte teológica
abrange todas as doutrinas
fundamentais da fé cristã.

Fundado pelo Pr Rômulo
Weden Ribeiro, que é o seu

presidente, o IBM – Goiânia
tem como Deão o Pr Silval de
Souza e um conselho forma-
do pelos pastores: Thomas L
Gilmer, Carlos André
Johnson, Robson Marcelo da
Silva, Manoel A Souza, John C.
Harmon, Omar Hassan A
Dauaidar, Elias de Paula e
Francisco de Assis Neves.

Atualmente o IBM –
Goiânia tem sete alunos ma-
triculados para o primeiro se-
mestre de 2.009, início do dé-
cimo primeiro ano letivo. O alvo
da escola tem sido formar
obreiros oriundos das igrejas
batistas fundamentalistas. O
candidato precisa ser mem-
bro e estar em participação
fiel em sua igreja local.

Os interessados em estu-
dar no IBM – Goiânia devem
entrar em contato para obter
maiores informações com o
Pr Silval de Souza pelos en-
dereços: Templo Batista
Maranata de Goiânia. Institu-
to Batista Maranata. Avenida C-
15, Qd. 133, Lt. 13/14 Setor
Sudoeste. 74/305 – 180 –
Goiânia GO.

Por e-mail:
silval2005@hotmail.com.
Telefone (62) 3247-4148.

e aprendizado da Palavra de
Deus.

As igrejas da região com-
pareceram com suas cara-
vanas, estando presente até
uma irmã missionária que
trabalha no Acre. No total fo-
ram 350 mulheres inscritas
para participar desta progra-
mação que teve início com
um lindo e gostoso café da

manhã. Logo após, a irmã
Selma Maria Pavan Agnesini,
organizadora do evento, deu
inicio à programação, com a
apresentação da orquestra
da Igreja Batista de Batatais.
Foram entoados lindos hi-
nos que tocaram nossos co-
rações. Em seguida as irmãs
Selma e Miriam, esposa do
Pr. Mauro Régis da Silva,

pastor da IBI de Batatais
apresentaram as caravanas
presentes, e também as vi-
sitantes trazidas pelas irmãs
da igreja local. A alegria con-
tagiou a todos. Depois das
apresentações aconteceu a
primeira palestra do dia. A
irmã Nancy Fragoso falou
sob o tema, “Mestrado na Pa-
lavra”, e depois de louvores

trazidos pelas igrejas a irmã
Ana Moraes, da IBI de
Altinópolis SP proferiu a se-
gunda palestra também den-
tro do tema escolhido para o
dia. Nas duas palestras as
senhoras aprenderam que
Deus deseja que suas vidas
sejam santas em tudo: no
falar, no vestir, no ensinar.

Depois de alimentadas

13º Encontro Anual de Mulheres Batistas
pela Palavra, chegou a hora
do delicioso almoço servido
em um salão amplo e com
muito carinho e cuidado. Foi
mais um tempo de comunhão
e de matar as saudades.

Na parte da tarde foram
apresentados os números
especiais, as dinâmicas, e as
homenagens, quando cada
igreja representada pode es-
colher uma mulher que com
sua vida abençoa e ensina as
outras mulheres sendo uma
mestra do bem para levar para
casa um lindo vaso de flor.

Um dia repleto de bên-
çãos, onde muitas sorriram
e choraram juntas. No final
do encontro cada mulher vol-
tou para sua família e sua
igreja decidida a ser uma
mestra do bem, no cuidado
de seus filhos, amando seu
marido, esperando no Se-
nhor,  e disposta a ser
benção em sua igreja local.

Agora resta aguardar o
14º encontro que deverá ser
realizado em 2010.

IBM Completou 10 Anos Inaugurada a Igreja em Batatais

alização de mais um batis-
mo. No pr imeiro foram
batizadas cinco pessoas e
agora mais quatro ou cinco
deverão passa pelas águas.

O Pr Almir ainda está le-
vantando sustento e tem
apenas cerca de 60% do ne-
cessário. As igrejas que de-
sejarem participar do seu
ministério deverão entrar em
contato pelo seguinte ende-
reço:

Caixa Postal, 150
CEP 14.300-000

Batatais – SP, e-mail:
pastor.almir@hotmail.com,
telefones (16) 3662-6924

e 9187 – 6656.
O endereço da igreja é

Avenida Prefeito Geraldo
Marinheiro, 216 Bairro

Cana Verde,
em frente ao Condomínio

Vilas Espanholas.

Preletoras Apresentação especial Auditório
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