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No dia 14 de agosto
de 2009 saiu a no-
tícia: O Brasil já tem

quase 191,5 milhões de ha-
bitantes e a cidade de São
Paulo, a mais populosa do
país, superou a marca de 11
milhões de moradores. A in-
formação é do IBGE – Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística. Segundo a contagem
anual da população o número
de brasileiros saltou de
189.612.814 em 2008 para
191.480.630 este ano.

A cidade de São Paulo
manteve a condição de mais
populosa do Brasil e, pela pri-
meira vez, ultrapassou a mar-
ca de 11 milhões de habitan-
tes. O IBGE revelou que a ci-
dade tem 11.037.593 de mo-
radores, ante 10.990.249 mi-
lhões registrados em 2008.
Em 2000, a cidade de São
Paulo reunia 10.434.252 de
pessoas. O Rio de Janeiro é

O missionário da MBIB – Missão Batista Internacio-
nal Brasileira, Aguinaldo Ferreira, que está traba-
lhando na implantação de igrejas na Venezuela pre-

gou uma série de conferências missionárias na Igreja Batista
Independente em Altinópolis SP, sob a liderança do Pr. José
Ênio Darini. Na foto da esquerda para a direita, os pastores:
Carmona, José Ênio e Aguinaldo.

População Brasileira
Chega a 191,5 Milhões

a segunda cidade mais popu-
losa do país, com 6.186.710
de pessoas. O terceiro lugar
do ranking das populações é
de Salvador, à frente de
Brasília, que passou da sexta
para a quarta posição entre
2000 e 2009. Fortaleza, Belo
Horizonte, Curitiba, Manaus,
Recife e Belém completam as
10 cidades mais populosas
do país, enquanto Porto Ale-
gre ficou de fora das 10 mais
populosas pela primeira vez
na década.

Sem contar as capitais,
Guarulhos e Campinas, as
duas em São Paulo, e São
Gonçalo, no Rio de Janeiro,
continuam sendo as mais
populosas. As menores cida-
des do Brasil em termos de
população também continua-
ram sendo Borá e Serra da
Saudade, em São Paulo, com
837 e 890 habitantes, respec-
tivamente.

VOCÊ VAI LER NESTA EDIÇÃO

A população evangélica do Brasil está crescendo muito
acima do crescimento populacional. Tal crescimen-
to deveria refletir na melhoria da sociedade no que

diz respeito à ética e aos bons costumes. Mas será que isto
está acontecendo?. Tire suas conclusões.

A Igreja Batista Evangélica em Canutama AM liderada
pelo pastor Elder acaba de comemorar o seu qua-
dragésimo quarto aniversário de fundação. Para

marcar esta data tão importante, foi realizada uma série de
conferências bíblicas que teve como preletor o Pr. Marcos
Glaison Alencar Ferreira de Porto Velho RO.

O IAME – Instituto Agrícola do menor localizado em
Dourados MS e sob a autoridade espiritual da Igre-
ja Batista Central daquela cidade liderada pelo Pr.

Amílcar Bragança Vasconcelos tem nova Diretoria eleita. O res-
ponsável pela entidade é o missionário Israel de Oliveira (na
foto com a família).

Missões em Altinópolis
(Página 4)

IAME Tem Nova Diretoria
(Página 5)

44º aniversário em Canutama
(Página 4)

Onde Estão os Santos?
(Página 2)

Missões em Manaus AM

Foi a primeira e os objetivos alcançados já garantiram
que a Segunda Conferência Sobre Aconselhamento
Bíblico será realizada em 2010. Com informações

dos pastores Flávio e Fernando, dois integrantes da ABCB –
Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos nós ficamos
sabendo que foram satisfatórios os resultados da Primeira Con-
ferência realizada nos dias 10 a 14 de agosto último. Foram
mais de duzentos participantes representando doze estados
brasileiros. A foto mostra os preletores. Leia mais na página 6.

Conferência Sobre
Aconselhamento Bíblico

Foram dez anos de preparação em plena atividade mi-
nisterial tutorado pelo missionário Lanny Gene Wood,
para que o irmão Luciano Martins (na foto com a es-

posa Joice) fosse ordenado ao ministério pastoral para liderar
a Igreja Batista Bíblica em Bebedouro SP. Examinado por um
Concílio formado por seis pastores no dia 15 de agosto de
2009 na sede da igreja mãe em Barretos SP, Luciano foi apro-
vado por unanimidade. Leia mais na página 6.

O Pr. João Azevedo Saraiva Júnior, primeiro à esquer-
da na foto com os pastores Carlos Moraes e Paulo
Arruda, é o pastor titular da Igreja Batista em D. Pedro,

Manaus, capital do estado do Amazonas. Fundada em 1976 por
dois missionários norte-americanos, a igreja cresceu nos últi-
mos anos ultrapassando os 250 membros em 2009. O Pr. Sarai-
va que já trabalhou no campo missionário tem incrementado a
visão missionária da igreja. Leia mais na página 7.

Bebedouro Ordena Seu Pastor
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COMPROMISSO
Este períodico é BATISTA

em governo e doutrina;
é INDEPENDENTE

em operação;
é FUNDAMENTALISTA

em posição e
SEPARADO

por convicção.

A principal exigência para
o povo de Deus nas duas
alianças (AT e NT) é para

que sejamos santos. Nesta edição
do J.A. estamos publicando a ma-
téria “Onde estão os santos?” mos-
trando que as estatísticas de cres-
cimento dos evangélicos parece
não ter reflexos na vida do povo.

Tudo indica que atualmente não
tem havido um trabalho sério de
discipulado cristão, pois a santida-
de parece não ter importância para
os “novos crentes”. Sem um ensi-
no correto acerca da santidade de
Deus será muito difícil buscar uma
vida de santidade.

Talvez a chave do problema es-
teja nas definições que são colo-
cadas diante dos novos converti-
dos. Alguns círculos mais conser-
vadores criaram normas de condu-
ta para os seus membros. Ancora-
ram-se na mesma premissa dos
fariseus que acreditavam na pos-
sibilidade de manter santidade atra-
vés de um rol de deveres de con-
duta e devoção. Criaram as leis da
cerca.

De outro lado, os evangélicos
mais liberais que reagiram contra
o legalismo dos conservadores,
escancaram as portas e também

“A grande necessidade da igreja é ter um espírito de evangelização,
não um esforço evangelístico temporário” (J. Blanchard).

“A fé que não provém da razão deve ser posta em dúvida, e a razão
que não leva a fé deve ser temida” (G. Campbell Morgan).

“Prefiro arriscar-me nos perigos de um tufão da empolgação a
experimentar o ar parado do formalismo excessivo” (CH Spurgeon).

Desde que nasceu no li-
vro de Atos, a igreja ga
nhou e perdeu muitos

membros. Os motivos são varia-
dos, mas, na maioria das vezes,
são todos errados. Raramente
uma pessoa sai de sua igreja por-
que os líderes mudaram as doutri-
nas ou porque os líderes estão em
pecado. Tais motivos seriam justi-
ficáveis, pois a Bíblia realmente
nos manda sair do meio da
corrupção religiosa: “Por isso saí
do meio deles, e apartai-vos, diz o
Senhor; E não toqueis nada imun-
do, E eu vos receberei” (II Coríntios
6:17). Graças a Deus, há igrejas
que continuam pregando a Palavra
de Deus sem desvio e sem medo,
como sempre pregaram. Pela gra-
ça de Deus também, há líderes que
não estão vivendo na prática do
pecado: imoralidade, latrocínio,
mentira, amargura e etc. Porém,
não há igreja perfeita (longe dis-
so), mas há igrejas honestas para
com Deus e para com os homens:
“E por isso procuro sempre ter uma
consciência sem ofensa, tanto
para com Deus como para com os
homens” (Atos 26:16). Então, por
que pessoas deixam a igreja? Se-
ria impossível listar todos os moti-
vos, mas podemos considerar al-
gumas razões que temos visto e
ouvido de alguns desertores.

Primeiramente, as pessoas se
cansam da vida cristã. Frequentar
a igreja, ler a Bíblia, fazer orações,
visitar, dar o dízimo e dar um bom
testemunho são tarefas árduas
para a maioria de nós. Os primei-
ros anos de conversão são fáceis,
mas com o passar dos anos o far-
do se torna enfadonho. A igreja não
é como a escola, da qual o aluno

25 ANOS
“Quero parabenizar o J.A. pelos 25 anos de publicação neste ano

de 2009. Foi este jornal que me deu oportunidade de publicar o meu
primeiro artigo. Agradeço em particular o Pr Carlos Moraes que me
encorajou a expor meus pensamentos. Que Deus abençõe este minis-
tério”. (S.K. Pouso Alegre MG).

FILHA
“Parabenizo o J.A. pelos seus 25 anos e também o seu editor que

eu tanto amo. Como sua filha eu cresci vendo sua dedicação por este
ministério, papai!” (L.L.M.L. – EUA).

ATEISMO
“Muito oportuna a matéria ‘Faz alguma diferença ser ateu ou

agnóstico? ’ publicada na edição 201 do J.A. O fato de ter usado um
depoimento de personalidade tão influente como o ator Brad Pitt para
basear a matéria que foi esclarecedora é relevante, pois chama a aten-
ção. Deveria ser publicada em muitos lugares para alcançar pessoas
não convertidas” (R.R.S. – São Paulo).

RESPOSTA DA REDAÇÃO
A sugestão de publicar o texto para ser lido por não cristãos é boa e

eu já a publiquei no jornal A Notícia, onde tenho uma coluna intitulada
“O Fato e a Bíblia”. (O Editor).

GOSTEI
“Gostei a ponto de me emocionar ao ler o texto ‘O último Folheto’ na

edição 201 do J.A. Vou fazer cópias e distribuir para alguns amigos”
(W.J.S. – Belo Horizonte MG).

“Certamente os melhores homens não passam de homens,
na melhor das hipóteses” (Thomas Brooks).

“Deus fez o homem do pó da terra e o homem faz deuses
do pó da terra” (Thomas Watson).

“Uma das principais causas dos problemas atuais na igreja é
a negligência na disciplina” (Klaas Runia).

não deram subsídios bíblicos para
a busca da santidade cristã. Os
pentecostais, por sua vez, partiram
em busca dos sinais e maravilhas
e os neo-pentecostais se especi-
alizaram em demônios e teologia
da prosperidade.

Mas o cerne da vida cristã, de
acordo com o ensino do apóstolo
Paulo é que busquemos ser con-
formados à semelhança de Jesus
Cristo (Rm 8:29). A origem do tra-
tamento que os discípulos de Je-
sus receberam em Antioquia ao
serem apelidados de cristãos (pe-
quenos cristos) lastreava-se exa-
tamente no comportamento visível
dos santos do primeiro século da
era cristã.

Na prática, o que precisa ser
ensinado a cada novo convertido é
que ele precisa dizer o mesmo
que o apóstolo Paulo dizia: “não
mais vivo eu, mas Cristo vive em
mim”. Assim, a santidade de vida
deve resultar de uma decorrência
sobrenatural da ação de Cristo vi-
vendo em cada um de nós, pois o
ensino neotestamentário é que ao
nascermos de novo, somos recon-
cil iados com Deus em Cristo e
passamos a desfrutar da natureza
divina.

A nossa obediência não é pres-
tada à igreja, mas a Cristo. A mu-
dança que deve ser operada em
nós não vem de um código de con-
duta, mas da permissão que da-
mos ao Espírito Santo de trabalhar
em nossa vida à medida que so-
mos expostos à exposição da Pa-
lavra de Deus.

Durante a nossa existência
neste mundo somos santos expos-
tos ao desejo de pecar. Foi o mes-
mo apóstolo Paulo quem nos
alertou acerca desse fato ao teste-
munhar acerca de si mesmo: “Por-
que não faço o bem que quero,
mas o mal que não quero esse
faço”. (Rm 7:19). Ao ler os capítu-
los 7 e 8 de Romanos percebemos
que a vida de santidade é uma luta
diária.

Portanto, acreditar que a vitó-
ria sobre o pecado no dia-a-dia
resultará da obediência a uma
lista de regras será o mesmo que
dizer que os fariseus que foram
censurados por Jesus estavam
certos.  A renovação da mente
sempre será o passo seguinte
para cada novo convertido que
inicia sua jornada de santidade
neste  mundo pecaminoso a té
que Cristo volte.

E a Santidade?

Concordat a para
privilégios

Somos contra o acordo entre o
Brasil e o Vaticano, que cria o Es-
tatuto Jurídico da Igreja Católica no
Brasil. Nosso apelo é para que o
Congresso Nacional não aprove o
projeto, pois beneficia a religião
católica quebrando a Constituição
que diz que o Estado Brasileiro é
laico. O Brasil não pode firmar ali-
ança com qualquer credo religio-
so, ferindo o princípio da laicidade,
inclusive com a quebra da
isonomia nacional! Mais de 70
milhões de brasileiros, que não
são católicos, estarão sendo dis-
criminados caso a Concordata
seja aprovada. A Comissão de
Relações Exteriores da Câmara já
aprovou o acordo. O relator do tex-
to, deputado Bonifácio de Andrada
(PSDB), afirmou que ele não fere
a Constituição Federal e enfatiza a
necessidade de relações interna-
cionais com todos os povos e ad-

mite a aproximação com todas as
religiões. Composto por 20 artigos,
o acordo foi assinado pelo Brasil e
pelo Vaticano em 2008 e submetido
à Câmara. O texto estabelece nor-
mas, entre outros assuntos, sobre
o ensino religioso, o casamento, a
imunidade tributária para as entida-
des eclesiásticas, a prestação de
assistência espiritual em presídios
e hospitais, a garantia do sigilo de
ofício dos sacerdotes, visto para es-
trangeiros que venham ao Brasil re-
alizar atividade pastoral. O acordo
também reforça o vínculo não-
empregatício entre religiosos e ins-
tituições católicas, ratificando regras
já existentes. Segundo o manifesto,
a aprovação deste acordo dará à
Santa Sé, por meio da CNBB (Con-
ferência Nacional dos Bispos do
Brasil), “plenas condições de fechar
acordos com o governo brasileiro,
sem que jamais tenham de passar
pelo Congresso Nacional”. É um ver-
dadeiro ‘cheque em branco’ para a
Igreja Católica.

A Bíblia na
língua Pokot

Após mais de trinta anos de in-
tenso trabalho finalmente a popu-
lação Pokot, do Quênia, poderá ler
a Bíblia traduzida na sua língua
mãe.

A nova Bíblia, cuja tradução e
supervisão foram coordenadas e
dirigidas pela Sociedade Bíblica
do Quênia, foi oficialmente apre-
sentada no sábado, 22 de agos-
to, durante uma cerimônia pelo
Ministro das Comunicações e In-
formações, Samuel Poghisio. Os
pokot são uma comunidade de
pastores que vivem nos áridos
planaltos do nordeste do Quênia
e que se estende até Uganda.  A
principal dificuldade – explicaram
os estudiosos – não foi tanto a
tradução da Bíblia, mas as dife-
renças na apresentação e na in-
trodução das notas de pé de pá-
gina e nas indicações doutrinais.

pode se formar e deixar de ir, mas
um lugar permanente até que a
morte nos separe. O próprio pen-
samento de permanecer em uma
mesma igreja e por muito tempo é
horripilante para alguns.

A convivência com outros seres
humanos também é difícil. O cren-
te que tem o costume de criticar e
julgar seus irmãos dif ici lmente
conseguirá permanecer no mesmo
local por muito tempo com eles. A
Bíblia é tão clara sobre a importân-
cia de não julgar, mas aceitar o pró-
ximo como ele é; porém, a carne
tem prazer em pensar e falar mal
dos outros. Com o passar do tem-
po, a pessoa que tem o hábito de
criticar sai da igreja ou perde a con-
fiança daqueles que não querem
ser difamados por ela. Talvez este
seja o maior problema dentro das
igrejas hoje em dia. “Irmãos, não
faleis mal uns dos outros. Quem
fala mal de um irmão, e julga a seu
irmão, fala mal da lei, e julga a lei;
e, se tu julgas a lei, já não és ob-
servador da lei, mas juiz” (Tiago
4:11).

Há muitas outras razões que ti-
ram os crentes de suas igrejas,
mas, com certeza, a maioria delas
não é justificável. Por detrás de
cada deserção pode haver o peca-
do de orgulho, egoísmo, amargura
e, principalmente, mundanismo.
Hebreus 10:25, que foi escrito há
dois mil anos, adverte os crentes
que querem deixar suas igrejas por
motivos errados: “Não deixando a
nossa congregação, como é cos-
tume de alguns, antes admoestan-
do-nos uns aos outros; e tanto
mais, quanto vedes que se vai apro-
ximando aquele dia” (Hebreus
10:25).

Por Que Pessoas se
Afastam da Igreja?
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A Igreja Batista do Calvário em Vigia, Pará, é liderada pelo Pr José Barros Costa (na
foto com a família). A cidade tem fortes raízes católicas e o trabalho de evangelização
é dificultado pelas limitações financeiras da obra. Há necessidade de um veículo

para o trabalho com crianças que é realizado aos sábados e domingos. Para manter o trabalho
com crianças há necessidade de cento e cinquenta reais por mês. Há também a grande ne-
cessidade de construir um novo templo para as reuniões da igreja. Para contatos: Pr José
Barros Costa – Rua Alcenir Pinheiro, 357 Bairro Sol Nascente – CEP 68.780-000 – Vigia PA.

Desde a divulgação
do censo do ano
2000 pelo IBGE -

Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatísticas surgiram
um ufanismo e um
triunfalismo exacerbado em
algumas alas do meio evan-
gélico brasileiro. O crescimen-
to estatístico constatado foi ex-
plosivo e surpreendente.

Em 1970 o número de
evangélicos no Brasil não
chegava a 5 milhões de pes-
soas. Uma década mais tar-
de, em 1980 o IBGE identifi-
cou 7,9 milhões. No censo
seguinte, divulgado em 1991
os evangélicos chegaram a
13,7 milhões de brasileiros.
Foi o suficiente para que a
grande mídia nativa estam-
passe manchetes garrafais
destacando o surpreenden-
te crescimento dos “crentes”.

A partir daquele momen-
to algumas denominações
começaram a comprar redes
de rádio e televisão. Grava-
doras de música gospel

Como eu tenho um
pequeno negócio,
todo dia preciso

tomar decisões e fazer es-
colhas estratégicas de ven-
das. Algumas decisões são
significativas e outras não
tanto. Mas tenho que fazer
escolhas!

O mesmo acontece em
nossa vida cotidiana. Alguns
de nós vamos ter que mudar
de casa, de cidade, outros
terão que mudar de escola,
escolher o curso da faculda-
de. Há aquele outro que terá
de decidir se vai se casar
agora ou mais tarde, outro
terá que optar por um novo
emprego, trocar o carro. O
certo é que algumas dessas
escolhas inf luenciarão a
nossa vida e de nossa
familia para sempre.

Na Bíblia há um relato
sobre a vida de Abraão e Ló.
Eles se desentenderam e
devido a essa desavença
era necessário fazer uma es-
colha importante. Veja o que
diz o texto: “Houve contenda
entre os pastores do gado de
Abraão e os pastores do
gado de Ló. Disse Abraão a
Ló: Ora, não haja contenda
entre mim e ti, e entre os
meus pastores e os teus pas-
tores, pois irmãos somos.

Sob a agitação de hormônios intensos os jovens
de hoje estão debaixo de muita pressão na área
sexual. O conselho bíblico do apóstolo Paulo é

que melhor que abrasar-se é casar-se. Ou seja, quem
não consegue ficar sem fazer sexo deveria simplesmen-
te se casar. Posso até ser taxado de inconseqüente, mas
acredito que em nossos dias o casamento dos jovens
crentes deveria ser o mais cedo possível, pois o treina-
mento na castidade está cada vez mais difícil.

Há estatísticas que mostram que mais de 90 por cen-
to dos americanos fazem sexo antes do casamento, ape-
sar de haver por lá um forte entusiasmo oficial pela cas-
tidade e virgindade. Uma minoria de apenas 20 por cento
dos cristãos mais conservadores dos EUA aguarda até o
casamento para manter relações sexuais.

O grande problema hoje em dia está no adiamento do
casamento, inclusive no meio evangélico. Particularmente
acredito que precisamos incentivar os jovens a se casar
mais cedo. Sei que esta pode ser uma posição assusta-
dora para a sociedade como um todo, mas não deveria
ser para nós. Valorizar o casamento nos dias de hoje é o
mesmo que falar uma língua estrangeira, mas é melhor
do que ser negligentes acerca do casamento.

Muitos pais hoje em dia focalizaram a atenção dos
seus filhos apenas no sucesso acadêmico e profissio-
nal, adiando o casamento bem para o futuro. Fora dos
círculos cristãos conservadores isto implica em viver uma
vida sexual ativa sem se casar. No caso dos jovens cris-
tãos, o certo é priorizar o casamento para que a vida se-
xual não se torne um problema.

Adiar a chegada dos filhos é o ideal, mas não o casa-
mento em si. Muitos de nós que estamos casados há
mais de trinta anos estudamos depois de casados, ou
seja, o casamento não foi um impecilho. Se tiver que
esperar a independência financeira para depois se ca-
sar poderá ser um desastre. Hoje é mais fácil para dois
jovens se casarem e continuar estudando, pois há espa-
ço para ambos no mercado de trabalho.

As estatísticas sobre a família no século 20 têm sido
um dos assuntos mais registrados e menos tratados com
a devida seriedade. Em 1930, a idade média para os
homens se casarem era 24 anos; para as mulheres era
21. Isso foi mais elevado do que as idades entre 1950 e
1960 quando os homens se casavam aos 23 e as mu-
lheres aos 20 anos. Desde 1960, porém, a idade subiu
de forma constante para 28 para homens e 26 para mu-
lheres em 2007.

Antes era comum os pais incentivarem seus filhos a
se casar. Mas a cultura do feminismo e carreirismo des-
truiu esta forma de pensar e agir. Do meu ponto de vista e
de muitos outros observadores, adiar o casamento tem
sido, em grande parte, a causa da deterioração de nossa
sociedade e da instituição da família. O crescimento do
homossexualismo, a indústria do aborto e a gravidez na
infância e adolescência resultam desse desprezo à fa-
mília como instituição divina.

O problema é que com a idade do casamento ficando
continuamente mais elevada, a idade em que os jovens
têm a primeira relação sexual está cada vez mais baixa.
Sem sombra de dúvida, devemos cuidar para que os nos-
sos filhos cresçam sob o ensino da importância do casa-
mento, da formação de uma família e de um matrimônio
o mais cedo possível. Sem que seja necessário precipi-
tar o momento de se casar, o importante é que os jovens
saibam que quanto antes, melhor.

Aos pais cabe o papel de orientar e enfrentar a corren-
teza contrária da sociedade contemporânea.

Vigia - Pará

Jovens Cristãos
Não Deveriam

Adiar o Casamento

passaram a liderar o merca-
do musical e cantores
gospel viraram astros. Al-
guns l íderes denomina-
cionais foram transformados
em celebridades e no cam-
po polí t ico foram criadas
bancadas evangélicas nas
diversas casas de leis des-
de as câmaras municipais,
passando pelas assembléi-
as legislativas dos estados
e no congresso em Brasília.

Mas havia surpresas
maiores ainda. No censo da
virada do século e do milê-
nio, no ano 2000, superan-
do as melhores expectativas,
o Brasil ultrapassou a casa
dos 26 milhões de evangéli-
cos. Isto quer dizer que o
crescimento de adeptos das
igrejas evangélicas foi qua-
tro vezes maior que o cresci-
mento populacional.

De acordo com as proje-
ções do próprio IBGE atual-
mente a população evangé-
lica brasileira chega a 24%
da população atingindo a

casa de 37
m i l h õ e s
de cida-
dãos, de
almas.

As pro-
jeções es-
ta t ís t icas
i n d i c a m
que no
censo de
2010 o
IBGE deve-
rá identifi-
car 55 mi-
lhões de
evangél i -
cos no
Brasil, ba-
tendo to-
dos os re-

Onde Estão os Santos?

Decidir a Escolha Certa
Salmo 119:30

Não está toda a terra diante
de ti? Rogo-te que te apartes
de mim. Se escolheres a es-
querda, irei para a direita, se
a direita escolheres, irei para
a esquerda” (Gn. 13:7-9).

Foi assim que Ló, sobri-
nho de Abraão fez a sua es-
colha visando apenas os be-
nefícios para esta vida: “Le-
vantou Ló os olhos e viu toda
a campina do Jordão, que
era toda regada (antes de o
senhor ter destruído Sodoma
e Gomorra), e era como o jar-
dim do Senhor. Então Ló es-
colheu para si toda a campi-
na do Jordão, e partiu para o
oriente. Assim se apartaram
um do outro” (Gn 13:10-11).
Devido a essa decisão, Ló
teve grandes perdas. Perdeu
a esposa e todas as suas
posses. Os netos de Ló e
seus descendentes se torna-
ram inimigos do povo de
Deus.

Observando bem esse
relato bíblico sobre a deci-
são de Ló, lembrei-me que
há muitos anos eu tomei
uma decisão importante que
mexe com a minha vida até
hoje. Desde criança a igreja
e a religião me atraiam e
algo me perturbava espiritu-
almente. Cheguei a ser bati-
zado na religião católica,

mas alguns anos mais tarde
conheci uma familia cristã
membro da Igreja Batista.
Eles me evangelizaram e
atendendo a um convite fui
assistir o culto e gostei.

Depois de algumas vezes
indo à igreja o Senhor falou
comigo e eu atendi o apelo.
No dia 25 de junho de 1970
em um culto de domingo à
noite rendi-me aos pés de
Cristo. Tomei a decisão cer-
ta!

Aquele foi um momento
glorioso na minha vida. Ines-
quecível! Todo o peso e an-
siedade que eu carregava e

sentia foi retirado e meu co-
ração transbordou de ale-
gria. No mesmo ano tive o
privilegio de ver o meu pai
também se convertendo. Fez
a escolha certa e no tempo
certo, pois poucos dias de-
pois ele veio a falecer.

Não devemos fazer nos-
sas escolhas com base
apenas nos interesses me-
ramente materialistas, ego-
ístas e fúteis. É necessário
priorizar o que honra e glori-
fica a Deus, pois vale a pena
serví-lo nesta vida!

Shiro Kawakami
Pouso Alegre MG.

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

cordes imagináveis em ter-
mos de velocidade de expan-
são no campo religioso.

Embora esse crescimen-
to evangélico seja surpreen-
dente em termos numéricos,
não percebemos mudanças
tão palpáveis no comporta-
mento das pessoas que mi-

graram para as igrejas evan-
gélicas, principalmente nas
igrejas neo-pentecostais.
Assim, a pergunta que espe-
ra uma resposta é esta: Será
que todos esses evangéli-
cos realmente são pessoas
salvas pela graça de Deus?
Onde estão os santos?
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Existe uma pergunta repetitiva e silenciosa, que
muitos salvos fazem: Por que devemos orar?
Se Deus é Soberano, e a oração do salvo deve

ser realizada para que a vontade de Deus seja feita; qual
a razão para alguém dedicar tempo na busca profunda
de um relacionamento com Deus em oração.

Quero convidá-lo a refletir sobre estas razões, à luz
de alguns textos bíblicos e de alguns exemplos de per-
sonagens bíblicos.

A primeira razão  porque devemos orar É UM MANDA-
MENTO BÍBLICO. Em suas orientações finais, o apóstolo
Paulo dá uma ordem à igreja em Tessalônica “Orai sem
cessar” (1 Ts 5.17). Ele traz junto ao princípio um advér-
bio usado quatro vezes no Novo Testamento, com a idéia
de constância. Isto nos faz considerar que o papel do
salvo diante da oração, não deve ser diminuído pelo atri-
buto da Soberania de Deus, i.e., Deus atua como lhe
convém ante nossa oração, e nós O buscamos por obe-
diência e necessidade.

A segunda razão  porque devemos orar É QUE TODA
A BÍBLIA MOSTRA A OBRA DE DEUS SENDO REALIZADA
NA DEPENDÊNCIA DA ORAÇÃO. Abraão andava e falava
com Deus enquanto cumpria sua missão de se tornar o
patriarca do povo de Deus (cf. Gn 18). Neemias permeia
sua vida e tarefa de reconstruir os muros de Jerusalém
com a oração; por todo o relato bíblico no livro que leva
seu nome, o encontramos orando diante de desafios,
adversidades, inimigos, e principalmente, buscando a
direção de Deus. O profeta Daniel orava três vezes ao
dia, ele alçou uma posição de destaque no reino, e isto
acabou provocando a ira dos príncipes contra ele (cf. Dn
6).

No Novo Testamento, dentre muitos exemplos, pode-
mos citar o Senhor Jesus Cristo, que regularmente nos
é apresentado nos Evangelhos, tendo passado madru-
gadas em oração. Outro modelo, é o apóstolos Paulo,
que não apenas nos manda orar, como dá exemplo, quan-
do no início de várias de suas epístolas, menciona suas
orações e tempo gasto na presença do Senhor, em favor
da igreja.

Se os grandes homens de Deus, foram pessoas de
oração, quem somos nós, para vivermos sem a oração?

A terceira razão  porque devemos orar É QUE A IGRE-
JA PRIMITIVA PERSEVARA NA ORAÇÃO. Tanto no Evange-
lho de Lucas, como no livro de Atos, verifica-se como a
oração é um tema central, no desenvolvimento da pro-
clamação do Evangelho. No início da igreja há um desta-
que para a oração. Seis vezes a oração é mencionada
como ação regular da igreja em 74 versículos iniciais
(Atos 1-3), 1 em cada 12,33 versos. Por si só isto deve
chamar sua atenção!  Se a igreja primitiva tem algo a nos
ensinar sobre sua pratica, isto se refere a oração. Estou
convencido de que nosso maior desafio como igreja está
em nos tornar igrejas de oração (At 2.42).

Há muitas outras razões bíblicas e até pragmáticas
para orarmos. Mas perante estas três, quero encerrar
com algumas lições sobre o porquê devemos orar:

a) A obra de Deus só se realiza através da oração;
b) As vitórias do povo de Deus são resultados de

oração;
c) O poder da oração opera milagres;
d) A eficácia da oração leva a igreja mais longe;
e) A oração é uma arma contra batalha espiritual (ini-

migos invisíveis);
f) A oração é um ato de fé.
Portanto, O HÁBITO DE ORAR LIBERTA O HOMEM DE

SUA AUTO-CONFIANÇA. Quando deixamos de orar, nos
colocamos como os detentores da verdade. Quando dei-
xamos de orar, assumimos o papel de Deus na direção
da vida. Quando deixamos de orar, perdemos a oportuni-
dade de envolvermos Deus em nossas vidas. Mas, se a
oração é um mandamento, quando deixamos de orar,
nos colocamos em oposição à vontade de Deus.

O Pr Leonilson Pereira Leite (na foto com a família) missionário em Igarapava SP continua o
trabalho de implantação da igreja e agora em fase de construção do seu templo. Já no oitavo
ano de trabalho, o missionário está iniciando a fase de transição do seu ministério naquela

cidade. Os planos são de continuar a construção, organizar a igreja e levá-la a ter seu pastor. Nesse meio
tempo, Pr Leonilson já estará iniciando uma nova igreja em outra cidade ainda a ser definida este ano.
Orem pela construção e pelo sustento financeiro do missionário. Acompanhe seu trabalho pelo blog:
www.ibigarapava.blogspot.com e para contatos use o telefone (16) 9108-8996.

44º ANIVERSÁRIO EM CANUTAMA tadas. Para saber mais e fazer sua inscrição use o site:
www.mbbf.org.br.

CONCÍLIO
A Ordem dos Pastores Batistas Regulares do Estado de

SP (OPBRSP) a pedido da Igreja Batista Regular em Jardim
Ângela, São Paulo SP convocou os pastores para a forma-
ção de um concilio de exame ao ministério pastoral do can-
didato Ademir Santana. O concílio será realizado no dia 19
de setembro de 2009 às 8 horas na sede da Igreja Solicitante,
à Rua Marcelino Coelho, 141, Jardim Angela, São Paulo,
capital. Contatos pelo telefone (11) 5833-1444. Para maio-
res informações sobre o candidato, entrem em contato com
o Pr Milton Calazans, pastor da igreja e pelo e-mail:
prmiltoncalazans@ig.com.br, telefone (11) 5515-6220.

MISSÕES EM ALTINÓPOLIS

Construindo

O Hábito de Orar
Liberta o Homem de
Sua Auto-Confiança

Aconteceu nos dias 16 e 17 de agosto o 44º aniversário
de organização da Igreja Batista Evangélica em Canutama
– AM, liderada pelo Pr. Elder. O preletor foi o Pr. Marcos
Glaison Alencar Ferreira da Segunda Igreja Batista Regular
em Porto Velho - RO que desenvolveu o seguinte o tema: “O
DIA DO SENHOR”, baseado em Sofonias 1.14-18. Foram
dias maravilhosos, onde Deus falou poderosamente aos
corações dos participantes. Não houve decisões, mas a
palavra do Senhor foi plantada com autoridade e clareza.
Com certeza os frutos virão no tempo do Senhor. Os cultos
foram bem assistidos, e havia muitos visitantes. 

Aproveitamos para incentivá-lo a ouvir o Programa “Con-
teúdo” de segunda a sábado, das 21h às 23h (horário de
Brasília), com mensagens, meditações, músicas e notícias
missionárias apresentado pelo Pr. Marcos Glayson Alencar.
Para acessar o programa :  http:/ /www.maspa.com.br/
webradio_maspa.htm. Caso você não consiga ouvir, aperte
“F5”. Para contatos use o e-mail: conteúdo@maspa.com.br.

PORTUGAL
O Pr. Jovito D. Nunes, missionário brasileiro em Portu-

gal nos comunicou que há várias pessoas infectadas com o
vírus da Gripe Suína em sua igreja em Fernão Ferro. Sua
carta dizia que a Daniela (sua filha) foi conselheira em um
acampamento de crianças e outro de jovens. No último dia,
uma mãe visitante com a sua criança infectada com a gripe
A, contaminou uma jovem que por sua vez contaminou até
agora mais 14 pessoas, entre elas a Daniela, um pastor,
uma missionária, um filho de missionário local, três de um
missionário do norte, conselheiros e outros mais. A Daniela
contaminou o outro filho do Pr. Jovito, Gabriel e na manhã
seguinte alguns irmãos da igreja em Fernão Ferro. Até ago-
ra são 6 confirmados: os nossos filhos, o casal Juraci e
Juliene, os e as crianças Laura (8 anos) e Nara (9 anos). Há
indícios de mais 2 não confirmados até o momento. Devido
a esses fatos, foi necessário suspender todas as ativida-
des da igreja por 2 semanas. Vamos interceder por esses
amados irmãos em Cristo.

PROJETO PIP
PIP – Plantando uma Igreja em Prudente. Este é o proje-

to do Pr Josué Amaral, missionário enviado pela Igreja Ba-
tista do Horto do Ypê de São Paulo, capital para plantar uma
igreja na cidade de Presidente Prudente SP. Pr Josué tem o
apoio de toda sua família que participa ativamente do seu
ministério. No momento o trabalho está com um pequeno
grupo de fiéis e outros que frequentam os cultos aleatoria-
mente. Há necessidade de comprar um terreno para cons-
truir um local próprio para a igreja se reunir e
complementação do sustento financeiro do missionário. Para
contatos: e-mail: pastorjoramaral@gmail.com, Caixa Pos-
tal 4430- CEP 19020 -970 – Presidente Prudente SP.

MBBF – 10 ANOS
A MBBF – Missão Batista Brasi-

leira Fundamentalista, com sede
em Curitiba PR estará comemoran-
do seu décimo aniversário de fun-
dação em março de 2010. Para
marcar esta importante data, a
MBBF realizará um Congresso nos
dias 23 a 26 de março na Chácara
Vida Nova em Mandirituba PR, pró-

ximo a Curitiba. O tema do Congresso será: “Os Fundamen-
tos de uma Igreja Missionária”. O objetivo do evento será
apresentar princípios e propostas práticas sobre o trabalho
missionário no Brasil e no exterior, que os pastores missio-
nários e líderes possam implementar com facilidade em
seus trabalhos e nas suas igrejas locais. As vagas são limi-

A Igreja Batista Independente em Altinópolis SP sob a
liderança do Pr José Ênio Darini realizou a sua conferencia
missionária anual nos dias 25 e 26 de julho último. O preletor
foi o missionário Aguinaldo Ferreira que está trabalhando
na implantação de igrejas na Venezuela. Ele estava com
toda a sua familia, a esposa Rita e os filhos Joyce, Julia e
Juan Pedro. Também se fez acompanhar do Pr Carmona,
que é venezuelano, a jovem Gleusses, filha de um diácono.
A IBI de Altinópolis está apoiando 34 projetos missionários
e após as conferencias deverá assumir novos projetos. Na
foto, os pastores: Carmona, José Ênio e Aguinaldo.

COJUBAB 2010
A COJUBAB - Comunhão da Juventude Batista Bíblica

estará realizando o Congresso COJUBAB 2010 nos dias 22
a 27 de junho de 2010 na cidade de Valença BA. O tema
desenvolvido será “Eu quero fazer a diferença”. Os preletores
serão os pastores: José Infante Jr. da PIBB em Vitória da
Conquista BA, Pr Humberto Vieira da IBB Salém em Salva-
dor BA, Pr Omar Abdala missionário de Asas de Socorro em
Goiás, Domiciano Gonçalves da Silva do TBB Vila das
Mercês.em São Paulo SP, Evaldo da PIB de Feira de Santana
BA e Samuel Barreto da PIB de ITABUNA – BA. Maiores infor-
mações: Jailton (71) 8157-0722, Luis Carlos (71) 8137-3567,
Dunda (71) 8184-0969 e 3384-3607, Zeni (71) 8736-0950.

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA

A Primeira Igreja Bíblica de Araçatuba SP estará realizan-
do a sua 16° Conferência Missionária nos dias 19 e 20 de
setembro de 2009 sob o tema “Como dormir com o grito dos
perdidos?”, baseado em Ezequiel 3:18. O preletor será o Pr
Robson Marcelo da Silva, missionário em Goiânia GO. A PIB
localiza-se à Rua Aloísio de Azevedo, 384 em Araçatuba SP.
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IAME TEM NOVA DIRETORIA

Foi realizado nos dias 21 a 23 de Agosto de 2009 (sexta a domingo), uma Série de Conferências sobre
Dispensações e Escatologia na Igreja Batista Central de Barretos sob a liderança do Pr Esteliano de
Moraes Sousa. O preletor foi o Pr Ricardo M. de Brito (na foto) do Templo Batista em Vila São José de

São Paulo, capital. Toda a Igreja foi grandemente abençoada e edificada com os assuntos abordados:
Dispensações, Arrebatamento, Tribunal de Cristo, Bodas do Cordeiro, Tribulação, Milênio e Eternidade Futu-
ra. Contatos com o preletor: pastoricardomarques@terra.com.br, telefones: (11) 5924-6670 e 9926-1113.

Uma pessoa subiu um rio interessado em des-
cobrir a nascente, à fonte original da água.  À
medida que subia montanha acima, surgiam

placas de advertência. As placas indicavam que aquele
trecho era uma área de captação de água para o abasteci-
mento da cidade. Era expressamente proibido circular
naquela área. Essas medidas foram tomadas para pre-
servar o bem estar daquela comunidade.

O sábio em Provérbios diz para tomarmos cuidado com
o nosso coração. Ele é como uma nascente, da qual brota
os caminhos da vida. É da nossa mente que surgem os
pensamentos, sentimentos e intenções que determinam
nosso viver. Como é importante o centro, o QG do nosso
ser. É aqui que se forma o caráter.

Guardar a mente é fundamental para preservar todo o
ser, do mesmo modo como as autoridades de uma cida-
de tomam cuidado para preservar as fontes que a abaste-
cem.

Diferentemente de uma fonte d’água, em nossa intimi-
dade, bem sabemos que somos inerentemente maus. Já
nascemos assim, não estudamos para aprender pensa-
mentos ruins, não existe escola com essa finalidade.
Aprendemos naturalmente.

Quem seria capaz de afirmar que não se corrompe,
que é completamente limpo ou que não chegou em sua
mente um pensamento poluído? Jeremias 17.9 confirma:
Enganoso é o coração do homem e desesperadamente
corrupto, quem o conhecerá?

Não podemos ignorar, já nascemos  com o DNA conta-
giado pelo egoísmo e a maldade parece misturada com
nossos glóbulos vermelhos. Jesus certamente tinha em
mente os ensinos de Provérbios quando disse que o co-
ração era uma fábrica de males, do qual procedem:
...”maus pensamentos, inimizades, adultérios,  hipocrisia,
imoralidade e outras coisas ruins.”

Em São Paulo há fontes poluídas, é possível ver nas
margens da represa Billings, por exemplo, peixes mortos,
mal cheiro, enorme quantidade de lixo e pequenos riachos
levando dejetos. Os reservatórios de água precisam ser tra-
tados a fim de que a água chegue adequada à população.
Do mesmo modo,  é necessário limpar o coração. O governo
paulista não conseguiu despoluir o rio Tietê, mas Jesus con-
segue  despoluir o centro do nosso ser.

NÃO PODEMOS CONFIAR EM NOSSO PROPRIO CO-
RAÇÃO E SIM NOS PADROES DE DEUS REVELADOS NA
PALAVRA.

O que significa “guardar o coração”?  Conforme a lin-
guagem bíblica, “guardar” possui conotação militar. È o
sentido de cuidar, defender, proteger, vigiar, escoltar, mon-
tar guarda, estar alerta e policiar. Poderíamos traduzir as-
sim: Coloque guardas para que o seu coração não seja
assaltado, influenciado, seduzido ou manipulado.  Assim
como as fontes abastecem a população urbana e em al-
guns lugares há guardas florestais e placas para afugen-
tar os invasores,  nós também precisamos ficar de plan-
tão 24 horas por dia.

Cuide do seu corpo: Guardar o coração (pensamentos
e emoções), fonte de vida – Pv 4. 23; Guardar a boca (tudo
que fala) 4.24; Guardar os olhos (tudo que vê)  4.25; Guar-
dar os pés (onde vai e o que faz) – 4. 26-27

CONCLUSÃO
Diga com toda honestidade... Como está o a sala de

comando? O seu coração? Cuidado! As raízes venenosas
do pecado procuram e encontram adubo, terra fértil, para
crescerem em nosso intimo.

Temos de admitir,  alguns de nós têm o coração acostu-
mado  com lixo. Qualquer ralé bate à porta e já a
escancaramos. A ira aparece, e a deixamos entrar. A vingan-
ça precisa de um lugar para ficar, logo lhe oferecemos a sala
de visita. A mágoa chega esfomeada de vingança e já a en-
caminhamos para a cozinha. Os desejos carnais tocam a
campainha e já vamos providenciar um dormitório para eles...
Permita que o Espírito Santo faça uma faxina em sua vida.

O ideal é que nosso coração seja uma ferramenta nas
mãos do Espírito Santo para que Ele sinta compaixão atra-
vés de nós. Que Ele ame por meio das nossas vidas. Que
Ele sinta alegria ao residir e ao presidir minha vida. Que
Ele se derrame para as pessoas através de mim como
canal limpo, sempre, em todo o tempo.

Dispensações e Escatologia

Os Perigos de Um
Coração Selvagem

“Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração,
porque dele procedem as fontes da vida.”  Pv 4.20-2

O IAME – Instituto Agrícola do Menor, que trabalha com
meninas elegeu sua diretoria para p biênio 2009 e 2010. A
foto mostra os diretores na seguinte ordem, da direita para
a esquerda: Presidente Israel de Oliveira, Pr Amílcar
Bragança de Vasconcelos Vice Presidente, Pr Geraldo Majela
Pupin Primeiro Secretário, Pr Donaldo Merchant represen-
tante do IAME nos EUA, Pr Ricardo de Oliveira Leite Segun-
do Secretário, John Bergen Primeiro Tesoureiro e José Cláu-
dio Martins Segundo Tesoureiro.

CONGRESSO INTERNACIONAL
A cidade do Gramado RS na bela Serra Gaúcha será o placo

do 16° Congresso Bíblico Internacional nos dias 27 a 29 de no-
vembro de 2009. O tema deste ano será: “A casa de ouro” (Êxodo
40:34( e os preletores: Reinhold Federolf de Porto Alegre, Erich e
Sonia Maag de Montevidéu Uruguai e Pr Jamil Abdalla Filho de
Orlândia SP. Da programação, consta a visita do Natal Luz, Lado
Negro e Fábrica de Chocolate em Gramado e nas cidades das
malhas, Canela e Nova Petrópolis. O preço para este ano está
bem reduzido: R$200,00 e podendo ser parcelado para os que
se inscreverem agora.  Para maiores informações
www.virtuosa.com.br, e-mail ione.haake@shalommail.com.br e
telefone (51) 3266-1174 com Ione.

DESAFIO DAS SEITAS
O jornal Desafio das Seitas publicado trimestralmente

pelo CPR- Centro de Pesquisas Religiosas está com novo
formato. Trata-se de um excelente ministério de apoio à
evangelização dos membros das seitas e religiões. O CPR
também imprime folhetos com temas específicos. O editor
do Desafio das Seitas e diretor do CPR é o Pr Paulo C
Pimentel e os endereços para contatos são: www.cpr.org.br
e-mail cpr94@terra.com.br, telefax (21) 2643-2325 e Caixa
Postal 950 – CEP 25.951-970 – Teresópolis RJ.

REUNIÃO DE PASTORES
A tradicional reunião de pastores e obreiros da região de

Ribeirão Preto SP que acontece bimestralmente, será reali-
zada neste mês de setembro na Igreja Batista Bíblica de
Bebedouro SP liderada pelo Pr Luciano Martins. Para conta-
tos com o Pr Luciano, use – e-mail: lj_martins@hotmail.com,
telefones (17) 3343-3002 e 9704-0773.

MORRO AGUDO
Dias 25 e 26 de julho a Igreja Batista do Calvário em

Morro Agudo SP liderada pelo Pr Edílson JP Araújo realizou
uma série de conferencias missionárias para renovação da
Promessa de Fé para Missões. Os pregadores foram os
pastores Juarez Peixoto Araújo e Carlo Alberto Moraes. O
alvo da igreja é continuar crescendo no apoio aos missio-
nários e a cada ano ampliar o seu quadro de missões.

PREGAÇÃO E PREGADORES
Sob o tema “A Suficiência da Palavra”, acontecerá nos

dias 7 a 11 de junho de 2010 a Conferência Sobre Pregação
e Pregadores no Hotel Majestic em cidade de Águas de
Lindóia SP. Será uma realização da Editora Batista Regular
tendo como preletor o Pr.; Bryan Augsburger, da Primeira
Igreja Batista de Arlington Heights, EUA. Em breve traremos
maiores informações para os nossos leitores sobre custos
e como se inscrever.

III CONGRESSO DOS JOVENS
No período de 30 de outubro a 2 de novembro, a

COMJOBB – Comunhão dos Jovens Batistas Bíblicos esta-
rá realizando o III Congresso sob o tema: “Novos Caminhos”.
O evento terá lugar no Del Verde Hotel em Itapecerica da
Serra SP. O investimento de R$ 160,00 por pessoa e os
contatos para inscrição podem ser feitos através dos telefo-
nes: (11) 3337-2849 e 5625-2392 com Marcelo ou então (11)
5832-7074 e 7193-8643 com André. Visi te o si te:
www.comjobb.org e conheça mais sobre a COMJOBB.

TORNEIO

No dia 12 de outubro de 2009, feriado nacional, as igre-
jas batistas fundamentalistas estarão realizando um Tor-
neio de Futebol no Ginásio Olympia em Canoas RS. Cada
equipe inscrita deverá contribuir com cem reais mais um
quilo de alimento não perecível por pessoa. Para maiores
informações entre em contato com Tiago Nunes (51) 8161-
6247 e 346508174 PIBB Harmonia, Eduardo (51) 9356-8850
e Jeferson (51) 3319-4729 IBB Partenon.
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Neustã é o nome da serpente de bronze levantada
no deserto para safar uma geração rebelde. A tur
ma que saiu do Egito ficou com saudades dos “pe-

pinos e melões” do Faraó e “falou contra Deus” (Nm 4,5). Resul-
tado: serpentes ardentes morderam o povo e “morreu mui povo
de Israel” (v.6). Conhecemos a passagem. Moisés orou e a ser-
pente de bronze foi erguida. Bastava olhar para ela e a cura
acontecia. Vê-se ali uma tipologia da obra de Cristo no Calvário.

Mais ou menos 700 anos depois, Neustã virou objeto de
culto. Reinava Ezequias. Temente a Deus clamava por um
avivamento espiritual. Era preciso extirpar Neustã, e ele a
quebrou em pedaços porque até aquele dia os filhos de
Israel lhe queimavam incenso (2  Rs 18:4).   E nós com isso,
à prática da vida cristã? Vejamos.

Cultuando a Neustã .  O significado de Neustã é “pedaço
de bronze” ou “coisa comum”. Aí reside o perigo. É fácil
acostumarmo-nos com determinadas coisas e passarmos
a cultuá-las. É o “mero e comum” que vai entrando em nos-
sas vidas e igrejas. É o tal “nada a ver”, como dizem os
baianos. E isso vira “imundícia”.  Uma mistura entre santo e
profano. Uma total falta de discernimento, tal como Nadabe
e Abiu no caso do “fogo estranho”.

Ardeu no coração de Ezequias um avivamento à nação. Os
marcos estavam removidos. Israel não era um referencial às
nações pagãs. Caiu num comodismo e foi transtornado pelo
paganismo. De Deus vinha o aviso: Criei filhos, e exalcei-os;
mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu
possuidor , e o jumento a manjedoura do seu dono; mas Israel
não tem conhecimento, o meu povo não entende... Deixaram
ao Senhor , blasfemaram e volt aram para traz (Is 1: 2 a 4).

Hoje, diante do que estamos vendo, qual seria a reação
de Paulo, Pedro ou João diante das liturgias hodiernas? Se-
riam abençoados ou sairiam às pressas, escandalizados?
Como reagiriam diante do período de louvor? Cantariam os
cânticos ou dariam um berro: PAREM!? E vendo determina-
das roupas (masculinas ou femininas), como agiriam? O que
diriam sobre os nossos lares? Sigamos essa linha de pen-
samento para se ter uma idéia da reação dos pais da igreja.

Sim, urge um avivamento. Não, nada de um novo Pente-
costes. Mas estar possuído de uma grande insatisfação
quanto a si mesmo e quanto à situação da igreja. E buscar
de coração ao Senhor, tal como o publicano da parábola.
Uma oração de confissão que vem das entranhas Deus não
desprezará. Aí começa o avivamento. Estou pregando sobre
isso. Peço ao Senhor que comece por mim, miserável peca-
dor. Precisamos quebrar Neustã em pedaços e preservar -
ou voltar - ao culto solene e santo ao Eterno.

Despedaçando Neustã . Pode ter certeza de que, caso um
dos apóstolos entrasse numa igreja que rechaçou ou despeda-
çou Neustã, vibraria na alma em comungar com os irmãos. Can-
tariam, diriam amém, dariam uma palavra de consolo á igreja e,
principalmente, um incentivo ao anjo da igreja exortando, ensi-
nando e consolando o mesmo a permanecer batalhando pela fé.

Um avivamento, tal como experimentado nos dias do rei
Josias, levaria o povo a tirar do santuário toda a imundícia
(2 Cr. 29:5) e limp ar o interior do vaso. E isso começaria
pelos lares. São do escritor Roy Hession as seguintes pala-
vras: “Foi no lar que o pecado primeiro entrou. É no lar que
pecamos talvez mais do que em qualquer outro lugar, e é ao
lar que o avivamento precisa vir primeiro. O avivamento é
profundamente necessário na Igreja, mas uma Igreja aviva-
da sem lares avivados é pura hipocrisia. É o lugar mais difí-
cil, o mais custoso, porém é aquele em que é mais necessá-
rio que o avivamento comece”. Acrescento dizendo que,
quem não é crente em casa, não é crente em lugar algum.

Neustã pode estar na TV, Internet, músicas malignas, litera-
tura obscena e etc. Nas ofensas entre marido e esposa, filhos e
pais, irmãos com irmãos e, enfim, entre toda a parentela. Não é
difícil imaginar um lar voltado à Palavra o quanto abençoaria a
igreja do Senhor! Obviamente um canal do avivamento.

É preciso esmigalhar Neustã. O evangelho vem num
declínio vertiginoso. Pululam os escândalos. É bíblico.
Dispensações terminam em fracasso. Jesus advertiu que o
amor de quase todos esfriará.  Crente trambiqueiro é uma
expressão que vai virando rotina. As conversões sinceras
escasseiam; enquanto as igrejas do oba-oba numericamen-
te crescem. E aí uma decisão se impõe: Flexibilizar a doutri-
na adotando ritos a Neustã ou ficar firme, guardando o que
temos e apressando a volta do Senhor? Avivamento ou Ajun-
tamento? Que Jesus volte logo!

N os dias 10 a 14
de agosto, a ABCB
– Associação Bra-

sileira de Conselheiros Bíbli-
cos realizou o Módulo I da
Conferência de Treinamento
em Aconselhamento Bíblico,
no Hotel Majestic, em Águas
de Lindóia-SP, com 210 parti-
cipantes representando 12
estados.

Quando a ABCB propôs
realizar uma conferência des-
te tipo os seus diretores es-
peravam atingir os seguintes
objetivos: Alcançar pessoas
que estivessem desejosas

No dia 15 de agosto
de 2009, a pedido
da Igreja Batista

Bíblica de Barretos – SP acon-
teceu o exame doutrinário e a
ordenação pastoral do irmão
Luciano Martins de 34 anos.
Luciano está trabalhando na
Igreja Batista Bíblica de Be-
bedouro como auxiliar minis-
terial do missionário Lanny
Gene Wood desde 1999.

Formado pelo Seminário
Teológico Missionário
Emaús de Orlândia, onde es-
tudou no período de 1997 a
2000, Luciano casou-se há
12 anos com dona Joice e
tem dois f i lhos, Júnior e
Joana.

Sua conversão aconteceu
em 1986 na residência do Pr
Tomé Lopes dos Santos e
sua esposa Lúcia em uma
classe de Boas Novas em
Barretos – SP. Pr Tomé atual-
mente é missionário implan-
tando igrejas no Estado da
Bahia.

Durante os primeiros anos
de sua vida cristã, Luciano
sempre procurou envolver-se
para auxiliar os trabalhos na
sua igreja. Trabalhou no Clu-
be OANSE, Grupos de Estu-
dos Bíblicos, coral, grupos de
jovens, entre outros ministé-
rios.

Foi em fevereiro de 1996
em um acampamento de jo-
vens em Guaíra sob a respon-
sabi l idade do Pr Paulo
Ismael que Luciano teve a
confirmação do seu chama-
do para o ministério. Assim,

Neustã ou Avivamento?

Conferência Sobre
Aconselhamento Bíblico

por este tipo de treinamen-
to; contagiar seus partici-
pantes de uma forma práti-
ca; oferecer um material
que possibi l i tasse seus
part icipantes saírem da
conferência, certos de que
eles poderiam por em prá-
t ica o ministério de
Aconselhamento Bíblico em
suas igrejas; provocar um
desejo de continuidade nos
próximos módulos.

Pelo que se pode notar
pela euforia dos participan-
tes todos estes objetivos
foram alcançados. Foi uma

conferência muito edificante
que contagiou a todos tendo
em vista o caráter prático de
treinamento oferecido, le-
vando muitos já se inscreve-
rem para a próxima confe-
rência.

Os preletores, Steve
Viars, Mark Dutton, Bill Moore
e Flávio Ezaledo, foram ho-
mens que Deus usou para
tratar de assuntos que pos-
sibilitasse aos participantes
ter um conhecimento prático
sobre como ajudar as pes-
soas encarar, lidar e supor-
tar os problemas da vida vi-
toriosamente, além de forne-
cer elementos, de como os
participantes poderiam co-
meçar e desenvolver um mi-

em 1997 in-
gressou no
S e m i n á r i o
Te o l ó g i c o
Missionário
Emaús em
Orlândia –
SP, na épo-
ca sob a li-
derança do
Pr Carlos A.
Moraes.

Logo que
chegou ao
s e m i n á r i o
envolveu-se
com o coral
da IBI em
Orlândia e
em 1998
passou a
auxiliar uma
c o n g r e g a -

dor, compareceram os pas-
tores: Lanny Gene Wood da
IBB em Barretos SP, Paulo
Ismael do Templo Batista
Ebenézer em Barretos SP,
Esteliano de Moraes Sousa
da Igreja Batista Central de
Barretos SP, Daniel Rodrigo
de Souza da Igreja Batista
Esperança de Jaboticabal
SP, Márcio Barroso dos San-
tos Trindade da Igreja Batis-
ta Boas Novas de Sales Oli-
veira SP e Carlos Alberto
Moraes da IBI de Orlândia
SP. Pr Carlos foi convidado
para atuar como Moderador
no Concíl io, secretariado
pelo irmão Alexandre Roberto
de Oliveira, auxiliar ministe-
rial da IBB de Barretos junto
ao Pr Lanny.

Devido à sua experiência
ministerial de dez anos,
Luciano respondeu com bas-
tante liberdade a todos os
questionamentos dos pasto-
res e foi aprovado por unani-
midade pelos presentes.

Na imposição das mãos
durante o culto consagra-
tório ocorrido à noite na Igre-
ja Batista Bíblica de Barretos,
participaram todos os pasto-
res presentes ao Concílio.
Também marcaram presen-
ça irmãos de outras igrejas
de Barretos, de Bebedouro e
de uma congregação em
Pitangueiras - SP que está
sob os cuidados da Igreja
batista Bíblica de bebedou-
ro liderada pelo Pr Luciano
Martins.

Bebedouro Ordena Seu Pastor

nistério de Aconselhamento
Bíblico em suas devidas igre-
jas. Durante as conferênci-
as aconteceu o lançamento
do livro “Ídolos do Coração”
publicado pela ABCB. Poste-
riormente, todas as pales-
tras da conferência serão
disponibilizadas em DVD e
MP3.

Em 2010 na data de 09 a
13 de Agosto no Hotel
Majestic, serão realizados o
Módulos I para aqueles que
participarem pela primeira
vez e o Módulo II para os que
foram certificados na confe-
rência de 2009. Para maio-
res informações entre em
contato com a ABCB através
do site: www.abcb.org.br.

ção Batista em Guará SP
sob a liderança do irmão
Nilson Aurora de Souza,
hoje pastor em Guarulhos
SP. Em 1999, ainda como
aluno no Emaús, Luciano
foi convidado pelo missio-
nário Lanny Gene Wood
para auxiliar na implantação
de uma Igreja Batista em
Bebedouro. Ali permaneceu
até hoje.

Atualmente, o missioná-
rio Lanny voltou para
Barretos e entregou a Igre-
ja Batista Bíbl ica ao
Luciano, razão da sua orde-
nação pastoral a pedido da
Igreja batista Bíblica em
Barretos, igreja mãe da
nova igreja em Bebedouro.

Para o concílio examina-
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A Igreja Batista D. Pedro em Manaus AM a cada ano tem crescido em sua visão missionária e
consequentemente também cresce numericamente. Nos últimos dois anos tem investido
pesado na construção do edifício de educação cristã (Foto) que deverá ficar pronto até o final

deste ano. Mesmo com grandes despesas de construção, o plano financeiro de sustento missionário
através da promessa de fé continuou crescendo. A igreja estava investindo R$ 7.000,00 mensais e seu
alvo este ano era aumentar para R$ 9.000,00. Depois das conferências missionárias com o Pr. Carlos
Alberto Moraes nos dias 7 a 9 de agosto, o valor alcançado por mês é de mais de R$ 11.000,00.

Na África se encon-
tra um dos países
mais minados do

mundo. Por esta razão há ali
muitas pessoas mutiladas. E
as cenas são as mais trági-
cas. Certa mãe leva nos bra-
ços sua filhinha. Ela nasceu
naquela terra, brincou ali,
cresceu ali. Então achou que
conhecia cada palmo daque-
le chão e pensou estar segu-
ra. Porém, após um passo,
mãe e filha voam pelos ares.
Ao cair no chão, dilacerada e
sem família, se sobreviver,
essa mulher nunca mais será
a mesma. Sua vida é
desestruturada e seu mundo
desaba. Perdeu parte do seu
ser e a razão de ser. Ela preci-
sa agora ser convencida a
querer viver, apesar da vida.
Precisa crer na vida, mesmo
tendo perdido qua se toda a
vida.

Tal qual essa mãe, aqui
bem perto de nós a vida de
muitos tem sido detonada,
abalada, despedaçada no
campo minado das relações.
É irmão contra irmão, pai
contra filho, filho contra pais,
marido contra esposa... Pes-
soas que estavam vivendo
num aparente sossego são
repentinamente agredidas,
traídas, desprezadas por
quem menos esperavam.
Nestas horas se perde o
chão e o coração dilacerado
reclama: E agora o que será
de mim?

Certa vez, após ter sofrido
uma grande desilusão, um
homem disse a respeito da-
quele que o havia traído: mas
ele era meu amigo! E acres-
centou: por esta eu não espe-
rava, é o fim da picada. Meu
mundo desabou. Ele pensou
que conhecia aquela vida, no
entanto não contava com as
minas de egoísmo, ódio,
amargura, ignorância, inveja
e infidelidade, camufladas
naquele coração. Porém, não
é de hoje que sabemos que
não há ninguém perfeito, que
relacionamentos podem ser
como uma caixinha de surpre-
sas, e que abrir-se para a con-
vivência significa correr riscos.

A GRANDE BABILÔNIA
DR. ANÍBAL P REIS
EDIÇÕES CRISTÃS

www.edicoescristas.com.br
(14) 3322-3930.

A grande Babilônia poderia ser o Catolicis-
mo Romano? Leia este pequeno livro e tire
as suas conclusões. O Dr. Aníbal é um ex-
padre da religião católica.

A FÉ EM TEMPOS PÓS-MODERNOS
CHARLES COLSON

EDITORA VIDA
www.editoravida.com.br

(11) 2618-7000
Este livro se apóia na obra dos santos que du-
rante mais de mil anos defenderam corajosa-
mente a ortodoxia cristã e em muitos casos deram a vida por ela.

INTRODUÇÃO
A. “Não te deixes vencer do mal...”.
B. O fato é claro e sem dúvida. Nós podemos ga-

nhar (vencer) as lutas pessoais com o mal se quiser-
mos, porque Deus dá o caminho.

I. SEGUNDO O VERSO 21, VOCÊ TEM QUE VENCER.
A. Há duas verdades importantes neste verso:
1. Você não está se desculpando por ter perdido as

lutas pessoais contra o mal.
2. Não é o bastante aceitar uma trégua ou acordo,

isto não está no plano de Deus.
a. Ordem: no grego o verbo é “ nikavwnikavwnikavwnikavwnikavw” (nikáo) = Sair

vitorioso, ganhar o veredicto, vencer. É uma palavra mi-
litar, usada no campo de luta. Não há substituto para
vitória.

b. Deus quer que o inimigo seja vencido.
B. Deus ordenou que você tivesse a vitória sobre o

mal feito contra você nessa batalha.
1. Uma ordem assim, do Senhor Comandante deve

dar esperança.
a. Deus sempre dá ordens, com instruções de como

cumpri-las.
b. As respostas não estão no ar (não são abstra-

tas).
c. As respostas estão na Palavra de Deus. II Tm.

3.16,17; Dt 30.11-14
2. Deus nunca ordena sem dar a força para cum-

prir.
a. A força vem durante ou depois do processo de

obedecer. Tg. 1.25
b. A ordem “vencer” fala sobre luta.
3. Vencer o mal com o bem. Obtenha o equipamen-

to certo e vença.

II. O MÉTODO DE DEUS PARA VITÓRIA É MUITO IM-
PORTANTE.

A. Melhor arma – A arma eficaz é fazer o bem.
1. Não podemos vencer usando mais mal.
2. Retornar com o bem em vez do mal significa:

“Batê-lo” com o bem.
3. Versículo 21 diz que você tem como arma um

equipamento infalível.
B. Versículo 14 – uma ilustração (quando o ataque

é verbal).
1. Ordem: “abençoar, bendizer”.
Não diz: “quando você tem vontade ou quando você

quer”.
2. Ordem: “Não amaldiçoeis”.
Mas eu seria um tolo... Eles diriam!
Como Deus – Mt. 5: 44 – 45.
Como Cristo – Rm. 5: 8, 1 Jo. 4: 11; 1 Pd. 3: 9; Ef. 4:

29,30.

III. COMO EU POSSO VENCER O MAL COM O BEM?
A. Chave n. 1 – Focalize:
1. Não nas feridas.
2. Não enquanto está recebendo os murros no quei-

xo – 1 Pd. 2: 19 – 23 (complexo de mártir).
3. Mas, focal izando nas necessidades do outro

(Filipenses 2:4).
B. Chave n. 2 – Planeje vs. 17
1. Muitos planejam como se vingar.
2. Muitos não planejam fazer o bem.
3. Nós temos que planejar para fazer o bem quan-

do nos fazem o mal.
4. Vs. 18 – não há exceção “quando depender de

vós”, ou seja, eu tenho que fazer porque sempre de-
pende de mim.

CONCLUSÃO
A. Tudo o que Deus nos ordena Ele nos capacita

fazer.
B. Romanos 12:21 é uma ordem, portanto, deve ser

obedecida

Missões em Manaus AM

Mas se temos consciência
disso, se sabemos que pode-
remos ser surpreendidos no
próximo passo, por que é en-
tão que, em certos momentos
na vida, o mundo de muitos
desaba, por que é que pes-
soas atingidas no meio da luta
se entregam ao desespero,
ao desânimo, como se isto
não estivesse previsto? E por
que muitos se acovardam e
fracassam no fogo das prova-
ções? Creio que uma das ra-
zões é a ilusão de se viver num
mundo sem minas, sem de-
silusões, viver esperando do
homem mais do que ele pode
dar. Esperando aceitação in-
condicional, cuidado e aten-
ção constante. Esperando do
homem o que deveriam espe-
rar de Deus. O homem é po-
tencialmente mal (Todos se
extraviaram e juntamente se
fizeram inúteis. Não há quem
faça o bem, não há nem um
só. A sua garganta é um se-
pulcro aberto; com a língua
tratam enganosamente; peço-
nha de áspides está debaixo
de seus lábios; cuja boca está
cheia de maldição e amargu-
ra. Os seus pés são ligeiros
para derramar sangue. Em
seus caminhos há destruição
e miséria; e não conheceram
o caminho da paz.  Rm.3:12-
17). Além disto, não é fácil
para nenhum de nós admitir
que não merecemos o quan-
to achamos que merecemos.
Nem sempre queremos ouvir
do mestre: “Assim também
vós, quando fizerdes tudo o
que vos for mandado, dizei:
Somos servos inúteis, porque
fizemos somente o que deví-
amos fazer .” Lc. 17:10 

 Um outro motivo é a insis-
tência em querer ser mimado
como criança birrenta. Há
quem Pense que pelo fato de
ter conseguido, em seu
mundinho particular, viver um
determinado período contro-
lando, manipulando tudo e
todos, poderá seguir fazendo
assim e todos continuarão
dizendo amem às suas pre-
tensões. Tais pessoas vivem
no plano da auto-confiança,
na confiança no homem e por-
tanto, serão sempre apanha-

das de surpresa pelas mu-
danças de regime, pelas cri-
ses temperamentais, pela
brevidade da vida e pelas ins-
tabilidades de si mesmas, e
daqueles em quem coloca-
ram toda confiança. Homens,
morrem, rejeitam, desprezam,
esquecem, falham, traem, ex-
plodem, matam (“...na verda-
de, todo homem, por mais fir-
me que esteja, é totalmente
vaidade.” Salmos 39:5). Mes-
mo quando parece que está
indo tudo bem, o mundo de
quem confia no homem, está
prestes a desabar. A base
destes é fraca, ilusória, pas-
sageira. Creio, portanto que
cabe aqui uma reflexão: Se
seu mundo tem desabado
por causa de uma destas
bombas caseiras ou outras,
e você perdeu a motivação
para a vida, em quem você
esteve confiado até então?
Ainda que, confiando no Se-
nhor, tenhamos sido surpre-
endidos pela adversidade e
planos tenham sido interrom-
pidos, quais são as nossas
maiores expectativas? Se es-
peramos em Cristo só nesta
vida, somos os mais miserá-
veis de todos os homens. (I
Co.15:19).

Há um hino que diz: “Bem
de manhã, embora o céu se-
reno pareça um dia calmo
anunciar, vigia e ora; o cora-
ção pequeno um temporal
pode abrigar. Bem de manhã,
e sem cessar, vigiar, sim, e
orar! ” O confiar em Deus não
nos livra de possíveis afli-
ções, o ser um crente não sig-
nifica ter um mapa mostran-
do onde estão as minas. A
vida segue sendo imprevisível
e alguém já disse que viver é
prejudicial à saúde. A cabeça
do crente está sim no céu,
mas ele vive e pisa no mes-
mo campo minado que faz
desabar, desestruturar a vida
de muitos. Ele está sujeito a
sofrer os mesmos embates
que levam muitos ao deses-
pero. A diferença, entretanto é
que, confiando em Deus, ten-
do a sua esperança maior no
porvir, o fiel não se ilude com
o sossego desta vida. Sua
serenidade e força não depen-

dem do momento. Pois bem
de manhã, ainda com o céu
de brigadeiro, limpo, sem
ameaças de temporais, antes
das densas nuvens tornarem
o dia tenebroso, o prudente,
vigia e ora. Ele conhece as
inúmeras viravoltas da vida e
por isto, sua paz não vem da
aparente calmaria, mas da
certeza de que o seu Senhor,
o autor da vida é maior que
qualquer tempestade, o Se-
nhor é maior que qualquer
desventura nesta vida. Ele
pode sim encontrar-se abati-
do, mas não destruído, pois
está tomado pela certeza de
que o seu socorro vem do se-
nhor que fez o céu e a terra.
Portanto, ainda que, tendo pi-
sado no campo minado da
traição, da injustiça, da enfer-
midade, da perca dos bens...,
seja detonado, cada pe daço
do servo de Deus tem moti-
vos para cair sobre a terra re-
pleto de esperança e gritan-
do em alto e bom som: “O SE-
NHOR está comigo; não teme-
rei o que me pode fazer o ho-
mem (Salmos 118:6); Em
tudo somos atribulados, mas
não angustiados; perplexos,
mas não desanimados; per-
seguidos, mas não desampa-
rados; abatidos, mas não
destruídos (II Co. 4:8-9); Por-
que eu sei que o meu Reden-
tor vive, e que por fim se le-
vantará sobre a terra. E depois
de consumida a minha pele,
ainda em minha carne verei a
Deus. Vê-lo-ei por mim mes-
mo, e os meus olhos, e não
outros, o verão... (Jó 19:25-27

Que o Senhor nos dê a
mesma graça, e que juntos ao
Senhor busquemos o mesmo
compromisso e fidelidade
dos seus servos fieis, para
que ainda que, por causa da
nossa fidelidade ao Senhor,
cheguemos aos limites da
vida, sejamos cheios de paz,
e serenamente como Filipe,
venhamos a dizer: “Eis que
vejo os céus abertos e o Filho
do Homem, que está em pé à
mão direita de Deus (Atos
7:56)”.
* O autor é pastor da Igreja
Batista Bereiana - Jaraguá

do Sul – SC

Por Que o Seu Mundo Desaba?
* Pr José Soares Filho
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MARÍLIA DE CAMARGO CÉSAR.

EDITORA MUNDO CRISTÃO
www.mundocristao.com.br

(11) 2127-4147
Quando a fé se deixa manipular, pessoas vi-
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Na primeira quinze-
na deste mês de
setembro de

2009, o Presidente da
ALADIC – Aliança Latino-
Americana de Igrejas Cris-
tãs, Pr Esteban Ricker está
visitando o Brasil. Sua visita
incluirá as cidades de Cam-
pinas, São Paulo e possivel-
mente uma passagem por
Águas de Lindóia SP no IV
Congresso Missionário Ba-
tista Fundamentalista.

Pr Ricker é brasileiro de
nascimento, filho de missio-
nários que trabalharam em
Campinas-SP de onde ele
saiu para a Guatemala aos
5 anos de idade. Naquele
país ele serve como missio-
nário juntamente com o seu
pai até os dias de hoje.

O objetivo do Presidente
da ALADIC em visitar o Bra-
sil visa fazer contatos com

O Ministério Verdade
Bíblica, de Mogi
das Cruzes, reali-

za em setembro o III Congres-
so Internacional de Família,
desta vez na estância turísti-
ca de Águas de Lindóia. Se-
rão três dias de ensinamento
sobre o propósito de Deus
que é a família, de comunhão
e aprendizado sobre o evan-
gelho.

Leandro Tarrataca, diretor-
executivo do Ministério Verda-
de Bíblica pastor mor da Igre-
ja Bíblica Brasileira e autor do
livro “Família – Projeto de
Deus”, ministrará o Congres-
so. “Serão momentos de
aprendizado e comunhão. Um
evento realizado para a Famí-
lia e pela Família”. O III Con-
gresso Internacional de Famí-
lia acontece nos dias 25, 26 e
27 de setembro de 2009 no
Hotel Panorama.

O preço segue a seguinte
ordem: R$ 640,00 (suíte Luxo
– período para duas pesso-
as); R$ 540,00 (suíte Standard
– período para duas pesso-
as); R$ 220,00 (cama extra –
período por pessoa); R$
170,00 (crianças de 5 a 11
anos); Crianças de 0 a 4 anos
não pagam. Os pagamentos
podem ser feitos até o dia 15
de novembro, em cheque ou
cartão de crédito.

SOBRE A AVERBI.
Fundado no Brasil em

2001, pelo pastor Leandro
Tarrataca, a Averbi – Associa-
ção Verdade Bíblica tem
como missão “alcançar o per-
dido e confuso, e edificar cris-
tãos”. Como membro do Good

III Congresso de Família
News Broadcasting, está
presente em mais de 16
países. Dentre os vários
ministérios, destacam-
se: programas de TV,
programas de rádio, pro-
gramas via Internet, pu-
blicações, congressos,
seminários e conferênci-
as. Os ministérios da As-
sociação Verdade Bíblica
são mantidos por incen-
tivos, orações e contri-
buições de pessoas que
acreditam e que são be-
neficiadas por eles.

dos Estados Unidos, Itália e
Cabo Verde, entre outros paí-
ses. Apresentador do progra-
ma de TV “Verdade Bíblica”
exibido pela Rede Super e
Rede Gospel. Autor dos livros
“Redescobrindo o Louvor e
Adoração”, “Igreja um Divino
Projeto”, “Espiritualidade Au-
têntica”, “Família, Projeto de
Deus”, “A Verdade sobre o
Código”, “Como Sobreviver à
Crise Financeira” e “Forjando
Vencedores” entre dezenas de
outros artigos teológicos.

CONTATOS
III Congresso Internacional de Família.

De 25 a 27 de setembro de 2009.
Hotel Panorama (www.hotelpanorama.com.br).

Informações e reservas: 11 4721 4144 e
www.verdadebiblica.com.br/família

Pastor Leandro Tarrataca comandará o
III Congresso Internacional de Família em Águas de Lindóia

Rogério Lopes Alves - contato@lolbr.com.br
11 4727 3369 - 9426 6091

MSN - rogeriololbr@hotmail.com

“Deus abençoará todo trabalho das tuas mãos!”
 (Deuteronômio 16:15)

A CIEF Poderá Ressurgir no Brasil

as igrejas de posição
fundamentalista para viabi-
lizar um congresso e a pos-
sibilidade de reorganização
da CIEF – Confederação de
Igrejas Evangélicas Funda-
mentalistas como o braço
nacional da ALADIC aqui em
nosso país.

Este ano de 2009, nos
dias 3 a 7 de fevereiro foi re-
alizado em Lima, no Peru, o
XX Congresso da ALADIC. O
evento, que teve como um
dos representantes brasilei-
ros o Pr Álvaro Augusto
Pavan, entre outros, contou
com participantes de mais
nove países além do Brasil
e Peru: Chile, Equador,
Guatemala, Colômbia, Bolí-
via, México, Estados Unidos,
Inglaterra e Coréia do Sul.

A ALADIC foi organizada
no Brasil nos dias 16 a 24
de julho de 1951 durante a

realização da Conferência
Panamericana em São Pau-
lo-SP promovida pelo CIIC -
Concíl io Internacional de
Igrejas Cristãs. O CIIC, na
época presidido pelo Dr. Carl
McIntyre foi organizado em
1948 para fazer frente ao CMI
– Concílio Mundial de Igrejas,
de posição l iberal e
ecumênica organizado no
mesmo ano.

O evento em São Paulo
contou com a participação de
200 delegados de diversas
igrejas e denominações
fundamentalistas, e no en-
cerramento com mais de
dois mil participantes para a
solenidade de instalação da
ALADIC.

Já em 1949, o Dr. Carl
McIntyre, apoiado por pasto-
res norte-americanos e lati-
no-americanos de diversos
países das Américas foram

a Buenos Ayres, Argentina
para confrontar o CMI que
começava a se instalar na
América Latina. Aqui no Bra-
sil, diversos líderes se des-
tacaram na CIEF, o Dr.
William Roger LeRoy e Dr.
Silas Evangelista de Olivei-
ra, entre outros de diversas
denominações funda-
mentalistas.

Por alguns anos muitos
eventos foram organizados
no país. Em 1956, na cidade
do Rio de Janeiro, realizou-
se a II I  Assembléia da
ALADIC e em 1958, em
Petrópolis RJ, o IV Congres-
so do CIIC. Em 1967 foi a vez
de Recife, capital pernambu-
cana incumbida de realizar a
VIII Assembléia da ALADIC.

No estado de São Paulo,
capital e interior e em diver-
sos outros estados a CIEF
realizou concentrações tra-

zendo preletores de diversos
países e de diversas deno-
minações de posição
fundamental ista aqui do
nosso país.

Também as mulheres e
os jovens têm participação

rá acontecer aqui no Brasil e
esta é a principal razão da vi-
sita do Pr Esteban Ricker:
contatar lideranças
fundamentalistas visando a
viabilização do evento e o res-
surgimento da CIEF.

destacada na
ALADIC através
da AFFAL – Asso-
ciação Feminina
Fundamentalista
da América Lati-
na e JUCIAL –
Juventude Cris-
tã Internacional
para a América
Latina.

Nos últimos
anos a ALADIC
continua reali-
zando eventos
como o que acon-
teceu no Peru no
início deste ano.
Nos planos da
ALADIC, o XXI
Congresso deve-

Pr. Esteban Ricker

Leandro T arrat aca

SOBRE O PASTOR
LEANDRO TARRATACA
Cursou mestrado em Ci-

ências Bíblicas no Calvary
Theological Seminary,
Kansas City, MO. Mestrando
em N.T. Faculdade Teológica
ABECAR.  Professor de
Apologética, Hermenêutica e
Síntese do NT na Faculdade
Teológica ABECAR. Diretor-
executivo da Averbi. Apresen-
tador do programa de rádio
“Verdade Bíblica” com alcan-
ce para todo o Brasil, partes


