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A  União Masculina da Comunhão Batista Bíblica da
Bahia, envolvida em suas atividades regulares, es-
teve nos dias 10; 11 e 12 de outubro realizando um

maravilhoso trabalho de intercâmbio, visita e evangelização
na Congregação Batista na cidade de Jeremoabo-BA. Na opor-
tunidade foi realizado um trabalho de impacto evangelístico
em toda a cidade envolvendo 50 irmãos evangelizando de casa
em casa e distribuindo folhetos. Aproveitando o feriado, foi re-
alizado também um dia de turismo para o lazer do grupo em
Caldas do Jorro e na cidade de Paulo Afonso, conhecendo a
cidade e tomando banho no Rio São Francisco. Foi emocio-
nante para muitos irmãos conhecer o famoso “Velho Chico”
apelido carinhoso dado ao famoso rio. As informações foram
enviadas pelo Pr. Zacarias Andrade.

Todo final de ano conti-
nuamos a fazer um ba-
lanço do ano que termi-

na e planos para o novo ano que
iniciará. Um dos grandes proble-
mas enfrentados pela maioria
dos crentes é manter regularida-
de na vida devocional diária.

“Amor sem Fronteiras”, com
devocionais que falam do grande
amor de Deus é uma ferramenta
de apoio e ao mesmo tempo de
incentivo para aqueles que que-
rem investir no momento
devocional diário.

Além de textos atrativos acom-
panhados de ilustrações da vida
real, este devocional foi escrito levando em conta o novo acordo
ortográfico e mantém um índice dos assuntos abordados.

Entre em contato com a Editora Esperança e conheça o
“Amor sem Fronteiras”: www.esperanca-editora.com.br,

e-mail: eee@esperança-editora.com.br,
telefones (41) 3022-3390 e 3256-3662.

Nos dias 5 a 7 de se-
tembro último, re
cebemos aqui no

Templo Batista Sião, irmãos
de várias igrejas, liderados
pela Igreja Batista do Calvário
em Anápolis GO, liderada pelo
Pr. Mário Maracaípe para ativi-
dades evangelizadoras aqui
em Goianésia. Fomos para
um colégio próximo ao local
onde estamos construindo o
nosso salão de cultos e ali
foram realizados atendimen-
tos odontológicos, consultas
médicas, corte de cabelos,
confecção de artesanatos
para senhoras e atividades
com crianças e adolescentes.
A equipe de trabalho teve ain-

A Editora Fiel, da Missão
Evangélica Literária, foi funda-
da há mais de 40 anos, pelo
casal de missionários Ricardo
e Pérola Denham, cujas vidas
são um grande exemplo de pi-
edade, santidade e incansável
serviço ao Rei dos Reis. Seu
principal objetivo é o de levar
ao povo de língua portuguesa
uma literatura bíblica, sã, con-
sistente e condizente com as
Escrituras;

A proposta de estar a servi-
ço do Evangelho e da Igreja,
porém, tem ampliado a visão
da Editora Fiel e expandido o
seu ministério para várias áre-
as de atuação. Além da publi-
cação de bons livros, da revista
Fé para Hoje, o Projeto Biblio-
teca do Pastor, tem também as
Conferências da Fiel que este
ano completou 25 anos.

Conferências da Fiel.
As conferências organiza-

das pela Editora Fiel têm como
objetivo supremo o louvor da
glória de Deus e tem cumprido
de maneira digna e fiel o seu
papel ao proclamar com ousa-
dia e desembaraço os grandes
axiomas revelados nas Escri-
turas. As conferências têm sido
realizadas no Brasil, em Portu-
gal e em Moçambique. Agora
também, desde 2003, a Con-
ferência Fiel para Jovens.

A Família Denham
Richard Denham Jr. “Sr.

Amor Sem Fronteiras

Projeto Jeremoabo 25 Anos de Fidelidade
Ricardo”, como ele gosta de ser
chamado, é filho de um casal
muito temente a Deus e nas-
ceu em Daytona Beach, Flórida,
em 29/05/1927, mas foi criado
no Estado de Oregon EUA.

Pearl Armen Denham “D.
Pérola”, como ficou conhecida,
nasceu em Pasadena,
Califórnia, em 09/09/1927. Foi
criada, entretanto, entre as vi-
nhas de Dinuba, Califórnia EUA.

Os jovens Ricardo e Pérola
conheceram-se nos seus 18
anos de idade, quando cursa-
vam o Westmount College, no
Estado da Califórnia. Encontra-
ram-se no primeiro dia da ma-
trícula, antes de iniciarem as
aulas. Começaram a desenvol-
ver uma amizade que cresceu
durante esse primeiro ano. No
ano seguinte, no banquete do
dia dos namorados, decidiram
anunciar o noivado. O casamen-
to aconteceu pouco depois, no
dia 07 de outubro de 1950.

Eles adotaram duas meni-
nas gêmeas, Mary Ann e Delza
e tiveram mais cinco filhos:
Rachel, Faith Elizabeth, Sara,
Rick e Mark.

Uma Longa História.
A história da família

Denham é longa e precisa ser
contada em uma biografia que
talvez um dia venha a ser escri-
ta e publicada pela própria Edi-
tora Fiel, pois todos que conhe-
ceram o Sr. Ricardo passaram
a gostar dele.

Mas o que mais tem deixa-
do marca nos pastores aqui no
Brasil é a série de 25 Confe-
rências da Fiel. Tem sido a sín-
tese de todo o trabalho e o pon-
to de encontro daqueles que
servem a Deus em fidelidade.

Neste ano, comemorando
os 25 anos das conferências,
o evento realizado em Águas de
Lindóia contou com um total de
1.513 pessoas, sendo que 455
eram pastores. Essa multidão
representava 23 estados bra-
sileiros e algumas pessoas do
exterior.

Em 2010
Para 2010 a data da 26ª

Conferência já está definida:
18 a 22 de outubro no Hotel
Monte Real em Águas de
Lindóia SP. Alguns dos
preletores já confirmados são:
Joel Beeke, Thaibiti Anybile.
Dr. Steven Lawson e Pr. Luiz
Saião. A 27ª também já tem
data definida: 3 a 7 de outu-
bro de 2011. Para os jovens
em 2010 as conferências se-
rão realizadas na Estância
Palavra da Vida em Atibaia SP
nos dias 3 a 6 de junho.

Trabalho de Impacto em Goianésia

da a participação do Pr. Omar
Dauaidar, missionário com a
Missão Asas de Socorro. A
equipe de apoio aferiu pres-
são, fez hemogramas, fisiote-
rapia, avaliação nutricional,
confecção de artesanatos,
cortes de cabelo, além da dis-
tribuição de kits de higiene.

Enquanto pessoas espe-
ravam para serem atendidas
em suas necessidades, a
equipe de evangelismo apre-
sentava aos presentes o
Plano de Salvação para as
suas vidas, outros foram de
casa em casa levando a “pre-
ciosa semente”. Nas noites,
filmes bíblicos foram passa-
dos em praças de bairros da

localidade.
Como fruto desse traba-

lho, temos mais de 160 vi-
sitas agendadas e mais de
90 Estudos Bíblicos por re-
alizar. Muito trabalho pela
frente. Um grande desafio
para nossa pequena equi-

pe de 8 pessoas, minha fa-
mília e alguns irmãos que
já possuem condições para
a realização destes traba-
lhos. Orem pelos que fize-
ram decisão entregando a
vida a Jesus. Continua na
página 6.

A Família Denham, a Editora Fiel e a Conferência p ara Pastores.

Equipe de trabalho voluntário

Evangelizando e cuidando



Novembro de 2009
Ano XXV

nº 204
Página 02

Ponto de VPonto de VPonto de VPonto de VPonto de Vistaistaistaistaista
Pr. Rômulo W eden Ribeiro
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“Quem sai de sua oração melhor, já conseguiu
boa parte da resposta” (AD).

“Se as pessoas orassem mais em particular, suas
orações seriam mais curtas em público” (AD).

“Durante mais de quarenta anos, o sol nunca se levantou na China
sem me encontrar de joelhos em oração” (Hudson T aylor).

“A Bíblia não nos recomenda que preguemos a cada momento, mas
nos ordena que devemos orar sem cessar” (John B Price).

“Quando consideramos a vida de oração de Jesus, somos forçados
a admitir que mal começamos a orar” (James Houston).

“A grande tragédia da vida não é as orações não respondidas,
mas as que não foram feitas” (F B Meyer).

É  possível que algumas
pessoas fiquem confusas
hoje em dia em meio a

tantas denominações no meio Ba-
tista. Sim, estou falando de denomi-
nações batistas. Parece que a cada
dia temos que explicar melhor e de
novas formas o que somos. Dizer
que é batista já se tornou muito ge-
nérico e as pessoas ficam esperan-
do uma complementação.

Aqui no Brasil, por exemplo, te-
mos Convenção Batista Brasileira
(Tradicional, mas aceita igrejas re-
novadas), Convenção Batista Naci-
onal (Renovada, mas aceita igrejas
tradicionais), Batistas Independen-
tes (Fundamentalistas), Convenção
das Igrejas Batistas Independentes
(Renovada), Comunhão Batista Bí-
blica Nacional (Fundamentalista),
Associação das Igrejas Batistas Re-
gulares do Brasil (Fundamentalista),
Batistas Conservadores (Ligados à
CBB), Igreja Batista da Lagoinha
(Neopentecostal), sem contar que
mesmo dentro destes grupos ainda
existem pequenas divisões relacio-
nadas com música, usos e costu-
mes, lideranças regionais, etc.

Para nós o que realmente impor-
ta é definir o que queremos dizer com
a denominação Batista Fundamen-
talista, pois é dentro deste espaço
mais apertado que trabalhamos e
procuramos conviver apesar das di-
ferenças menores.

Basicamente o crente batista
fundamentalista é aquele que acre-
dita na Bíblia como sendo a Palavra
de Deus e unicamente nela como
regra de fé e prática. Há também
aquelas definições doutrinárias que
ficaram convencionais como as prá-
ticas relacionadas ao batismo dos
convertidos (imersão), à ceia do Se-
nhor e à eclesiologia (congrega-
cionalismo com autonomia da igre-
ja local).

Outro distintivo forte dos batistas
fundamentalistas é o distanciamento

Durante os meses de julho a
outubro de 2009, 42 pessoas se
deslocaram de seus paises, para
que a OPERAÇÃO GUINÉ-BISSAU
fosse uma realidade: 01 de Gana;
01 dos Estados Unidos; 01 da No-
ruega e 39 do Brasil.

Instituto de Liderança
Durante 11 semanas realizou-

se o 2º Instituto de Liderança da
APEC, em língua portuguesa, na
África. 25 alunos foram formados e
receberam seu diploma: 20 de
Guiné-Bissau, 02 do Brasil, 02 da
Holanda e 01 de Angola.

Destes alunos, 09 estão dese-
josos de entrar no ministério da
APEC de tempo integral e irão bus-
car, agora, o devido apoio e confir-
mação de suas igrejas, famílias e
líderes. Muito breve se concretizará
o objetivo maior deste Projeto - aber-
tura da APEC em Guiné-Bissau com
obreiros do próprio país.

Treinamento de Professores
Foram realizados 22 cursos para

Qualquer pessoa, por mais
normal que seja, se encai
xaria em uma das muitas

análises psiquiátricas que existem,
depois de uma simples consulta. O
ditado popular: “De louco, todo mun-
do tem um pouco” encontra respaldo
na ciência moderna que procura di-
agnosticar e tratar todas as ansieda-
des como doenças ou traumas ad-
quiridos. A ciência tem certa razão ao
associar problemas emocionais com
experiências passadas, mas deveria
também procurar problemas físicos
que estejam afetando o temperamen-
to das pessoas. Todavia, se você so-
fre de depressão, transtorno obses-
sivo compulsivo ou qualquer outro tipo
de ansiedade que não tenha cone-
xão direta com problemas físicos, veja
o que Deus oferece para você e não
a ciência.

Perdão de DEUS! Grande parte
dos problemas emocionais está as-
sociada a um forte peso de culpa.
Consciência pesada não achará cura
em remédios, cujo efeito é passagei-
ro, mas em um concerto divino onde
todo sentimento de culpa, real ou ir-
real, pode ser apagado. Quando en-
tramos em um acordo com Deus, o
nosso alívio é imediato e permanen-
te. Isso explica como ex-assassinos,
prostitutas e ladrões podem abando-
nar as transgressões do passado e
se tornarem pessoas de bem, feli-
zes e úteis para a sociedade. Isso

EMAÚS
“Foi muito bom saber que o Seminário Emaús está voltando. Espero

ver maiores informações nas próximas edições do J.A.” (M.S.S. – Belém
PA).

“GAÚCHOS PARA CRISTO”
“Ao ler a reportagem mostrando o trabalho do Pr Michael no Rio Gran-

de do Sul, fiquei muito contente e estarei orando para que tudo continue. O
meu estado precisa de Cristo e embora eu não esteja mais vivendo lá, sei
que é uma região difícil e carente”. (J.M.M. – Sinop MT).

TEXTOS LONGOS
“Já escrevi ao J.A. e agora de novo percebo que alguns colunistas escre-

vem textos longos demais. Sou jornalista e sei que esse tipo de texto além de
deixar o jornal com cara fechada, é perda de tempo. As pessoas não lerão”.
(S.S.X. – São Paulo SP).

NOTA DA REDAÇÃO
“Nós temos trabalhado para que os colunistas respeitem o espaço a

eles reservado, mas não é fácil, pois há textos que acabam sendo mais
longos. No próximo ano faremos algumas mudanças”.

MEMBROS INATIVOS
“Gostei do editorial da edição 203 falando sobre os ‘Membros Inativos’.

Em uma igreja neo-testamentária se alguém é inativo não é mais mem-
bro. Membros de um corpo precisam estar vivos”. (R.C.M. – Salvador BA).

COLUNISTAS
“Os colunistas que mais gosto de ler são as duas senhoras: Nancy e

Selma, do ‘Falando ao coração’, o Pr Rômulo do ‘Ponto de Vista’ e o Pr
Edgar do ‘Conexões’. Sou jovem e solteira e sugiro que seja acrescentada
uma coluna para os jovens.” (A.A.M. – Belo Horizonte MG).

Classes de Cinco Dias, 42 Esco-
las Dominicais, 13 Cultos Infantis,
71 Saídas para Evangelismo Pes-
soal, 43 Evangelismo nos Lares, 4
Evangelismo nos Hospitais, 6
Evangelismo ao Ar Livre e 6 Encon-
tros de crianças.

Foram alcançados nestes mi-
nistérios 27.522 crianças e 1.485
adultos, dos quais 9.486 crianças
e 156 adultos receberam a Cristo
como Seu Senhor e Salvador. Total
geral: 30.007 alcançados e 9.644
decididos por Cristo.

A Deus todo louvor e toda glória!
Deus inclinou o coração de mui-

tos irmãos e igrejas para investirem
com suas ofertas para que esta Ope-
ração Guiné-Bissau fosse realizada.
Foi Deus também que levantou um
grande número de intercessores em
favor deste Projeto.

“Não a nós, Senhor, não a nós,
mas ao teu nome dá glória, por
amor da tua misericórdia e da tua
fidelidade” (Salmo 115:1).

Por que Batistas Fundamentalistas?
de qualquer forma de ecumenismo
entre denominações evangélicas e
também a defesa de separação en-
tre Igreja e Estado. Claro que deve
haver respeito para com aqueles
grupos denominacionais com os
quais não temos diferenças doutri-
nárias marcantes, mas essa tole-
rância não significa concordância.

O grande perigo para os batis-
tas fundamentalistas hoje em dia
está no envio de alunos para serem
preparados para o ministério em
seminários que não defendem as
posições que nós acreditamos. São
instituições que não assinam o
compromisso com a nossa histó-
ria, mas que estão oferecendo me-
lhor preparo acadêmico aos candi-
datos ao pastorado. Assim, repete-
se a história do final do século XIX e
início do século XX quando os se-
minários, sob influência da teologia
liberal destruíram as convicções dos
alunos e a confiança na inspiração
das Escrituras.

No momento a visão de alguns
líderes batistas fundamentalistas é
buscar o reconhecimento do MEC
para os cursos de teologia. O que
pergunto àqueles que querem tal
reconhecimento é o seguinte: O que
vamos ganhar com isso em relação
à evangelização do Brasil e do mun-
do que é a missão da Igreja? Como
ainda não ouvi nenhuma resposta
convincente, continuo com a pergun-
ta no ar aguardando resposta.

Recentemente um dos defenso-
res do reconhecimento pelo MEC
disse que se não podemos ter re-
conhecimento do governo para nos-
sos cursos, também deveríamos fi-
car na clandestinidade com relação
aos nossos prédios, tanto de culto
quanto de ensino para não estar-
mos ligados ao Estado com o CNPJ,
por exemplo.

Tal comparação é ridícula, pois
patrimônio físico, pessoa jurídica e
tantos outros termos que nós utili-

zamos nada têm a ver com forma-
ção doutrinária para pastores. As
nossas igrejas são organizadas
como associações para cumprir exi-
gência legal para o registro das pro-
priedades. Como associações reli-
giosas as igrejas locais prestam
contas ao governo e apenas isso.
Tanto é que nós compramos os nos-
sos terrenos e construímos os nos-
sos prédios. Se tivermos isenções
legais de alguns impostos cabe a
cada igreja local decidir o que aceita
e o que rejeita. Se uma lei exigir que
as minhas convicções doutrinárias
sejam mudadas, entrarei em confli-
to com tal lei, pois antes importa obe-
decer a Deus do que aos homens.

Parece-me que boa parte dos
batistas fundamentalistas está des-
lumbrada com os ares de liberdade
que estamos vivendo, e não perce-
be as armadilhas que estão sendo
colocadas sob os nossos pés pela
democracia ocidental. O mistério da
iniquidade está pavimentando o ca-
minho para a entronização do
Anticristo.

Do meu ponto de vista o
dispensacionalismo (Com pré-
tribulacionismo e pré-milenismo)
precisa ser levado a sério para não
ser apenas um dogma frio em nos-
sas declarações doutrinárias. Os
nossos olhos devem estar abertos
para as oportunidades que surgem
para a evangelização e também para
os perigos da apostasia.

Laodicéia está no auge e a gran-
de apostasia que deveria vir antes
do arrebatamento parece estar
campeando ao redor de nossas igre-
jas. O pragmatismo e o conformis-
mo são sintomas dessa época em
que um corpo passa a valer mais do
que uma alma. Assim cada vez abri-
mos mais a porta de entrada das
nossas congregações para pesso-
as meramente religiosas mas sem
certeza de salvação.

O pior ainda está por vir!

professores evangelistas de crian-
ças, capacitando 1.389 professores,
dos quais 1.067 receberam certifica-
do. Foram representados nestes
cursos 169 Igrejas e 7 Escolas.

Distribuição de Literatura
Um pouco mais que 1 tonelada

e meia de literatura foi levada para
Guiné-Bissau, o que possibilitou
equipar os 25 alunos do ILMC e dis-
tribuir 194 Kits de Material Didático
Infantil às Igrejas e Missões Evan-
gélicas, para que continuem inves-
tindo na evangelização e discipulado
das crianças.

Ministérios com Crianças
Ao longo da Operação Guiné-

Bissau diversos ministérios com
crianças foram realizados em todas
as regiões do país: Quinhamel, Có,
Safim, Bafatá, Gabu, Empada, Foia,
Bissassima, Lendem, Canchungo,
Ilha de Bubaque, Ilha de Uno e os
bairros de Bissau: Missira, Belém,
Cuntum, Antula Paal e Bairro Militar.

No total foram realizados 250

A Cura Interior
dos Traumas

BATISTAS INDEPENDENTES, BÍBLICOS E REGULARES
Matrícula nº 4 - Livro B-2 - Fls 1 v, 2

Todos os articulistas e colaboradores são voluntários, sem qualquer
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explica também como crentes, que
caíram em pecado, conseguem se
recuperar e seguir em frente. Sem o
perdão de Deus, nenhum ser huma-
no pode ter paz. Talvez, a angústia que
você sente seja conseqüência de
uma consciência sensível que preci-
sa ser limpa e perdoada. Deus pro-
mete fazer isto por você!  “E se o meu
povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar, e orar, e buscar a minha
face e se converter dos seus maus
caminhos, então eu ouvirei dos céus,
e perdoarei os seus pecados, e sa-
rarei a sua terra” (II Crônicas 7:14). A
terra aqui pode ser o seu coração que
precisa ser sarado e cuidado todos
os dias.

Seu Próprio Perdão! Muitas pes-
soas estão procurando clínicas psi-
quiátricas porque não conseguem
perdoar a si próprias e a outras pes-
soas, mas não sabem disso. Ho-
mens e mulheres estão agindo como
abelhas alvoroçadas que ferroam a
si mesmas. Perdoar é tão importan-
te quanto ser perdoado e não haverá
paz sem amor e bondade no cora-
ção. Muitos problemas emocionais
são resultados de amargura, frustra-
ção e decepção, consigo mesmo ou
com outras pessoas. Mateus 6:15
claramente diz: “Se, porém, não
perdoardes aos homens as suas
ofensas, também vosso Pai vos não
perdoará as vossas ofensas”. De
acordo com este ensinamento, quem
não perdoa, não é perdoado. É pos-
sível ser feliz e viver feliz sem o per-
dão de Deus?

Operação Guiné-Bissau
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A  última carta de Paulo a Timóteo inspirada pelo
Espírito Santo ainda na fria masmorra romana
onde o apóstolo viveu em seus últimos dias era

como um testamento deixado a seu filho na fé. “Deixo-vos
a sã doutrina da Palavra de Deus”.  Paulo sabia da proxi-
midade de sua partida e deixava a Timóteo seu bem mais
precioso - a Palavra de Deus.

Ele aconselha ao jovem que retenha as palavras que
ouviu dele, que as guarde no coração e na memória e que
as torne um privilégio, não só para ele, mas para muitos
que conviviam com ele e que leve adiante a mensagem de
salvação que o Pai deixara através da vida de seu Filho - o
Senhor Jesus.

Conta-se a história de um jovem soldado que morreu
em batalha, deixando seu pai inconsolável. Alguns meses
depois um colega de seu filho bate à porta de sua mansão
e narra àquele pai os últimos momentos do moribundo
soldado e antes de sair entrega-lhe um quadro que retra-
tava seu sorridente filho e que havia sido pintado pelo
amigo.

O velho pai pendurou aquele retrato na parede junto
com sua valiosa coleção de obras de arte famosas. Ao
morrer aquele homem deixou registrado em seu testa-
mento o desejo de que fossem leiloados todos os qua-
dros da sua coleção.

No dia marcado o leiloeiro começou pelo retrato do
filho, mas nenhum dos colecionadores de arte presentes
se interessou em adquirir. “- Queremos ver o Monet, o Da
Vinci,” gritavam todos os presentes. Mas o leiloeiro insis-
tia em oferecer primeiro a rústica pintura do jovem solda-
do.

Finalmente, o mordomo da casa resolve dar um lance
de dez dólares pelo quadro e o leiloeiro bate o martelo e
encerra o leilão sob os protestos de todos os participan-
tes. E ele explica: No testamento havia uma cláusula que
determinava que quem comprasse o quadro do filho teria
direito a todos os demais quadros sem pagar um centavo
a mais. “Quem levar o filho, leva tudo.”

Eis o que Paulo ensinou a Timóteo e é isso que
precisamos mostrar às pessoas: quem tem o filho de
Deus tem a vida eterna e tudo mais lhe será acres-
centado.

Seu precioso legado aos seus filhos, minha irmã, não
são os reais, os dólares ou as jóias que conseguiu ajun-
tar ao longo dos anos de trabalho, tentando fazer fortuna
para deixar aos seus descendentes, mas a rica e precio-
sa Palavra de Deus que Paulo e tantos outros valorosos
soldados de Cristo nos deixaram registrada.

Deixe anotado em sua agenda o período de 23 a 26 de março de 2010, pois acontecerá a
come-moração dos dez anos da MBBF – Missão Batista Brasileira Fundamentalista. O evento
será realizado na chácara Vida Nova em Mandirituba – PR, próximo à capital Curitiba. O

objetivo do congresso é apresentar princípios e propostas práticas sobre o trabalho missionário no
Brasil e no exterior. Para maiores informações: www.mbbf.org.br.

E stá chegando a
hora. Depois de
quase um ano de

preparativos estamos a menos
de um mês do primeiro Acam-
pamento da UMBABICRE -
União de Mulheres e Moças
Batistas Bíblicas de Campi-
nas e Região. Nenhuma
desculpa deve deixar você de
fora desta programação que
o Senhor tem abençoado
desde o início.

Se você quer participar
ainda há tempo para se ins-
crever. Basta procurar al-
guém da diretor ia da
UMBABICRE, fazer o cadas-
tro e reservar sua vaqa. O lo-
cal da grande programação
é o Acampamento Batista de
Sumaré, bem próximo da ci-
dade.

Podemos entrar no local
sexta-feira dia 27/11 a partir
das 14h00, mas a progra-
mação começará oficialmen-
te as 20h00.  A saída está
marcada para o sábado 28/

N o âmbito das
Boas-maneiras,
Vossa Excelência

é o pronome de tratamento
recomendado para um Pre-
sidente da República. Espe-
ra-se, creio eu, que elevan-
do tal autoridade a este ní-
vel, o mesmo se aperceba
que aqueles sobre os quais
este governa, espera que ele
os represente perante os de-
mais governantes de cabe-
ça erguida, defendendo a so-
berania e os interesses de
sua nação (Estado Laico).
Uma grande polêmica se
criou quando Barack Obama
se curvou perante o Rei da
Arábia Saudita. A indignação
provinha da idéia de toda
uma nação pondo-se em ati-
tude de submissão a outra
por meio do ato de se u re-
presentante maior. Se isto
por si só foi o bastante para
acirrar os ânimos dos ame-

Os 10 Anos da MBBF

Precioso Legado
“Retenhais... as sãs palavras que de mim ouviste.”

(II Tim. 1:13).

Umbabicre Promove Acampamento
PRIMEIRO ACAMPAMENTO PROMOVIDO PELA UMBABICRE  UNIÃO DE MULHERES E

MOÇAS BATISTAS BÍBLICAS DE CAMPINAS E REGIÃO OCORRE NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO

11 às 22h00. Tudo está sen-
do preparado para atender a
todas muito bem. A estadia
inclui café da manhã, almo-
ço e jantar. O tema do Acam-
pamento é “Floresça onde
você está”. Os estudos se-
rão dados separadamente
focando a necessidade de
cada grupo como moças,
senhoras, adolescentes, vi-
úvas ou separadas e crian-
ças.

No lazer teremos pisci-
nas, campo de vôlei, futebol,
trilhas para caminhar, além de
hidroginástica e gincanas.
Não se esqueça que tam-
bém teremos uma feirinha
de artesanato para as com-
pras. (o dinheiro será DES-
TINADO para o fundo da
UMBABICRE).

Agora anote aí o que você
deve levar: Roupa de cama
(lençol, travesseiro, cober-
tor), repelente, roupa de ba-
nho (maiô com shorts ou se
as moças preferirem biquíni

só será permit ido com
shorts). Lembrando que na
abertura do evento na sexta-
feira, haverá um concurso
para escolher a mulher ou
moça que tiver melhor carac-
terizada com trajes dos anos
60, portanto, se puder você
deve se vestir a caráter.

O valor do Acampamento

é R$ 55,00 sem o transporte
(cada igreja deve cuidar do
seu). Criança tem preço es-
pecial .  Mais Informações
com Denise (19) 3278-1214,
Rose (19) 3221-5685, Maria
Alice (19) 3324-2012.

Irany Santos
Departamento de Eventos

ricanos, o que dizer do sen-
timento de indignação que
nos invade ante a descabi-
da atitude do nosso presi-
dente para com o presiden-
te do Estado do Vaticano.
Como devemos tratar o nos-
so presidente a partir de en-
tão? Duque, Vassalo, Cava-
leiro Andante, Cruzado?

Prezado presidente, com
todo respeito à sua pessoa,
quem foi que o elegeu como
advogado dos interesses do
Império da “Santa Sé” (Cúria
Romana). Não queira se-
nhor presidente, com suas
atitudes arbitrárias, incitar o
país a uma guerra religiosa.
E esta não é uma fala sem
fundamentos, pois sendo
conhecedores do currículo
de domínio e prát icas
execráveis, num passado
não remoto, por parte daque-
les que tinham o status de
religião oficial, nós não te-

mos como deixar de ver es-
tes acordos como possíveis
estratégias aliciadoras de
caráter manipulador com
c o n s e q ü ê n c i a s
imprevisíveis. Não podemos
de forma alguma retornar
aos tempos medievais. Le-
var o Congresso e o Senado
a apoiarem tal acordo, dará
a ele um aspecto legal, mas
não o tornará menos imoral.
Pois medidas protecionistas
adotadas em prol da garan-
tia de propriedade de uma
ent idade que tem sido a
grande incentivadora de mo-
vimentos que não respeitam
o direito privado, é no míni-
mo sinistro. Estariam estes,
também latifundiários, te-
mendo que o vento viesse a
virar? Estariam temendo o
confisco de propriedades
com fim de pagar indeniza-
ções às vítimas de abuso
como ocorreu nos Estados

Unidos? Qual a razão de tal
estratégia? Onde será que
andam os votos de pobreza
dos cidadãos deste “pobre”
Estado do Vaticano?  O que
será que sensibilizou o nos-
so presidente ao ponto de
tomar uma atitude tão radi-
cal? Será que foi por ter per-
cebido a situação de misé-
ria dos aposentos do cha-
mado “Sumo Pontífice”?

No passado certas indul-
gências (perdão para os pe-
cados praticados) eram ofe-
recidas aos reis pelas suas
benesses a favor da Santa
Sé. Mas aqui para nós, isto é
o mesmo que comprar bilhe-
te premiado, é literalmente
cair no conto do Vigário.

José Soares Filho
Pastor da Igreja Batista

Bereiana
Jaraguá do Sul  - SC.

E-mail:
josefilhosoares@bol.com.br

O Império Contra-Ataca
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PROJETO DIADEMA
O CTLC - Centro de Treinamento de Liderança Cristã,

liderado pelo Pr. Paulo Santos tem por objetivo desenvolver
relacionamento evangélico, mobilizar e treinar pastores e
líderes ou qualquer pessoa que deseje cumprir a grande
comissão. Organizar viagens evangelísticas, com eventos
inteligentes e criativos, com linguagem contemporânea, a
fim de comunicar o evangelho de Jesus Cristo. Proporcio-
nar e causar influência a partir dos lares, até países do ou-
tro lado do oceano. Nos dias 31 de outubro a 2 de novembro
o CTLC esteve com uma equipe atuando na Igreja Batista
Regular de Diadema, grande São Paulo, sob a liderança do
Pr. Valdecir Paizam. O programa seguiu o padrão: treina-
mento em evangelismo e prática com estratégias de
evangelismo de impacto (torneio de futebol, palhaços, pan-
tomima e evangelismo porta-a-porta). Para maiores infor-
mações sobre o CTLC entre em contato:
www.ctlc09.blogspot.com.

QUARTO ANIVERSÁRIO

O Templo Batista Bíblico em Camaçari BA liderado pelo Pr
Zacarias de Andrade realizou mais um batismo no dia 4
de outubro próximo passado. Sete novos irmãos foram

acrescentados à igreja e desceram às águas batismais, sendo cin-
co da igreja e dois de uma das congregações mantidas pelo TBBC.

Você já se surpreendeu com a capacidade de ficar com raiva
tão rapidamente? Como você se posicionaria? Pavio curto?
Encrenqueiro? Sangue quente, “Mantenha distância” Grrrrrrr! Bad
Boy assumido? Ou totalmente o contrário: Manso, boa gente, “não
esquento”... Algumas pessoas são calminhas, calminhas, mas ain-
da assim de vez em quando não conseguem se segurar.

Não dá para separar a atitude interna, da atitude do coração.
Afinal a ira se manifesta através do corpo, das palavras, dos
gestos... Ou pode está sendo cozida a fogo brando no íntimo...
Aprendemos sobre a importância de controlar as palavras, mas
isso é especialmente difícil quando estamos zangados.

É um estado emocional que todos nós experimentamos vez
por outra. Ocorre em variados graus de intensidade, desde o leve
aborrecimento até a explosão violenta da raiva. Uma definição
teológica, conforme Israel Byork(1): “Ira é um movimento
desordenado na natureza pecaminosa do homem, que o leva a
rejeitar com disposição violenta, tudo aquilo que o desagrada, e
a vingar as ofensas reais ou imaginárias”.

Para alguns, a ira parece ser um problema incontrolável. Nos
momentos de calmaria, a pessoa que luta com este problema se
entristece pelos seus momentos de explosão, e decide não per-
mitir que isso aconteça mais. Porém, logo em seguida, lá está ela
de novo: Queimando o coração e produzindo atitudes que irão
machucar as pessoas à volta, e das quais iremos nos arrepender
depois.

Não adianta contar até dez ou sair do ambiente onde você
está. Tal procedimento pode até ajudar, mas não vai resolver o
problema que está no seu interior. A fera continuará dentro de
você. Estará apenas adormecida, esperando outra oportunidade
para se manifestar.

Lya Luft, colunista da VEJA (20.05.09) escreveu: A sordidez
humana: “O que é essa coisa em nós, que dá mais ouvidos ao
comentário maligno do que ao elogio, que sofre com o sucesso
alheio e corre para cortar a cabeça de qualquer um, sobretudo
próximo, que se destacar um pouco que seja da mediocridade
geral? Quem é essa criatura em nós que não tem partido nem
conhece lealdade, que ri dos honrados, debocha dos fiéis, men-
te e inventa para manchar a honra de alguém que está traba-
lhando pelo bem”?

A ira é destrutiva quando persiste em forma de agressão,
falta de perdão ou vingança. Por outro lado pode ser um grande
impulsionador para corrigir a injustiça ou pensar criativamente.
Nesse caso, é útil, pois é uma revolta contra o nosso comodismo.
A Bíblia jamais critica a ira de Deus, mas faz repetidas advertên-
cias contra a ira humana. “Irai-vos e não pequeis. Não se ponha
o sol sobre a vossa ira” - Ef 4.26

A ira humana é normal, não necessariamente pecaminosa.
Somos seres emocionais: passamos por momentos tristes, ale-
gres...  A indignação é uma reação natural àquilo que está errado.
Deus planejou a ira para nos alertar a respeito da injustiça, mas
não para fazermos justiça com as próprias mãos. A “ira santa”
impele-nos para termos reações construtivas.

A ira humana pode ser prejudicial, da mesma forma que as
outras emoções, caso não seja controlada. A ira não é errada,
mas descontrolada traz conseqüências ruins, pois facilmente
conduz ao pecado.

Por que ficamos irados? Quais as causas?
Quando alguém nos trata diferente do que estamos acostu-

mados, ou emprega palavras duras – “A palavra dura suscita a
ira” Pv 15.1. Quando uma pessoa não atende com disposição, faz
corpo mole e a fila não anda. Estamos dirigindo, alguém não obe-
dece o farol, ou nos assusta no trânsito. A pessoa procura a
toalha para tomar banho e não encontra. O pai está consertando
alguma coisa que exige concentração: Detalhes, os parafusos no
chão, vem uma criança e chuta as peças, os parafusos e as
ferramentas. A pessoa está no computador, elaborando um traba-
lho, está concentrado, dá uma pane, falta a força, não deu tempo
salvar... Logo vem as explosões de raiva.

Convivência com pessoas muito irritadas, descontroladas. O
ambiente fica tenso e naturalmente absorvemos o “jeito nervoso”
de tratar os problemas. “Não te associes com o iracundo nem
andes com o homem colérico” – Pv 22.24.

Conclusão: Precisamos avaliar constantemente as nossas re-
ações. Qual tem sido nossa atitude? Temos sido egoístas, pensa-
do em nossos interesses ou temos praticado o amor cristão, que
leva em conta os outros? Temos confiado na justiça de Deus?

Vivemos sob intensa pressão para concorrer, para ganhar,
ganhar, exigir. Já na perspectiva dos Evangelhos, ganhamos quan-
do perdemos, levamos vantagem quando abrimos a mão, somos
exaltados quando escolhemos o caminho da humilhação.

Precisamos aprender com Jesus sobre a humildade e a man-
sidão. Moisés, por exemplo, aprendeu e se tornou o “homem
mais manso da terra” - Nm 12.3. Quando Miriam e Arão questiona-
ram sua autoridade, ele não reagiu com ira, mas deixou que Deus
resolvesse a questão.

E você?  Tá dominado pela ira? Ou é controlado pelo Espírito
Santo de Deus?

COJUBAB 2010
Se você quer fazer a diferença, inscreva-se para participar

de 22 a 27 de junho de 2010, doa congresso COJUBAB 2010.
O evento será realizado pela Comunhão da Juventude Batista
Bíblica da Bahia no Guaibim Praia Hotel em Valença BA. Os
palestrantes serão os pastores: Domiciano (São Paulo), Evaldo
(Feira de Santana BA), Humberto (Salvador BA), José Infante
(Vitória da Conquista BA), Omar Abdala ( Anápolis GO) e
Samuel Barreto (Itabuna BA). Informações (71) 8157-0722
(Jailton), (71) 8137-3567 (Luis Carlos), (71) 3384-3607 / 8184-
0969 (Dinda) e (71) 8736-0950 (Zene).

DEPENDÊNCIA QUÍMICA
No dia 21 de novembro a Igreja Batista Boas Novas, sob a

liderança do Pr Márcio Trindade estará realizando um evento
importantíssimo e inédito na sua região: O Seminário sobre
Dependência Química sob o tema “O que os pais, professores
e pastores devem saber sobre dependência química”. O
preletor será o experiente Pr Gasparino Alves da Igreja Batista
Regular de Carapicuíba SP, fundador e Diretor do Desafio Jo-
vem Jardim das Oliveiras – Centro de Reabilitação. O seminá-
rio terá início as 8 horas e término as 15h30. Haverá uma
pequena taxa de R$10,00 (dez reais) para cobrir o almoço que
será oferecido. Confirme sua participação pelo e-mail:
pr.marcio.teo@gmail.com ou pelos telefones (16) 3852-2742
e 8114-9605.

PREGAÇÃO E PREGADORES
A Editora Batista Regular de

São Paulo estará realizando de 7
a 11 de junho de 2010, a Confe-
rência sobre Pregação e Prega-
dores sob o tema: “A suficiência
da Palavra”. O preletor será o Dr.
Bryan Augsburger, Pastor da Pri-
meira Igreja Batista de Arlington
Heights, EUA desde 1982, Bryan
é doutor em homilética pela
Trinity Evangelical Divinity School
e escreveu sua tese de doutora-
do sob o tema: “Alcançando Equi-
líbrio no Sermão”.

Para maiores informações:
www.editorabatistaregular.com.br,
skype: ebr-vendas, telefones (11) 5533-6843 e 5561-3239.

VALE DO JEQUITINHONHA
Os missionários, Pr Juarez Araújo Peixoto e Musa já estão

em seu campo de trabalho em São Sebastião da Boa Vista MG
no Vale do Jequitinhonha. A residência do casal está em Boa
Vista, distrito de Chapada do Norte MG. Estão em contato com
alguns irmãos e trabalhando para a formação de uma igreja e
começar o trabalho evangelístico no Quilombo. Para contatos
o e-mail: juaezmusa@ig.com.br e telefones para recados: (33)
3739-2005 (Público), 3739-2030 (Tidú) e 3739-2028 (Vicente).

CONSTRUÇÃO
O missionário Daniel Rodrigo que está implantando uma

igreja em Jaboticabal SP está se preparando para a fase de
construção de um espaço provisório para os cultos no terreno
que está financiado. O Pr Antonio Santos de Campinas SP que
lidera um movimento denominado “Construindo no Campo
Missionário” está apoiando o projeto de construção. Para con-
tatos com o Pr Antonio visite:

http://combabicre.blogspot.com,
e-mail: pratoniofsantos@yahoo.com.br, telefones

(19) 3278-1214 e 9169-8537.
Para contato com o Pr Daniel

http:jaboticabaman.glospot.com, e-mail:
missadanielrsousa@yahoo.com.br, telefones

(16) 3204-3340 e 9102-5507. Para saber como ajudar
entre em contato com o Pr Daniel ou com o Pr Antonio.

Novos Membros

Ira – Saiba
Domar Essa Fera

A Igreja Bíblica Nova Aliança da cidade de Três Lagoas
MS, liderada pelo Pr. Rúbens Martins comemorou seu quar-
to aniversário no último dia 26 e 27 de setembro. Os
preletores foram os pastores Almir da Igreja Bíblica de
Araçatuba no sábado e Ricardo de Oliveira Leite de Ponta
Porã no domingo. A igreja tem estado muito animada com
todos os seus membros se envolvendo nos ministérios. A
foto mostra em primeiro plano o Pr. Ricardo e sua esposa
Ruth.

CONFERÊNCIA SEMEADORES
A Conferência Semeadores realizada pelo OANSE –

Obreiro Aprovado Não se Envergonha, acontecerá nos dias
20 e 21 de novembro na Igreja Batista Esperança em São
Paulo. Se você, pastor, tem em sua igreja pessoas que
amam o trabalho com crianças, faça o possível para
inscrevê-lo na Conferência Semeadores. Valerá a pena. O
local do evento é Rua Loefgreen, 1279, ao do metrô Santa
Cruz. Maiores informações com o Missionário Diogo pelo e-
mail: diogo@oanse.org.br .

APERFEIÇOAMENTO
Sob o tema “Aperfeiçoamento – Refletindo o Passado

para Melhorar o Futuro” (Hebreus 11:40) acontecerá de 25 a
29 de janeiro de 2010 no Hotel Del Verde em Itapecerica da
Serra SP, no meio da Mata Atlântica, a 52° Assembléia da
AIBRECES – Associação das Igrejas Batistas Regulares do
Centro Sul do Brasil. Como já é tradicional, além da realiza-
ção da assembléia acontece o Retiro das Famílias. Em 2010
a ocasião é especial e um tempo de gratidão pelos 75 anos
das missões Mid Missions e ABWE no Brasil. Os preletores
serão três missionários: Marvin L. Fray, Robert Walsh e S.
David Smith. Para maiores informações entre em contato
com o Pr Alceu Olimpio pelo e-mail: alceuheidi@ig.com.br,
fone/fax (11) 3222-7059/ 2091-3925/ 2503-3925.
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walacejuliare@yahoo.com.br
AMPLIAÇÃO

Aguardando o tempo certo para iniciar a construção do
templo em Fátima do Sul – MS, o missionário Geraldo M.
Pupin terminou a reforma e ampliação do salão atual que
está sendo usado para os cultos. Há novos convertidos sen-
do preparados para o batismo na Igreja Batista Boas No-
vas. Para contatos e-mail: gmpupin@hotmail.com, telefone
(67) 3467-3992.

O Templo Batista Maranata em Goiânia GO, sob a liderança
do Pr Rômulo Weden Ribeiro comemorará o 16° ano de
existência. O evento será lembrado pela realização de uma

série de conferencias nos dias 20 a 22 de novembro. O preletor será
o Dr. Richard Wallace dos EUA. Para conhecer mais sobre o TBM
visite o site: www .tbm.org.br . Nas fotos, Pr. Wallace e sua esposa e
TBM.

Você já viu um passarinho dormindo num galho ou
num fio, sem cair? Como é que ele consegue
isso? Se nós tentássemos dormir assim, iríamos

cair e quebrar o pescoço. O segredo está nos tendões das
pernas do passarinho. Eles são construídos de forma que, quan-
do o joelho está dobrado, o pezinho segura firmemente qual-
quer coisa. Os pés não irão soltar aquela coisa até que ele
desdobre o joelho para voar. O joelho dobrado é o que dá ao
passarinho a força para segurar qualquer coisa. É uma maravi-
lha, não é? Que desenho incrível que o Criador fez para segurar
o passarinho. (Harvest Field of the Dakotas, Jack Outhier, Editor)

Esta figura não deveria ser tão diferente em nós. Diante
dos desafios diários e lutas constantes em nossa vida cris-
tã, a maior segurança, a maior estabilidade nos vem de um
joelho dobrado - dobrado em oração.

Há uma oração feita por Moisés (Êxodo 33.12-23 ), no ano
1446 a.C., que serve como um incentivo a este nosso andar
com Deus. Para entendermos esta oração, precisamos re-
cordar de alguns eventos que a antecederam: Israel estava
no deserto há três meses, a caminho de Canaã (Ex 19.1);
eles haviam parado diante do Monte Sinai (v.2); e Moisés su-
biu o Monte para se encontrar com Deus (v.3); Moisés desceu
uma vez, e tornou a subir, nesta segunda vez, ele recebeu os
10 Mandamentos; várias instruções; e também o projeto com
as plantas para a construção do tabernáculo; Porém, o povo
achou que Moisés estava demorando muito na presença de
Deus, e decidiram fazer um novo deus. Então Deus avisou a
Moisés, e este intercedeu em favor do povo (32.9-14); depois
ordenou o Senhor a Moisés que saísse daquele lugar e fosse
para a “terra prometida” (33.1).

É neste momento e contexto que a oração acontece. Por
meio dela, ouviremos três pedidos feitos por Moisés em
favor de um povo que precisava progredir, e aprender que: A
oração feita pelo homem de Deus transformaria um aglo-
merado de gente confusa e desordenada num povo mar-
chando rumo à terra prometida.

O primeiro  pedido foi: REVELA-ME TEUS PROPÓSITOS
PARA QUE EU TE CONHEÇA E CONTINUE SENDO ACEITO
POR TI (v.13). No caso de Moisés, a oração foi atendida ime-
diatamente. No capítulo 34.6-9, vemos Deus renovando Sua
aliança, por meio das tábuas da lei.

Uma pergunta que nos cabe, diante desse pedido é: Será
possível realizar a obra de Deus sem haver a plena clareza
da intenção de Deus sobre esta obra? Vivemos dias onde
todo mundo tem um propósito próprio para a igreja e a obra
missionária, e por isso, há muito barulho, muito esforço,
muito desgaste, mas pouco resultado positivo. Creio que
uma das razões seja a falta de compreensão da vontade de
Deus para a Sua obra.

O segundo  pedido foi: DÁ-ME TUA PRESENÇA DURANTE
A JORNADA  (v.12, 14-17). No verso12 – Não fica claro se
Moisés está preocupado em saber o “status” do prometido
mensageiro celeste, ou se temos aqui apenas uma oração
(como a de Nm 27.16) para que Deus providencie um assis-
tente e sucessor para Moisés. Porém, a resposta de Deus
veio por meio de uma promessa: “Eu mesmo o acompanha-
rei e lhe darei descanso”. Ou seja, quem acompanharia o
povo não seria, simplesmente, um anjo, mas o próprio ANJO
DO SENHOR!   Moisés reconhece que se Deus não os acom-
panhar, eles não terão êxito (v.15). Diante da humildade de
Moisés, o próprio Senhor Deus o honra (v.17).

Dá para perceber a importância daquilo que Moisés está
fazendo e nos ensinando? O avanço na obra de Deus não é
resultado, simplesmente, de uma boa atuação da liderança
da igreja, mas antes e sobretudo, da presença marcante e
poderosa do Senhor no meio de Seu povo.

O terceiro pedido foi: MOSTRE-ME TUA GLÓRIA (v.18). Deus
acabara de atender ao pedido de Moisés quanto à continuação
de Sua presença com Israel. Agora, a oração é ver a “kabod”, a
glória manifesta. Este pedido equivale ver Deus como Ele é:
nestes termos, porém, é um pedido impossível. O homem mortal
não pode suportar a visão de Deus (v.20). Em linguagem pictória
bem vívida, a passagem afirma que o homem pode apenas
contemplar o lugar por onde Deus passou (vv.22,23) e assim
conhece-Lo por seus atos no passado e presente. Deus como
Ele é em todo Seu mistério, não podemos conhecer ou apren-
der. O homem precisará esperar a vinda do Senhor Jesus Cris-
to (Jo 14.9) para ter uma revelação plena de Deus. “Ver a glória
de Deus” significa viver a cada dia contemplando Seus gran-
des feitos em nossas vidas!

Querido irmão, como suas orações tem o ajudado a
andar com Deus? Diante de uma realidade onde o Evange-
lho pregado tem que ser instantâneo, simplista e social, é
preciso entender que: A ORAÇÃO PIEDOSA TRANSFORMA
AGITAÇÃO EM PROGRESSO.

Aniversário

A Igreja Batista Regular em Jardim São Jorge no Butantã,
liderada pelo Pr Gláucio Benedito Farias, comemorando
33 anos de fundação realizou conferencias nos dias 24 e
25 de outubro. No sábado, dia 25, foi apresentado a peça
evangélica “Surpresa na TV”, encenada pelo grupo de tea-
tro da Igreja Batista Monte Sião em Jardim São José,
Suzano SP. No dia 25, domingo realizou-se o culto de ações
de graças pelos 33 anos da igreja. O pregador foi o Pr
Lourival Jordão, da IBR Filadélfia em Praia Grande SP. No
louvor o culto contou também com as participações espe-
ciais de Leone Silva Santos da Igreja Batista de Pinheiro e
do Quarteto Masculino da IBR em Pirajussara. Para conta-
tos com o Pr Gláucio e-mail: pr_glaucio@yahoo.com.br,
telefone (11) 3783-0672.

RETIRO DE PASTORES
A JUBBESP – Junta Batista Bíblica do Estado de São

Paulo realizará nos dias 18 a 22 de janeiro de 2010 o Re-
t iro de Pastores e Obreiros no Hotel Del Verde em
Itapecerica da Serra – SP (www.delverdehoitel.com.br). O
investimento por pessoa será de R$ 280,00. No dia 7 de
novembro acontece a eleição da diretoria da JUBBESP para
o biênio 2010-2011. A reunião acontece no Templo Batista
de Indianópolis em São Paulo sob a liderança do Pr
Severino Monteiro.

TREINAMENTO DE PROFESSORES
Se você tem interesse em aprender como estudar e

ensinar a Bíblia este curso poderá ajudá-lo. É um curso
prático que ensina preparar aula bíblica, consultar livros
de referencias, estimular o gosto pelo estudo da Bíblia,
elaborar planos de aula e muito mais. O treinamento será
no dia 30 de janeiro de 2010. Para maiores informações:
www.bibl iotecaevangel ica.blogspot.com, e-mai l :
biblioteca_evangelica@yahoo.com.br, telefones (11) 3996-
3701 e 9101-9400. O professor do curso será Carlos
Augusto P Dias, Bacharel em Teologia com Ênfase em
Educação Cristã pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida.

ESCATOLOGIA
A UHBREF – União de Homens Batistas Regulares

Fundamentalistas estará realizando o seu encontro anual no
dia 21 de novembro na Igreja Batista da Bíblia em Osasco SP.
O preletor será o Pr Alexandre Bezerra Dutra missionário da
AIMI – Associação Internacional de Missões aos Israelitas
em convênio com a AMI – Associação Missionária Indepen-
dente. O tema da pregação será Escatologia.

A Oração Piedosa Transforma
Agitação Em Progresso

ARDOR MISSIONÁRIO
Dias 19 a 23 de outubro a Primeira Igreja Batista Bíblica

em Cidade Ademar em São Paulo SP, liderada pelos pasto-
res Josué P Félix e Ebenézer Rodrigues realizou a VI Sema-
na Missionária sob o tema “Ardor missionário no tempo que
nos resta”. O preletor foi o Pr Antonio dos Santos do Piauí.
Para contatos com a PIBBCA: www .ibm.pibbca.org.br , tele-
fone (11) 5562-2834.

MISSÕES
No mês de outubro, a Primeira Igreja Batista Regular em

Vila Teixeira, liderada pelo Pr Luciano Martins realizou o seu
mês de missões. Apoiando sete projetos missionários e
com vistas a ampliar o quadro, a igreja levanta os recursos
pela Promessa de Fé para Missões. No dia 25 de outubro o
Pr Carlos Alberto Moraes, missionário da AMI pregou na igreja
cedo e a noite enfatizando a Dinâmica de Missões no Livro
de Atos e o sustento financeiro da obra missionária. Conhe-
ça a Igreja pelo site: www.ibvilateixeira.com.br.

ABECAR
A história da ABECAR começou em 1059 com a chegada

ao Brasil do casal Willis e Neusa Stitt. Fixaram-se em Mogi
das Cruzes SP e ali desenvolveram um frutífero ministério
com Acampamentos, Assistência Social Publicações e En-
sino Teológico. Vale a pena conhecer: www .abecar .org.

“PELÉ”
Todos nós devemos estar em oração pelo missionário

José Pelegrino Amaro. Com a idade já avançada, mas ainda
transpirando missões, o “Pelé”, como ficou conhecido esse
veterano missionário está enfrentando mais uma batalha,
desta feita com uma enfermidade. Submetido a uma cirur-
gia no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto no dia 3 de
agosto de 2009, de lá até hoje tem sido acompanhado por
exames e tratamentos. No dia 16 de setembro, teve que
passar por uma segunda cirurgia. Para contatos com ele e
com a esposa Maria o e-mail: fpolegar@hotmail.com  e os
telefones (16) 3665-3333 e 8153-0730.

BOA NOVIDADE
Agora basta você ter um celular para ter acesso às men-

sagens evangélicas do Pr Leandro Tarrataca do Ministério
Verdade Bíblica: www .verdadebliblica.net . O Pr. Tarrataca
apresenta um programa televisivo pelo canal Net Cidade
(canal 3 da Net Digital e 10 da Net Analógica) aos sábados,
às 8 horas, para Mogi das Cruzes, Jacareí e São José dps
Campos. O programa Verdade Bíblica também é apresenta-
do no rádio pela BBN de Curitiba, Educativa de Fortaleza,
Conexão Vertical de Santa Catarina e Difusora de Abaitetuba
da Bahia.

Você também pode obter as mensagens do Pr Leandro
Tarrataca em CDs, DVDs e livros: www .lojavb.com.br , ou
pelo telefone (11) 4721-4144. Para contatos: Rogério Lopes
Alves pelo e-mail: cont ato@lolbr .com.br  (11) 4727-3869 e
9426-6091.

OSASCO – SP
A Igreja Batista Adonai em Osasco SP liderada pelo Pr

Fernando F. Sousa estará comemorando o 11° aniversário
neste mês de novembro. Para celebrar com gratidão e ale-
gria mais um ano de ministério, serão realizados dois cul-
tos especiais nos dias 28 e 29, tendo como preletor o Pr
Antonio Henrique da Segunda Igreja Batista de Osasco. A
igreja fica na Rua Paulista, 756 – Jardim Conceição, Osasco
SP, telefone (11) 3448-0960. Visite-a em: www.adonai.org.br.

32 ANOS
A Igreja Batista Boa Vista em Orlândia SP, sob a lideran-

ça do Pr Sidnei dos Santos Lima comemorou seu 32° ano
de fundação. Nos dias 24 e 25 foram realizadas conferênci-
as com o Pr Edilson J. P. Araújo da Igreja Batista do Calvário
de Morro Agudo SP. O tema das preleções foi: “Os deméritos
desta geração serão impactados pelo que o caminho pode
causar?”.

APOIANDO IGREJAS

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

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

Caixa Postal
309 -CEP

14.001-970
 Ribeirão
Preto SP
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Durante este mês
estamos estu-
dando a Bíbl ia

com 18 pessoas e no mês
de outubro iniciaremos es-
tudos com outras pessoas
que estão nos aguardando.
Orem para que Deus nos dê
forças e sabedoria na con-
frontação destas pessoas
com a mensagem do evan-
gelho e para que alguns
destes possam ser salvos e
virem a se integrar em nos-
sa igreja.

Das visitas agendadas,
várias já foram feitas en-
quanto escrevo este relato.
No momento estamos traba-
lhando nos bairros Santa
Cecília, Amigo e Covoá onde
18 pessoas já receberam os

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

INTRODUÇÃO

Quando Cristo esteve aqui na terra, Ele sempre
estava estendendo as mãos aos outros, inte-
ressado nas necessidades deles. Ele atraves-

sou todas as barreiras, barreiras econômicas, barreiras
raciais, sociais ou sexuais. Ele era amigo do salvo e do
perdido, mas nunca comprometeu a pureza nem a verda-
de.

Se você quer ser como Cristo, você tem que amar aos
outros, ficar interessado nas necessidades deles e atra-
vessar todas as barreiras que o pecado colocou entre você
e eles. Deus declarou no início da criação do homem: “não
é bom que o homem esteja só” , o homem é um ser soci-
al. Um provérbio antigo diz: “Aquele que quer ter amigos
deve mostrar-se amigável”.

Quase todos os problemas na vida envolvem os seres
humanos. É importante à família, aos amigos, nos relaci-
onamentos no trabalho e ao darmos testemunho do Se-
nhor, construirmos “pontes” em obediência à Palavra de
Deus. Vamos aprender alguns princípios bíblicos de como
construir pontes aos outros.

IV.   “O AMOR NÃO SE CONDUZ INCONVENIENTEMEN-
TE” (1Co. 13: 5). O AMOR TEM BOAS MANEIRAS.

A. Uma característica dos últimos tempos é o egoís-
mo (2Tm. 3: 1 – 2).

B. O primeiro atributo  do fruto do Espírito é amor para
os outros.

1. Este “óleo” do Espírito Santo impede o desgaste
dos relacionamentos.

2. A verdade  deve ser falada com amor (Ef. 4: 15).
3. Uma língua branda  é eficaz (Pv. 25: 15).
4. Boas maneiras mostram que nós amamos .

V.  SEJA SENSÍVEL ÀS NECESSIDADES DOS OU-
TROS.

A. Paulo disse: “Timóteo é como eu. Ele sinceramen-
te cuida dos vossos interesses. Ele naturalmente é sensí-
vel às vossas necessidades.” (Fp. 2: 19 – 21).

B. Veja 2Co. 11: 28 – 29. Sensível às necessidades
das Igrejas fundadas por ele.

C. Veja 1Ts. 2: 7 – 9. Diligência em servir os irmãos de
Tessalônica.

Pela graça de Deus nós podemos ser pessoas que
edificam na vida dos outros em vez de destruí-los. Temos
que ser sensíveis tanto à vida espiritual deles quanto às
necessidades deles.

VI.   SEJA UM OUVINTE.
A. Pv. 18: 13 diz que, “Responder antes de ouvir é

estultícia e vergonha”.
B. Nós não devemos fazer perguntas para ter uma

oportunidade para falar de nós mesmos. Devemos escu-
tar para determinar o que Deus está tentando nos ensinar
e devemos descobrir como podemos orar amar e ajudar.

VII. SEJA PACIENTE.
A. Lembre-se que pode ser que não sabemos toda a

situação .
B. Dê à pessoa tempo para pensar  e dê tempo a Deus

para trabalhar .
1. Amor é longânimo (1Co. 13: 4).
2. Paciência em nossas vidas é um dos alvos de Deus

para nós (Tg. 1: 2 – 14). Você tem que continuar a ser o tipo
de pessoa que Deus aprova mesmo se você não vir mu-
danças nos outros.

C onheço as tuas
obras, que nem és
frio nem quente;

quem dera foras frio ou quen-
te! Assim, porque és morno,
e não és frio nem quente,
vomitar-te-ei da minha boca.
Como dizes: Rico sou, e es-
tou enriquecido, e de nada
tenho falta; e não sabes que
és um desgraçado, e mise-
rável, e pobre, e cego, e nu”
(Ap 3:15-17).

Se há 20 anos me falas-
sem como seria o mundo de
hoje, provavelmente eu iria
duvidar de muitas coisas. A
comunicação instantânea, a
rapidez de deslocamento, a
faci l idade em se adquir i r
bens materiais, a tecnologia
em todas as áreas da vida
do homem. São coisas que
apareceram somente nestes
anos e a tendência é que se
desenvolva ainda mais, algo
que somente nossos filhos
e netos irão ver.

Com o sistema atual tudo

Depois da realização de uma Escola Bíblica de Férias no mês de julho deste ano, o Pr Roberto C. Brito
e sua esposa Solange, descobriram que há um caminho em Ribeirão Preto para alcançar muitas
famílias para Cristo através da evangelização das crianças.  A EBF os levou a um envolvimento com

quatro crianças da vizinhança da igreja, todas de uma só família. Esse envolvimento permitiu que estabele-
cessem diversos contatos com a comunidade ao redor da sua residência onde a igreja está sendo iniciada
nos bairros Jardim Zara e Jardim Palmares. Acompanhem o trabalho dessa família que está implantando uma
igreja em Ribeirão Preto através do Orkut (Solange/Roberto Brito).

Princípios Para
Construir Pontes

(Continuação)

Crianças Para Cristo

está sendo afetado: a pes-
soa, a família, a Igreja, a so-
ciedade e o mundo. E infeliz-
mente a mudança está sen-
do operada para o mal. A pes-
soa, o individuo de nossos
dias, especi f icamente o
crente está cada vez mais
individualista, buscando so-
mente aquilo que lhe inte-
ressa para o dia de hoje, não
pensa em sacrifício, renún-
cia, e separação em favor de
Deus.

A família está em crise.
Mesmo não se manifestan-
do abertamente, muitos hoje
já acham que a família pode
ser composta por duas pes-
soas do mesmo sexo e acei-
tam como família, sem temer
em nenhum momento o que
Deus acha deste imbróglio.
Mesmo a família tradicional
como se diz nos dias atuais,
está em sérias dificuldades,
pois a rebeldia dentro do lar
é tremenda, e existe pouco
ou quase nada de temor de

Deus dentro dos lares cris-
tãos.

E a Igreja não escapa
desta aflição presente. Os
líderes da Igreja são líde-
res dos lares e eles estão
malfeitos. Logo se estende
para a Igreja aquilo que está
acontecendo nos lares dos
crentes. Começa com a for-
ma de vestir das mulheres,
segue-se pelo comporta-
mento mundano e atinge o
ápice com a forma de ado-
ração a Deus. O que antes
era cons iderado profano
deixou de ser e está hoje
dentro das Igrejas, e sen-
do, sobretudo apoiado pe-
los pastores. Instrumentos
musicais são usados para
uma espécie de “show” no
lugar do louvor devido a
Deus. O temor e a reverên-
cia a Deus desapareceram
até do culto. “Porque é mis-
ter que venham escânda-
los, mas ai daquele homem
por  quem o escânda lo

vem”! (Mt 18:7).
O diagnóstico da situa-

ção da Igreja cristã e dos
crentes é ruim, e não existe
perspectiva de mudança, no
sentido de retorno aos prin-
cípios da Palavra, pois até
as Escrituras estão sendo
corrompidas através de no-
vas versões para combinar
com o desejo das pessoas.

Que Deus nos abençoe e
nos ajude a não compa-
ctuarmos com a situação do
crente carnal,  mundano,
com a família afastada de
Deus, e da Igreja morna que
Deus está a ponto de vomi-
tar,  e de um mundo que
odeia a Deus, de modo que
não sejamos cúmplices em
nenhum destes níveis.

Pr. Jorge A. Gameiro –
jagameiro@ig.com.br

Igreja Batista da Bíblia em
Osasco S.P

www.igrejabatistada
bíblia.blogspot.com/

A Situação das Igrejas e dos
Crentes nos Dias de Hoje.

Trabalho de Impacto em Goianésia

estudos e outras 14 estão
estudando o Evangelho de
João, através do qual é apre-
sentado o Plano de Salva-
ção. Ainda, estamos reunin-
do mais de 50 crianças nas
terças no Jardim Esperança
e aos sábados no Bairro
Santa Cecília. Destes, cerca
de 20 tem participado da
EBD e dos cultos da igreja.

Nossa di f iculdade no
momento tem sido levar es-
tas crianças para o atual sa-
lão de cultos. Fica um pouco
distante e temos apenas um
Uno para fazer este serviço.
São várias, mas abençoa-
das, viagens. Quando puder-
mos usar o prédio que
estamos construindo, será
mais fácil.

A construção do salão de
cultos caminhou mais um
pouco. Recebemos uma
oferta de um dos irmãos de
Elda, minha esposa, o qual
não é crente. Graças a esta
oferta, fizemos o contra-piso,
o esgoto sanitário, um ba-
nheiro, a porta da frente e a
porta lateral, e ainda com-
pramos a ferragem para a
cobertura.

Tínhamos como alvo co-
brir, fazer a parte elétrica e o
restante da parte hidráulica
para podermos começar a
usar o local para cultos e
demais atividades no mês de
novembro, porém, não foi
possível. Falta algo em tor-
no de R$ 2.500,00 para que
tenhamos condições míni-

mas de uso.
Esperamos que Deus le-

vante outros ofertantes para
este fim e assim possamos
receber melhor as pessoas
que temos levado a Cristo.
Nosso propósito tem sido
edificar um local de culto
sem deixar de evangelizar.
Afinal, foi para este fim que
Deus nos trouxe para
Goianésia.

Para saber mais
visite-nos em: http://

borges.batistasiao.org
Estamos em novo

endereço residencial:
Pr. Vanderley Borges
Rua Pint assilgo N 1 1

Bairro Amigo
76.380-000 Goianésia GO.
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A  política causa-me certo desconforto. Algo assim
como, digamos... Uma dispepsia, certo?  Isso
mesmo, dispepsia (dificuldade de digerir). É tan-

ta mentira sustentada como se fosse verdade que o povo
acaba achando que é normal e deixa como está para ver
como vai ficar. Aliás, com tal tática os comunistas soviéticos
chegaram ao poder: ênfase à mentira para ser digerida como
verdade. E assim os russos amargaram a ditadura comuna
durante anos.

Isso nos leva a compreender, em termos de vida cristã,
que a fé unida a uma mentira fantasiada de verdade é uma
bomba destruidora de vidas e igrejas. Política à parte, o que
realmente quero destacar é o momento difícil às greis fiéis.
O surgimento de igrejas sem compromisso com o ideário
neo-testamentário faz proliferar evangélicos conformados
com o mundo. São protestantes que não protestam mais
coisa alguma.  Trombeteiam um crescimento numérico que
fará do Brasil um país evangélico. E o que nos chama a
atenção - alguém disse - é que tais “decididos por Cristo”
não deixam claro o que realmente eles decidiram. Mudança
mesmo só de religião. A vida continua com os velhos pa-
drões da velha natureza.

Crescem pelo fato de casar coisas espirituais com mun-
danas. Não há posicionamento contra as vestes sensuais,
piercings, tatuagens, o “ficar com”, música mundana com
letras religiosas - verdadeiros mantras a serviço de uma
lavagem cerebral. E falando em música, há uma sobre
Zaqueu em destaque na mídia. Aliás, os cantores gospel
andam doidinhos para “estourarem” na mídia secular. E con-
seguiram. É a fonte com dois tipos de água disseminando
confusão. O Cão gosta, afinal, confundir é com ele mesmo.

Outro fator preocupante é a epidemia de tele - pregado-
res. Será que temos ovelhas adeptas do copo d’água sobre
o televisor? A maioria dos programas evangélicos defende a
teologia da prosperidade que muito beneficia pastores, bis-
pos, bispas, apóstolos, paipóstolos e etc. É como inverter o
hino 395 CC: “Riquezas eu preciso ter e sim terrestres bens...”.
Vestir a mentira com roupas da verdade arrasa igrejas e,
consequentemente, vidas.

Veja que parábola interessante: A verdade e a mentira se
encontraram. Papo vai, papo vem, resolveram juntas passe-
arem. Passaram perto de um belo lago. O dia estava quen-
te. A mentira falou à verdade: “Venha, vamos nadar juntas,
está um dia tão bonito”. A verdade respondeu: “Sim, vamos
nadar”. Ambas se despiram, e a verdade pulou na água an-
tes da mentira; a mentira ficou fora da água, pegou as rou-
pas da verdade e sumiu. Desde então, a mentira anda por aí
com as roupas da verdade, mas a verdade é considerada
mentira (Fonte desconhecida).

As igrejas fiéis sofrem, mas não se dobram ao outro
evangelho. Quando digo sofrem, me refiro à perda de mem-
bros (mais adolescentes e jovens que arrastam os pais)
que fizeram parte de uma história em nossas greis e em
nossos ministérios. Os pais, seguindo os filhos, optaram
por atropelar a sã doutrina e asfaltar o caminho estreito.

Já ouvi de alguns: “Meu coração está na sã doutrina, mas
quero dar uma força aos filhos”. Pergunto: Que força será
dentro de um evangelho sintético? Terão paz ouvindo e par-
ticipando de algo que condenam? Isso nos leva a sofrer.
Está escrito: Bem-aventurado é aquele que não se condena
naquilo que aprova (Rm 14:22). Tal atitude evidencia o
despreparo desta gente que ouviu, ouviu, ouviu e... Não as-
similou nada. Triste, mui triste.

Os novos métodos de culto e liturgias liberais atraem a
moçada. Sem cobranças e nem confronto com o pecado. A mente
anestesiada pela danosa mistura verdade/mentira se
autoconvence de uma nova fé: To numa igreja legal! Sou cristão
do novo tempo! E assim vai a mentira confundindo a cuca de
muitos. Ignoram o alerta bíblico: “Acaso pode a fonte jorrar do
mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso”? (Tg 3:11). Quan-
do confrontada, a turma gospel insiste: “nada a ver, meu”.   

E quanto a nós, pastores e igrejas que permanecem
preservando e falando o que convém à sã doutrina, nada de
esmorecer. É tempo de clamar por um mover bíblico do Es-
pírito em nossas almas, pregando e apressando a volta de
Jesus, como dizia o Pr. Gerson Rocha.

Sim, há sofrimento, tristeza e decepção com alguns, mas
nada, mas nada mesmo pode mudar a visão de “Sê fiel até
a morte, e dar-te-ei a coroa da justiça” (Ap 2:10). 

O homem que ocu-
pa a Casa Bran-
ca deveria ser

alertado: há a possibilidade
de que uma oposição a Isra-
el poderia liberar o juízo de
Deus sobre os EUA. A posi-
ção que a Casa Branca as-
sumiu para com Israel é cer-
tamente uma posição que,
de uma perspectiva bíblica,
poderia trazer calamidade
sobre os Estados Unidos.

Aliás, o impacto já está
sendo sentido. Os cidadãos
americanos estão perdendo
seus empregos, seus bene-
fícios e seus lares. Indústri-
as que estão falindo estão
sendo engolidas pelo sem
precedente socialismo go-
vernamental. A Bíblia é bem
explícita sobre como Israel
tem de ser tratado. Gênesis
12:3 diz: “Abençoarei aque-
les que te abençoam, e
amaldiçoarei aqueles que te
amaldiçoam”.

Os Estados Unidos há
muito tempo têm sido o alia-
do mais sólido de Israel. Mas
a oposição gradativa a Isra-
el começou durante os Acor-
dos de Camp David em
1979, feitos pelo Presidente
Jimmy Carter. Contudo, o
Presidente Ronald Reagan
permaneceu firme em 1 de
setembro de 1982, quando
disse: “Os Estados Unidos

O Templo Batista Boas Novas em São Carlos, igreja que está sendo implantada pelo
missionário Fernando César Martins está se desenvolvendo a contento. Depois de ter
permanecido desde o início do trabalho em uma garagem da residência do missionário,

agora está em novo endereço. Devido á necessidade de mudança, um salão foi alugado e acabou
se tornando uma oportunidade maior para evangelismo e o contato com novas pessoas que estão
chegando. Para contatos use o e-mail: prfernando20@hotmail.com, telefones (16) 3201-2036 e
8812-9163.
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Cresce a demanda por líderes de qualida-
de. O Bastão da Liderança apresenta a so-
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Elyse Fitzpatrick
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Muitas pessoas desejam viver piedosa-
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pecados habituais. Este livro revela que no
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ca de pessoas que oram.

Novo Endereço

não apoiarão o estabeleci-
mento de um Estado palesti-
no independente na Margem
Ocidental e em Gaza”.

O Presidente Bill Clinton,
que promoveu os Acordos de
Oslo com o terrorista Yasser
Arafat, foi o primeiro a suge-
r ir  que os EUA deveriam
aprovar a criação de um Es-
tado palestino. O Presidente
George W. Bush foi o primei-
ro a declarar explicitamente
essa idéia. E o atual gover-
no americano marcou uma
mudança importante nas re-
lações com Israel.

Obama atrelou a segu-
rança israelense com o Irã
ao progresso de Israel no
estabelecimento de um Es-
tado palestino. Ele anunciou
para os israelenses que Is-
rael não é mais um aliado
especial dos EUA. Ele insi-
nuou que Jerusalém será a
nova capital de um Estado
palestino. Mas Obama está
prestes a dar uma impres-
são clara para o mundo mu-
çulmano e para Israel de que
os EUA estão abandonando
Israel.

Conduzindo seu discurso
de apaziguação islâmica no
Cairo,  Obama sal ientou
suas raízes muçulmanas —
algo que ele evitava fazer
durante a campanha eleito-
ral. O noticiário televisivo ABC

News noticiou que o Asses-
sor de Segurança Nacional
Denis McDonough disse
para os repórteres que
Obama experimentou o
islamismo em três continen-
tes, principalmente crescen-
do na Indonésia com um pai
muçulmano.

Em 6 de abril, Obama dis-
se ao Parlamento da Turquia
que muitos americanos “têm
muçulmanos em suas famí-
lias ou têm vivido num país
de maioria muçulmana. Sei
disso porque sou um deles”.
Esse foi o mesmo discurso
onde ele disse que os ame-
ricanos não consideram os
EUA uma nação cristã.

Nesta semana, ele disse
para o Canal Plus da Fran-
ça: “Um das coisas que que-
ro deixar claro é que se real-

mente pegássemos o núme-
ro de muçulmanos nos EUA,
veríamos que somos um dos
maiores países muçulmanos
do mundo”.

O jornal The Telegraph,
da Inglaterra, tomou nota, di-
zendo que isso é uma ousa-
da mudança de direção:
Obama está “se apresentan-
do ao mundo islâmico como
a personif icação de uma
nova, tolerante e — sim, par-
cialmente muçulmana —
nação americana”.

Sim… e, profeticamente,
uma mudança de direção
possivelmente devastadora.

Texto de Bill W ilson
Traduzido e adapt ado de

Bible Prophecy T oday
por Julio Severo

Governo de Obama
Prestes a Abandonar Israel

A Mentira Fantasiada
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Sexto filho de uma fa-
mília de oito irmãos,
nascido e criado em

Campo Grande MS, recebi
Jesus como meu Senhor e
Salvador aos onze anos de
idade e logo depois fui batiza-
do na Igreja Batista do
Calvário. Com treze anos, de-
vido à separação dos meus
pais, fui morar no IAME - Insti-
tuto Agrícola do Menor, um or-
fanato evangélico de meninos
na cidade de Dourados MS.
Os quatro anos que ali vivi fo-
ram essenciais para meu
crescimento espiritual, e tam-
bém para o despertamento
missionário que a cada ano
crescia mais.

A minha querida esposa
Melani, teve o privilégio de
crescer em uma família cristã
e aos oito anos de idade en-
tregou sua vida a Jesus Cris-
to. O grande interesse por
missões veio já na adoles-
cência, mas somente em um
encontro de jovens mais tar-
de é que houve uma entrega
consciente para que Deus a
usasse aonde Ele quisesse
(ela nunca imaginou que um
dia estaria no Brasil) mesmo
fora das fronteiras da Alema-
nha, sua pátria. Nós nos co-
nhecemos em 2000 na Ale-
manha e logo no ano seguin-
te em junho de 2001 nos ca-
samos. Deus nos presenteou
com dois maravilhosos filhos,
Emanuel (7) e Gabriel (5). A
foto mostra a família Leal.

Em 2004 iniciamos o es-

tudo de teologia na Escola
Bíblica Brake, Alemanha. Ao
concluir os estudos ficamos
um ano trabalhando em nos-
sa igreja na cidade de
Espelkamp, e orando ao Se-
nhor por uma direção aonde
ir e para a conclusão do nos-
so sustento missionário.

Glorificado seja o Senhor,
pois Ele aplanou o nosso ca-
minho, e no dia 30 de agosto
de 2008 chegamos no Brasil
para somarmos força com o
Pr. Ricardo de Oliveira Leite e
família e o obreiro José
Claúdio Martins e família na
cidade de Ponta Porã MS que
faz fronteira com o Paraguai.

Nós tivemos o privilégio de
conhecer este trabalho
missinário em 2006 em um
estágio pela Escola Bíblica
Brake. Agradecemos a Deus
por um ano já ter se passado
e numerosas bênçãos terem
acontecido na nossa igreja e
em nossas vidas. Nosso tra-
balho principal será na área
de implantação e consolida-

ção da Igreja em Ponta Porã
que funcionará como um trei-
namento, num período míni-
mo de 3 anos. Ao término des-
te treinamento pedimos ao
Senhor que esteja aplanando
novamente o caminho para
podermos seguir em frente
aonde Deus quiser.

A fase mais difícil deste
treinamento será o ano que
vem pelo fato do Pr Ricardo
estar se mudando e assu-
mindo a Igreja Batista Inde-
pendente Ebenezer em Cam-
po Grande MS. A liderança da
Igreja aqui em Ponta Porã fi-
cará então comigo e com o ir-
mão Claúdio. Ore por nós por
favor, pois nesta obra, não se
tem que lutar contra carne ou
sangue e sim contra os pode-
res deste mundo tenebroso
(Ef 6.12).

“Ensina-me a fazer a tua
vontade, pois és o meu Deus.
O teu Espírito é bom; guie-me
por terra plana.” Sl. 143.10

Missionário V agner Leal

TESTEMUNHO

Seguindo o Caminho Plano


