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Os relógios marcavam zero hora do dia 25 de de
zembro de 2009 quando o planeta Terra perdeu um
dos seus habitantes. Recolhido pelo Senhor, o pas-

tor e missionário JOSÉ PELEGRINO AMARO deixou o convívio da
sua esposa Maria, dos filhos, irmãos em Cristo, familiares e ami-
gos.  Foram 80 anos de uma vida bem vivida a serviço do Senhor.

Quando começou seu trabalho missionário entre os povos
indígenas na Amazônia Brasileira, os nativos com dificuldade
de pronunciar “Pelegrino”, chamavam-no apenas “Pelê”. Não
levou muito tempo até que todos adotassem o apelido “Pelé”
para o missionário. Assim, José Pelegrino Amaro ficou conhe-
cido como o nosso Pelé.

Tendo começado seu trabalho missionário aos 40 anos, Pelé
viveu outros 40 servindo ao Senhor através da MNTB – Missão
Novas Tribos do Brasil. No dia 25 de dezembro de 2009 a Igreja
Batista Independente de Altinópolis SP sob a liderança do Pr.
José Ênio Darini realizou o culto de despedida do nosso Pelé.
Diversos pastores daquela região estiveram presentes prestan-
do as últimas homenagens a esse soldado que foi promovido à
glória. Os familiares demonstraram firmeza durante o ato fúne-
bre e ficou o testemunho de que vale a pena servir ao Senhor.

A história de vida do Pr. José Pelegrino Amaro registrada
em detalhes nos anais celestiais será transcrita em parte aqui
no Jornal de Apoio em uma das nossas próximas edições
como homenagem a este servo que, pelo fato de ter morrido
no dia em que o mundo celebra o nascimento de Cristo, será
lembrada com maior facilidade nos próximos anos.

Enquanto fazia a leitura de uma matéria publicada
na edição 139 da revista Eclésia sob o sugestivo
título “Islamização do Brasi l” ,  percebi como

estamos atrasados na evangelização do nosso país.
Desde a minha conversão em 1967 tenho acompa-

nhado a movimentação missionária nas igrejas de posi-
ção Batista Fundamentalista. O que percebo é que tem
hav ido  d is to rções  d iversas  gera lmente  dev ido  a
paradigmas lastreados em interpretações pessoais da
obra missionária.

Até a década de 1980 o Brasil recebia um considerável
contingente de missionários norte-americanos, principal-
mente nas igrejas tradicionalmente identificadas pela posi-
ção Batista Fundamentalista. Grande parte deles, por esta-

O Seminário e Insti-
tuto Bíblico Mara-
nata - SIBIMA - é a

realização do sonho de um ho-
mem, o Rev. Eduardo
Knechtel, missionário da
União Evangélica Sul Ameri-
cana (UESA). Ele percebeu
que o futuro do trabalho evan-
gélico no Nordeste prosse-
guiria melhor através do trei-
namento de obreiros brasilei-
ros para ganhar os seus
conterrâneos para Cristo.
Para este fim em 1949 ele fun-
dou o Instituto Bíblico Notur-
no de Fortaleza funcionando
na sua casa e ensinando
duas noites por semana.

No ano seguinte o Institu-
to Bíblico Noturno de Fortale-
za mudou-se para as depen-
dências da antiga Primeira
Igreja Presbiteriana, na Rua
Sena Madureira, onde funcio-
nou dois anos e realizou sua
primeira formatura. Mudou-se
em seguida para as depen-
dências da Igreja Cristã Evan-
gélica Fortalezense, na Rua
Monsenhor Tabosa. Em 1955
o Instituto passou a funcionar
nas dependências da Livraria
Evangélica, na Rua 24 de
Maio, e em 1974, em seu pré-
dio próprio na Rua Senador
Pompeu, 724.

Durante este período sur-
giu em Pitombeiras, municí-
pio de Nova Russas, o Insti-
tuto Bíblico Rural (IBR), como

No dia 21 de novem-
bro de 2009 mais
de 250 pessoas

superlotaram o templo e os
corredores laterais da Con-

O campo é o Brasil !
rem em pequenas igrejas que eles mesmos implantaram,
não enxergava o potencial para o trabalho missionário. Acos-
tumavam os membros das igrejas a dependerem dos in-
vestimentos das igrejas enviadoras dos EUA. Foi assim que
a maioria dos locais de culto foi construída.

O ensino limitadíssimo nas questões financeiras atra-
vés do púlpito e das classes da EBD fez com que algumas
gerações de novos convertidos não levassem a sério as
questões relacionadas à mordomia dos bens materiais.
Prova disso é que boa parte dos pastores brasileiros que
iam assumindo o pastorado das igrejas dependiam de ofer-
tas dos missionários fundadores ou dividiam o tempo com
outros trabalhos paralelos ao ministério para compor a ren-
da familiar. Continua na página 06.

gregação Batista Bíblica de
Embu-Guaçu SP para o cul-
to de ordenação pastoral do
irmão Joel Barbosa.

Desde setembro de 2008,

a convite da Igreja-mãe, a Igre-
ja Batista Bíblica Nova Jeru-
salém de São Paulo – SP li-
derada pelo Pr Nilton Osmar
Malves, o irmão Joel havia
assumido a liderança da Con-
gregação Batista Bíblica de
Embu-Guaçu. Em março de
2009 a própria congregação
pediu a sua ordenação e o
Concílio de Pastores da
JUBBESP realizou o exame no
dia 6 de novembro de 2009 na
sede da igreja-mãe em São
Paulo.

Presidido pelo Pr Cláudio
Drosten, de Guarulhos SP, O
Concílio contou ainda com os
pastores: Severino Monteiro,
Alexandre B. Dutra, Nilton O
Malves, Ebenézer Rodrigues,
Nelson de Guarulhos,

Ordenação pastoral
Reginaldo Santana, Renato
Sá Barreto, Valdir Pardin, Val-
dir do Jardim Aracati, Paulo do
Jardim Vera Cruz, João Ama-
dor, Marcos Silva e Uziel de Vila
Rosa em S.B. do Campo SP.
Após o exame, Joel Barbosa
foi aprovado com nota 9,3.

Para o Culto de Ordena-
ção o pregador foi o Pr Mário
José da Silva, da PIBB em Vila
Natal SP e a oração
consagratória foi conduzida
pelo Pr Josué Pereira Félix. A
imposição de mãos contou
ainda com os pastores: Valdir
(do Jardim Aracati), Reginaldo
Santana, Nilton Malves, Nildo
Simões, Valter Nogueira e
Valdimiro Barbosa que é pai
do Joel que estava sendo or-
denado. Continua na pág. 06.

SIBIMA, 60 anos em 2009

resposta à necessidade de
ensinar os crentes do interior.
E em 1963 o IBR foi transferi-
do para o Sítio Maranata em
Messejana, tendo o seu nome
mudado para Instituto Bíblico
Maranata. Funcionou como
internato até 1969. Com a
extinção do referido Instituto
os alunos foram encaminha-
dos para o Instituto Bíblico
Noturno de Fortaleza que mu-
dou seu nome para Instituto
Bíblico Maranata.

O Rev. Eduardo Knechtel
ficou na liderança do Instituto
até 1974 quando aposentou-
se do trabalho missionário no
Ceará após 40 anos de servi-
ço. Com a sua saída assumiu
a posição de Reitor do Institu-
to o Rev. Aubrey Clark e neste
mesmo ano o nome da insti-
tuição foi mudado para Semi-
nário e Instituto Bíblico
Maranata - SIBIMA. Com a sa-
ída do Rev. Aubrey Clark em

1981 o Rev. George E. Hicks
Junior foi nomeado para o
posto, assumindo o cargo em
1982.

Com o crescimento contí-
nuo do seminário, viu-se a
necessidade de expansão e
em 1985 a Brasil Gospel
Fellowship Mission (BGFM)
uniu forças com a União Evan-
gélica Sul América (UESA)
para oferecer disciplinas do
nível superior e graus em Ci-
ências Pastorais e Educação
Cristã.

A partir de 2000, Pr. Philip
E. Stucky tornou-se o novo
Reitor do Seminário marcan-
do um período de grande
crescimento e consolidação
de nossa instituição funcio-
nando com significativo nú-
mero de alunos. Em 2004, Pr.
Jenuan Silva Lira assumiu a
posição de Reitor estando a
frente do processo de nacio-
nalização do Seminário. Du-

rante este período deu-se iní-
cio ao funcionamento de no-
vos cursos como o Bachare-
lado em Missiologia, o curso
CALEB - Capacitação e Aper-
feiçoamento de Líderes no
Ensino Bíblico, além da
reestruturação do curso de
pós-graduação em Teologia
Prática.

O ano de 2007 foi marca-
do por dificuldades e prova-
ções. EM função de incêndio
ocorrido no prédio ao lado de
nossa sede, o seminário
funcionou provisoriamente
durante o ano de 2008 na
Igreja Batista Regular da Fé
enquanto a diretoria procu-
rava uma nova sede para o
SIBIMA. No fim do ano de
2008, Pr. Jenuan Lira deixou
a reitoria do SIBIMA e Pr. Adil
Bispo dos Reis foi  indicado
como seu sucessor assu-
mindo o cargo de Reitor em
2009.

Morreu o nosso Pelé!
(12/12/1929 – 25-12-2009)

Textos inspirativos! Textos inéditos!
Reflexões para estudos e mensagens bíblicas!

Não deixe de se empolgar com as conexões
entre o mundo atual e o mundo bíblico!

O lançamento do livro pela Editora Batista Regular com a
presença do autor será nos dias 25 a 29 de janeiro de 2010
em Itapecerica da Serra SP durante o Retiro da AIBRECES.

Para comprar: www .editorabatist aregular .com.br

LANÇAMENTO EM JANEIRO!
CONEXÕES - ENSAIOS PARA A VIDA CRISTÃ

Pr. Edgar Rodrigues Donato

Seminário Emaús retorna com
diversos polos em 2010.

página 03.
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Fachada principal Reunião da diretoria
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E stamos iniciando um
novo ano. É tempo de fa-
zermos projetos, planos

tanto pessoais quanto ministeriais.
Também fazemos balanços do que
tem sido feito com a finalidade de
melhorar. Depois de um ano intei-
ro trabalhando é bem provável que
alguns estejam muito cansados e
desejosos de pelo menos um bre-
ve período de refrigério.

O mesmo acontece com a pu-
blicação do Jornal de Apoio. Por
ser um periódico de distribuição
interna como informativo missioná-
rio dentro do movimento Batista
Fundamentalista, a sua publicação
tem passado por diversas fases
distintas. Durante muito tempo as
doações para sua publicação eram
precárias e demorava até que o
mesmo pudesse ser impresso. A
princípio tinha periodicidade tri-
mestral,  mas nem sempre era

A BÍBLIA EM QUADRINHOS
De acordo com informações divulgadas em di-

versas páginas da Internet, em breve teremos a
publicação dos quadrinhos da Bíblia, nos formatos
impresso e digital, para iPhone e iPod Touch. Tra-
ta-se de um projeto global que irá até 2011 e prevê
edições em vários idiomas. A obra impressa está
organizada em quatro volumes e o término até o
final de 2011. Já a edição digital será lançada num
total de seis álbuns para iPhone e iPod Touch. Es-
tão sendo preparadas também versões para ou-
tros aparelhos, como o Blackberry. A princípio os
quadrinhos digitais estarão disponíveis em sete
idiomas, por meio da Apple Store do iTunes, acom-
panhados do suplemento gratuito “A Bíblia das Cri-
anças”. Usuários das versões digitais poderão tam-
bém adquirir as versões impressas pela internet. A
estrutura dos textos contidos nos quadrinhos é uma
transcrição fiel dos textos bíblicos originais, sem
adaptações. A referência para os textos foi a Bíblia
Interconfessional “Deus Fala Hoje”, elaborada e
revisado por especialistas católicos e protestan-
tes. O autor dos argumentos é Toni Matas, editor
da BCNmultimedia; os desenhos são de autoria
de Picanyol, reconhecido artista do gênero. O pro-
jeto envolveu um trabalho exaustivo de documenta-
ção gráfica para a confecção dos desenhos, visan-
do manter o mais fidedignas possíveis as ilustra-
ções de paisagens da região de Israel, bem como
da arquitetura, vestimentas e utensílios da época.

A  psicologia diz que as
roupas podem decifrar
personalidades e até

tendências das pessoas. No últi-
mo dia 22 de outubro, Geisy Arruda,
de 20 anos, precisou ser escolta-
da por policiais para sair da facul-
dade após ser perseguida e
xingada por um grupo de alunos. A
razão: ela usava um vestido consi-
derado curto demais por esses
alunos. Após uma sindicância in-
terna, a escola decidiu expulsar a
aluna pelo fato da mesma ter pro-
vocado o tumulto e desrespeitado
o código de ética e os princípios
acadêmicos e morais da institui-
ção. No entanto, a escola teve que
voltar atrás devido à pressão dos
órgãos de imprensa e do Ministé-
rio da Educação.  Agora, Geisy está
processando a faculdade e pedin-
do a indenização de um milhão de
reais por danos morais. Esta his-
tória relata muito bem a inversão
de valores que a nossa sociedade
está vivendo: o certo virou errado e
o errado virou certo.  “Ai dos que ao
mal chamam bem, e ao bem mal;
que fazem das trevas luz, e da luz
trevas; e fazem do amargo doce, e
do doce amargo!” (Isaías 5:20). A
escola não aprovou a opressão
sofrida por Geisy, mas tentou cor-
tar o mal pela raiz; porém, foi impe-
dida pelas autoridades competen-
tes. 

Na onda da secularização, igre-
jas e pastores que ainda defendem
um código cristão de vestimenta
estão sendo chamados de radi-
cais, irmãos mais fracos na fé e,
às vezes, até de fariseus. As rou-
pas que, uma vez, faziam parte do
aparato cristão de testemunho,
agora viraram assunto proibido,
preferência pessoal, liberdade cris-

DIVULGUE SUA IGREJA NA INTERNET
Fazemos registro de domínio.

Hospedagem.
Desenvolvemos sites.

e-commerce, blogs,  etc
Valores especiais p ara igrejas.

 Solicite já um orçamento
sem compromisso

E-mail: contato@mixsites.com.br     
(19) 3326-9049 e (19) 9201-6741 Falar com: Heron.

Primeira igreja Batista Regular
www.ibvilateixeira.com,br

Templo Batist a Maranat a
www.tbm.org.br

Igreja Batista Esperança
www.ibe.org

Igreja Batista Sião
http://batistasiao.org

Templo Batist a Maranat a
http://www.tbm.org.br/londrina

Associação Missionária Independente
www.missaoami.com.br

As igrejas que têm um endereço na internet poderão enviar-nos
para divulgação através o e-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br

“Em último caso, empenhamo-nos hoje na evangelização não porque desejamos

evangelizar, porque preferimos fazê-lo ou porque gostamos disso,

mas porque nos foi ordenado que o fizéssemos”.
John R. W. Stott

As roupas dizem
quem nós somos

Os quadrinhos são dirigidos ao público composto
por meninos e meninas com idades entre sete e
treze anos, mas com certeza os adolescentes, jo-
vens e adultos não vai deixar de dar uma espiada.

ARQUEOLOGIA
Arqueólogos israelenses divulgaram na segun-

da-feira, dia 21 de dezembro de 2009, a descober-
ta em Nazaré (norte) de uma casa que data da épo-
ca de Jesus, localizada a algumas dezenas de
metros do local onde diz a tradição ter ocorrido a
visita do anjo Gabriel a Maria. A construção tinha
dois quartos e um pátio com uma cisterna de pe-
dra que armazenava a água da chuva. Os poucos
utensílios achados nas ruínas são principalmente
fragmentos de tigelas de cerâmica dos séculos I e
II depois de Cristo. Segundo a arqueóloga respon-
sável pelas escavações, Yardena Alexandre, por ser
Nazaré uma pequena aldeia, é provável que na
época da guerra contra Roma, no século I, este
recinto possa ter sido usado como refúgio, pois
não houve batalhas no povoado. A casa provavel-
mente era de uma família judaica, pois no local,
também foram achados fragmentos de vasilhas de
gesso, que só eram usadas pelas famílias judai-
cas em datas religiosas.

Segundo o chefe da Autoridade de Antiguida-
des de Israel, Dror Barashad, a casa não teria sido
usada no segundo século devido ao fato de não ter
nenhum vestígio da época.

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

Todos os articulistas e colaboradores são voluntários, sem qualquer
vínculo de trabalho. Artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores.
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possível manter regularidade na
publicação. A insistência levou à
permanência do mesmo e atual-
mente sua publicação tem sido
com certa regularidade.

As doações da parte dos leito-
res para que o mesmo seja publi-
cado tem sido fator fundamental
atualmente. Também a assiduida-
de no envio de notícias, fotos e a
colaboração dos art icul istas,
colunistas e colaboradores even-
tuais têm mantido ritmo e em al-
gumas edições temos pouco es-
paço para tantas matérias.

Desde março de 2009 o Jor-
nal de Apoio está sendo publica-
do através da AMI – Associação
Missionária Independente com a
minha coordenação, uma vez que
como redator e editor sou seu
missionário e Diretor de Missões.

Há planos para que no futuro
uma editora seja aberta para que

a publicação do jornal se torne
algo mais abrangente e tenha
condições de crescer. Além do jor-
nal, o projeto da editora envolve-
r ia  a  publ icação de pequenos
l iv retos,  quem sabe mater ia is
para estudos bíblicos e edificação
espiritual, além de uma revista
periódica com temas definidos.
Caso isso venha a se confirmar,
será um avanço, mas o momento
é de planejamento e espera. Pe-
dimos a todos que intercedam a
favor deste projeto.

Aqui no Jornal de Apoio neste
ano de 2010, pretendemos dar
ênfase ainda maior na divulgação
dos trabalhos missionários cole-
tando e publicando o máximo pos-
sível tudo o que acontece tanto
entre os missionários enviados
através da AMI quanto pelas de-
mais missões batistas fundamen-
talistas.

Uma nova fase do Jornal de Apoio

tã e etc. A Casa de Deus está sen-
do tratada como uma feira de rua.
Usa-se a roupa que quiser e nin-
guém tem nada com isso. Ao mes-
mo tempo, para se entrar dentro de
um fórum, as pessoas precisam
usar os trajes mais modestos e
elegantes possíveis a fim de evitar
qualquer tipo de distração nas de-
cisões dos juízes. Infelizmente,
uma corte tem sido tratada com
mais respeito que um santuário
religioso.

Assim como Geisy Arruda, há
muitos crentes que acreditam que
tem o direito de usarem as roupas
que bem desejarem e nos luga-
res que bem desejarem. Se a igre-
ja tentar lhes dizer o contrário,
saem da igreja e procuram outro
lugar onde haja mais liberdade.
Pior ainda é quando processam a
igreja—não f inanceiramente—
mas através de críticas e difama-
ção. Há pastores que há muitos
anos não pregam uma mensagem
expositiva sobre o texto de I Timó-
teo 2:9-15 com receio de ofender
a maioria de sua igreja e perder
valiosos membros. Porém, até que
Cristo volte, a roupa continuará a
fazer parte do testemunho cristão,
assim como o batismo, a leitura
bíblica diária e a oração. As rou-
pas sempre irão dizer quem nós
somos. Elas dizem se somos cren-
tes ou mundanos, se somos mo-
destos ou queremos provocar a
atenção das pessoas: “Que do
mesmo modo as mulheres se ata-
viem em traje honesto, com pudor
e modéstia, não com tranças, ou
com ouro, ou pérolas, ou vestidos
preciosos, Mas (como convém a
mulheres que fazem profissão de
servir a Deus) com boas obras”
(vs. 9-10).  
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Em 1993, o Dr. Ted
Ward, convidado
pela AETAL do Bra-

sil, falou sobre “O Retorno de
um Paradigma Vital: Treina-
mento de Líderes Baseados
na Igreja”. Ele trazia cinco
reclamações , desafiando o
evangelicalismo hodierno a
questionar a primazia do se-
minário quanto à formação
de líderes e, assim, buscar
um treinamento a partir da
própria igreja:

Primeira reclamação:
Os seminários não estão
mais produzindo pastores
capazes de lidar efetivamen-
te com as reais tarefas do
ministério.

Segunda reclamação:  As
pessoas formadas nos se-
minários estão cheias de in-
formação, mas frequente-
mente carecem de maturida-

No apagar das luzes de 2009 eu fiquei estarrecido!
Meio que “boca-aberta”! Assistia ao noticiário na
TV quando a “bomba” foi anunciada. Era a man-

chete principal: “CORRUPÇÃO no governo do Distrito Federal”.
Bem, deixem-me corrigir. Minha indignação não era tan-

to pela manchete em si.  Parece que já estou meio
anestesiado de tanto ouvir falar deste assunto relacionado
aos nossos governantes, que já nem consigo ficar mais
chocado do que já estou. Minha indignação, na verdade,
veio quando o noticiário mostrou cenas gravadas de três
destes “corruptos de carteirinha”. Dois deles, chamados pelo
âncora do telejornal de “evangélicos”, após terem recebido
sua “parte” em dinheiro vivo, fizeram um círculo, mãos nos
ombros, e “oraram” ao seu “deus” agradecendo pela vida
daquele que os comprara.

Imediatamente veio o pensamento: “QUE EVANGELHO
É ESTE”? Melhor dizendo: “Que evangélicos são estes”?

Tomei uma decisão! E vou pedir a todos que me conhe-
cem como “evangélico” que, por favor, não me chamem mais
por este adjetivo. Não quero mais ser chamado de “evangé-
lico”!

SOU CRISTÃO! Sou filho de Deus! E por ser filho faço
parte de sua família. Represento-o onde estiver. Quero ter
esta marca, quero ser chamado assim. E onde eu estiver é
esta a impressão que desejo que todos tenham: “Ele real-
mente é um FILHO DE DEUS, ele é um CRISTÃO verdadei-
ro”. Quero carregar comigo as marcas de Cristo. Quero ser
chamado de seu discípulo.

Eu não conheço este “evangelho” que tais “evangélicos”
andam anunciando através de suas obras e atitudes. Não
me identifico com eles. Conheço o verdadeiro EVANGELHO
e dele eu não me envergonho. Não me envergonho do ver-
dadeiro EVANGELHO por que ele é o poder de Deus. Poder
que nos transforma, que nos tira das trevas e nos transpor-
ta para a luz.

O EVANGELHO que não faz parcerias com o mal e que
não aceita ser subornado para “livrar a sua pele”, ou para
“tirar algum proveito pessoal”. Bem que Pilatos tentou fazer
isto com Jesus quando lhe ofereceu o livramento da morte
em troca de uma afirmação, que mais serviria para livrar o
próprio Jesus já conhecia perfeitamente sua missão que
se consumaria na cruz. Tentaram fazer o mesmo com o após-
tolo Paulo quando as autoridades prometiam sua liberdade
em troca de uma mudança de planos para não ir até Roma.

Mas, deste “evangelho” que estes “evangélicos” andam
proclamando com suas obras, quero sim é distância, pois
eu sou um CRISTÃO! E isto, para mim, é INEGOCIÁVEL!

Pr. Álvaro Augusto Pavan.
Igreja Batista Bíblica do Centro - Campinas SP

E-mail: pr .pavan@bol.com.br

Os discípulos tinham acabado de presenciar os
milagres que Jesus realizara. - andando so
bre as águas, alimentando a multidão com cin-

co pães e dois peixes, curando os enfermos, e, no entan-
to, ao ouvirem sua voz os exortando a uma vida de
santificação, murmuram: “Duro é este discurso, quem o
pode ouvir?” (João 6:60).

Preferiram fechar os olhos, lacrar os ouvidos, a enfren-
tar os desafios da vida cristã.

Era mais fácil “tornar para trás” do que arriscar-se a ter
de viver uma vida santa e dedicada a Deus e correr os
riscos, e vencer os obstáculos que certamente haveriam
de aparecer.

Algumas vezes  a Palavra de Deus cita pessoas que
voltam atrás e têm de sofrer as conseqüências desse ato
impensado. A mulher de Ló sabia da recomendação que
lhes fora imposta de sair de Sodoma sem olhar para trás,
mas ela não resistiu e naquele momento perdeu sua vida.
, o lavrador que põe a mão no arado e olha para trás não é
digno de fazer esta obra, os discípulos que acompanha-
vam Cristo em sua trajetória e que presenciaram tantos
milagres e tornaram para trás, perderam a benção da co-
munhão com o Senhor Jesus.

Muitos hoje também  preferem sofrer amnésia , es-
quecer os benefícios e os milagres de Deus sobre a sua
vida a enfrentar as responsabilidades que advenham da
vida cristã. .Voltam  á vida impura e miserável do tempo
em que não conheciam a Jesus como Salvador e não con-
sideravam a Bíblia como a Palavra de Deus.

Se tivermos de esquecer algo, que seja o período em
que, longe do Senhor, vivíamos uma vida dissoluta e per-
versa, como nos mostra a história do velhinho, que aco-
metido de uma doença que lhe roubava a memória visitou
o médico e ouviu o diagnóstico- “Há possibilidade de fa-
zermos uma cirurgia para recuperar a sua memória, mas
ela é delicada e pode trazer seqüelas, como você ficar
cego. O que você decide?” ao que o ancião respondeu:”
Prefiro perder a memória, porque é melhor ter olhos aber-
tos para ver o futuro do que só memória para lembrar o
passado.”.

É verdade. Se precisarmos optar, essa é a melhor es-
colha. Manter os olhos fixos no futuro é viver com esperan-
ça.

O passado não pode ser desprezado. Não podemos
esquecer os valores que nutrem nossa alma, os milagres
que Deus fez ao longo dos anos, os amigos que nos apoi-
aram nos momentos difíceis, as lutas e vitórias que nos
fizeram crescer, mas as lembranças não devem abafar
nossos sonhos e desejos de caminhar junto ao Senhor
Jesus para novas descobertas e desafios de uma vida
genuinamente cristã.

Aqueles discípulos tornaram para trás, deixando a vida
presente com Cristo e retornando à condição miserável
de uma vida longe do Senhor.

Neste início de ano faça um propósito de permanecer
firme, minha irmã, faça um balanço dos dias ruins, reco-
nheça-os como crescimento e decida-se servir ao Senhor
com alegria.

Ao ser perguntado pelo Senhor Jesus – “Quereis vós
também retirar-vos?” responda como Pedro: “Para quem
iremos nós?,  tu tens as palavras da vida eterna.”

Para este ano de 2010 já estão definidos os se-
guintes Pólos para as aulas do Seminário Batis-
ta Emaús:

MANAUS AM
Igreja Batista em Dom Pedro
Avenida Pedro Teixeira, nº. 75.
Bairro Dom Pedro Manaus-AM
Telefone da Igreja: (92) 3656-7274 
Telefone do Pr. Paulo Arruda (92) 9984-5626 
E-mail: dr_arruda@hotmail.com

EMBU GUAÇU SP
Primeira Igreja Batista de Cipó
Avenida Benedito Jandiro Soares, 10-A – Cipó.
Contatos: Pr. Eliel Barbosa e Elvis.
Telefones: (11) 4661-3399 – 4661-4263 – 7572-7934.
E-mail: contabec@ig.com.br – contabec@uol.com.br

MORRO AGUDO SP
Igreja Batista do Calvário
Rua Estados Unidos, 1000.
Contato: Pr. Edílson J. P. Araújo.
Telefones: (16) 3851-1471 e 9104-6533
E-mail: seminarioemaus@gmail.com

Ainda há outros Pólos que poderão ser definidos e seus
endereços serão divulgados até fevereiro. O início das au-
las está previsto para março de 2010. As inscrições estão
abertas nos endereços dos respectivos Pólos.

“A fé é simplesmente um empreendimento da alma. Ela se arrisca para Cristo,

em oposição a todos os terrores legais; ela se arrisca em Cristo, em oposição à nossa

culpa; ela se arrisca por Cristo, em oposição a todas as dificuldades e desânimos”.
W. Bridge

Skype: seminarioemaus
seminarioemaus@gmail.com

Telefone
(16) 3851-1471

e 9104-6533
Caixa Postal 46
CEP 14.640-000
Morro Agudo SP

A estagnação das
instituições teológicas

de espiritual.
Terceira reclamação:  O

treinamento do pastor não
pode ser considerado com-
pleto com o tipo de formação
de pré-serviço, que “prepa-
ra” as pessoas para o minis-
tério; deve ser um processo
de aprendizagem que dure
toda uma vida.

Quarta reclamação:
Graus acadêmicos e o reco-
nhecimento da instituição
que dá o treinamento não
mais garantem, de maneira
adequada, a efetividade do
produto educacional.

Quint a reclamação:  As
pessoas formadas pela
educação teológica “prepa-
ratória” geralmente carecem
de experiência prática sufici-
ente e, portanto, não sabem
como empregar seu conhe-
cimento acadêmico.

Miguel F. Fortes, pastor e
professor de seminário citou
a obra descrita acima em
sua participação no livro Ul-
trapassando Barreiras Vol. 2
- Igrejas Inovadoras e Méto-
dos Bíblicos que Brotam no
Brasil (Vida Nova, 1995 - vá-
rios autores), publicado há
mais de 15 anos. Muita coi-
sa aconteceu de lá pra cá. A
nossa pergunta, necessária,
é: O que mudou?
Independente da resposta, a
pergunta não pode jamais
calar. Sem querer, de manei-
ra alguma, desprezar as ins-
tituições teológicas brasilei-
ras que visam levar seus alu-
nos à conquista de graus
acadêmicos, creio que pre-
cisamos investir pesado no
treinamento dos líderes atra-
vés da igreja local e o mais
próximo possível do lugar

em que o aluno tem sua vida
familiar e eclesiástica.

Caso ainda desejemos
cumprir a Grande Comis-
são, precisamos de alterna-
tivas viáveis que possibili-
tem o preparo de pastores
e missionários. Pensando
neste desaf io é que o
EMAÚS voltou e oferece a
alternativa de formar os nos-
sos l íderes através de
POLOS baseados nas igre-
jas interessadas.

Entre em contato com o
Pr. Edílson J. P. Araújo e peça
maiores informações: Caixa
Postal 46 - 14.640-000 Mor-
ro Agudo SP – Telefones: (16)
3851-1471 e 9104-6533.

Baseado em texto elabora-
do pelo Pr. Paulo Santos –

São Paulo

Pólos 2010
do Emaús

Mas, que evangelho é este?

Infeliz retorno
“Desde então muitos dos seus discípulos, tornaram
para trás e já não andavam com Ele.” (João 6:66)
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Alguém já disse que a diferença entre um ama-
dor e um profissional é cerca de cinco minutos
mais... Cinco minutos a mais na academia, cin-

co minutos a mais de atenção quando o filho falar, cinco
minutos a mais de dedicação ao trabalho, um pouco mais
de concentração na prova da faculdade, um pouco mais
de capricho no relatório que precisa ser feito...  E assim
por diante!

O ambiente perfeito ainda não foi inventado. Debaixo
do sol você não vai encontrá-lo. Há circunstâncias além
da nossa capacidade de mudar. Então o que precisamos
fazer é mudar a nossa atitude. Eis aqui algumas dicas
que nos ajudam a não desistir:

Defina os seus objetivos. Não queria fazer tudo ao
mesmo tempo. É preciso focalizar. Quem não sabe para
onde vai, não chegará a lugar nenhum. Essa é a diferen-
ça entre um rio e um pântano. O rio segue o seu curso e
chega ao mar, enquanto o pântano se expande em qual-
quer direção.

Doe-se no momento presente... Não se economize.
Foi o apostolo Paulo quem afirmou: “Eu de boa vontade
me gastarei e me deixarei gastar” II Co 12.15. O adorador
é alguém que se entrega ao que faz, de coração, como
para Deus e não para os homens!!

Tome a iniciativa. Decida. Não se omita. Ao errar, te-
nha a coragem de admitir, não seja orgulhoso, nem fique
se justificando. Assuma que a culpa foi sua, mas apren-
da a lição e respeite os outros. Caso tenha prejudicado
ou deu prejuízo a alguém,  pague e peça perdão. Só as-
sim você obterá de volta o respeito perdido.

Crie – Faça algo novo. Se você tem vontade de bater
na porta, bata. Busque novas idéias, combinações e adap-
tações. Por que precisamos fazer as coisas do mesmo
jeito sempre? Ouça o que diz Ted Engstron: 1  Revolte-se
contra sua própria mediocridade, e depois faça algo cons-
trutivo a fim de sair da velha rotina.

Disciplina. É necessário esforço, interesse, humilda-
de se quiser ser um melhor cristão e um melhor marido.
Os frutos são obtidos através do sacrifício e da determi-
nação.

 Faça mais do que esperam de você. O homem vai
longe depois de estar cansado. Quando pensar que a
gasolina acabou, vá além do que os outros iriam, reco-
mece, faça de novo. Tem gente que já nasce cansado.
Bill Hybells disse: “Prefiro ficar esgotado do que enferru-
jado”.

Essência - O que é essencial? O que é supérfluo?
Exercite o discernimento. Essência é família, fé, saúde,
sinceridade, contentamento. Não se apegue ao passa-
geiro. Como disse, C.S.Lewis:  Tudo o que não é eterno
é eternamente inútil -

Seja otimista -  Cuidado com os negativistas. Não dê
atenção aos que dizem:  Não vai dar certo! Nunca fize-
mos isso antes!

Seja agradável – A boa educação e o bom humor fa-
zem muita diferença nesse mundo selvagem. A vida não
é fácil para ninguém, portanto, não seja um peso para as
outras pessoas. A falta de cortesia não combina com o
cristianismo.

Perseverança – Essa é a rainha das virtudes. É preci-
so encarar os obstáculos e superá-los através do amor e
da oração.

Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes,
no temor do Senhor perseverarás todo dia. Porque deve-
ras haverá bom futuro; não será frustrada a tua esperan-
ça - Pv 23.17-18.

Thomas Edson achava que o gênio se constituía de
1% de inspiração e 99% de transpiração. Paderewski ao
ser chamado de gênio, disse: Pode ser, mas antes de
ser gênio, fui trabalhador braçal.

CONCLUSÃO :
Não é o que acontece a nós que é mais importante e

sim a nossa reação. Não podemos nos colocar numa
atitude de vítima, de coitado e de aceitar os
determinismos sobre nós. O que conta é a atitude de
confiança em Deus, de renovar a esperança e acreditar
que temos a capacidade de superar.

1 ENGSTRON, Ted, A Busca da Excelência, p. 13.

BATISMO ORGANIZAÇÃO
O Pr Ruy Lopes de Messias, missionário em Rio Branco –

AC enfrentou um ano de grandes dificuldades. Venceu a ba-
talha de uma cirurgia delicada que o manteve em tratamento
vários meses tendo que ficar em Ribeirão Preto – SP, ausen-
te do campo, mas com o devido apoio de colegas em Rio
Branco. O processo de reabilitação física ainda continua atra-
vés de fisioterapia, mas isso não impede o trabalho. Para o
primeiro semestre de 2010 o alvo é fazer a organização jurídi-
ca da nova Igreja Batista Fundamental de Rio Branco.

CONGRESSO 2010
Nos dias 22 a 27 de junho de 2010 a COJUBAB – Comu-

nhão da Juventude Batista Bíblica da Bahia estará realizan-
do seu congresso no Guibim Praia Hotel em Valença BA
(www.guibimpraiahotel.com.br). O tema será “Eu quero fa-
zer a diferença”  e os preletores serão os pastores:
Domiciano Silva (SP), Evaldo (BA), Humberto Vieira (BA),
José Infante (BA), Omar Abdalla (GO) e Samuel Barreto (BA).
Para maiores informações: Jailton (71) 8157-0722; Luis
Carlos (71) 3384-3607 e Zene (71) 8736-0950.

RIO NEGRO – AM
Desde setembro de 2009 o Senhor tem derramado bên-

çãos sobre o trabalho missionário do Pr Moisés Gomes Oli-
veira e sua família em Santa Isabel do Rio Negro AM. Em
Paricatuba, uma conferencia bíblica alcançou cerca de 600
pessoas. Foram realizados 8 batismos (Tainara, Levilson,
Augusto, Rute, Edinéia, Sandy e Pedro). O grande desafio
no momento é preparar obreiros para o trabalho, pois há
uma invasão de igrejas neopentecostais naquela região. Pr
Moisés deverá iniciar o treinamento através de um instituto
bíblico (já tem 7 candidatos) em março de 2010. No dia 14
de novembro Pr Moises viajou para a comunidade de Ará
(um dia de viagem de Santa Isabel) para realizar um casa-
mento e dois batismos. Para contatos com o Pr Moisés ago-
ra você pode usar o e-mail da sua filha Jéssica Oliveira:
jessik_olivtek@hotmail.com.

PROJETO BOQUIM – SE
O Pr Guaraci de Jesus com a esposa Sandra e as filhas

Júlia e Juliana estão desejosos de partirem para Boquim
em 2010, mas o sustento ainda está longe do ideal. Será
muito importante que as igrejas que já ouviram a apresen-
tação do Projeto Boquim SE priorizassem apóia-lo. Em de-
zembro Pr Guaraci fez mais uma viagem a Boquim para ve-
rificar preços de aluguéis.

TIMOR LESTE

“O Deus da Bíblia, e nenhum outro, pode satisfazer as necessidades humanas.

Seu código moral atravessou durante séculos as chamas da controvérsia,

mas não ficou nem mesmo com cheiro de queimado”.
D. J. Burrell

É a atitude que
faz a diferença

No dia 06 de dezembro o Templo Batista em Vila São
José - São Paulo - Capital, sob a liderança do pastor Ricardo
M. de Brito, foi realizado mais um batismo. Na ocasião 11
novos irmãos foram batizados. Na foto, da esquerda para a
direita: Ruth, Helio, T aiane, Irisma, Dina, Rit a, Josué, Paulo,
Antonio, Ana e Daiana  que não pôde estar na entrega dos
diplomas que se deu no dia 13 e por fim, o Pr. Ricardo. Na
ocasião do batismo a Igreja recebeu vários visitantes e no
final do culto todos participaram de uma recepção calorosa
da parte da igreja.

PORTUGAL
Pr Jovito D. Nunes que trabalha na implantação de igre-

jas em Portugal através da MBIB – Missão Batista Internaci-
onal Brasileira teve um final de ano um tanto conturbado. Na
madrugada do dia 23 de dezembro de 2009 um terremoto
de 6,3 graus abalou a região de Torres Vedras, mas pela
proteção do Senhor não causou nenhum dano à igreja. Ár-
vores caíram sobre casas, quedas de postes de iluminação
com rede de alta tensão e muitos danos materiais. O traba-
lho continua indo bem e no dia 28 de novembro de 2009
aconteceu o culto de Ações de Graças pela organização ju-
rídica das igrejas em Fernão Ferro e em Casalinhos de
Alfaiata. Ainda em novembro, Pr Jovito teve a oportunidade
de pregar em uma Conferência Missionária na Irlanda (Par-
te Católica) nos dias 18 a 22 em uma Igreja Batista Indepen-
dente.

PROJETO FARROUPILHA – RS
O Pr Marcus Vinicius e sua esposa Ana Carolina que

estão em processo de filiação à AMI – Associação Missionária
Independente para serem enviados pela sua igreja local à
cidade de Farroupilhas – RS continuam precisando das suas
orações. Eles participaram do Congresso da missão no mês
de setembro de 2009 e apresentaram o projeto à Diretoria
da AMI. Aguarda-se apenas a documentação para que o pro-
jeto seja examinado e submetido à aprovação.

ESTÂNCIA ESPERANÇA
Janeiro é tempo de retiros na Estância Esperança em

Catalão – GO. Dias 11 a 16 acontece o Retiro para Jovens e
Adolescentes ao custo de R$ 85,00. O tema deste ano é
“Praticando a Presença de Deus”, o texto é o livro de Jonas e
o preletor o Pr Agenor S. Almeida da cidade de Pitangueiras
SP. Para maiores informações, entrem em contato com o Pr
Wil l iam Charles Kieffer (Pr Bi l l )  pelo e-mail :
wkieffer@gfamissions.org, telefones (64) 3471-8169 e 8129-
8389. Pelo correio o endereço é: Caixa Postal 111, CEP
75.701-970 - Catalão GO.

RIBEIRÃO PRETO
Pr Roberto C. Brito, a esposa Solange e os filhos Rodrigo

e Sérgio já planejaram os trabalhos para 2010. Será dado
início ao trabalho de estudos bíblicos nos lares e já foram
preparados materiais e convites. As orações agora são para
que o Senhor abra as portas dos lares. Orem também pela
firmeza dos irmãos que já estão congregando, pela prote-
ção da família e pelo sustento financeiro que está muito
longe do necessário.

Pr Lourinaldo e Suênia com os filhos estão na fase de
renovação de vistos para sua permanência no Timor Leste.
Ao todo são 13 documentos. Há também uma viagem a ser
feita no final de janeiro para a Indonésia a fim de tirar os
pinos do braço do Nathan, um dos seus filhos. Na véspera
do Natal um ladrão roubou a bolsa da Suênia e o casal teve
que perder quase todo o tempo fazendo registros policiais,
fazendo telefonemas na embaixada brasileira e cancelando
cartões de banco. Tribulações que exigem de todos nós in-
tercessões. A parte interna da casa do Pr Lourinaldo já está
terminada e agora eles estão livres dos caríssimos alugueis.
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DEZ ANOS
A MBBF – Missão Batista Brasileira Fundamentalista com-

pleta dez anos em 2010. Para marcar essa data estará rea-
lizando o seu primeiro congresso sob o tema: “Os Funda-
mentos de Uma Igreja Missionária”. O evento terá lugar na
chácara Vida Nova em Mandirituba PR, Próximo à capital,
Curitiba. O congresso tem como objetivo trazer princípios e
propostas práticas sobre o trabalho missionário no Brasil e
no exterior, que os pastores, missionários e líderes pos-
sam implementar com facilidade em seus trabalhos e nas
igrejas locais. Para maiores informações: www.mbbf.org.br.

ARAPONGAS – PR
No dia 27 de dezembro o Pr Josafá Serra e o Pr Fernando

F Souza (Igreja enviadora) estiveram em Arapongas PR na
Igreja Batista Moriah para a realização de um culto de ações
de graças pelos 9 anos de trabalho missionário ali realiza-
do. Na ocasião aconteceu também a dedicação ao diaconato
dos irmãos Celso e Izaias. Para 2010 o Pr Josafá continua-
rá residindo em Campinas com as duas filhas, Giovanna e
Laura e dando assistência ao trabalho em Arapongas com o
apoio do Pr Fernando. Será um período de transição até que
o Senhor prepare outro homem para assumir o trabalho.
Enquanto se realiza a transição, o Pr Josafá estará em ora-
ção para que haja um novo campo de trabalho para implan-
tação de uma igreja na região de Campinas SO onde ele
terá que permanecer devido à proximidade com familiares
que o ajudarão no cuidado com as duas filhas. Contatos
com o Pr Fernando pelo telefone (11) 3448-0960 e com o Pr
Josafá (19) 3242-1481 e 9830-1011.

PR TOMÉ LOPES

MAIS UM PASTOR
Aconteceu no dia 12 de dezembro de 2009 o Concílio de

Ordenação do Pr Edson Vieira Costa. O concilio foi realiza-
do na Segunda Igreja Batista Regular em Porto Velho RO e
contou com a presença dos pastores do Acre e de Rondônia:
Pr José Duarte de Barros (Igreja Batista Canaã- Rio Branco
AC), Pr Wanderbergh Coelho (Congregação Tessalônica),
Pr Clemilton Amaral (1° Igreja Batist a Regular – Porto Velho
RO), Pr Marcos Glaison Alencar Ferreira (2° IBR – Porto V e-
lho RO), Pr Edielio Alves (Congregação Batista Canaã –
Candeias do Jamari RO).

MEMORIAL

Geralmente nesta época do ano muitos videntes,
astrólogos, oráculos, até falsos profetas gostam
de fazer previsões para o novo ano que se inicia.

É importante conhecermos o futuro, pois “conhecendo o fu-
turo temos condições de tomar decisões sábias no presen-
te”. Mas, somente a Igreja tem condições de conhecer o futu-
ro com exatidão, e, isto, só através da Bíblia. O Senhor gosta
de mostrar o futuro para os seus servos através da sua Pala-
vra para que eles aprendam a viver bem no presente, com
sabedoria, expectativa, alegria e esperança e também para
que conheçam o seu programa para toda a humanidade.
Paulo em I Co. 10:32 divide a humanidade em três grupos
distintos – JUDEUS, GENTIOS e IGREJA. Sendo assim, darei
previsões bíblicas para estes três grupos para o ano de 2010.

PARA OS JUDEUS – perseguições e hostilidades. Desde
70 d.C quando houve a dispersão Israel tem sido hostilizado
e perseguido no mundo inteiro. Entidades judaicas têm tra-
balhado e se empenhado para reverter este quadro, mas tem
sido em vão, pois o anti-semitismo tem aumentado a cada
dia, inclusive no Brasil (em janeiro de 2009 estive em uma
cidade de Minas Gerais e vi muros pichados com os dizeres:
JUDEUS ASSASSINOS, além disto, sinagogas têm sido ata-
cadas em várias partes). Em Daniel 12:2 diz: “... e haverá um
tempo de angustia, qual nunca houve, desde que houve na-
ção (Israel) até àquele tempo...”. No ano de 2009 foi assim e
em 2010 não será diferente e nos anos posteriores também,
até que se cumpram as palavras do profeta Daniel, em que
Israel passará por outro e mais terrível “Holocausto”.

PARA AS NAÇÕES  – decadência. As nações têm rejeitado
a Deus e seu governo, como diz no Salmo 2:2,3 “Os reis da
terra se levantam e os governos consultam juntamente con-
tra o Senhor e contra o seu ungido (Jesus), dizendo: rompa-
mos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cor-
das”, por isso, estão em decadência e a tendência é piorar
cada vez mais. Geralmente ouvimos: “dias melhores virão”,
mas, a Palavra de Deus diz em II Tm. 3:1,13: “...nos últimos
dias sobrevirão tempos trabalhosos”; “Mas os homens maus
e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo
enganados”. O homem tem evoluído em muitas áreas, mas
moralmente e espiritualmente está em decadência. Temos
visto a corrupção, a violência, a imoralidade, o egoísmo, a
guerra, a fome, a morte, a injustiça, a desonestidade, os es-
cândalos, a inversão de valores, em todos os setores e em
todas as nações, e, em 2010, se não formos arrebatados,
infelizmente veremos novamente todas estas coisas, e nos
anos posteriores também, pois, enquanto o Senhor Jesus
não disser na sua 2ª Vinda para as nações: “...vinde, benditos
de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está prepara-
do desde a fundação do mundo...” – Mt. 25:34, as nações
estarão em decadência indo de mal para pior.

PARA A IGREJA DE CRISTO – os cuidados paternais do
Senhor. Infelizmente cada crente em particular tem suas tri-
bulações, adversidades, lutas, problemas e dificuldades, e,
sobre isto o Senhor já havia dito para os seus discípulos “...
no mundo tereis aflições...” – Jo. 16:33, sendo assim, é cer-
to que em 2010 não será diferente para cada crente, pois
enquanto estivermos aqui neste mundo que jaz do maligno,
teremos aflições, seja em casa, no trabalho, na escola, na
faculdade, na igreja, no ministério em geral, etc., mas, o
mais certo de tudo é que em 2010 experimentaremos os
cuidados do nosso Senhor, pois ele mesmo disse: “...não te
deixarei, nem te desampararei” – Hb. 13:5. Se até aqui ele
tem cuidado de nós e tem suprido nossas necessidades,
sejam físicas, espirituais ou emocionais, e da sua Igreja a
quase 2000 anos, com certeza ele cuidara de nós também
neste novo ano que se inicia, pois Ele é Fiel e é um excelen-
te Pai (II Tm. 2:13 – “Se formos infiéis, ele permanece fiel;
não pode negar-se a si mesmo”).

Pr. Ricardo M. de Brito
pastoricardomarques@terra.com.br

Templo Batist a em Vila São José e Amigos de Sião

“A vontade não é soberana; ela é serva, pois é influenciada e controlada pelas outras

faculdades do ser humano. A vontade não é livre, pois o homem é escravo do pecado”.
A. W. Pink

Previsões para 2010

Para o missionário Pr Tomé Lopes dos Santos, sua es-
posa Lúcia Helena e a filha Raquel Arminda, o ano de 2009
foi de grandes bênçãos. A conferencia Missionária de outu-
bro alcançou seus objetivos, a construção do templo teve
seqüência com os acabamentos internos (piso), a ordena-
ção do Pr Candido Mendes dia 19 de setembro para apoiar
o trabalho da equipe dando maior liberdade ao missionário
e fortalecendo a implantação de uma terceira igreja (Templo
Batista Peniel).

Ainda em outubro, Pr Tomé e dona Lúcia se tornaram
avôs com o nascimento do primeiro neto, Miguel Adone (21
de outubro), filho da sua filha Rebeca e do Maicon.

Para contatos com o Pr Tomé, e-mail:
prtomeylucia@yahoo.com.br.

AMIGOS DE SIÃO
Em 2009 o missionário Pr Alexandre B. Dutra teve a opor-

tunidade de participar de uma palestra do Presidente de
Israel, o senhor Shimon Peres. A palestra foi para empresá-
rios da FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo e o convite veio através de dois irmãos em Cristo que
trabalham em uma empresa aduaneira. Pr Alexandre rela-
tou também que com a vinda do presidente do Irã ao Brasil,
Mahmoud Ahmadinejad, a comunidade judaica de São Pau-
lo, liderada por jovens judeus e com apoio de outras mino-
rias e participação dos evangélicos que apóiam Israel, or-
ganizou-se uma passeata na Avenida Paulista. A passeata
serviu para manifestar a insatisfação e o repúdio da popula-
ção brasileira ao apoio do governo brasileiro ao presidente
do Irã, que além de negar o Holocausto já declarou publica-
mente que quer a destruição de Israel. Os Amigos de Sião e
Beit Sar Shalom participaram distribuindo folhetos que apre-
sentam Jesus como o Messias.

ACAMPAMENTO DE FAMÍLIAS
No período de 13 a 16 de fevereiro de 2010 as igrejas do

Mato Grosso do Sul estarão realizando o Acampamento de
Famílias no IAME – Instituto Agrícola do Menor em Dourados
– MS. O tema será “A Igreja e os Últimos Dias” e o preletor o
missionário Donald Merchant. Promoção da Igreja Batista
Central de Dourados MS. Para maiores informações, telefo-
ne (67) 3424-7956 com Pr Amílcar B. de Vasconcelos.

Com o tema “Nós iremos aonde o Senhor quiser nos
levar”, a Igreja Batista Memorial em Araraquara SP come-
morou nos dias 12 e 13 de dezembro de 2009 o sétimo ano
de existência e o quinto de sua organização jurídica. Ela foi
organizada pelo saudoso Pr Darcy Mendes que atuou como
pastor em: Primeira Igreja Evangélica Batista de Araraquara
e Segunda Igreja Evangélica Batista de Araraquara.

O preletor das conferencias foi o Pr Emerson Duarte
Brasi l ino (Igreja Batista Castelo Forte). Contatos:
www.memorialararaquara.blogspot.com.

COLÔMBIA
O missionário Pr Geraldo Fonseca, servindo ao Senhor

em Letícia e ao Sul da Colômbia agradece a Deus e a todos
os seus mantenedores pelas intercessões e pelo sustento
financeiro. O ano foi repleto de atividades ministeriais reali-
zando conferências missionárias, escola bíblica de férias,
acampamentos para adolescentes e jovens, conferencias
evangelísticas e trabalho com as senhoras. Há também o
trabalho com o CTB – Centro Teológico Batista que tem como
objetivo formar liderança local, contatos com a família Fon-
seca pelo e-mail: prgeraldo2000@yahoo.com.br.

NOVO PASTOR

em dezembro de 2002. Durante
seu estudo Cândido Mendes tra-
balhou c apoiando diversos pas-
tores: Timothy Paul Hoganson
no Vale dos Lagos em Salvador
BA, Pr. Ricardo Buck na Igreja ba-
tista Regular Esperança. Casa-
do com Andréia Andrade de Oli-
veira, Pr. Cândido tem dois filhos:
Daniel (27-01-2000) e Rebeca
(28-01-2002).  A confirmação do
chamado para o ministério pas-
toral veio quando o Pr. Tomé
Lopes dos Santos o convidou
para trabalhar em sua equipe no
dia 7 de março de 2008. Pr. Cân-
dido tem um irmão que também
é pastor em da Segunda Igreja
Batista de Medeiros neto no Sul
da Bahia, Marcos Antônio Men-
des dos Anjos. Para contatos
com o novo pastor:
c_mendes27@oi.com.br.

Em 2009, no mês de
setembro, o Templo Batis-
ta Jerusalém em Camaçari
BA sob a liderança do Pr.
Tomé Lopes dos Santos
aconteceu a ordenação
pastoral do irmão Cândido
Mendes. Nascido a 24 de
outubro de 1967 em Salva-
dor BA, o novo pastor con-
verteu-se a Cristo no dia 5
de maio de 1996 através do ministério do Pr. Israel Oliveira de
Souza na Igreja Batista Regular Betânia. Batizado no dia 27 de
outubro de 1996 foi estudar no IBBIS – Instituto Batista Bíblico
Independente de Salvador em janeiro de 1999, formando-se
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Na área missioná-
ria houve pouco
incentivo para

ofertar. As contr ibuições
missionárias mais pareciam
esmolas para desencargo
de consciência. A quase to-
tal idade dos missionários
brasileiros que eu conheci
nos primeiros anos da mi-
nha vida cristã era prepara-
da apenas para a
evangelização dos povos in-
dígenas. Aliás, há igrejas
ainda hoje que só conside-
ram como verdadeiros mis-
sionários aqueles que atu-
am com povos tr ibais ou
não-alcançados. Talvez não
seja a posição de todos, mas
sabe-se de alguns que acre-
ditam na possibil idade de
“apressar” a volta de Cristo
através da evangelização,
como se Jesus não tivesse
declarado durante o seu mi-
nistério terreno que há um
dia e hora marcado para tal.

Qualquer pessoa que se
formasse em uma de nos-
sas escolas teológicas e
quisesse ser missionário
para implantar igrejas em

A Congregação Ba
tista Bíbl ica de
Embu-Guaçu SP

Poderia escrever sobre Propinoduto, reza de grati-
dão pela propina, aquecimento do planeta e etc.
Pensei bem e achei melhor umas linhas sobre “re-

mir o tempo”, afinal ele voa.
“Rompe a aurora e vai-se embora mais um ano” (hino

560 CC). Sou saudosista. Gosto de viajar no túnel do tempo.
Alegrar-me com os acertos e refletir sobre os erros. Brin-
cando com meus netos Lucas, Eduardo e Stella, dou conta
da verdade bíblica do passa rápido e nós voamos.

No aniversário de Eduardo (5 anos) lembrei do meu, em
Santos. Minha tia me deu uma moeda. Estava no colo de
minha mãe e... Nhac! Engoli a dita. Preocupação geral. No
dia seguinte, após aliviar o ventre, estranhei tanta alegria
dentro da caverna de Adulão.

Pois é, parece que foi ontem meu filhos em meus bra-
ços. Lembro de muitas coisas. Hoje são homens de Deus e
bênçãos em minha vida. As minhas cãs e a escola dos anos
revelam que poderia ter dado mais tempo a eles. Curti-los
mais naqueles dias.  

Parece que foi ontem, quando fui apresentado às eleitas
deles. Tudo tão rápido. Lá estou eu oficializando os casa-
mentos. Os quartos dos “meninos”, de repente, tudo
arrumadinho e silencioso.  Objetos de uma infância que
“voou” me saúdam: Bem-vindo à realidade.

Alguns anos depois chegaram os netos. Parece que foi
ontem, eu “abestalhado” com o Lucas no colo. Hoje já está
na primavera da vida. E depois o Eduardo. Agora a Stella.
Tudo isso somado a um criado mudo cheio de bulas e re-
sultado de checapes atestam o óbvio: estou ficando velho e
nem me dei conta.

Faço destas linhas um alerta: Pais, não corram mais
que o crescimento dos filhos. Corre-se muito e esquecem-
se valores que não podem ser esquecidos.

Muito me toca o poema de Emma Bomback. Adaptei-o. É
a pura realidade sobre o ciclo da vida. É um apelo aos pais
para melhor gastar tempo com os filhos. Considere-o:

Você chega em casa e, mal abre a porta, tropeça num
tênis fora de lugar. Quase beija o chão. Entre queixas e res-
mungos você vai às pressas ao quarto das crianças. Uma
baderna! È cueca presa no lustre, lençóis totalmente fora de
lugar... Então você berra: “Que bagunça é essa? Por que
vocês não crescem”? E eles continuam correndo e brincan-
do sem qualquer medo da vida... E crescendo!

O telefone toca. É uma amiga. Quer conversar. Você não
consegue. É muita gritaria. Desculpando-se com a amiga
você desliga e berra: “Por que vocês não crescem”?

É hora de ir à cozinha e ver se a torta ficou bem geladinha
para o jantar. Você põe as mãos à cabeça e diz: “Não é
possível! Que fizeram com a minha torta?” Ta cheinha de
buraquinhos feitos por dedinhos agitados. Ficou uma torta
“queijo suíço”. Mais uma vez você se esgoela: “Por que vocês
não crescem”? E eles estão crescendo!

Agitada e estressada você vai dar um retoque na
maquiagem, afinal o maridão está para chegar. Mas, não é
possível... Ah meninada! Cadê a ponta do batom da ma-
mãe? Eles a detonaram riscando o espelho todo. Aí você vai
à loucura e vocifera repetidas vezes: “Por que vocês não
crescem”??? E eles estão crescendo, não percebe?

Mas, como tudo parece que foi ontem, lá vem você de
novo e abre a porta. Desta feita não tropeça no tênis fora de
lugar. O quarto da bagunça está em ordem. Não mais cue-
cas presas no lustre. O telefone toca. É sua amiga. Você
conversa sem gritos que possam perturbar; embora uma
sensação estranha a perturbe.

Finda a conversa você vai à geladeira. Lá está a torta... 
Sem mini-túneis! Você vai comê-la com seu marido... Sozi-
nhos! E por falar no marido, é hora do retoque na maquiagem.
Um batom inteirinho lhe espera diante do espelho limpinho,
sem os rabiscos do passado.

Enfim, sentada à poltrona, você aguarda o maridão. Está
ventando. Você está ligeiramente perturbada, por que será?
O som do vento entrando pelas frestas da janela parece dar
vida às perguntas do passado: “Por que vocês não cres-
cem”? E então, enquanto escapam algumas lágrimas de
saudade, o som do vento traz a resposta do presente: “Nós
crescemos mamãe! Nós crescemos”!!!

A vida é agitadíssima. Sem tempo pra nada. Só correria.
Porém não esqueça, não esqueça mesmo, de achar tempo
à vida cristã e familiar, caso contrário, por maior que seja o
sucesso nas outras áreas da vida, não compensará jamais
o tempo negado a Deus e aos queridos.

Pois é, curta sua família, seus filhos, pois vai chegar o
tempo de... Parece que foi ontem.

“Posso usar meu telescópio e observar milhões de quilômetros no espaço; mas posso

entrar no meu quarto e em oração aproximar-me mais de Deus e do céu do que

quando ajudado por todos os telescópios da terra”.
Isaac Newton

Parece que foi ontem

cidades brasileiras era mal
interpretado e não conse-
guia levantar sustento. Aliás,
nem missões organizadas
para tal trabalho existiam.
Lembro-me de um pastor
que conheci e que passou
pela igreja que eu fazia par-
te divulgando o trabalho que
queria realizar em um esta-
do do sul do Brasil. Seu pro-
jeto era implantar igrejas em
áreas metropolitanas. Não
conseguiu apoio suficiente
e, a exemplo de muitos ou-
tros que conheci durante os
meus 42 anos de vida cristã,
teve que ir para os EUA em
busca de apoio. Graças a
Deus muitos conseguiram e
estão fazendo o trabalho no
Brasil.

Mas ainda hoje há bas-
tante resistência por parte de
algumas lideranças acerca
do sustento de missionários
que se levanta para implan-
tar igrejas aqui mesmo no
Brasil. Quando organizamos
a AMI – Associação
Missionária Independente
em 1990, sabíamos de todas
as dificuldades que estaría-

mos enfrentando, uma vez
que o propósito da mesma
era priorizar o envio de mis-
sionários para o campo bra-
sileiro.

Diante das dificuldades,
pode-se dizer que os resul-
tados do trabalho são anima-
dores e assentou-se uma
base para ampliação do tra-
balho. No mesmo período
outras organizações
missionárias fizeram traba-
lho semelhante e estão con-
tribuindo para que a visão se
estenda.

Voltando à matéria que
mencionei no início deste
texto, que me fez perceber
que estamos atrasados na
evangelização do Brasi l ,
quero expl icar um pouco
mais.

Além de estarmos pre-
senciando uma explosão no
crescimento das igrejas
neopentecostais, algumas
com apenas poucos elemen-
tos realmente “evangélicos”,
agora presenciamos o avan-
ço do islamismo. O texto a
que me referi “Islamização
do Brasil” chega a ser assus-
tador, pois há um projeto
muito bem elaborado e que
está sendo executado pas-
so-a-passo.

Há grandes investimen-
tos financeiros e em treina-
mento de pessoal. Investem
nas periferias das grandes
cidades alcançando princi-
palmente jovens. O trabalho
social e educacional faz par-
te da estratégia tanto quanto
o trabalho de doutrinação
l ight,  ou seja, o ensino
aprofunda-se à medida que
o “revertido” (Identificam o
iniciante como revertido e
não convert ido) assume
maiores compromissos com
a sua nova fé.

Precisamos de um
reavivamento missionário
em nossas igrejas. Um
despertamento que contagie
todas as igrejas e a igreja
toda para evangelizar o Bra-
sil. Precisamos sair todos às
ruas, falar com vizinhos, sa-
turar os bairros das nossas
cidades. Usar internet, rádio,
televisão, folhetos, jornais,
pequenos grupos, mas prin-
cipalmente o corpo-a-corpo.

Temos que levar nosso
povo a participar intensamen-
te da obra missionária sus-
tentando financeiramente e
orando pelos nossos missi-
onários que estão implan-
tando igrejas em nosso Bra-
sil.

(Continuação da página 1)

O campo é o Brasil !

Ordenação pastoral

foi iniciada em abril de 2000
através de um trabalho de par-
ceria entre duas igrejas: IBB

Thayná (05/09/1995).
O endereço da

Congregação Batista de
Embu-Guaçu é Avenida
João Pereira Rodrigues

Filho, 11, Jardim Boa Vista,
Embu-Guaçu SP (http://

batistaembuguaçu.blogspot.com),
e-mail:

batistaembuguaçu@hotmail.com.
Para contatos com o Pr
Joel Barbosa: Avenida

Senador Teotônio Vilela,
4029 – Bloco 10 B, Apto. 52
– Vila São José, São Paulo
SP, com o CEP 04.833-001.

Na internet, http://
joelbarbosa.blogspot.com,

e-mail:
barbosajoel@hotmail.com,
telefones (11) 5925-5601 e

9368-7870.

Nova Jerusalém e IBB de Jar-
dim São Pedro. Mais tarde a
mesma tornou-se congrega-
ção da IBB Nova Jerusalém.

Joel Barbosa sempre foi
uma pessoa disposta a ser-
vir ao Senhor em diversos
ministérios na igreja local.
Professor de EBD, Professor
do IBM, Evangelismo e Trei-
namento pela APEC, Prega-
dor entre outras atividades.
Formou-se em Teologia
Pastoral pelo IBM – Instituto
Batista Missionário em São
Paulo SP em 1998.

Seu casamento com Ma-
ria A. de Lima Barbosa acon-
teceu no dia 10 de maio de
1986. Deste enlace nasce-
ram três filhas: Thays (19/09/
1987), Thalita (09/10/1990) e

Thayná, Joel, Cida e Thays

(Continuação da página 1)
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Pr. Flávio Ezaledo - e:mail: flavio.ezaledo@uol.com.br

(Conclusão de texto anterior)

INTRODUÇÃO - Quando Cristo esteve aqui na ter
ra, Ele sempre estava estendendo as mãos aos
outros, interessado nas necessidades deles. Ele

atravessou todas as barreiras, barreiras econômicas, bar-
reiras raciais, sociais ou sexuais. Ele era amigo do salvo
e do perdido, mas nunca comprometeu a pureza nem a
verdade.

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 ho-
mem: “não é bom que o homem esteja só”, o homem é
um ser social. Um provérbio antigo diz: “Aquele que quer
ter amigos deve mostrar-se amigável.”

Quase todos os problemas na vida envolvem os se-
res humanos. É importante à família, aos amigos, nos
relacionamentos no trabalho e ao darmos testemunho
do Senhor, construirmos “pontes” em obediência à Pala-
vra de Deus. Vamos aprender alguns princípios bíblicos
de como construir pontes aos outros.

DÊ AJUDA, MAS NÃO MUITO - Note o equilíbrio entre
Gl. 6: 2 e Gl. 6: 4 - 5. Gl. 6: 2 “Levai as cargas” que são
demais para o outro. Gl. 6: 4 - 5 “Cada um levará o seu
próprio fardo”. Não tire o que ele mesmo deve levar. Não
carregue a responsabilidade necessária para o cresci-
mento dele. Assim, ajude com as necessidades dele, não
os desejos.

Baros  = Traduzido por “Carga” significa fazer pressão
para baixo, até na medida em que se torna pesado de-
mais, insuportável.

Fortion  = Traduzido por “Fardo” significa até na medi-
da em que é suportado; fortion, portanto, pode ser leve ou
pesado.

Pessoas precisam dar alguma coisa ao seu próprio
crescimento. Elas não podem crescer sem contribuir.

Nós não podemos deixar uma pessoa ficar depen-
dente de nós.

Somente a oração pode nos impedir de violar este
princípio (Mt. 7: 7 – 11).

Permita que eles ajudem se há insistência.
IX EXPRESSE GRATIDÃO E APRECIAÇÃO.
“Nada liga o coração da pessoa que dá apreciação à

pessoa apreciada como a expressão de apreciação”. (Dr.
Charles Koller).

“Abrindo a boca para dar apreciação também abre o
coração”. (Dr. Frank Garlock).

Paulo expressou a sua gratidão em Fp 1: 3; 4: 10 – 19;
Cl. 1: 3; I Ts. 1: 2 – 3.

Muitos pais com filhos adolescentes problemáticos
não agradecem pelas coisas que eles fazem corretamen-
te. Uma esposa disse ao seu marido na frente do conse-
lheiro, que em 19 anos de casamento ele nunca havia
dito a ela que a amava e nem lhe dera nenhum presente.

As Faculdades In-
tegradas e Semi-
nário Teológico

“Mestre” estão dando conti-
nuidade com as inscrições
para o processo seletivo
2010, com o objetivo de
preencher as vagas nos
cursos de Pedagogia, Admi-
nistração e Teologia. Em
dezembro último, foram fei-
tas as primeiras provas de
vestibular, tendo sido clas-
sif icados 17 alunos cris-
tãos para começarem a es-
tudar neste ano.

O objetivo central do pro-
cesso seletivo é conseguir
mais alunos cristãos que
não só queiram estudar,

“De fato, as pessoas cujas vidas estão sendo diariamente moldadas segundo

a Palavra e os propósitos de Deus receberão a capacidade de enxergar

com mais clareza seu caminho”.
Malcom Watts

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

Princípios para
construir pontes

Projeto universidade cristã:
Faculdade tem o desafio para

captar 100 alunos em 2010
mas também participar do pro-
jeto de uma universidade cris-
tã. Neste momento, esta inici-
ativa deve ser compreendida
como um movimento ideológi-
co fundamentalista cristão.

Encontra-se em Araçatuba,
São Paulo, a estrutura e orga-
nização do projeto da universi-
dade. O que se busca são pes-
soas com vontade de tornar
esse empreendimento dinâmi-
co e possível.

DESAFIO DE 100 ALUNOS
Assim, existe um apelo

que está sendo feito para que
Deus levante um grupo de alu-
nos crentes universitários,
em número de 100, que deci-

da vir a Araçatuba participar
não só de um curso, mas de
uma iniciativa nobre, com-
pondo o quadro histórico dos
primeiros alunos fundado-
res.

Esta instituição de ensi-
no superior, que se localiza
no interior paulista, é uma
universidade cristã, sem fins
lucrativos, com compromis-
so social e cristão. Em pri-
meiro lugar, seu comprome-
timento social é e será pos-
sível, através da oferta aos
beneficiários de um ambien-
te acadêmico, onde será en-
sinado a relevância social da
ciência e da técnica para a
humanidade. Em segundo
lugar, encontra-se o seu
comprometimento cristão: o
Homem, em sua dimensão
físico-etária, étnica, emocio-
nal, mental, social, profissi-
onal e acadêmica, precisa,
ainda que não perceba que
sua vida espiritual seja rica-
mente preenchida por valo-
res cristãos e bíblicos. Por
isso, esta instituição cristã
entende que somente a Ben-
dita Pessoa de Jesus Cristo
pode preencher esse vazio,
através da sua Graça.

CURSO TEOLÓGICO,
INTEGRALIZADO
À GRADUAÇÃO

O projeto pedagógico tem
um currículo acadêmico e cris-
tão multi e interdisciplinar, ou
seja, o aluno ao matricular-se
no curso de Teologia, automa-
ticamente estará inscrito em
um dos cursos de graduação:
Administração ou Pedagogia.
Esta integralização dos cur-
sos, neste momento, é um
fator de extrema importância,
tendo em vista que para per-
manecer no campo
transcultural seja no Brasil ou

no exterior, na maioria das
vezes, o missionário precisa
ter uma profissão vinculada
às suas atividades religiosas,
a exemplo da educação ou
saúde. Igualmente, a forma-
ção de pastores no mundo
contemporâneo exige um pre-
paro maior nas ciências soci-
ais ou exatas, onde a Teolo-
gia bíblica se assentará. Atu-
almente, muitos pastores e
missionários estão prestan-
do atividades no terceiro se-
tor do evangelho – ongs, agên-
cias missioná-rias, escolas,
creches cristãs, etc. -, sem ter,
às vezes, um preparo ade-
quado para tal. Assim, os cur-
sos de pedagogia e adminis-
tração, ao lado da Teologia,
oferecerão ferramentas para
uma maior prestação de ativi-
dades no terceiro setor,
potenci-alizando especial-
mente o seu ministério na
igreja local.

PROCESSO SELETIVO
E ADMISSÃO

Aqueles que aceitarem o
desafio de 100 alunos pio-
neiros devem entrar no site
h t t p : / / t e o l o g i a . m e s t r e -
edu.org registrando seu in-
teresse ou ligar para o tele-
fone (18) 3622-6654, falar
com o Pr. Valmir, ou ainda
escrevendo para o e-mail
admissao@mestre-edu.org
O processo seletivo para este
grupo de alunos acontecerá
em 27 de Janeiro ou em dia
previamente agendado, pos-
terior a esta data. O candida-
to deverá vir para ficar, inde-
pendentemente do resultado
da prova. Se o resultado da
prova não for suficiente, da-
remos suporte para uma pre-
paração pré-vestibular com
vista ao próximo processo
seletivo.

O QUE É UMA IGREJA
 SAUDÁVEL?
MARK DEVER
EDITORA FIEL

www.editorafiel.com.br
Te. (12) 3936-2529

Como uma igreja saudável difere
das demais igrejas? O autor pro-
põe algumas respostas.

CONTAGEM REGRESSIVA
PARA A VOLTA DE JESUS

DAVE HUNT
ACTUAL EDIÇÕES

www.chamada.com.br
Tel (51) 3241-5050

Os acontecimentos atuais es-
tão preparando o palco para o
maior evento futuro.

A RELIGIÃO DE DARWIN
DR. ROBERTO RAMOS
EDITORA ABBA PRESS

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

Este l ivro mostra que o
evolucionismo ultrapassou as
fronteiras da ciência, e se tor-
nou uma religião.

AS AVENTURAS DO CARDEAL
DR. ANÍBAL PEREIRA

DOS REIS
EDIÇÕES CRISTÃS

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

Os livros do ex-padre Aníbal
continuam esclarecendo almas
e mostrando o caminho da sal-
vação em Cristo.

SEPTUAGINTA
ESEQUIAS SOARES
EDITORA HAGNOS

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

Este guia histórico e literário
da Septuaginta destina-se a
tornar conhecido o histórico da
primeira tradução da Bíblia.
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A pesar do tempo
chuvoso e gran-
des dificuldades,

o Primeiro Acampamento da
UMBABICRE – União de Mu-
lheres e Moças Batistas
Bíblicas de Campinas e Re-
gião foi realizado com suces-
so. O evento aconteceu nos
dias 27 a 28 de novembro no
Acampamento Batista da Ci-
dade de Sumaré - SP.

A abertura do evento, rea-
l izada pela irmã Denise
(Igreja Batista Bíblica Peniel)
deu o tom dos acontecimen-
tos. As atividades espirituais,
mescladas com as dinâmi-
cas e brincadeiras deixaram
todas as mais de 250 parti-
cipantes bem à vontade.

As preletoras foram as ir-
mãs: Denise (IBB Peniel),

As Faculdades Inte-
gradas e Seminá-
rio Teológico

“Mestre” acabam de inaugu-
rar, sábado (4 de janeiro),
seu ministério de  emissora
radiofônica chamada “Rádio
Mestre FM”.  A nova estação
universitária cristã foi ao ar
às 9 horas, transmitindo pa-
lavras de abertura, emitida
pelo respectivo diretor geral
da União Cultural Educacio-
nal Evangélica, Pr. Valmir
Leonardo, que é mantene-
dora não só desta rádio, mas
também das Faculdades e
Seminário.

Esta iniciativa de rádio
cristã surge para suprir a
grande carência de um ca-
nal que veicule a Palavra de

No dia 8 de feverei-
ro de 2001 o Pr
Leonilson Pereira

Leite chegou à cidade de
Igarapava SP para iniciar os
trabalhos de implantação de
uma Igreja Batista
Fundamental ista. Alugou
uma casa com um pequeno
salão e já no dia 11 do mes-
mo mês realizou ali o primei-
ro culto.

Na época em que a famí-
lia Leite chegou a Igarapava
não havia ali nenhum traba-
lho Batista e muito menos
fundamental ista. Com 32
mil habitantes e sem ne-
nhum tipo de indústria, a ci-
dade vive do cultivo da cana-
de-açúcar e do comércio. No
âmbito religioso, predomina
o catolicismo e o espiritismo.

Durante os primeiros
quatro anos as reuniões fo-
ram no mesmo salão aluga-
do até que foi possível a
compra de um terreno com
ofertas locais e colaboração
de outras igrejas e irmãos.
Logo foi possível construir

Faculdade inaugura
ministério de Rádio FM

Deus, por
meio de pro-
gramas prega-
ção, estudos
bíblicos, lazer
e música de
qualidade e
excelência cris-
tã.

A nova esta-
ção, que opera
no sistema on-
line, tem a sua
programação

um pequeno salão no fundo
do terreno para realização
dos cultos regulares. Em
dezembro de 2008 foi dado
início à construção do tem-
plo na parte da frente do ter-
reno e agora o desafio é con-
cluir a obra.

Nos oito anos de traba-
lho de implantação da igreja
em Igarapava, 2 seminaris-
tas se formaram e há mais
um casal cursando o tercei-
ro ano do seminário em
Franca SP, além de outra
moça que estará iniciando
agora em 2010.

A freqüência nos cultos
tem uma média de 25 pes-
soas e a igreja está partici-
pando do sustento de oito
projetos missionários. Para
2010, o seminarista Leandro
estará assumindo as fun-
ções de auxiliar ministerial
para ajudar o missionário e
com vistas a se tornar o pas-
tor da igreja no futuro. Para
isso, o alvo é que a igreja
comece a participar do seu
sustento.

Rumo a Uberaba – MG
No dia 6 de dezembro,

com a visita do Diretor de
Missões da AMI, Pr Carlos
Alberto Moraes, o Pr
Leonilson lançou o Projeto
Uberaba – MG. Há algum
tempo ele estava se prepa-
rando para dar esse próximo
passo no seu trabalho mis-
sionário, entendendo que
para a sua missão, todo pro-
jeto tem começo, meio e fim.

Igarapava está entrando
na fase de transição e nos
próximos anos terá o seu pró-
prio templo construído e seu
pastor de tempo integral.

Pr Leonilson pretende
mudar-se para o novo cam-
po de trabalho em janeiro de
2011, mas em breve dará iní-
cio aos contatos em
Uberaba. No momento ele
está se preparando para que
em 2010, com o apoio do
auxiliar ministerial tenha li-
berdade para reforçar o seu
sustento visitando tanto as
igrejas mantenedoras quan-
to novas igrejas.

direcionada para o público
evangélico do Brasil e do ex-
terior, que preza por uma boa
doutrina, deixada pelo nos-
so Senhor Jesus Cristo.

Em qualquer lugar pode ser
acessada pelo seguinte ende-
reço: http://radio.mestre.edu.org

A Rádio Mestre FM já
está operando, neste mo-
mento, em caráter experi-
mental ,  no horár io das 7
horas da manhã até às 22
horas. Depois da fase ex-
perimental estará no ar 24
horas.

250 mulheres

Guaianaí (IBB do Centro),
Selma (IBI de Batatais),
Sônia (IBB do Centro) e
Zulmira (IBB Parque
Valença). No período da tar-
de a chuva não impediu que
as mulheres e moças apro-

veitassem a piscina, o fute-
bol e o vôlei.

O próximo evento já está
programado e o tema será:
“O que ela fez será contado
para a sua memória”.
(Lamentações 3:21).

Novo projeto
em Minas Gerais


