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Nos dias 2 a 5 de 
março de 2010 
acontecerá a “Pri-

meira Conferência sobre 
Batalha Espiritual” realizada 
no Acampamento Areté em 
Franca SP. A conferência foi 
programada para pastores e 
obreiros e o alvo é que os par-
ticipantes sejam preparados 
para transmitir o conteúdo às 
suas respectivas igrejas. A 
idade mínima para participar 
é 18 anos.

Os temas abordados se-
rão: Fechando as portas; 
Tudo está na cabeça; A Bata-
lha é do Senhor; A autoridade 
do cristão; Sabedoria – uma 
arma poderosa; Os efeitos 
das fortalezas; Princípios 
para manter a liberdade.

Os horários da programa-
ção nos dias 2 a 5 de março 
serão: Dia 2, chegada a partir 
das 15 horas. A primeira pa-
lestra será as 18h30 e o jantar 
às 20 horas. Na quarta-feira, 
café da manhã às 8 horas e 
pela manhã duas palestras: 
9 e 10h20.  O almoço às 12 
horas. À tarde, duas pales-

ACONTECIMENTOS

O missionário Ricardo de Oliveira Leite da MBIB está 
na reta final no trabalho de implantação da igreja 
em Ponta Porã. Leia mais na página 04.

O SEBARSP está oferecendo em março, de 22 a 27 
mais um módulo do Mestrado com os professores 
Moisés J Moura e Bob Cavin. Veja maiores infor-

mações na página 05: Gestão Eclesiástica.

Em janeiro último a cidade de Dourados MS ganhou 
mais um pastor. Em Fátima do Sul, durante a reunião 
de pastores e Obreiros daquela região, foi exami-

nado o irmão Hudson Santos batista. Leia mais em Pastores 
do MS na página 04: Pastores do MS.

Com inimigos e ad-
versários espalha-
dos pelo mundo e 

frente a uma crescente ani-
mosidade dentro das igrejas, 
Israel está isolado. Visando 
contrapor-se a este isola-
mento foi fundado nos EUA 
o movimento Amigos de 

O missionário esta-
dunidense Willis 
Gordon Stitt (Na 

foto com a esposa Neusa) 
chegou a Mogi das Cruzes 
em 1958 e adquiriu uma bela 
e ampla propriedade na Serra 
do Itapeti onde começou a de-
senvolver diversos projetos. 
Em 1972 organizou a ABE-
CAR. Leia a história completa 
na página 06.

As aulas da AEPB terão início no dia 16-03-2010 
às 20 horas com término às 21h30. O curso é 
ministrado toda terça-feira no Templo Batista 

de Indianópolis na Alameda dos Jurupis, 1270, próximo 
ao Shopping Ibirapuera em São Paulo SP. O professor 
é o irmão David Corrêa, tendo o apoio e a supervisão 
do Pr. Thomas L. Gilmer de Amigos de Sião. O custo do 
curso é de R$20,00 por mês e a matrícula de R$25,00. 
Este ano os estudos serão no livro do Profeta Malaquias, 
o mensageiro da adoração corrupta. O curso dá direito 
ao aluno receber um certificado. Maiores informações: 
E-mail: drdcorrea@hotmail.com, telefones (11) 5543-4122 
no horário comercial. 

tras: às 14 e às 15 horas. À 
noite haverá culto na IBI de 
Franca às 20 horas e o jantar 
às 21h30. Na quinta-feira os 
horários serão os mesmos da 
quarta-feira pela manhã e à 
tarde. À noite a única altera- 
ção é que a palestra será no 
acampamento às 18h30 e o 
jantar às 20h30. Sexta-feira, 
último dia a parte da manhã 
será igual e o encerramento 
com o almoço às 12 horas.

O custo para cada par-
ticipante será de R$50,00 
e inclui: inscrição, refeições 
(café, almoço e jantar) e hos-
pedagem no alojamento Areté. 
Refeições avulsas terão custo 
de R$5,00. Há hotéis em Fran-
ca para os que assim deseja-
rem e as informações sobre os 
mesmos poderão ser forneci-
das aos interessados. Falar 
com Pr Paulo Castelan pelo 
telefone (16) 3017-5334.

Para maiores informações 
sobre as conferências, falar 
com Pr Charles Nichols (37) 
3322-2502 e 9952-1745, 
e-mail: batalhaespiritual@
yahoo.com.

Primeira Conferência 
Sobre Batalha EspiritualDe Saída

Mestrado

Novo Pastor

AULAS DA AEPBABECAR

Amigos de Sião

Sião. Quatro décadas de-
pois de chegar ao Brasil 
(São Paulo)  através do 
Pastor Thomas L. Gilmer 
e sua esposa, Dona Linda 
Gilmer, os Amigos de Sião 
vão agora mais longe. No 
último dia 19 de dezembro 
foi realizado em Fortaleza o 

Primeiro Encontro dos Ami-
gos de Sião do Nordeste 
Brasileiro.

Os responsáveis pelos 
Encontros em São Paulo, 
Pastor Alexandre Dutra e 
Evangelista Roberto Ke-
doshim, sob coordenação 
do Pastor Thomas Gilmer, 

estiveram à frente do evento, 
que contou com a segura e 
importante coordenação lo-
cal do Pastor José Nogueira 
de Lima, da Igreja Batista 
Fundamentalista Cristo é 
Vida. 

Leia matéria completa na 
página 3.

Nos dias 29 a 31 de janeiro de 2010 o Templo Batista 
de Cajuru SP sob a liderança do Pr. Marcos Roberto 
Pereira realizou a Conferência Missionária Anual 

para renovação da Promessa de Fé para Missões. Desde o 
início do pastorado do Pr. Marcos no dia 22 de junho de 2008, 
o T.B.C. continua desenvolvendo a visão missionária implan-
tada pelo seu antecessor, Pr. Mário Donizeti Baio. O alvo é 
ampliar o quadro de missionários a cada ano. O pregador foi o 
Pr. Carlos A. Moraes, Diretor de Missões da AMI – Associação 
Missionária Independente. 

Missões



Ponto de Vista 
Pr. Rômulo Weden Ribeiro

rom@rombrazil.brtdata.com.br 
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DIVULGUE SUA IGREJA NA INTERNET
Fazemos registro de domínio.

Hospedagem.
Desenvolvemos sites. 

e-commerce, blogs,  etc
Valores especiais para igrejas.

 Solicite já um orçamento sem compromisso
E-mail: contato@mixsites.com.br     

(19) 3326-9049 e (19) 9201-6741 Falar com: Heron.

“No meio de qualquer dificuldade encontra-se a oportunidade.”
( Albert Einstein ) 

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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Aprendemos com Tiago 
que nada temos porque 
não pedimos, e que, 

quando pedimos, não obtemos, 
pois, pedimos mal, apenas para 
esbanjar nos prazeres e nas ilusões. 
Por outro lado a Palavra de Deus 
nos estimula a pedir bem, ou seja, 
pedir segundo a vontade de Deus e 
para a glória de Deus.

Jesus também nos ensinou que 
ao orarmos devemos crer de ante-
mão que já fomos ouvidos. Precisa-
mos experimentar o que resulta de 
uma intensa dedicação à oração. A 
vida cristã é totalmente baseada na 
fé, mas nós precisamos experimen-
tar daquilo que só o Senhor é capaz 
de fazer.

Além de corrermos o risco de pe-
dir mal como alerta Tiago, também 
podemos incorrer no grave erro de 
deduzir que não precisamos pedir, 
pois Ele já sabe todas as coisas. 
Quando oramos com fé genuína 
a nossa alegria é grande ao ver-
mos Deus operando, muitas vezes 
imediatamente após a oração. Mas 
mesmo quando demora um pouco 

LULA E O ABORTO
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou 

revisão do trecho que defende o aborto no decreto 
(assinado por ele) que instituiu o 3º Programa Nacio-
nal de Direitos Humanos, alegando que o texto não 
traduz a posição do governo. Pela nova redação, o 
documento deverá manifestar uma defesa genérica 
do aborto, exclusivamente dentro dos limites esta-
belecidos por Lula nos seus discursos: no contexto 
de saúde pública -para salvar a vida da mãe, por 
exemplo. As críticas ao documento devem, portanto, 
se deslocar da área religiosa para as entidades 
ligadas às questões da mulher. Em discurso pelo 
Dia Internacional da Mulher, em março de 2009, ele 
havia declarado ser, “como cristão, contra o aborto”. 
A legislação atual só permite o aborto, desde que 
praticado por médico, nos casos de estupro ou de 
risco de morte da mãe. Nos demais casos, a ges-
tante que aborta pode ser punida com detenção 
de até três anos, e o médico ou outra pessoa que 
provoque o aborto pode ter pena de reclusão de 
até 20 anos.

HOMENS NAS IGREJAS
Pesquisa divulgada no dia 21 de janeiro de 2010 

mostra que a igreja católica e as igrejas neopente-
costais, estão registrando cada vez mais a presença 
de homens em suas celebrações. O aumento na 
procura masculina só cresce nos últimos dez anos. 
A informação consta no mais recente estudo sobre 
o tema realizado pelo Nures - Núcleo de Religião 

Ninguém se esquece do 
Tsunami de 2004 quando 
cerca de 250 mil vidas 

foram ceifadas em alguns segun-
dos pela força das ondas do mar. 
Jesus predisse que o mundo iria 
sofrer com a fúria do mar no livro 
de Lucas 21:25: “E haverá sinais 
no sol e na lua e nas estrelas; e 
na terra angústia das nações, em 
perplexidade pelo bramido do mar 
e das ondas”.  No ano seguinte, a 
cidade de Nova Orleans foi atingida 
pelo furacão Katrina, destruindo 
80% da cidade mais importante do 
estado de Lusiana. Foi a maior ca-
tástrofe natural sofrida nos Estados 
Unidos. Agora, mais recentemente, 
o país do Haiti foi atingido por um 
poderoso terremoto. O número de 
mortos já se aproxima a 100 mil. 
Jesus também predisse sobre os 
terremotos: “Porquanto se levantará 
nação contra nação, e reino contra 
reino, e haverá fomes, e pestes, 
e terremotos, em vários lugares” 
(Mateus 24:7). O testemunho de 
Jesus é o espírito de profecias. Ou 
seja, Jesus veio ao mundo, não só 
para nos salvar, mas também para 
nos avisar sobre o futuro da raça 
humana. Profecias bíblicas servem 
vários propósitos. 

Primeiramente, a profecia é um 
aviso da parte de Deus que o nosso 
tempo está próximo. A Bíblia fala 
dos “últimos tempos” se referindo 
ao tempo da Igreja, no qual estamos 
vivendo e que, em breve, deixará de 
existir. Aliás, esta é outra profecia: 
a Igreja, que são os salvos, mortos 
e vivos, desde a Cruz de Cristo 
até o momento, será tirada deste 
mundo através de um arrebata-
mento interespacial: “Depois nós, 

Primeira igreja Batista Regular
www.ibvilateixeira.com,br

Templo Batista Maranata
www.tbm.org.br

Igreja Batista Esperança
www.ibe.org

Igreja Batista Sião
http://batistasiao.org

Templo Batista Maranata
http://www.tbm.org.br/londrina

Associação Missionária Independente
www.missaoami.com.br

Igreja Batista em D. Pedro
http://ibdpmanaus

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

Terremotos em 
vários lugares

os que ficarmos vivos, seremos ar-
rebatados juntamente com eles nas 
nuvens, a encontrar o Senhor nos 
ares, e assim estaremos sempre 
com o Senhor” (I Tessalonicenses 
4:17). Assim que a Igreja for trans-
ladada deste mundo para o Céu, os 
governos da terra irão se unir para 
enganar os que ficaram e explicar a 
razão de nosso sumiço: Quando que 
o arrebatamento irá acontecer? A 
qualquer momento! Não há nenhum 
sinal necessário para que Cristo leve 
o Seu povo deste mundo. Você está 
preparado? 

Profecias também revelam a ve-
racidade das Escrituras Sagradas. 
Somente a Bíblia tem sido precisa 
em todas as suas predições. Outros 
livros e religiões conseguem imitar 
a Bíblia, pois Satanás é conhece-
dor do futuro, mas não conseguem 
alcançar o seu grau de perfeição. 
Jesus disse: “Eis que eu vo-lo 
tenho predito” (Mateus 24:25). 
Nenhuma palavra de Jesus jamais 
caiu por terra. Ele não só viveu 
uma vida perfeita, como também 
pregou uma mensagem perfeita. 
Ao ver as profecias bíblicas sendo 
cumpridas em Israel e na Igreja, 
temos mais certeza de que a Bíblia 
é a verdadeira Palavra de Deus e 
não podemos duvidar. A Bíblia não 
diz que os terremotos, enchen-
tes, secas e maremotos seriam 
causados pela degradação do pla-
neta terra, mas, sim, pelo pecado 
crescente dos homens. “Quando, 
porém vier o Filho do homem, 
porventura achará fé na terra?” 
(Lucas 18:8). Que Deus encontre 
fé em nossas vidas diante de um 
mundo em processo de destruição 
devido ao pecado.

para obtermos a resposta, ou quan-
do a resposta foi um taxativo “não”, 
acabamos percebendo que foi muito 
melhor do que podíamos imaginar.

Se você prestar atenção no 
ministério de Jesus vai perceber 
que ele enfatizou a oração mais 
do que qualquer outro tema. Jesus 
manda-nos orar com insistência; 
orar sem cessar; orar para não 
entrar em tentação; orar para 
amar o inimigo; orar pela vinda 
do reino; orar pelos doentes e 
encarcerados; orar pelos aflitos 
do mundo; orar por reis e gover-
nantes; orar crendo que para Deus 
tudo é possível.

Não podemos orar como oram os 
incrédulos. Oração não é macumba! 
Oração não é uma forma de exer-
citar poder. Oração genuína é um 
modo de glorificar a Deus pelo que 
ele é e pelo que faz. 

O melhor da oração é o fato de 
ser um ministério que podemos 
exercer em qualquer lugar que 
estivermos. A oração nos conecta 
com Deus onde estivermos. Em 
uma mesma oração podemos in-

terceder por um amigo enlutado e 
por outro que acaba de receber a 
notícia do nascimento do primeiro 
filho. Você ora pela solução de 
um problema no mesmo tom com 
que agradece por uma benção 
alcançada.

Sempre é um bom momento 
para firmarmos o propósito de orar 
mais. Fica o desafio a você que está 
lendo este editorial: Vamos juntos 
orar mais pela salvação de almas 
em nosso Brasil! Vamos começar 
hoje e não amanhã. Temos motivos 
de sobra para orar. Vamos orar pe-
los nossos pastores e missionários. 
Vamos orar pelo crescimento dos 
nossos irmãos em Cristo, princi-
palmente aqueles novos que o 
Senhor tem acrescentado às nossas 
igrejas.

Claro que podemos e de-
vemos opinar sobre todas as 
questões com as quais somos 
confrontados no dia-a-dia, mas 
sempre será melhor orar mais. 
Vamos orar mais e julgar menos. 
Vamos orar mais e lamentar me-
nos. Valerá a pena!

e Sociedade da Pós-Graduação da Faculdade de 
Ciências Sociais da PUC (Pontifícia Universidade 
Católica) de São Paulo. Integrante do núcleo, a 
antropóloga Eliane Gouveia explica que, no caso 
das igrejas neopentecostais – que segundo o último 
senso do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) são as que mais crescem – o que mais 
atrai os fiéis é a promessa de que com o encontro 
religioso se segue o sucesso financeiro e profis-
sional. “As igrejas neopentecostais oferecem um 
modelo de vida associado ao aceno da prosperidade 
econômica”, diz a antropóloga. Ela explica que, 
segundo o levantamento, há mais de dez anos, os 
homens vistos nas liturgias eram poucos e frequen-
tavam as igrejas apenas aos fins de semana. Fonte: 
Diário do Grande ABC.

SITE DA BÍBLIA
O site “BibleMap.org” é o primeiro a localizar 

todos os capítulos da Bíblia geograficamente. 
Basta digitar o capítulo desejado e, através de um 
aplicativo do Google Maps, ele identificará a exata 
localização em que se passou a história, além de 
disponibilizar o capítulo em inglês.

A página foi desenvolvida por funcionários do 
“HeLives.com”, um site religioso. Segundo a de-
scrição do “BibleMap”, “[...]a motivação para criar o 
site foi simples: criar um ‘Atlas’ gratuito da Bíblia com 
o Google Maps. Nós esperamos que a página seja 
uma benção para você e o ajude a deixar o livro da 
Bíblia mais vivo em sua vida”. Fonte: POP News

Vamos Orar Mais!
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“A verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto 
e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafio.” 

( Martin Luther King ) 

Jesus estava voltando para o céu, a missão de vir a 
terra e morrer pelos nossos pecados estava con-
cluída, Jesus andou pelas estradas, conversou com 

pessoas tristes, curou os enfermos, consolou os abatidos, 
parou para ouvir e abençoar, e principalmente morreu e 
ressuscitou garantindo ao homem a salvação eterna, agora 
voltava para seu lar celestial mas disse que não nos deixaria 
sozinhos estaria conosco sempre.

É muito difícil fazer ter este compromisso, e o ser 
humano a cada ano que passa coloca mais dificuldades 
nesta promessa, sabemos que Jesus realmente está con-
osco, mas temos dado muitas desculpas para não estar 
ao lado de nossos amigos, familiares, estamos a cada dia 
procurando substitutos para nossa presença na vida das 
pessoas.

Nesta semana estava vendo um comercial de celular, 
uma menina linda de uns 5 anos conversa com seu pai, um 
jovem que lhe explica que não poderá mais morar com ela na 
mesma casa, mas que estaria presente com ela em todas as 
ocasiões importantes  e para isso ele lhe oferece um celular, 
claro que de ultima geração, o engraçado é que a menina 
tão pequena parece entender e aceitar com naturalidade 
a separação dos seus pais. Depois disto ela passa a ligar 
para seu pai em todas as ocasiões, na escola, na natação, 
na saída do balé e até a noite quando está com medo de 
algo que se esconde debaixo de sua cama.

Triste realidade, a presença e o carinho de um pai são 
substituídos por um aparelho celular com muitos recursos, 
mas que não pode abraçar brincar, que não tem calor e nem 
lágrimas para dividir.

Estar presente na vida de nossos filhos é muito impor-
tante, nada substitui uma boa conversa olhando para os 
olhos deles, precisamos estar presentes na vida de nossos 
amigos, nos cultos de nossa igreja local, precisamos sentir 
o bater do coração dos outros irmãos estando presentes 
nos momentos de dor ou de alegria.

Jesus está conosco sempre, ele não tem outro compro-
misso, não tem desculpas, não se ausenta para descansar 
, está sempre pronto para uma conversa, mas muitas vezes 
somos nós que não desejamos este contato, que procura-
mos ter com Deus uma relação distante como uma rotina 
semanal de ir assistir um culto e não prestar um culto com 
nossas vidas durante a semana e no domingo estar na casa 
de Deus para agradecer e dedicar tudo que somos.

Daniel separava em seu dia momentos para estar com 
Deus, e nada podia mudar isto, Jó se preocupava com seus 
filhos e passava tempo orando e cuidando de suas vidas, 
Ana costurava a roupa de seu filho Samuel e neste tempo 
orava por ele e podia perceber as mudanças que aconteciam 
na vida daquele menino.

Sabemos que os dias são agitados, logo todos voltam 
das férias escolares, a rotina cansativa chega e nos ausenta-
mos da vida dos nossos queridos, desculpas são muitas, 
mas precisamos neste inicio de ano parar e pensar no que 
é mais importante, planejar não só nossos investimentos, 
nossa carreira, mas como vamos estar mais presentes na 
vida de nossos familiares e na casa de Deus.

Jesus estará conosco sempre, nesta verdade podemos 
descansar, mas precisamos estar mais presentes na vida 
dos nossos cônjuges, de nossos filhos, de nossa igreja 
local, separando tempo para orar pelos missionários, ter 
uma agenda de oração com os pedidos anotados e re-
spondidos.

“Estarei convosco....”que maravilhosa e confortadora 
promessa, Jesus está cumprindo a cada nascer do sol esta 
verdade, mas muitos ainda não sabem, outros se esquece-
ram em meio a tantos compromissos.

Seja benção na vida dos que te cercam, pois assim estas 
pessoas poderão ver a promessa de Jesus sendo cumprida 
através de cada servo do Senhor.

Nancy Felix Fragoso – Conselheira Bíblica da ABCB.
Fone para agendar palestras e estudos 

(11) 5058.4819 ou (11) 8595.6063

Estou 
convosco

“... e eis que estou convosco todos os dias, 
até a consumação dos séculos. Amém”.

Mateus 28:20

Nos anos 60, acos-
sado pela propa-
ganda anti-sio-

nista e pelos atentados e 
sabotagens dos grupos terro-
ristas árabes, Shimon Peres 
escreveu o livro “David’s 
Sling” (Atiradeira de David) 
no qual falava sobre o futuro 
do Estado de Israel. Naquela 
oportunidade Peres dizia que 
“Israel só encontraria seu 
lugar no mundo moderno na 
medida em que concentrasse 
seus esforços no sentido de 
alcançar sofisticados avanços 
educacionais, econômicos e 
tecnológicos”. Quatro déca-
das depois, ao discursar na 
sua recente visita ao Brasil, 
o mesmo Shimon Peres mos-
trou com dados e estatísticas 
que Israel conseguiu atingir 
seu intento!

Os anos passaram, Israel 
é uma realidade inquestio-
nável, mas os sentimentos 
anti-sionistas não esmaece-
ram. Muito pelo contrário. A 
novidade é que as escaramu-
ças, tão peculiares aos meios 
seculares, avançam agora 
para dentro das igrejas evan-
gélicas. A anti-bíblica Teologia 
da Substituição espalha-se 
como rastilho de pólvora até 
mesmo em algumas igrejas 
outrora comprometidas com 
as verdades fundamentais 
das Sagradas Escrituras. 
Ao mesmo tempo, estamos 
assistindo a uma crescente 
influência acadêmica sobre 
nossos jovens. A oposição 
ao estabelecimento de um 
Estado Judeu em Eretz Isra-
el, cumprimento profético do 
Antigo Testamento, que já era 
discurso comum nas escolas 
e faculdades mundanas, está 
presente agora também nas 
salas de aula dos seminários 
protestantes.

Enquanto a escalada des-
tes sentimentos avança, Is-
rael sofre pressões de todos 
os lados. E têm milhões de 
inimigos. O inimigo mais per-

Encontros dos Amigos de Sião

verso, no entanto, não é o de-
clarado, aquele com bombas 
no corpo e fuzis nas mãos. 
O pior inimigo atua com sub-
terfúgios e dissimulações. O 
pior inimigo age espalhando 
boatos que DIFAMAM QUEM 
APÓIA ISRAEL.

Conforme predito por Shi-
mon Peres, a Economia tem 
hoje um papel fundamental na 
estabilidade institucional do 
Estado de Israel. Por isso – e 
depois de verem frustradas 
todas as tentativas de destruir 
aquela nação – seus inimigos 
focam as atenções em deses-
timular empresas dispostas a 
investir naquela região.

Com inimigos e adversá-
rios espalhados pelo mundo 
e frente a uma crescente ani-
mosidade dentro das igrejas, 
Israel está isolado. Visando 
contrapor-se a este isola-
mento foi fundado nos EUA o 
movimento Amigos de Sião. 
Quatro décadas depois de 
chegar ao Brasil (São Paulo) 
através do Pastor Thomas L. 
Gilmer e sua esposa, Dona 
Linda Gilmer, os Amigos de 
Sião vão agora mais longe. 
No último dia 19 de dezembro 
foi realizado em Fortaleza o 
Primeiro Encontro dos Ami-
gos de Sião do Nordeste 
Brasileiro.

Os responsáveis pelos En-
contros em São Paulo, Pastor 
Alexandre Dutra e Evan-
gelista Roberto Kedoshim, 
sob coordenação do Pastor 
Thomas Gilmer, estiveram à 
frente do evento, que contou 

com a segura e importante 
coordenação local do Pastor 
José Nogueira de Lima, da 
Igreja Batista Fundamenta-
lista Cristo é Vida. 

Realizado num dos hotéis 
da efervescente orla marítima 
na capital cearense, o En-
contro dos Amigos de Sião 
contou com a presença de  
aproximadamente cem pes-
soas, inclusive 14 pastores 
de diversas igrejas conser-
vadoras.

Ao longo do mês de janei-
ro diversos outros encontros 
aconteceram, coordenados 
agora pelo Evangelista Ro-
berto Kedoshim, tendo sua 
esposa Verônica e a filha 
Jordana acompanhando nos 
Louvores Messiânicos, ento-
ados em Hebraico. Levando 
em consideração o Encontro 
Piloto, realizado na Igreja 
Bíblica de Pedra Branca, e os 
Encontros posteriores realiza-
dos no interior do Estado do 
Ceará, o número de Amigos 
de Sião presentes nestes 
eventos já passa dos 2.000. 
São mais de duas mil pesso-
as que passaram a entender 
mais os propósitos de Deus 
para com a nação e o Povo 
de Israel.

Os AMIGOS DE SIÃO são 
pessoas que amam Israel, 
procuram conhecer mais 
sobre seu Deus, seu Povo e 
sua Cultura. Os AMIGOS DE 
SIÃO procuram ainda se en-
contrar com outros AMIGOS 
DE SIÃO para compartilhar 

seu amor e praticar os três 
pontos básicos desta amiza-
de, sintetizados nos COM-
PROMISSOS DOS AMIGOS 
DE SIÃO que são: ORAR 
PELA PAZ DE JERUSALÉM 
(SIÃO), conforme explicitado 
no Salmo 122.6; DEFENDER 
O DIREITO DE ISRAEL À 
SUA CAPITAL ETERNA, 
JERUSALÉM, UNIFICADA 
E INDIVISÍVEL, conforme 
explicitado em Isaías 62.1; 
e COMPARTILHAR QUE O 
REI ETERNO REINARÁ EM 
JERUSALÉM (SIÃO) SOBRE 
TODO O MUNDO, confor-
me explicitado em Jeremias 
3.17.

À part ir  de Março os 
encontros passarão a acon-
tecer de forma sistemática 
no Templo Batista de India-
nópolis, São Paulo, sob lide-
rança do Pastor Alexandre 
Dutra e sua esposa Jane 
Dutra; na Igreja Batista Fun-
damentalista Cristo é Vida, 
sob liderança do Pastor José 
Nogueira; e na Igreja Bíbli-
ca de Pedra Branca, sob a 
liderança do pastor Manoel 
de Deus.

Já o Evangelista Roberto 
Kedoshim, juntamente com 
sua esposa Verônica, sua 
filha Jordana e o filho Josh, 
estão embarcando para Israel 
onde estudarão e passarão 
a residir. Que O ETERNO, 
Deus de Israel, possa usar o 
testemunho pessoal destes 
irmãos para demonstrar todo 
seu amor pelos descendentes 
de Abrão, Isaque e Jacó. 
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“Se você não quer ser esquecido quando morrer, escreva coisas 
que vale a pena ler ou faça coisas que vale a pena escrever.” 

( Benjamin Franklin ) 

walacejuliare@yahoo.com.br

A primeira vez que você viu as cenas do mensalão 
em Brasília, nos últimos dias, você ficou irado. 
Mas, no momento que mostraram os políticos 

chamados evangélicos orando para agradecer o dinheiro 
roubado, você ficou indignado. Por quê? Porque não se 
espera que alguém que afirma ser um crente, salvo em 
nome do Senhor Jesus Cristo, aja desse jeito. Dentre muitos 
problemas que envolveram esta má atitude, uma delas, é a 
IDENTIFICAÇÃO.

Jesus disse: “Se alguém quer vir após mim, a si mesmo 
se negue, tome a sua cruz e siga-me” (Mt 16.24). poderíamos 
parafraseá-lo afirmando que: AQUELE QUE SE IDENTIFICA 
COM JESUS LEVA AS MARCAS DA CRUZ.

Há alguns séculos antes do nascimento de Jesus, a 
Bíblia nos contou a história de três jovens, que viveram 
literalmente, aquilo que Jesus diria muitos tempo depois. 
Eles se identificaram com Deus, decidindo seguí-lo até as 
últimas conseqüências, como prova de sua fé e fidelidade. 
Em Daniel 3, encontramos a seguinte narrativa: 

Na primeira cena: UMA ESTÁTUA IMPONENTE E UMA 
ORDEM PREPOTENTE (vv.1-12). O rei fez uma imagem 
de ouro – 27m altura, 2,7m largura, e  decretou que todos 
deveriam se curvar e adorar a estátua.

Na segunda cena: UM REI FURIOSO DIANTE DE 3 
JOVENS VALOROSOS (vv.13-15). O rei, irado e furioso, 
mandou chamar os jovens e lhes deu a chance de se retratar. 
Ele disse algo do tipo: Estais dispostos a obedecer? Estão 
prontos para me adorar? Vocês não têm alternativa: se não 
a adorardes, sereis executados brutalmente! E não há deus 
que possa livrá-los (Ele se considerava o maior deus). O 
que você faria? Sua vida corria risco; iria deixar pai e mãe 
sofrendo; iria interromper sua vida, sonhos, etc.?

Na terceira cena: TRÊS JOVENS EM PÉ APOIADOS EM 
SUA FÉ (vv.16-18). A resposta deles foi: não precisamos defender-
nos diante de ti (NVI); nossa sorte está nas mãos de Deus, Ele 
fará o que é melhor para nós; se formos lançados na fornalha, Ele 
sabe; mas se quiser nos livrar, Ele o fará; mas não nos dobraremos 
a outros deuses; e nem adoraremos a imagens.

Na quarta cena: A FURIA DE UM REI CONTRARIADO 
(19-23). A ação furiosa do rei foi demonstrada assim: seu 
rosto se transtornou; ele ordenou que se acendesse sete 
vezes mais a fornalha; separou os melhores soldados para 
cuidar dos prisioneiros; mandou vestir todas as roupas nos 
homens; (a fornalha estava tão quente que as chamas mata-
ram os soldados que se aproximaram); os três jovens foram 
lançados na fornalha amarrados; e o rei ainda ficou lá fora 
assistindo tudo (como se precisasse conferir).

Na quinta cena: O PODER DE UM DEUS GRACIOSO, 
RECONHECIDO POR UM REI ESPANTADO (vv.24-30). O 
rei se espantou não com gritos, mas com risos; ele vê quatro 
homens soltos e andando dentro da fornalha sem que nada 
lhes acontecesse; então ordena que saiam da fornalha. E o 
testemunho desse opositor foi: os corpos não estavam quei-
mados; os cabelos não foram chamuscados; as roupas não 
foram tostadas; nem cheiro de fumaça eles tinham. Por isso, 
Deus foi exaltado na Babilônia dos idólatras. Os três jovens fo-
ram honrados por sua fidelidade e identificação com sua fé!

Há algumas implicações que esta narrativa nos traz:
Os jovens estavam juntos nesta, porque sua fé era a mesma. 

Se um deles houvesse recuado, o efeito poderia ter sido menor.
Diante da pressão, eles estabeleceram quem tinha maior 

autoridade sobre suas vidas. Decidiram a quem servir, a si 
mesmos ou ao Deus a quem prestavam culto.

Resolveram em quem confiar. Em sua maneira de resolver 
o problema, ou na maneira de Deus. Decidiram tomar a cruz e 
seguir a Deus, mesmo que isto lhes levasse a um tipo de cruz.

Eles não estabeleceram nenhuma condição para Deus. Lib-
ertação ou martírio eram igualmente possíveis no plano divino.

Uma conclusão que este texto nos traz é que “As pes-
soas podem duvidar do que você diz, mas elas acreditarão 
no que você faz”. (Lewis Cass). Sabe por que aumentou o 
número de ateus no mundo? Não é porque Deus piorou, 
ou deixou de agir; mas porque os cristãos não se iden-
tificam mais com a cruz de Cristo, como deveria ser. As 
pessoas não se envergonham de dizer que são cristãos 
evangélicos, e ainda assim, cometer corrupção; falta de 
ética; imoralidades; etc. Os salvos ficavam ruborizados ao 
errar (literalmente desconcertados), hoje não! Hoje eles 
simplesmente sorriem, ou agem com sarcasmo.

Por isso, amados irmãos, AQUELE QUE SE IDENTIFICA 
COM JESUS LEVA AS MARCAS DA CRUZ!

Identificação 
com Cristo

PASTORES DO MS crianças. No mês de julho há um período de recesso, para que 
o aluno realize um Clube Bíblico de Cinco Dias. Para a APEC o 
importante é aliar à prática a teoria. No segundo semestre, de 
agosto a novembro, o aluno ficará capacitado para o discipulado 
das suas crianças, realizando também um Clube Bíblico de Boas 
Novas, que é seu precioso laboratório, uma vez por semana, 
durante pelo menos 8 semanas, onde verifica a eficácia da me-
todologia aprendida. Todo professor de crianças, formado pela 
APEC, torna-se uma grande bênção no Departamento Infantil 
de sua igreja. Muitas igrejas têm colocado até como requisito 
para a nomeação de um professor, a sua formação pela APEC. 
Venha para o CEDIC ou invista na formação de bons professores 
de crianças. Encaminhe seus vocacionados para a APEC. Veja 
no SITE os endereços das APECs em todo o Brasil e entre em 
contato com aquela que estiver mais próxima de você. Site da 
APEC - www.apec.com.br. 

 AMIGOS DE SIÃO

No sábado dia 09/01/2010 aconteceu na Igreja Batista em 
Fátima do Sul – MS, sob a liderança do Pr. Geraldo Majela 
Pupin mais uma reunião de pastores e obreiros daquela re-
gião. Na ocasião, aconteceu o concílio onde foi examinado o 
irmão Hudson Santos Batista, que foi aprovado e tendo sido 
recomendado a sua ordenação ao ministério pastoral em data 
a ser marcada. O irmão Hudson é membro da Igreja Batista 
Central de Dourados, liderada pelo Pr. Amílcar Bragança Vas-
concelos. Na foto o irmão Hudson é o segundo da esquerda 
para a direita na segunda fila.

“MYTHBUSTERS”
Chegou a opção que você esperava para o carnaval de sua 

família. De 12 a 16 de fevereiro no campus da ABECAR - Facul-
dade de Teologia – na Serra do Itapeti em Mogi das Cruzes, o 
acampamento “Mythbusters – Desvendando Mitos“.  O objetivo 
é aproveitar a data para falar sobre os mitos bíblicos que de 
alguma forma influenciam na vida das pessoas. Mito que podem 
atrapalhar um verdadeiro relacionamento com Deus. “Algumas 
pessoas querem sempre saber qual é a vontade de Deus para 
vida delas, mas a Bíblia nos diz para vivermos um dia de cada 
vez”, exemplifica o pastor Denis Garijo, um dos organizadores 
do acampamento. Os participantes contaram com gincanas 
esportivas e bíblicas, jogos noturnos, trilha ecológica na Mata 
Atlântica, piscinas com toboágua radical, quadras poliesportivas, 
brincadeiras radicais, jantares temáticos, alimentação balancea-
da e monitores cristãos, além de passeios a cavalo e do culto da 
fogueira. O custo do acampamento é de R$ 150,00 (por pessoa) 
e pode ser dividido em duas vezes, ou ainda R$ 125,00 para as 
50 primeiras vagas. Informações e inscrições: (11) 3907-8333 ou 
pelo site: www.abecar.net /acampamento. Rogério Lopes - LOL 
Comunicação: www.lolbr.com.br (11) 4727-3369.

ESTÂNCIA ESPERANÇA

Foi uma benção o acampamento de janeiro na Estância Espe-
rança em Catalão GO. Teve sete pessoas crendo no Senhor Jesus 
Cristo. Participaram pessoas de São Paulo, Minas Gerais, Distrito 
Federal, Goiás e da Bahia. O alvo da direção do acampamento é 
melhorar a cada ano para melhor atender os acampantes. Orem 
pelos líderes: Pr. Bill, D. Susan, Glauco, Daniela, Marcos e D. Ta-
mara. Na parte de construções já aconteceu o término do dormitório 
feminino com mais 60 vagas. Além de bonito e confortável, tem 
chuveiro com aquecimento solar, os quartos estão pintados e o forro 
com laje. Tudo está bem arejado, inclusive com uma varanda que 
faz sombra ao redor do alojamento. Neste mês de fevereiro ainda 
acontece o Acampamento de Família 2010 de 12 a 16 com preços 
de: R$ 65,00 por pessoa com direito a café da manhã, almoço, 
janta e café da noite. Contatos com a Igreja Batista Fundamental 
em Catalão-GO. Reserve sua vaga pelo telefone (64) 3471-6189 
e 81298389, e-mail: wkieffer@gfamissions.org ou com o Glauco 
pelo telefone (16) 8169-4296 e-mail: glauco_esdras@hotmail.com 
ou glauco.ee.acampamentos@hotmail.com. 

CEDIC
No mês de março, na maioria dos campos da APEC - Aliança 

Pró Evangelização das Crianças do Brasil, inicia o Curso de 
Evangelismo e Discipulado de Crianças - CEDIC. O CEDIC, 
estruturado com nova metodologia, trabalha o aluno nos me-
ses de março a junho para a tarefa da evangelização das suas 

Se você deseja conhecer mais acerca do povo judeu, através 
da Bíblia, História,  Costumes & Profecia, venha participar do “En-
contro Amigos de Sião”. Os encontros acontecem todas as sextas 
feiras às 20 horas no auditório Jacob Gartenhaus no Templo Batista 
de Indianópolis, Alameda dos Jurupis, 1270 – Moema, São Paulo 
SP. Em 2010 o “Encontro Amigos de Sião” terá início no dia 5 de 
março. Os dois períodos são: De março a junho e de agosto a 
novembro. Você é nosso convidado e a entrada é franca. 

 
PONTA PORÃ – MS

O missionário Ricardo de Oliveira Leite iniciou o ano de 2010 
fazendo planos para a entrega da igreja até o final do ano. Os 
obreiros, Cláudio Martins e Wagner Leal estarão dando conti-
nuidade ao trabalho com assistência da Igreja Batista Central de 
Dourados, enviadora do Pr Ricardo. A mudança será para Campo 
Grande MS onde o missionário já está desenvolvendo outro projeto 
que conta com 18 participantes. O alvo é comprar um terreno em 
Campo Grande no valor de R$35.000,00. Contatos pelo e-mail: 
prricardoleite@yahoo.com.br, telefone (67) 3422-5351.

CIDADE DA PRAIA

O missionário Manoel Júnior trabalhando na Cidade da 
Praia, Cabo Verde, África Ocidental, tem colhido bons frutos 
naquele campo para onde o Senhor o enviou a cerca de sete 
meses. Está na fase de estudo da língua (crioulo). Há diversas 
frentes de trabalho evangélico através de filmes, literatura e 
visitações. Um missionário estadunidense começou um Semi-
nário e no final de 2009 aconteceu a primeira formatura com 
um só aluno caboverdiano: Carlos. Também no final de 2009 o 
Diretor Administrativo da Missão Maranata, Geraldo Neuman, 
visitou o campo acompanhado do missionário Heron que se 
prepara para ser enviado a Gâmbia e as irmãs Iara e Renata, 
membros da Igreja Bíblica Batista do Planalto em Fortaleza 
CE. Para contatos com o Pr Júnior use o e-mail: teologoju-
nior@yahoo.com.br, MSN: teologojunior@hotmail.com, skype: 
familiacaboverde, telefone 00-31-238-261-7246, celular 00-
31-238-950-5396, orkut: Junior & Mônica, Face book: Manoel 
Junior, www.projetocaboverde.blogspot.com.
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edgardonato@terra.com.br
MAPUTO

Todos os meses temos sido municiados com boas notícias 
do ministério do missionário Odenilson de Sousa Figueiredo e 
a esposa Maria Luiza, trabalhando em Maputo, Moçambique. 
A implantação da Igreja Batista no Alto Maé está embalada e 
já foram adquiridas mais cadeiras para o salão alugado. No 
final do ano a família Figueiredo recebeu a visita dos irmãos 
Reginaldo, Fábio e Wesley da Igreja Batista Esperança de 
São Paulo SP e Nathan dos EUA. Ajudaram a realizar uma 
EBF para jovens com média de 70 participantes. Continua a 
campanha do metro quadrado para a compra do terreno para a 
igreja em Maputo. O preço do metro quadrado custa R$100,00 
e os que quiserem ajudar podem depositar na conta da MBBF 
– BRADESCO Ag. 929 – Conta Poupança 33585-1 e mande 
aviso por e-mail: pr.odenilson@hotmail.com.

ARAPONGAS
O Pr Josafá Serra decidiu continuar dando apoio durante 

o ano de 2010 ao trabalho por ele iniciado na implantação 
da Igreja Batista Moriah em Arapongas PR. No final de 2009 
Pr Josafá fez sua primeira viagem até Arapongas depois do 
falecimento de sua esposa e depois de conversas com os 
irmãos e com o Pr Fernando F de Sousa, da igreja enviadora, 
Igreja Batista Adonai de Osasco – SP, Josafá decidiu perman-
ecer mais este ano apoiando o trabalho visando a transição 
para um pastor. Dois domingos por mês ele estará pregando 
e permanecendo uma semana em Arapongas. Contatos pelo 
e-mail: josafaserra@yahoo.com.br, MSN: josafagilau@hotmail.
com, telefone (19) 9830-1011.

GESTÃO ECLSIÁSTICA
No período de 22 a 27 de março de 2010, o SEBARSP 

– Seminário Batista Regular de São Paulo estará oferecendo 
mais um módulo para o Mestrado. Trata-se do curso: Gestão 
Eclesiástica no Novo Milênio – Uma Abordagem com Foco 
no Líder da Igreja. O conteúdo do curso apresenta um novo 
modelo de Administração Baseado em Princípios Bíblicos. De 
acordo com os professores Moisés J. Moura e Bob Cavin, este 
curso vai tirar o peso do pastor e ajuda-lo a administrar sua 
igreja para crescer. Os alunos do Mestrado pagarão R$240,00 
e os visitantes R$100,00. Maiores informações pelo e-mail: 
sebarsp@gmail.com, telefone (11) 3331-5463. Inscrições 
abertas até 19 de março de 2010.

IQUITOS

“Realização parece estar conectada com ação. Homens e mulheres de s
ucesso mantêm-se em movimento. Eles cometem erros, mas não param.” 

( Conrad Hilton ) 

Ao ler o livro “Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes”, inspirei-me 
no título para estudar no livro de Provérbios, quais seriam as 7 diretrizes 
para o bom desempenho profissional.

Há quem imagine as orientações da Bíblia restritas ao domingo. Será 
que Deus está confinado às paredes de uma igreja num culto de domingo? 
Será que o único dia do Senhor é o domingo?  Nós não adoramos ap-
enas no dia do Senhor. Nós adoramos o Senhor dos dias, todos os dias, 
inclusive profissionalmente: Portanto, quer comais quer bebais, ou façais 
outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. I Co 10.31. Deus 
nos criou para sermos úteis à sociedade e não apenas à comunidade de 
uma igreja local.

HÁBITO 1:  HONESTIDADE 
Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto, o pro-

ceder do honesto. Pv.21.8
Fé e ética nos negócios não se separam,  como querem alguns.  Servir 

com honestidade envolve dar boas horas de trabalho a quem nos contratou. 
Existem pessoas que abusam da confiança dos seus patrões, dos seus ge-
rentes, dos seus supervisores: Fazem corpo mole, distraem-se nos orkuts, 
nos msns, ficam passeando pela empresa, desperdiçam recursos, falsificam 
notas fiscais, dirigem o carro da firma sem o devido cuidado...

HABITO 2: DEDICAÇÃO 
Deus não patrocina a pessoa relaxada, não encoraja a mediocridade, 

não incentiva o ganho fácil, nem recompensa o preguiçoso. É possível que 
o Senhor nos surpreenda com algum bônus em algumas circunstâncias 
muito especiais, mas via de regra não caducou a lei: do suor do teu rosto 
ganharás o teu pão.

Somos encorajados para sermos profissionais dedicados: “O bem  
precioso do homem é ser diligente” - Pv 12.24. A pessoa esforçada, dedicada, 
constante e perseverante tem algo a mais no seu currículo. Esse camarada 
tem grandes chances de ser promovido, ele não vive de sonhos, de desejos 
distantes, mas alcança seus objetivos – 13.4: A alma dos diligentes se farta.

HABITO 3: PRUDENCIA
O supervisor fica satisfeito pelo desempenho do empregado prudente, 

mas o descuidado deixa sempre o patrão furioso. Pv 14.35  (Bíblia Viva).
O prudente relaciona-se bem com todos os tipos de funcionários, 

aqueles que são chatos, nervosos, deprimidos, reclamões. Eles não entram 
na “onda”, não ficam  jogando conversa fora, falando mal da empresa, nem 
dos chefes. Eles possuem boa reputação... Na hora da crise, serão os últimos 
a serem demitidos.

Uma das maravilhas de se freqüentar uma igreja evangélica é a habili-
dade que adquirimos para lidar com o ser humano. Além da vida espiritual, 
a igreja nos socializa, no sentido de expressar nossas opiniões, de fazer 
análises profundas, de falar a um grupo pequeno de pessoas... Conheço 
vários que se destacam no meio profissional.

HABITO 4: APERFEIÇOAMENTO
“É possível ser uma pessoa ocupada, muito ocupada, sem ser muito 

eficiente” – Stephen Covey.
Será que precisamos fazer as coisas sempre do mesmo jeito? É pos-

sível melhorar o que faço de um modo mais rápido e alcançar resultados 
melhores? Pv 14.4: “Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força 
do boi há abundância de colheita”.

Se uma máquina ou alguém pode fazer, por que não? Se existe um boi 
para fazer, por que não? Esse boi pode ser um funcionário ou uma máquina. 
Há muitos anos, um irmão meu, mecânico, atendia ao cliente, consertava 
carros e ainda os pintava. Chegavam fregueses, ele estava ocupado, 
demorava para atender. O que fez? Colocou alguns “bois” no celeiro, quer 
dizer, funcionários na mecânica: Setor funilaria, mecânica de motor, parte 
elétrica... Enquanto isso, ele se dedica às emergências.  

HABITO 5: ESPECIALIZAÇÃO
Quando perguntamos a um conhecido se ele recomenda um mecânico, 

um pintor, um eletricista, um pedreiro... Logo perguntamos: Essa pessoa 
trabalha bem? Vai me deixar na mão? Você já percebeu como a Bíblia valo-
riza a pessoa competente? “Vês a um homem perito na sua obra? Perante 
reis será posto; não entre a plebe” - Pv 22.29.

Não pense que por você fazer a mesma coisa que outra pessoa faz, 
você merece um salário melhor. O diferencial é o que importa. John Maxwell 
comenta em seu livro: “Você nunca crescerá se não fizer alguma coisa além 
daquilo que já domina” (A Jornada do Sucesso, Mundo Cristão p. 127). 

HABITO 6: PERSEVERANÇA 
“Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do 

Senhor perseverarás todo dia” – Pv 23.17-18 Perseverarás uma vez por 
semana?  Aos domingos?  Uma vez por mês? Não, todo dia! Ao invés da 
inveja, ao invés de se gastar pensando no que as pessoas conseguem... 
Seja você um bom profissional... Alguém já disse que a diferença entre um 
amador e um profissional é cerca de cinco minutos mais...

A perseverança é conhecida como a rainha das virtudes. Por quê? 
Porque tem muita gente boa que começa e não termina. Não basta ser 
honesto. É preciso continuar honesto. Não basta ser dedicado, é preciso 
continuar sendo dedicado. 

HABITO 7:    MOTIVAÇÃO  ESPIRITUAL 
“Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabeleci-

dos” Pv 16.3. Confie no Senhor! Consagre suas obras, seus planos, seus 
sonhos. Aliás um bom teste para saber se o coração da pessoa é motivado 
pela vida espiritual é se ela adora a Deus com as suas finanças.

Existem várias motivações humanas disputando o nosso interesse: Gan-
har mais dinheiro, obter respeito dos colegas, impressionar pessoas em nossa 
volta, garantir o futuro, mostrar prestígio... Contudo, tudo isso é passageiro! 
Existem alvos mais elevados, mais nobres, mais dignos. O que diferencia o 
cristão é a motivação de agradar a Deus em todos os seus planos. 

CONCLUSÃO:
O trabalho é um meio de vida e não um meio de morte. Trabalhamos 

para viver, não vivemos para trabalhar. Quem coloca o trabalho acima de 
tudo e de todos vai matando a família aos poucos, vai se desconectando da 
comunidade da igreja, vai empobrecendo seus relacionamentos.

O sonho de riqueza se transforma em pesadelo, enquanto que trabalhar 
para Deus é a maior aventura que se pode viver!

Deus não nos chamou para a realização pessoal, mas para a comunhão 
intima com ele e com o próximo. Essa é a maior satisfação, um dom de 
Deus, assim como a salvação.

Faça bom uso dos 7 hábitos bíblicos acima e prepare-se para ser um 
profissional acima da média e um cristão digno da sua vocação.

Os 7 hábitos das pessoas 
altamente eficazes.

(Conforme o livro de Provérbios)

O missionário da CBBN 
em Iquitos, Peru, Pr Felix 
Saul Mera Ramirez realizou 
mais uma viagem mis-
sionária no final de 2009 
para uma congregação 
em Intuto, às margens do 
Rio Tigre. Ali foi realizado 
um batismo de 33 novos 
irmãos. A viagem de três 
dias de barco pelos rios da 
Amazônia Peruana revela 
a grande necessidade de 

mais obreiros na região. Orem para que o Senhor levante 
missionários e pastores para o Peru.

IV ENCONTRO FEMININO
Dia 6 de fevereiro acontece o IV Encontro Feminino em Santa 

Maria RS. O evento foi organizado pela Igreja Batista Fundamen-
tal liderada pelo Pr Antonio Carlos Silva Santos. A coordenadora 
foi a esposa do pastor, Liziane Melo dos Santos. Foram convi-
dadas as igrejas batistas fundamentalistas, bíblicas e regulares 
da região metropolitana de Porto Alegre. O tema do encontro foi 
“O Ministério Feminino” e a preletora, Thamy Ring.

PROMESSA DE FÉ

Nos dias 16 a 17 de 
janeiro a Igreja Batista 
Bíblica de Barretos sob 
a liderança do Pr Lanny 
Gene Wood realizou 
Conferências Mission-
árias para renovação da 
Promessa de Fé para 
Missões. O pregador 
foi o Pr Tomé Lopes dos 
Santos que é mission-
ário em Camaçari BA e, 
antes de entrar para o 
trabalho missionário, Pr Tomé participou da liderança da IBBB 
apoiando o missionário fundador, Pr Lanny. A igreja apóia 14 
projetos missionários e pretende ampliar esse quadro.

CTLC
Na edição anterior do JA utilizamos um texto do Pr Paulo 

Santos para endossar o retorno do Seminário Emaús. Aquele 
texto transcrito quase na íntegra está no seguinte endereço: 
http://ctlc09.blogspot.com/#vds-search-results. Para contatos 
com o CTLC e com o Pr Paulo Santos, telefones (11) 4402-
2580 e 8267-2361. Veja também Ministério Hombridade: www.
ministeriohombridade.blogspot.com. 

MISSÕES JUDAICAS
No dia 2 de março terá início o Curso de Missões Judaicas 

2010 na Missão Brasileira Messiânica. A duração do curso é 
de um ano e as aulas são ministradas às terças e quintas no 
período noturno das 20 às 22h15. O custo da matrícula é de 
R$50,00 e a mensalidade R$100,00 com o material incluso. O 
local é a Igreja Batista Esperança, Rua Loefgreen, 1267/79, 4° 
andar. Para maiores informações acesse: www.mbm-br.com.
br, por telefone: (11) 5574-8488 e 5574-8438. O Diretor do 
CMJ é Darci G Corrêa.

PROJETO BOQUIM

O Pr. Guaraci Andrade missionário da AMI para Boquim, 
Sergipe está na reta final para viagem ao campo missionário. 
Recentemente teve a oportunidade de fazer mais uma visita a 
Boquim, ocasião em que viu mais algumas almas sendo salvas. 
Os que já haviam se convertido por ocasião da viagem ante-
rior se alegraram com a visita do pastor e pela possibilidade 
do missionário ir para o campo ainda este ano. Pedimos aos 
pastores e igrejas que já tiveram oportunidade de conhecer 
o Pr. Guaraci que passem a apoiá-lo financeiramente, pois 
seu sustento não está adequado e ele conta com o apoio das 
igrejas. Contatos com Pr. Guaraci, Sandra, Julia e Juliana:    

(71) 3624-1462/9939 0039/88808486
E-mail- guaraciandrade@yahoo.com.br/
pr.guaraci@hotmail.com

BATISMO

No dia 31 de dezembro último a Primeira Igreja batista 
Bíblica em Fortaleza CE, sob a liderança do Pr. Elísio Pires 
Simões realizou o batismo de dois novos irmãos: Edílson e 
Maria. O batismo foi realizado às 7h40 da manhã na Lagoa 
Tabapuá no município de Caucaia.

20 ANOS
A Igreja Batista Independente de Parque São Sebastião em 

Ribeirão Preto SP sob a liderança do Pr. Mário Donizete Baio 
estará comemorando seu vigésimo aniversário de organização 
nos dias 19 a 22 de fevereiro de 2010. O preletor será o Pr. 
Samuel Krosby, um dos fundadores do trabalho que iniciou 
no Recreio Internacional e que agora está pastoreando nos 
EUA. O endereço da igreja é: Rua Pedro Barbieri, 266, Parque 
São Sebastião. Para contatos com Pr. Mário: (16) 8125-2133 
e 8809-7361.
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“A meta de uma discussão ou debate não deveria ser a vitória, mas o progresso.” 
( Joseph Joubert ) 

Estamos iniciando mais um ano, apenas ultrapas-
samos menos de sessenta dias, mas nada melhor 
neste início de ano, que discutir a razão de ser 

da Igreja do Senhor: o seu IDE... É uma ordem imperativa, 
não somente aos seus apóstolos, mas a todos nós seus 
discípulos, em todos os tempos. 

O próprio verbo ir está no gerúndio e pode ser traduzido 
“indo”: “Indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda 
criatura”. De fato, se as nossas igrejas, forem naquele espírito 
que Jesus exige - espírito de amor voluntário - então cumpri-
rão o supremo mandamento missionário do Senhor.

A grande verdade é que o evangelho precisa ser pregado. 
Esta gloriosa missão foi entregue à Igreja do Senhor sobre a 
faca de Terra, a mim e a você. Mas, a grande dificuldade, hoje, 
como corpo de representantes de Cristo na terra, é entender 
o princípio cristão em relação à ordem que nos foi dada. 

Por que encontramos tanta dificuldade com relação à 
evangelização? Por que muitos de nós, a grande maioria, 
dizem NÃO ao IDE de Jesus? Achamos que a ordem foi 
dada apenas e tão-somente para nós, os pastores. Mas 
ovelhas é que geram ovelhas! Pastores cuidam – ou pelo 
menos deveriam cuidar – do rebanho, alimentando-o, 
fortalecendo-o, capacitando-o. O “ide” foi dado a toda a 
igreja. Então, por que os membros de nossas igrejas dão 
de ombros ao trabalho evangelístico? 

O que vemos ao nosso redor? Um cristianismo sem cruz, 
que se tem tornado como uma grande “feira livre”, onde 
todos tentam barganhar as “bênçãos do Senhor”, sem se 
comprometerem com os seus princípios e prioridades, sem 
desejarem um envolvimento profundo e uma intimidade com 
Deus. O “eu” vem em primeiro lugar.

Hoje, um dos principais objetivos de muitos cristãos, é 
estar em evidência, à luz dos holofotes, debaixo da atenção e 
dos olhos de todos, onde o que se está fazendo tem que ser 
notório e perceptível a todos. Perguntamos: o que você tem 
feito, ou em que você tem contribuído para o crescimento da 
sua igreja local, com relação à salvação de vidas preciosas 
que precisam ser alçadas para o reino de Deus? 

Muitos têm se comprometido com o levantamento de 
sustento financeiro para missões pela promessa de fé, mas 
caminham apenas dois passos e nas primeiras dificuldades, 
esquecem dos seus votos. Mas graças a Deus por aquelas 
igrejas que, mesmo sobrecarregadas, fazem esforços tre-
mendos para honrar seus compromissos assumidos com os 
missionários e nunca deixam de apoiar aqueles que foram 
enviados para o campo missionário. 

O tempo é um dos piores inimigos do homem. Ele muitas 
vezes apaga a chama do amor pelo evangelho e a paixão 
pelas almas perdidas. Quando se esfria o amor, a igreja 
local passa a parecer um clube social religioso, apenas um 
lugar para encontrar amigos. 

Quem sabe alguns de nós temos a nossa igreja como 
fuga, fuga do marido, fuga da esposa, fuga dos filhos, fuga 
dos pais, fuga do nosso trabalho, fuga das nossas dívidas, 
fuga das nossas responsabilidades, fuga de nós mesmos... 
Não vamos ali para nos alimentarmos do Senhor!  Quando 
se esfria o amor, a igreja local cai na estagnação, no ritua-
lismo religioso onde tudo não passa de um ritual. 

Muitas coisas tem-nos levado a negligenciar o IDE de 
Jesus. A pergunta é: o que fazer para voltar a este primeiro 
amor, para acendermos esta chama de novo? Humildade, 
para reconhecer onde caímos. Voltar a estar comprometido 
com princípios e prioridades em termos de evangelização. 
Saber manter acesa a chama dentro dos nossos corações. 

O que está faltando para que as nossas igrejas locais façam 
mais em termos de evangelização? Dinheiro? Não! Trabalho 
evangelístico? Não! Pessoas dispostas a ir? Não! Está faltando 
uma consciência real, está faltando uma visão da necessidade 
da obra como um todo, que nos vem somente quando tivermos 
uma visão da glória e da soberania de Deus, como Isaías no 
capítulo 6.1-8 teve. É necessário ter uma consciência quanto à 
santidade que Deus requer de todos aqueles que verdadeira-
mente se prostram diante do trono! Se esta consciência quanto 
à santidade não existe, você nunca teve um encontro real e 
autêntico com o Senhor! Se você não reconhece seu estado 
de pecaminosidade, não reconhece o quão pecador é, e não se 
prostra diante do trono e diz: “ai de mim, que vou perecendo...”, 
realmente você não teve uma experiência singular e vital com 
o Senhor nosso Deus! Pense seriamente sobre isso e veja o 
quanto você está comprometido com o “ide” de Jesus.

Estamos cumprindo 
o “ide” de Jesus?

Em 1955, Willis Gor-
don Stitt visitou o 
Brasil pela primeira 

vez. Veio para participar de 
um congresso mundial orga-
nizado pela Mocidade para 
Cristo (Youth for Christ). Seus 
planos eram permanecer 
em nosso país apenas duas 
semanas e acabou ficando 
três meses. Foi um período 
marcante em sua vida, pois 
participando de mini-con-
gressos e conferencias em 
diversos estados brasileiros, 
percebeu a grande carência 
do evangelho.

Assim, ao regressar aos 
EUA começou a planejar sua 
vinda em definitivo para o 
Brasil. Estava determinado a 
prestar assistência religiosa 
e social às famílias caren-
tes em nosso país. Nascido 
em Quenemo, Kansas EUA, 
Willis cursou engenharia e 
administração de empresas.

Não demorou muito tempo 
para que se “preparasse” para 
o retorno ao Brasil. Chegou 
em Campinas com apenas 
duzentos dólares e sem sa-
ber falar o português. Alugou 
um quarto de hotel e investia 
horas a fio ouvindo fitas e 
lendo livros em português. Ali 
mesmo em Campinas conhe-
ceu aquela que viria a ser sua 
esposa: Neusa Ruiz. Desse 
casamento nasceram cinco 

Mais de 50 Anos de Brasil.

filhos: Willis, Rebecca, Kevin, 
Karen e Julie e 13 netos.

Depois do casamento, a 
família Stitt mudou-se para 
Mogi das Cruzes SP no final 
de 1958. Compraram uma 
propriedade na Serra do 
Itapeti onde começou a de-
senvolver seus projetos de 
assistência social às famílias, 
atendendo crianças realizan-
do treinamento teológico, 
acampamentos e implanta-
ção de igrejas.

Em 1972 foi organizada 

a ABECAR – Associação 
Brasileira de Ensino, Cultura, 
Assistência e Religião. Na 
época, foi ampliado o ensino 
de teologia de nível médio 
para superior com cinco cur-
sos distintos, desde o básico 
até o mestrado com cinco 
áreas de especialização.

Por conta da criação do 
curso superior tornou-se ne-
cessário a implantação dos 
cursos à distancia. A principio, 
na década de 1970, com mini-
cassetes, depois UHS e atu-

almente em DVD e internet. 
A ABECAR atende 16 países 
com os seus cursos.

Aos 82 anos de idade, e 
mais de 50 anos de Brasil, o 
missionário Willis Gordon Stitt 
continua na ativa e faz planos 
para o futuro. O seu projeto 
visa o reconhecimento dos 
cursos da ABECAR pelo MEC 
– Ministério da Educação e 
Cultura sem parar o trabalho 
de evangelização do povo 
brasileiro.

Em Mogi das Cruzes, 
enquanto desenvolvia seus 
projetos com a ABECAR, 
Willis fundou a Igreja Bíblica 
Brasileira. Em 1967 foram 
abertas seis novas igrejas 
em Mogi das Cruzes, São 
Miguel Paulista, Jacareí e 
Limeira, todas no Estado de 
São Paulo.

Atualmente a ABECAR 
tem os seguintes departa-
mentos: Faculdade Teológica 
Internacional, Acampamento, 
Assistência Social, Literatu-
ra, Evangelismo e Missões. 
Todos esses departamentos 
visam em última instância a 
salvação de almas.

Para saber mais, visite o 
site: www.abecar.org, e-mail: 
info@abecar.org, telefones 
(11) 4790-1682 e 4790-3472. 
Pelo correio: ABECAR – Caixa 
Postal 398 – CEP 08.710-970 
– Mogi das Cruzes – SP.

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

Skype: seminarioemaus
seminarioemaus@

gmail.com
Telefone 

(16) 3851-1471 
e 9104-6533

Caixa Postal 46 
CEP 14.640-000
Morro Agudo SP

Pólos 2010 do Emaús
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
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O PALESTRANTE

O Pr. Marvin E. Smith 
(Foto) é titular da 
Harvest Bapt ist 

Church em Fort Dodge, Iowa 
nos EUA e tem sido grande-
mente usado por Deus para 
ajudar pessoas com depressão, 
esquizofrenia, distúrbio bipolar, 
entre outros. Parte do seu 
ministério tem sido dedicado 
a instruir outras pessoas para 
este ministério.

Pr Marvin nasceu no dia 
12 de dezembro de 1956 em 
Marietta, Geórgia. Seu novo 
nascimento ocorreu em setem-
bro de 1964 na First Baptist 
Church em St. Clair através da 
pregação do seu avô.

Ainda jovem, durante o últi-
mo ano do segundo grau esco-
lar, Marvin começou a pregar. 
Na época, freqüentava a Mt 
Zion Baptist Church, próximo 
a St. Clair. Depois de um ano, 
seu pastor o convidou para ser 
diretor e pastor do ministério 
com crianças. A igreja crescia 

“A competência sem autoridade é tão importante como a autoridade sem competência.” 
( Gustave Le Bon ) 

O termo Bem Aventurado vem de uma palavra no He-
braico que significa uma profunda exultação determinada 
pelo prazer de expressar gratidão a Deus. A tradução que 
muitas vezes ocorre desse termo por “Feliz” nem sempre 
traduz o real significado daquele que exultantemente pro-
fessava os benefícios reconhecidos ou alcançados por meio 
da bondade e misericórdia Deus.

O corpo doutrinário que abre uma das três principais 
divisões do Antigo Testamento na Bíblica Hebraica, o Livro 
dos Salmos, interessantemente começa com esta expressão 
de Bem Aventurança. 

O Senhor Jesus Cristo quando começou seu ministério 
terreno, o seu primeiro discurso como registrado por Mateus 
conhecido como o “Sermão do Monte” também iniciou com 
as “Bem Aventuranças”.

Este discurso descreve as características daqueles que 
são participantes do reino de Deus. Jesus era o Rei do Reis 
presente no mundo prestes a implantar o Seu Reino como 
o Messias, o qual havia sido profetizado em todo Antigo 
Testamento.  

Você poderia imaginar Jesus referindo-se às caracte-
rísticas dos cidadãos do reino de Deus apenas trazendo 
algumas palavrinhas àquelas pessoas que o estavam 
ouvindo? Pelo contrário, ele compartilhou exultantemente, 
quem eram aqueles que estavam por participar do seu reino 
em contraste àquela condição desencorajadora ensinada 
pelos Líderes Israelitas. 

Os que ouviram aquele discurso foram tão contagiados 
pelo ensino de Jesus que Mateus descreve a reação das 
pessoas que O ouviram da seguinte maneira: “Quando 
Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multi-
dões maravilhadas da sua doutrina; porque ensinava como 
quem tem autoridade, e não como os escribas” (Mateus 7: 
28 – 29).

No Salmo 32 nós somos ensinados que quando uma 
pessoa recebia algum benefício divino podia declará-lo pu-
blicamente mediante um sacrifício de louvor, que no caso do 
Salmo 32 o ofertante se declara que ele é bem aventurado 
por ter sido alcançado pelo perdão divino, testemunhando, 
exultantemente o benefício de ser curado emocional e fisi-
camente de forma integral. Você é Bem Aventurado? Você 
poderia se definir como aquele que é Bem Aventurado? Você 
vive uma vive exultante, empolgada a cada instante?

Jesus era Bem Aventurado e ensinou os seus discípulos 
a serem bem aventurados e mostrou como as pessoas que 
são participantes do Reino de Deus são pessoas bem aven-
turadas. Jesus em suas palavras ensinou que os bem aven-
turados são pessoas que tem vidas empolgantes, motivadas 
e que não se deixam levar e abater pelas circunstâncias.

No Aconselhamento Bíblico o alvo do conselheiro é levar 
os seus aconselhados a saberem que eles podem viver uma 
vida vitoriosa mesmo através das circunstâncias difíceis. 

O Verso quatro do Salmo primeiro pode ser usado como 
um grande desafio a todo aconselhado que estiver disposto 
a viver uma vida de bem aventurado por saber três impor-
tantes verdades: 

O alvo em ser Bem Aventurado não é viver sem tempes-
tades e tribulações da vida.

O alvo em ser Bem Aventurado é buscar agradar a Deus em 
todas as suas respostas para todos os problemas da vida.

O alvo em ser Bem Aventurado é agradar a Deus tor-
nando-se mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo como 
resultado direto das tempestades e problemas.

Você é Bem 
Aventurado?

Primeira Conferência 
Sobre Batalha Espiritual

e chegou a ter 1.015 pessoas 
em um povoado com apenas 
4.000 habitantes.

Pr Marvin serviu naquela 
igreja de 1977 até 1993 quando 
recebeu um chamado de Deus 
para ir a Fort Dodge, Iowa 
para pastorear um pequeno 

grupo de pessoas que de-
sejam ter ali uma igreja. No 
primeiro domingo tiveram 
21 pessoas reunidas no 
salão de um hotel. Em ja-
neiro de 1994 organizaram 
a Harvest Baptist Church 
com 43 membros na pre-
sença de 85 pessoas.

Este grupo comprou 
a Silver Sur Saloon em 
abril de 1994 e na data do 
primeiro aniversário tiveram 
185 pessoas presentes. 
No segundo aniversário, 
402 pessoas, no quarto 
aniversário mais de 700, 
no sétimo 943, e no oi-
tavo aniversário excederam 
1.200. No dia 27 de outubro 
de 2002 durante o nono 

ter (Centro de Treinamento de 
Caráter Âncora) para viciados 
em drogas e álcool e membros 
de gangues, entre outros. Mais 
de 500 jovens e adultos de 47 
estados e cinco países têm 
sido treinados desde o início 
do Centro em Outubro de 
1996. Há, também, uma missão 
para impressão de bíblias e 
folhetos, “Bibles for the Word” 
(Bíblias para o Mundo) e tem 
colocado milhares de porções 
das Escrituras na Índia, Albânia 
e muitos países de fala inglesa 
e espanhola.

A Harvest Baptist Church 
está localizada em uma peque-
na comunidade rural com popu-
lação de 20.000 habitantes. 
Milhares de almas têm sido 
salvas. Por mais de 31 anos o 
Pr Marvin tem pregado o evan-
gelho e trará aos participantes 
da Primeira Conferência sobre 
Batalha Espiritual uma mensa-
gem especial de desafio aos 
homens de Deus.

aniversário, contou com 1.549 
pessoas no auditório.

Atualmente a Harvest 
Baptist Church, tem diversos 
ministérios: A Escola Harvest 
de primeiro e segundo graus, 
Faculdade Harvest Baptist, 
Archor Character Training Cen-
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pedidod@chamada.com.br
Tel. (51) 3241-5050
Satanás ainda terá alguma vitória? Neste 
livro você descobrirá o que revela Apoc-
alipse 13.

HEUTAGOGIA
ZEZINA BELLAN
Socep Editora Ltda.
www.socep.com
socep@socep.com.br
Tel. (19) 3464-9000
Você sabe o que é heutagogia? Quando 
descobrir você terá facilidade para aprender 
sozinho.

O SANTO QUE ANCHIE-
TA MATOU
DR. ANÍBAL PEREIRA REIS
Edições Cristãs
www.edicoescristas.com.br
ediçoescristas@uol.com.br
Tel. (14) 3322-3930
Ao conhecer o jesuíta José de Anchieta 
você descobrirá algo surpreendente sobre 
o catolicismo romano.

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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Com o objetivo de 
trazer princípios e 
propostas práticas 

sobre o trabalho missioná-
rio no Brasil e no exterior, 
a MBBF – Missão Batista 
Brasileira Fundamentalista 
real izará no período de 
23 a 26 de março um con-
gresso. O evento marca os 
dez anos da missão que 
tem atuado no Brasil e na 
África.

O missionário Fer-
nando César Mar-
tins foi enviado 

para implantar uma igreja em 
São Carlos SP e para lá se 
mudou em uma tarde chuvo-
sa no dia 13 de novembro de 
2006. O trabalho teve início 
no dia 21 de janeiro de 2007 
na garagem da residência do 
missionário. Desde o início, Pr 
Fernando contou com o apoio 
da família Barbosa que já mo-
rava em São Carlos e orava 
por uma Igreja Batista Funda-
mentalista naquela cidade.

Aos poucos, Deus foi 
acrescentando novas pesso-
as e o trabalho solidificou-se. 
Ao comemorar o terceiro 
aniversário do trabalho, no dia 
23 de janeiro de 2010, a igreja 
se organizou como Templo 
Batista Boas Novas.

A assembléia de organi-
zação da igreja foi presidida 
pelo Pr Milton José Nunes da 
IBI de Ribeirão Preto SP com 
a presença de representantes 
da IBI de São Joaquim da 
Barra SP liderada pelo Pr. 
José Mauro e de Araraquara 
SP. Enviado pela IBI de São 
Joaquim da Barra, Pr Fernan-
do teve apoio também da IBI 
de Ribeirão Preto. Um traba-
lho de parceria no seu envio 
através da AMI – Associação 
Missionária Independente.

Com 20 membros funda-
dores, a primeira diretoria do 
Templo Batista Boas Novas 
de São Carlos ficou assim 
constituída: Presidente, Pr 
Fernando César Martins; Vice 

PREGAÇÃO E PREGADORES
A Editora Batista Regular promove de 7 a 11 de junho de 2010 a Con-

ferência sobre Pregação e Pregadores. O conferencista será o Dr. Bryan 
Augsburger, pastor da PIB de Arlington Heights, EUA. O evento será no Hotel 
Majestic em Águas de Lindóia SP e as informações podem ser obtidas em 
www.editorabatistaregular.com.br, skype: ebr-vendas, e-mail: conferencia@
editorabatistaregular.com.br, telefone/fax (11) 5561-3239.

“JOVENS FORTES”
Este será o tema da VIII Conferencia Fiel 

para Jovens acima de 18 anos a ser realiza-
da na Estância Palavra da Vida em Atibaia 
SP nos dias 3 a 6 de junho (Feriadão). Os 
preletores serão: Sillas Campos, John Crotts 
e Leonardo Sahium. Maiores informações 

em www.editorafiel.com.br, e-mail: conferencia@editorafiel.com.br, telefone (12) 3936-2529.

ViagEm a israEl
A Beth-Shalon e a chamada da Meia-Noite promovem de 30/04 a 13/05 de 2010 a viagem 

a Israel passando por Roma para participar do 37° Congresso Internacional sobre a Palavra 
Profética em Jerusalém. Para maiores informações: www.chamada.com.br, telefones 0300 
789-5152 e (51) 3241-5050 fax (51) 3249-7385.

AGENDA

“Os Fundamentos de Uma Igreja Missionária”
Os preletores serão os 

pastores Dr. William Small-
man, Vice Presidente e Di-
retor de Treinamento Global 
da Missão Baptist Mid-Mis-
sions, Sérgio Moura, pastor 
da Igreja Batista Esperança 
em São Paulo SP; Robert 
Thompson, gerente de Pro-
jetos da Bibles International; 
Tomé Cosmos de Faria, 
pastor da Igreja Batista Boas 
Novas de Campinas SP; V. 

W. Peters Jr., Administrador 
de Campo para América 
Latina e Caribe da Missão 
Baptist Mid-Missions e Paulo 
Bondezan, Presidente da 
MBBF e pastor da PIBR de 
Curitiba PR.

Os temas desenvolvidos 
serão: Fundamentos Bíblicos 
para a Prática Missionária na 
Igreja local, Envolvimento 
da Igreja Local em Missões, 
Promessa de Fé – Incentivo 

para a Contribuição Mis-
sionária, União de Igrejas 
com Fins Missionários, A 
Importância da Agência Mis-
sionária como Auxiliar às 
Igrejas e aos Missionários, 
A ampliação da Visão na 
Prática Missionária.

O investimento para cada 
participante será de R$300,00 
(trezentos reais) com R$50,00 
de sinal depositado na conta 
da MBBF – BRADESCO Ag. 

929-6 c/c 30921-4. Crianças 
até 5 anos tem 50% de des-
conto.

Endereços: Missão Ba-
tista Brasileira Fundamen-
talista, Rua Aluísio de Aze-
vedo, 604-CEP 83321-270 
– Pinhais – PR. E-mail : 
mbbf@mbbf.org.br, www.
mbbf.org.br. Local do con-
gresso: Chácara Vida Nova 
– Região Metropolitana de 
Curitiba PR.

Duas Novas Igrejas se Organizam no Mesmo Dia

Presidente, Wilson Martins; 
Primeiro e Segundo Tesourei-
ros, Luciano Silva Nogueira, 
Mauro Sérgio Leite da Silva; 
Primeira e Segunda Secretá-
ria, Gislaine Cristina Barbosa 
e Maira Rúbio Grego Fagun-
des; Primeira e Segunda Te-
soureiras de Missões, Milena 
A. Torres Martins e Regina 

Pereira Barbosa, Secretária 
de Missões, Laucidéia Ribeiro 
dos Santos Frias.

Para contatos com o Pr 
Fernando: e-mail: prfernan-
do20@hotmail.com, telefones 
(16) 3374-6184 e 8116-4547. 
O endereço do Templo Batista 
Boas Novas é Rua Alberto 
Lanzoni, 868 – Santa Felícia.

No mesmo dia 
23 de janeiro, 
na cidade de 

Guarulhos SP, foi orga-
nizada a Igreja Batista 
Bíblica no Jardim Adria-
na, congregação da IBB 
no Jardim Paraíso sob a 
liderança do Pr Benedito 
Juliare. 

O trabalho teve início 
através de duas irmãs que 
residiam no bairro: Cláu-
dia e Avanita. Em 1991, 
após a conversão da irmã 
Zenaide, o Pr Benedito 
e os irmãos Marcelo e 
Otaviano, percebendo 
a necessidade abriu ali 
um ponto de pregação. 
Logo aconteceram outras 
conversões de mulheres: 

não desistiu e em novembro 
de 2008 Deus enviou o Pr 
João Camargo de Vascon-
celos Filho para auxiliar o Pr 
Benedito.

A chegada do Pr João for-
taleceu o trabalho e o ânimo 
do povo. O Pr Benedito, aos 
62 anos de idade juntamente 
com a Igreja Batista Bíblica no 
Jardim Paraíso, com 19 anos, 
decidiram organizar a IBB no 
Jardim Adriana.

Assim, no dia 23 de janeiro 
último a nova igreja foi organi-
zada com 50 membros e a sua 
primeira diretoria ficou assim 
composta: Presidente, Pr João 
C de Vasconcelos Filho, Te-
soureiro, Romildo Aparecido, 
Secretário, Renan Cardoso.

No culto de organização 
da nova igreja foi feito uma 

homenagem ao seu fundador, 
Pr Benedito Juliare com a en-
trega de uma placa. A cidade 
de Guarulhos tem dez igrejas 
ligadas à CBBN.

O Pr João, casado com 
Silvanete Alves Xavier de 
Vasconcelos, formou-se pelo 
Emaús em 2002. Em 2003 
liderou a Igreja Batista Boas 
Novas em Sales Oliveira SP 
e entre 2004 e 2008 a Igreja 
Batista Bíblica em Barretos 
SP. Foi ordenado ao ministé-
rio na IBB de Barretos no dia 
11 de janeiro de 2003.

Para contatos com o Pr 
João: telefones (11) 2480-
5274 e 6327-1470. Para cor-
respondência: Rua Raimundo 
Almeida de Araújo, 371 – Vila 
Flórida. CEP 07122-000 Gua-
rulhos SP.

Guarulhos-SP
No dia 23 de Janeiro de 2010 duas novas igrejas foram organizadas no estado de São Paulo.

São Carlos-SP

Silvana, Sandra e Edna.
Em 1996 a igreja mãe de 

Jardim Paraíso decidiu alugar 
um salão e o trabalho que era 
apenas um ponto de pregação 
passou a ser congregação. 
Logo o trabalho com crian-
ças cresceu e a nova igreja 
passou a ser conhecida como 
“igrejinha das crianças”. Até o 
grupo de louvor era formado 
por crianças. Muitos outros 
vieram: Daniele, Sandrinha, 
Maria, José, Renildo, Romil-
do, Meire, Sônia, Djalma, Re-
nan, Maria Macedo, Caminha, 
Fábio, Helena, Lilia, Helder, 
Geruza e muitos outros.

Com a enfermidade do Pr 
Benedito que cuidava da igre-
ja mãe e da congregação o 
trabalho sofreu bastante pela 
falta de obreiros. Mas o povo 

Pr. Willian smallman

Pr. Fernando e família

Diretoria eleita

Alguns membros

Pr. Benedito Juliare, Pr. João e Silvanete 


