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Com o desmembra-
mento do Estado 
do Mato Grosso em 

1977, Campo Grande tornou-
se a capital do novo estado de 
Mato Grosso do Sul, Região 
Centro Oeste do país. Locali-
zada no centro geodésico da 
América do Sul e no centro 
geográfico do próprio Estado, 

O P r . 
Geral-
do  de 

Oliveira com sua 
esposa Rosana e 
os filhos, Ualan, Mi-
chele e Jonas estão 
visitando as igrejas 
para divulgação do 
Projeto Birigui, ci-
dade que fica na 
Região Noroeste 

No mês de março último aconteceu a sétima reunião con-
secutiva de pastores do mato Groso do Sul. Estiveram 
representadas sete igrejas batistas fundamentalistas 

e o encontro teve lugar na Igreja Batista Bíblica Ebenézer sob a 
liderança do Pr. Ricardo de Oliveira Leite. O pregador da reunião 
foi o Pr. Edílson J. P, Araújo de Morro Agudo SP. É que na ocasião 
ele estava realizando uma série de conferências na igreja em que 
aconteceu a reunião. Na foto, da esquerda para a direita (Atrás): 
Pr. Amílcar, Jaime, Cláudio, Pr. Edílson, Pr. Gerson. Na frente, 
no mesmo sentido: Roberto, Hudson, Pr. Geraldo, Pr. Ricardo, 
Pedro, Leal, Osmundo e Márcio. 

No dia 20 de março de 2010 na Igreja Batista Central de 
Dourados MS, sob a liderança do Pr. Amílcar Bragança 
de Vasconcelos foi realizado o culto de ordenação do 

Pr. Hudson Santos Batista. Convertido em dezembro de 1994 
aos 17 anos de idade, Hudson (32) é casado com Luana dos 
Santos Vasconcelos Batista. Sua formação teológica deu-se na 
Escola Batista Teológica entre 1997 a 2000 em Dourados MS. 
Em 2004 cursou Capelania Hospitalar no Seminário Batista Ana 
Wollerman/UFMS. Hudson é formado em Administração de Em-
presas (2005-2009) pela Uniperd/Anhanguera de Dourados MS. 
Na foto, da esquerda para a direita: Pr. Hudson, Luana, Onedia 
Pr. Amilcar.

Tendo sido inciado há quase duas 
décadas, o tradicional Encontro de 
Mulheres das Igrejas Batistas Fun-

damentalistas da Região Nordeste do Estado 
de São Paulo este ano será realizado na Igreja 
Batista Independente de Pitangueiras SP, sob 
a liderança do Pr. Agenor de Sousa Almeida.

A data escolhida foi o dia três de junho, 
feriado nacional católico de Corpus Christi. 
Em breve serão divulgados maiores detalhes 
incluindo temas e preletoras. As pessoas in-
teressadas em saber mais deverão entrar em 
contato com a irmã Aline de Almeida Sousa ou 
Maria Sousa, respectivamente filha e esposa 
do Pr, Agenor. 

Os endereços para contato são: Caixa 
Postal 41 – CEP 14.750-000 Pitangueiras SP, 
telefone (16) 3952-6117.

No dia 27 de Fe-
vereiro as irmãs 
da União Feminina 

da Igreja Batista Regular do 
Lageado se reuniram para um 
delicioso café da manhã, onde 
cada detalhe alegrava os olhos 
e também o coração. A reunião 
teve o objetivo de comemorar 

No último dia 16 de 
Março um grupo 
de Igrejas Batistas 

Fundamentalistas envolveram-
se no grande desafio. Depois 
de anos de preparo, uma fa-
mília foi enviada para Israel. 
Trata-se do casal Roberto e 
Verônica e seus filhos Jordana 
e Josh Kedoshim, membros da 

Igreja Batista Fundamentalista 
Cristo é Vida, de Fortaleza, no 
Ceará. 

Enviados por sua Igreja, 
sob liderança do Pastor José 
Nogueira de Lima Filho, os 
Kedoshim foram apoiados, 
desde o início, pela Igreja Bí-
blica de Pedra Branca (Pastor 
Manoel de Deus). Por ocasião 

do seu envio, outras igrejas 
juntaram-se ao esforço mis-
sionário, entre elas estão a 
Igreja Bíblica Santa Fé (Pastor 
Lindemberg Lopes), Igreja 
Bíblica de Horizonte (Pastor 

Junior), Igreja Batista Maa-
naim (Pastor Valbert Veras) e 
uma Congregação Batista na 
cidade de Missão Velha, todas 
do Ceará. 

Leia mais na página 6.

Testemunhando de Jesus, o Messias, 
na terra de Yeshua Hamashiach

Campo Grande, Capital do Mato 
Grosso do Sul, Hospeda Congresso

a Cidade Morena, como ficou 
conhecida devido à cor da sua 
terra roxo-avermelhada, assen-
ta-se em um local privilegiado 
sobre um planalto de onde se 
pode divisar os limites da linha 
do horizonte ao fundo de qual-
quer paisagem.

Fundada há pouco mais 
de cem anos, Campo Grande 

é uma cidade planejada que 
cresce ordenadamente tendo 
sido colonizada principalmente 
por mineiros. Atualmente essa 
capital atinge dimensões de me-
trópole com população próxima 
de um milhão de habitantes.

Vigésima oitava melhor 
cidade do Brasil, segundo 
pesquisa de 2006 pela revista 

Exame, e considerada uma 
das mais desenvolvidas da 
Região Centro Oeste do Brasil, 
a capital sul-matogrossense 
hospedará nos dias 19 a 23 de 
julho de 2010 o XX Congresso 
Batista Bíblico realizado pela 
CBBN - Comunhão Batista 
Bíblica Nacional.

Leia matéria na página 3

Mulheres Comprometidas

o aniversário da união femi-
nina e também o marcar início 
dos trabalhos em 2010. O 
tema escolhido para este ano 
é: “Mulheres Comprometidas” 
e na devocional a preletora 
Nancy Félix Fragoso, con-
vidada para o evento, falou 
sobre o tema: “Firmando Com-

p r o m i s s o s ” , 
m o s t r a n d o 
que a Palavra 
de Deus nos 
a l e r t a  p a r a 
nossos com-
promissos com 
nossa família, 
nossa igre ja 
e nossa vida 
espiritual. Foi 
u m a  m a n h ã 
abençoadora 
em que as ir-
mãs realmente 
compromet i -
d a s  c o m  o 
desejo de ser 
benção e aju-
dar sua igreja 
local vão sur-
preender pos-
i t ivamente o 
seu pastor.

XIV Encontro de 
Mulheres da Região 

Nordeste de 
São Paulo.

Projeto Birigui

do Estado de São Paulo. O alvo 
é a implantação de uma Igreja 
Batista Fundamentalista.

A família Oliveira está sen-
do enviada pela Igreja Batista 
Emanuel de Cravinhos SP, sob 
a liderança do Pr. Paulo Nievas 
através da M.B.I.B. – Missão 
Batista Internacional Brasileira.

O plano do Pastor Geraldo 
é de mudar-se para Birigui em 
2011. Atualmente, enquanto 
levanta seu sustento ele está 
auxiliando o missionário mexi-
cano enviado por uma missão 

dos EUA, Carmelo Martinez 
que trabalha na implantação 
de uma igreja em Porto Fer-
reira SP. 

A vida cristã do pastor Ge-
raldo começou em Guaíra na 
Igreja Batista Filadélfia onde 
foi salvo. Estudou teologia em 
Franca no SEIBIM e sempre se 
deixou usar pelo Senhor para 
servi-lo. 

Para contatos use o e-
mail: pr.geraldodeoliveira@
hotmail.com, telefones (19) 
3585-6453 e (17) 9112-9134.

Encontro de Obreiros

Pastor Foi Ordenado 
em Dourados MS



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.

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

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

“Quanto maior a dificuldade, tanto 
maior o mérito em superá-la.” 

(Henry Ward Beecher)

De uns tempos para cá o 
Brasil tem sofrido alguns 
apagões no setor elétrico. 

Nem sempre é por falta de capacidade 
de produção de energia, mas princi-
palmente por falta de investimentos 
das companhias e acidentes devido 
a tempestades. Sejam quais forem 
suas causas, o fato é que não gosta-
mos de apagões. Eles causam males 
para todos. Nada como a luz voltar 
ao normal.

No plano teológico também temos 
enfrentado “apagões” atualmente. Em 
meio ao ufanismo do crescimento 
numérico dos evangélicos no Brasil, 
temos experimentado um terrível “apa-
gão teológico” na pregação, no ensino, 
no louvor e na eclesiologia. Pouquíssi-
mas igrejas têm conseguido manter a 
luminosidade com geradores próprios 
e se não houver uma solução, as tre-
vas tomarão conta de tudo. Como nos 
apagões elétricos, o problema está na 
distribuição e não na fonte.

O maior apagão é o que atinge 
as igrejas neopentecostais, pois está 
ligado, principalmente, à venda do 
sagrado na frenética livre concorrência 
de mercado. Os “consumidores”, por 
sua vez, estão ficando cada vez mais 
vorazes desafiando a criatividade 
dos “produtores, fornecedores e dos 
vendedores” de produtos e serviços 
da teologia da prosperidade. Os mais 
variados distúrbios doutrinários estão 
sendo observados: unção do riso; un-
ção do leão; unção do cachorro; unção 
do tombo, unção apostólica; troca de 
anjo da guarda; arrebatamento ao 

CAPELANIA PARA PASTORES
A Polícia Militar do Rio de Janei-

ro abriu inscrições para 573 vagas 
de Primeiro Tenente do quadro de 
saúde, pedagogos e de capelães. 
São 297 vagas de médicos em 38 
especialidades, 72 para dentistas, 71 
para enfermeiros, 19 para farmacêu-
ticos, 7 para veterinários e 30 para 
psicólogos (30), além de 24 para 
nutricionistas, 7 para fonoaudiólogos, 
18 para fisioterapeutas e 15 para 
assistentes sociais. Para pedagogo 
são 8 vagas, 5 para capelão, sendo 
3 para padres e 2 para pastores 
evangélicos. Veja como se inscrever 
no site: www.policiamilitar.rj.gov.
br. O candidato deve ter idade mí-
nima de 18 anos e máxima de 35 
anos para a área de saúde. Para o 
quadro de pedagogo e de capelão a 
idade máxima é de 30 anos. A altura 
mínima é de 1,65m para homens e 
1,60m para mulheres. A taxa de ins-
crição é de R$ 120,00 e a data limite, 
17 de abril. Todos os exames têm 
caráter eliminatório, exceto a prova 
de títulos, de caráter classificatório. 

terceiro céu; sal grosso pra espantar 
mal olhado; maldições hereditárias; 
encostos; óleos ungidos para todos 
os fins; sessões do descarrego e 
muito mais.

Nos cargos de lideranças já se en-
contram líderes com os mais variados 
títulos: pastores e pastoras, bispos e 
bispas, apóstolos e apóstolas, paipósto-
los, e sabe-se lá o que mais. Instala-se, 
para desespero dos fiéis, a escalada de 
um “coronelismo apostólico hierárquico” 
que tenta estabelecer uma dominação 
nunca antes vista fora dos domínios do 
catolicismo romano medieval. 

Na eclesiologia vale tudo! A co-
meçar pelos esdrúxulos nomes que 
são dados às novas denominações 
que vão surgindo pelos bairros como 
dissidências de outras. A falta de 
espaço para tantos “caciques” (ou 
seriam “pajés”?) dentro de um grupo 
força a criação de outro. Olhando para 
algumas das práticas litúrgicas de hoje 
temos a impressão de que fomos co-
locados em uma máquina do tempo e 
regressamos à Idade das Trevas. 

Os pregadores de alguns agrupa-
mentos não estão interessados em 
exposição do texto bíblico. São mo-
vidos pelas preferências e exigências 
do público-alvo. A produção de suas 
“mercadorias espirituais” resulta de 
pesquisa de mercado e a distribuição 
segue à risca as mais modernas 
técnicas de marketing. Alguns líderes 
do mundo gospel causam inveja aos 
políticos em épocas de eleições. Aliás, 
eu já ouvi de políticos que contratam 
“marqueteiros” evangélicos para suas 

campanhas. Afinal de contas o objetivo 
é o mesmo: enganar o povo!

Na prática, algumas igrejas con-
correm com o misticismo, com o 
esoterismo e até mesmo com grupos 
declaradamente praticantes de algu-
ma corrente do espiritismo. Assim, 
em uma sociedade espiritualmente 
sedenta pelo transcendente, mas 
completamente cega, prevalece as 
experiências e não a verdade. Como 
estava previsto para os últimos dias, 
as pessoas dariam ouvidos a ensina-
mentos e doutrinas de demônios. O 
terreno está bem preparado! 

Para meu espanto e indignação 
recentemente li um artigo em que o 
autor dizia que há um grupo que se 
diz evangélico ensinando que vampi-
ros existem e que são descendentes 
de Caim. Caim teria virado vampiro e 
marcado presença em toda a história 
humana. Por essa razão sempre se 
ouvem histórias aqui e ali sobre esse 
tipo de “monstro”. Segundo o artigo, 
esse mesmo grupo ensina que existem 
“portais dimensionais” que separam 
seres humanos de seres espirituais 
que vivem em outras galáxias. 

O apagão teológico que assola o 
mundo está paganizando o cristianis-
mo bíblico com a mesma intensidade 
com que os romanos o paganizaram 
na época do Imperador Constantino. 
Ao invés de hermenêutica os profetas 
contemporâneos aplicam o “achismo” 
em suas interpretações das Escrituras. 
Quando não é dá certo o “achismo” 
apelam para as “revelações”. Nesse 
terreno pantanoso vale tudo!

Apagão Teológico

inglês Randal Keynes, tataraneto de 
Darwin. A história se passa em mea-
dos do século XIX na pacata – e um 
tanto assombrada – Down House, a 
casa de campo em que a família vivia 
na Inglaterra. Ali o cientista instalou 
seus laboratórios e criou dez filhos, 
entre eles a precoce Anne Darwin 
que ainda pequena encantava o 
pai com seu interesse pelas plantas 
e animais. Darwin já havia rodado 
o mundo a bordo do navio H.M.S. 
Beagle e se debruçava sobre a es-
crivaninha para escrever sua obra 
quando Anne, aos dez anos, ficou 
doente e morreu. O episódio deprime 
o cientista e abre uma crise entre 
ele e sua esposa, Emma Darwin. 
A morte da filha também abala a fé 
do naturalista, que se sente mais 
encorajado a publicar suas teorias 
sobre a evolução. Ao mesmo tempo, 
o afastamento da igreja aumenta os 
problemas entre Darwin e Emma, 
profundamente religiosa. Sabe-se 
que Darwin morreu sem acreditar 
em sua própria teoria, uma forma de 
vingança contra a fé cristã.

Os candidatos aprovados dentro do 
número de vagas serão matriculados 
no Estágio Probatório de Adaptação 
de Oficiais (EPAO), a ser realizado 
na Academia de Polícia Militar D. 
João VI, em Sulacap, com duração 
de seis meses. Com a aprovação no 
curso, os futuros oficiais serão nome-
ados no posto de 1º tenente. Outras 
informações podem ser obtidas pelos 
telefones (21) 2333-5650 - 2333-5650 
e 2333-5060, no horário das 8h às 
17h, de segunda a sexta-feira.

“CRIAÇÃO”
Um filme que estreou no dia 19 

de março no Brasil promete renovar 
a imagem do velhinho de barbas 
brancas pela qual a maior parte das 
pessoas conhece o cientista inglês 
Charles Darwin. “Criação”, dirigido 
por Jon Amiel, conta como a morte de 
uma filha e a religiosidade da esposa 
de Darwin influenciaram a concepção 
da obra “A origem das espécies”. O 
roteiro, baseado na história real, foi 
escrito por John Collee e inspirado no 
livro “Annies’s box”, do ambientalista 

Nós somos o resultado do investimento de outras pessoas em nos-
sas vidas. No meu caso, tenho muito que agradecer a Deus pelos 
vários líderes espirituais que passaram por minha vida: professores 

da EBD, professores do instituto bíblico, pastores da minha igreja em Ribei-
rão Preto e por outros pastores de nossa região, mas dois casais merecem 
destaque diante do que fizeram por mim e por tantas outras ovelhas de seus 
rebanhos: missionários Jaime e Nancy Rose e Daniel e Gerri Johnson. Todos 
estes, missionários norte-americanos que deixaram a sua pátria para servir 
a Deus em nosso país.

Tive o privilégio de crescer debaixo da influência desses servos de Deus. 
A Dona Nancy foi a minha primeira professora da Escola Dominical que me 
ensinou a ler a Bíblia e a orar a Deus. Foi através dela também que eu fui 
incentivado ao santo ministério. O Pastor Jaime, além de ser o melhor pregador 
da Palavra de Deus que eu conheço, me inspirou desde os primeiros dias da 
minha fé cristã até os dias de hoje através de sua consistência e imutabilida-
de nas doutrinas da Palavra de Deus. A Dona Gerri Johnson, mãe de cinco 
filhos e professora de escola, ainda encontrava tempo para me dar aulas de 
reforço em matemática quando eu cursava o ginásio. O Pastor Daniel, como 
líder dos jovens e deão do instituto bíblico, me ensinou caráter e princípios 
bíblicos que estou tentando seguir até os dias de hoje. Esses missionários 
foram melhores para mim do que toda educação formal que eu poderia ter 
recebido neste mundo. 

Depois de três décadas, posso dizer que o Pastor Jaime e o Pastor Da-
niel ainda praticam os mesmos princípios que eles me ensinaram quando eu 
era criança. Aliás, o moto do Pastor Jaime ainda é “faça o certo custe o que 
custar” e o do Pastor Daniel, “fique dentro da Bíblia”. O mundo evangélico 
mudou drasticamente desde que eu aceitei a Cristo - não só entre os neo-
evangélicos - mas entre os fundamentalistas também.  Porém, esses homens 
estão vivendo e praticando o que sempre ensinaram. O nosso país transpira 
a influência que esses missionários deixaram para trás, não só na vida de 
seus frutos diretos, mas na vida dos frutos de seus frutos. 

Além desses quatro missionários, muitos outros homens e mulheres de 
Deus influenciaram a minha vida para bem, mas eu quero honrar os pais 
da minha fé e pedir que Deus os recompense nesta vida e na vida vindoura 
pelo amor e paciência que tiveram para comigo e para com tantos outros que 
vingaram na vida cristã e no ministério. De coração, muito obrigado! 

A Quem Honra, 
Honra!

 

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.blogspot.com

Igreja Batista Bíblica
http://ibbiblica.blogspot.com

Igreja Batista Independente de 
Franca

www.igrejabatistaindependente-
defranca.blogspot.com

Igreja Batista Adonai
www.adonai.org.br

Igreja Batista Boas Novas
http://teologando.com
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“Paciência e perseverança têm o efeito mágico de fazer as dificuldades 
desaparecerem e os obstáculos sumirem.” 

(John Quincy Adams)

As Igrejas Batistas 
Bíblicas do Mato 
Grosso do Sul es-

tarão organizando no próximo 
mês de julho nos dias 19 a 23, 
o XX Congresso Batista Bíblico 
da CBBN – Comunhão Batista 
Bíblica Nacional. Estarão pre-
sentes no evento representan-
tes de quase todos os estados 
brasileiros.

Organizado a cada dois 
anos, o congresso da Co-
munhão tem como propósito 
desafiar os pastores e obreiros 
a um ministério mais profícuo e 
também estimular a comunhão 
entre as igrejas. Como é a 
primeira vez que o Estado do 
mato Grosso do Sul hospeda o 
evento, caravanas de diversas 
partes estão sendo organiza-
das e espera-se uma participa-
ção recorde em 2010.

O tema deste ano será “Am-
pliando a visão para o século 
XXI” e os preletores discorrerão 
sobre diversas áreas, entre 
elas, Ministério, Denominação, 
Evangelismo, Intercessão e 
Exercício do amor cristão. Além 
do preletor internacional, Pr. 
Mark Hodges, atual Presidente 
da BBFI – Baptist Bible Fello-
wship International dos EUA, 
os demais preletores são: Pr. 
Hodias A. Silva de Jaboatão 

Para cuidar bem de nossa saúde os médicos, sempre 
dão duas dicas básicas: boa alimentação e exercí-
cios físicos. Mas como sempre nos descuidamos da 

alimentação, comendo mais o que não deve como carnes gordas, 
deixando de lado as verduras e as frutas, comendo mais que 
necessário e muitas vezes nas horas erradas, a cada novo ano 
colocamos na agenda que vamos caminhar, nos matricular em uma 
academia, mas estas promessas ficam apenas no papel. E ai vem 
os problemas, as dificuldades e procuramos o médico pedindo uma 
vitamina  que ajude a resolver rapidinho estes problemas.

Na vida espiritual acontece algo bem parecido, ouvimos na 
igreja da boca de professores, conselheiros, pastores, irmãs 
amigas os dois conselhos básicos para uma vida espiritual sau-
dável: devocional diária e falar de Jesus. Ou seja, alimentação 
através da Palavra e da oração, e exercício diário falando aos 
outros sobre Jesus. Mas também esquecemos de nos alimentar 
diariamente. A oração é só de vez em quando e falar de Jesus 
a outros, um exercício muito raro.

Chegam os problemas, e nos sentimos fracos, ir a igreja se 
torna algo muito difícil, os irmãos se tornam chatos, a mensa-
gem do nosso pastor cansativa e repetitiva e então corremos 
para procurar uma solução rápida para nosso esfriamento... 
As vitaminas... Elas são encontradas com muita facilidade: 
vitamina A da auto estima, auto ajuda, vitamina B das bênçãos 
instantâneas, vitamina E do ego, vitamina R da leitura rápida, 
oração rápida, cultos rápidos.

Estas vitaminas mascaram as nossas fraquezas, e não re-
solvem o problema, e continuamos desobedientes ou negligen-
tes com nossa vida espiritual, então Deus precisa administrar 
algumas vitaminas, elas não são agradáveis, tem gosto muito 
vezes amargo, mas estas sim nos ajudam. Para que a prova 
da vossa fé, muita mais preciosa do que o ouro que perece e 
é provado pelo fogo. I Pedro 1:7.

A provação traz consigo o jejum, a oração e a leitura bíblica. 
Não passaremos pelo vale sem procurar Deus e neste vale o 
nosso eu se destrói. “Era desprezado, e o mais rejeitado entre 
os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos...” 
Isaias 53:3. O mundo nos rejeita, os amigos falham conosco, 
nossos sonhos pessoais se desfazem e aí corremos para Jesus 
que conhece bem a vitamina da rejeição e nos ajuda com seu 
grande amor. “Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, 
nas necessidades, nas perseguições...” II Coríntios 12: 10(a).

Dinheiro curto, falta de emprego, panelas vazias, um coração 
despedaçado e ferido, sentir necessidade, passar por privações 
nos leva para Jesus, pois nele encontramos o alimento certo e 
diário para preencher, a água que mata a nossa sede.

Deus deseja que seus filhos sejam saudáveis, que cresçam espiri-
tualmente, que amadureçam para poder frutificar. “Até que todos che-
guemos à unidade da fé, e ao conhecimento do filho de Deus, a homem 
perfeito, à medida da estatura completa de Cristo” Efésios 4:13.

Para chegar à estatura perfeita precisamos voltar ao 
principio, seguir os conselhos básicos, pois se você e eu nos 
descuidarmos Deus precisará administrar as vitaminas corretas,  
muitas vezes de gosto amargo, e algumas com efeitos colate-
rais, mas que nos farão crescer e frutificar.

VitaminasO mundo vive tempos 
difíceis. Tempo de 
dores, de angús-

tias, de grandes sofrimentos. 
Todos os dias acordamos com 
novas noticias de tragédias. 
São terremotos, maremotos, 
tsunami, chuvas intensas, aten-
tados terroristas que provocam 
grandes destruições, violência, 
mortes e muito sofrimento. Sa-
bemos que desde que o mundo 
é mundo convivemos com 
tragédias, dores e sofrimentos. 
Também sabemos que tudo 
isso é consequência do pecado 
e da própria ação e escolhas 
feitas pelo homem, porém, nos 
últimos tempos temos o senti-
mento de que essas tragédias 
e o sofrimento humano têm se 
intensificado. Nós, crentes, a 
cada nova noticia de tragédia 
sentenciamos: - Jesus está 
voltando! É o final dos tempos! 
Certo, sabemos disso. Cremos 
nisso. Esperamos por isso. 
Mas, o que temos feito como 
discípulos de Jesus, como 

Precisa-se de Atalaias! 

filhos de Deus, diante de um 
mundo perplexo e amedronta-
do? Diante de homens angus-
tiados e sem direção? Diante 
de uma humanidade que está 
experimentando no corpo e na 
alma as consequência de uma 
vida sem Deus?

No passado os atalaias 
eram homem que tinham a 
responsabilidade de identi-
ficar e avisar ao povo sobre 
os perigos. Deus chamou o 
profeta Ezequiel e o constituiu 
atalaia sobre a casa de Israel. 
Deveria anunciar o que Deus 
o revelava e levá-los ao arre-
pendimento e a um encontro 
com o Deus soberano, santo e 
justo, criador do céu e da terra. 
E se Ezequiel não cumprisse 
sua missão iria responder por 
isso diante de Deus. Que res-
ponsabilidade! 

Temos consciência que 
esta responsabilidade se es-
tende a nós hoje? Temos agido 
como atalaias de Deus? Temos 
ouvido as Palavras do Senhor, 

mas, o quanto temos avisado 
aos homens sobre a revelação 
de Deus por meio da Bíblia?  
Precisamos ser homens e 
mulheres que anunciam  o 
Evangelho, a salvação por 
meio da fé no Senhor Jesus. 
Que mesmo correndo o risco 
de ser considerado louco ou 
fanático diga ao mundo que 
todas as mazelas que nos tem 
assolado são consequências 
do pecado e do afastamento 
do homem de Deus. É preciso 
ter coragem de anunciar que 
Jesus não é uma lenda, mas 
uma realidade e que a sua 
volta é iminente e irreversível. 
As pessoas podem até esco-
lher não nos dar ouvidos, mas 
nós não podemos escolher 
não avisá-las. Temos a tarefa 
de anunciar: “... ide por todo 
mundo, pregai o evangelho a 
toda criatura. Quem crer e for 
batizado será salvo; mas quem 
não crer será condenado” (Mar-
cos 16:15-16). 

Nosso Mestre demonstrou 

durante sua vida terrena grande 
compaixão pelas almas e nós a 
perdemos (se é que a tivemos 
algum dia). Jesus sabia que os 
trabalhadores eram e continua-
riam a ser poucos, mas também 
nos ensinou o caminho para 
vencer a falta de trabalhadores: 
Rogar, suplicar, pedir, orar ao 
Pai por trabalhadores (Mateus 
9:38).  Não anunciamos, não 
oramos, não contribuímos. 
Então precisamos estar prontos 
para prestar constas.

Que possa ecoar em nos-
sos ouvidos e doer em nossos 
corações as Palavras de Deus 
a Ezequiel:  “Busquei entre eles 
um homem que tapasse o muro 
e se colocasse na brecha pe-
rante mim, a favor desta terra, 
para que eu não a destruísse; 
mas a ninguém achei”. (Eze-
quiel 22:30 - Versão Almeida 
Revista e Atualizada). 

A terra está sendo destru-
ída. Quem os avisará? Quem 
os alertará? PRECISA-SE DE 
ATALAIAS! 

“A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel; tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe 
darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso: Ó perverso, certamente, morrerás; e tu não falares, para avisar o 

perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. 
Mas, se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do 

seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma.” (Ez. 33.7-9).

Campo Grande Realiza 
Congresso Nacional

dos Guararapes PE, Pr. Ronal-
do Morais, de São Gonçalo RJ, 
Pr. Edgar Sandri, de Joinville 
SC, Pr. Humberto Vieira, de 
Salvador BA, Pr. João Azevedo 
Saraiva Jr, de Manaus AM, Pr. 
Ebenézer Rodrigues, de São 
Paulo SP, Pr. Joel Barbosa, de 
Embu Guaçu SP, Pr. Cláudio O. 
Cruz, de Hortolândia SP e Gil-
dete Malves, de São Paulo SP 
palestrante para as senhoras.

O local do evento será o Ho-
tel Chácara do Lago em Campo 
Grande MS que dispõe de 
excelente infra-estrutura para 
eventos e boa área de lazer 
com piscina, sauna, campo de 
futebol, quadra poli esportiva, 
salão de jogos, play ground 

infantil, pedalinhos e pesca 
esportiva.

As inscrições estão abertas 
e há diversos preços que podem 
ser consultados no site da CBBN: 
www.cbbn.org.br , e os contatos 

pelo e-mail: prm.silva@ibest.
com.br, telefones (19) 3228-
3576 e 3229-1898. Pelo correio: 
Congresso Batista Bíblico – Caixa 
Postal 3093 – CEP 13033-990 
Campinas SP.

Maria Genaína de Almeida Ribeiro
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“As dificuldades devem ser usadas para crescer, não para desencorajar. 
O espírito humano cresce mais forte no conflito.” 

(William Ellery Channing)

walacejuliare@yahoo.com.br

Estabilidade parece ser o grande alvo dos salvos 
para suas igrejas: Espera-se estabilidade financeira; 
nos relacionamentos; nos ministérios; na liderança, 

etc. A igreja foi chamada para “ir por todo mundo e pregar o 
evangelho a toda criatura”, i.e., ela foi chamada para crescer, 
e a estabilidade pode ser ambigua quando se trata do Corpo 
de Cristo. Negativa, quando ela se acomoda diante de seu 
progresso; positiva, quando ela desfruta com sabedoria de 
seu progresso. 

Ou seja, estabilidade pode ser ruim quando é sinal de 
comodismo; mas pode ser boa quando sinaliza maturidade. 
Como a igreja foi chamada para IR, ela só deve parar no dia 
do arrebatamento, quando receberá seu descanso.

Atos 13.1-3, introduz uma nova etapa na vida da igreja 
neotestamentária, apontando para uma “instabilidade” resul-
tante de sua vocação. A mensagem que isto nos traz é: A MÁ 
ESTABILIDADE DEIXA A IGREJA ESTAGNADA, ENQUANTO 
A ESTABILIDADE CERTA A COLOCA EM SUA JORNADA. 
Estes versículos, tão famosos, apontam para alguns segredos 
de uma estabilidade certa:

Primeiro, LIDERANÇA FORTE (v.1) – Uma liderança forte 
não deixa a igreja parar no tempo. – Havia na igreja de Antioquia 
profetas e mestres. Uma igreja dotada de bons líderes sinaliza a 
direção do Espírito sobre ela (Ef 4.11). Em Antioquia havia uma 
diversidade interessante de líderes. A lista nos informa alguns 
valores essenciais para a liderança da igreja: a) Uma liderança 
forte possui uma liderança múltipla; b) Uma liderança forte é 
resultado da graça de Deus; c) Uma liderança forte tem uma 
história de salvação marcante. Talvez seja menos evidente no 
texto, mas queria inferir esse pensamento: Cada um desses 
homens, antes da conversão, não possuía características para 
a liderança da igreja.

Segundo, VIDA DE SERVIÇO A DEUS FORTE (v.2) – Uma 
vida que serve ao Senhor com dedicação não deixa a igreja 
estagnar-se espiritualmente. Como eles serviam ao Senhor? O 
verbo “servindo” significa “edificar”. O termo refere-se àquele 
que serve ao Senhor sendo um canal de bênçãos para seus 
irmãos. Antes de mais nada, eles eram “abençoadores” ou 
“edificadores” do corpo de Cristo em Antioquia. 

Os valores apresentados aqui para a liderança são: a) 
Quando os líderes da igreja são verdadeiros servos do Senhor 
Jesus, a igreja cresce espiritualmente; b) Quando a igreja segue 
o modelo de seus líderes ela ganha muita qualidade espiritual. 
Estas qualidades nos ajudam a identificar as características 
de quem quer servir ao Senhor na obra missionária, pastoral e 
liderança na igreja. A obra de Deus está carente de servos com-
prometidos, e não simplesmente “prestadores de serviço”.

Terceiro, OBEDIÊNCIA FORTE AO CHAMADO DE DEUS 
– Uma obediência forte ao chamado de Deus não deixa a 
igreja acomodar-se diante de sua missão. O texto conta que, 
“servindo eles ao Senhor... disse o Espírito Santo: Separai-
me...” O texto não esclarece como o Espírito se manifestou e 
falou à igreja. Mas toda a ação deixa bem claro que a igreja 
ouviu prontamente.  Paulo e Barnabé seriam separados porque, 
primeiramente, haviam sido chamados. Outro termo usado foi, 
“para a obra a que os tenho chamado”, ele demonstra também 
flexibilidade ministerial. A obra pode mudar, mas o chamado 
permanece, pois se baseia naquele que nos chamou.

Este chamado nos informa mais alguns valores essenciais 
para a vida da igreja: a) O chamado para um ministério específi-
co vem de Deus, e não é produto humano; b) Deus nos promove 
ministerialmente na medida em que aprova nossa vida e serviço; 
c) O chamado de Deus é Soberano e pessoal, enquanto Ele 
está agindo coletivamente na vida de seu povo. 

Em resumo: De tudo aquilo que podemos oferecer a Deus, 
enquanto o servimos, o que Ele deseja em primeiro lugar é 
nossa total submissão aos Seus planos. 

A igreja em Antioquia havia iniciado como resultado da obra 
missionária. E a última coisa que Deus desejava era encerrar a 
visão missionária naquele lugar (a menos que Jesus voltasse 
no momento seguinte). Podemos dizer o que quisermos sobre 
a Grande Comissão – que é apenas uma estratégia, uma meta 
proposta, um plano de ação – mas jamais teremos base para 
afirmar que se trata de algo indefinido. Jesus deixou bem claro 
o que ele quer que seja a principal tarefa da igreja: “Façam 
Discípulos” (George R. Foster).

Portanto, pensem nisto: ESTABILIDADE ERRADA ENFRA-
QUECE A MISSÃO DA IGREJA, ENQUANTO QUE A INSTABI-
LIDADE CERTA A FORTALECE!

Estabilidade 
na Igreja

FORMATURA DO SBF 2010 CULTO EM INGLÊS

No dia 6 do mês de Março, o Seminário Batista Fundamental 
realizou a segunda formatura da sua história. A cerimônia realizada 
na Igreja Batista Fundamental, no bairro Vila Conceição, Porto 
Alegre, foi dirigida pelo Dr. Roger Crowder, diretor do SBF. Além 
dele, a mesa foi composta pelo vice-diretor do SBF, Pr Martins e 
pelo paraninfo da turma, Pr Michael Ring. Nesta cerimônia foram 
formados os bacharéis em Teologia Cristian de Oliveira Mingola 
e Daniel Baron de Lima, e também dois formados no curso do 
Ministério, Cláudio Vilmar da Rosa e João Batista Rocha Melo. 

VIAGEM MISSIONÁRIA
Entre os dias 2-5 de Março, o missionário Michael Ring e o ir. 

Daniel Lima foram fazer uma viagem para a cidade de Uruguaiana. 
A cidade de Uruguaiana tem uma população de mais de cento e 
cinqüenta mil habitantes. O motivo era fazer um reconhecimento 
desta cidade onde, futuramente, será implantada uma Igreja. Os 
dias lá foram muito abençoados. Deus abriu uma porta, através 
do Pr. Antônio Carlos Santos, para o início de estudos bíblicos 
com uma família de lá. Além disso, aproveitando a viagem, foram 
distribuídos, aproximadamente, 500 folhetos para a população 
antes do desfile de carnaval fora de época realizado neste muni-
cípio que faz fronteira com a Argentina.

GAUCHOS PARA CRISTO

O projeto “Gaúchos para Cristo” continua a sua jornada na 
distribuição de folhetos por todo o Estado do RS. No mês de Fe-
vereiro foi realizada a distribuição em dois eventos, a Cavalgada 
do Mar e a Festa da Uva. Na Cavalgada do Mar, foram distribuídos 
os folhetos “Bah Gaúcho! Onde passarás a eternidade” entre os 
cavalarianos. No total, 7 irmãos de três Igrejas, de Porto Alegre 
e Canoas, foram para este evento. Além disso, entre os dias 18 
de Fevereiro e 7 de Março, foram distribuídos folhetos na Festa 
da Uva, realizada na cidade de Caxias do Sul. Este evento bia-
nual sempre trás para esta cidade muitos turistas. Durante este 
período três igrejas combinaram seus esforços para a distribuição 
dos folhetos: Igreja Batista Tabernáculo, Pastor John Yelle, Igreja 
Batista Nova Esperança, Pr David Cato e, Igreja Batista Vitória, Pr 
Dwayne Spear e membros de cada uma dessas igrejas contribuí-
ram para que fossem distribuídos ao total mais de 7.500 folhetos. 
Até o momento, ainda não sabemos de nenhum resultado destes 
trabalhos. Mas continuamos trabalhando e deixando que o Senhor 
trabalhe nos corações deste povo.

PROJETO RIBEIRÃO PRETO
Dona Solange Brito, esposa do Pr. Roberto fez uma cirurgia 

e está se recuperando bem. Pr. Roberto está usando óculos e 
os filhos Rodrigo e Sérgio estão trabalhando e estudando. Todos 
estão entusiasmados com o trabalho de implantação da igreja em 
Ribeirão Preto SP e por isso tem tido avanços. Novos contatos 
são feitos e as perspectivas de almas serem salvas são grandes. 
Uma grande benção para o trabalho tem sido o casal Danilo e 
Viviane com seus dois filhos, Beatriz e Pedro. O trabalho tem 
sido feito através de grupos de estudos bíblicos, aconselhamento 
familiar, evangelismo através do folheto “As quatro leis espiritu-
ais” e trabalhos especiais com crianças e adolescentes. No dia 4 
de abril será apresentado o filme Jesus e para o evento muitos 
convites estão sendo distribuídos. No dia 17 haverá uma reunião 
com senhoras à tarde abrindo portas para maio aproximação de 
famílias do bairro. É tempo de semear e certamente o tempo da 
colheita chegará. 

Como de costume a Igreja Bíblica 
Brasileira de Mogi das Cruzes (IBBMC) 
realiza no último domingo de cada mês 
seu culto em inglês. No último domingo 
de março, dia 28, o reverendo Willis 
Gordon Stitt foi o pregador. Stitt é pre-
sidente e fundador da Associação Bra-
sileira de Ensino, Cultura, Assistência e 
Religião (Abecar) e fundador da Igreja 
Bíblica Brasileira de Mogi das Cruzes. 
Segundo Leandro Tarrataca, pastor 
responsável pela IBBMC, o projeto 
“Culto em Inglês” visa, além de ensinar 
a Palavra de Deus – principal objetivo 
-, praticar a língua inglesa com irmãos e outros interessados. 
“É sempre importante criarmos novas ferramentas para pregar 
o evangelho”, considera. A IGREJA BÍBLICA BRASILEIRA fica 
na Rua Francisco Martins Feitosa, 535, Vila Lavínia, Mogi das 
Cruzes - SP.

TIMOR LESTE

De uma carta relatório do missionário Pr. Lourinaldo: “No mês 
passado fizemos uma viagem até a Indonésia a fim de retirar os 
pinos do braço do Nathan e consertar a suspensão do nosso carro, 
e graças a Deus deu tudo certo.  Gastamos 11 horas numa viagem 
de 340 km, por causa das mais de 600 curvas fechadas, que 
nos obrigam a andar devagar.   Resolvi ir de carro até a primeira 
cidade mais próxima da fronteira dentro da Indonésia (Kupang), 
pois lá encontramos peças para nosso carro, e conseguimos 
passagem de 40 dólares de avião até o médico do Nathan em 
outra cidade chamada Surabaya, e assim o fizemos. O Nathan 
passou por uma pequena cirurgia para tirar os pinos do cotovelo, 
e agora já está com o braço praticamente recuperado, brincando 
normalmente. O nosso carro tem sido uma bênção de Deus, pois 
em quase dois anos de uso, e com pouca manutenção, nunca 
nos deixou na estrada, apesar dos seus 15 anos de idade. O 
trabalho na aldeia Beale continua muito animador. Nesta semana 
teremos um mutirão evangelístico, com o Pr. Flores e pessoas da 
igreja para visitar as muitas casas em cima das montanhas, onde 
muitas pessoas nunca ouviram o plano de salvação. Vamos fazer 
visitas de Quarta até Sexta-feira onde pessoas geralmente vivem 
isoladas, e recebem os visitantes como uma grande novidade. Os 
irmãos da igreja estão cavando uma valeta por mais de dois 2 km 
de distância para colocar os canos e torneiras que foram doados 
pela ONU, e dentro de alguns meses teremos água encanada 
gratuita na aldeia Beale.  Eles geralmente andam 2 km para buscar 
água de uma cisterna, e dentro de alguns meses teremos uma 
torneira para a maioria das casas e inclusive uma para a igreja.  
Estamos contentes que poderemos agora fazer um banheiro com 
descarga para a igreja, em vez de usar o mato”.

PREACH
O missionário Omar José de Carvalho, enviado pela Igreja 

Batista Independente do Parque São Sebastião em Ribeirão Preto 
SP, sob a liderança do Pr Mário D. Baio acaba de ingressar na 
Missão Preach Evangelistic Ministries (www.preachteams.org) 
com sede nos EUA. Através dessa missão, Omar dará continui-
dade ao seu Ministério de Apoio Calebe. Atualmente a Missão 
está com projetos em andamento em Cabo Verde onde tem um 
seminário e Guiné Bissau na África. Aqui no Brasil a missão está 
em processo de legalização. Em breve serão dadas mais notícias 
com uma propaganda mais detalhada dos projetos e alvos da 
missão. Omar estará ajudando a Missão em 3 aspectos: 1) Divul-
gação e o desafio para que brasileiros possam se filiar a ela para 
juntos alcançarem os povos de língua portuguesa; 2) Dar aulas 
uma vez por ano no Seminário de Cabo Verde; 3) Pelo menos 
uma vez por ano participar das campanhas evangelísticas. Omar 
está divulgando nas igrejas o Projeto de Apoio Calebe que em 
resumo consiste em: 1) Ajudar os missionários de quaisquer de 
nossas missões aqui no Brasil com evangelismo em conjunto e 
substituição por até 3 meses para férias dos missionários; 2) Cons-
trução de Templos e Distribuição de Bíblias, Folhetos, Hinários e 
discipulados, através do Projeto Arnold COMER de Construção 
de Templos e distribuição de literatura. Para contatos com Omar: 
Rua Pedro Barbieri, 254, Parque São Sebastião, Ribeirão Preto, 
SP – CEP 14.193-210 - Telefone: (16) 3629-7024 e 9175-8950 
- E-mail: omarjcdecarvalho@hotmail.com. 
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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)

edgardonato@terra.com.br
PROJETO CHILE - AMI COMJOBB

A COMJOBB – Comunhão de Jovens Batistas Bíblicos realiza 
o Segundo Encontro de Jovens deste ano. O evento acontece na 
Primeira Igreja Batista Bíblica em Vila Natal, São Paulo SP, sob 
a liderança do Pr. Mário José da Silva. A coordenação e contatos 
estão com o Júnior pelo E-mail: jrademario@gmail.com , tele-
fones: (11) 9861-3546 e 3431-0773. 

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA
Dias 13 a 14 de março, a Primeira Igreja Batista em São 

Sebastião do Paraíso MG, sob a liderança do Pr. Jader Saraiva 
Neto realizou conferências missionárias tendo como preletor o 
missionário, Pr. Fernando César Martins que atua na implantação 
de uma igreja em São Carlos SP. A PIBSSP está empenhada este 
ano em um projeto intitulado: “Todo mês é mês de missões”. O 
desafio é manter a igreja em oração até o final de 2010 interce-
dendo pelos países de fala portuguesa: Brasil, Portugal, Macau, 
Timor Leste, São Tomé e Príncipe, Angola, Cabo Verde, Guiné 
Bissau, Moçambique e Guiné Equatorial. 

ENCONTRO DE HOMENS

Quais os sintomas da desorganização pessoal?  Como 
saber se sou uma pessoa organizada ou não? Será que 
a desorganização, a bagunça deixa pistas? Conforme o 

livro Ponha Ordem no Seu Mundo Interiora é possível perceber as 
evidências da desorganização:

Escrivaninha com aparência de estar entulhada, como também 
a cômoda e outras superfícies horizontais que se acham ao alcance, 
cheias de papéis, recados não atendidos, serviços por terminar.  Não 
só a escrivaninha. Pode ser a cozinha, a banca do trabalho, uma oficina 
no porão, o computador.

Começamos a sentir um declínio em nossa imagem pessoal. Uma 
sensação de paranóia, um receio de que outros descubram que o serviço 
que fazemos não está a altura do que pagam e que as pessoas descu-
bram que não somos nem a metade do que pensam sobre nós.

Porção de compromissos que esquecemos de cumprir, telefonemas 
que esquecemos de dar, serviços ou tarefas que não completamos dentro 
da data prevista. Começamos a faltar aos compromissos, damos descul-
pas esfarrapadas (não estou referindo a situações que fogem ao nosso 
controle, até as pessoas mais organizadas estão sujeitas a isso). 

A desorganização cobra alto preço para a família e para os rela-
cionamentos. Vários dias se passam e os pais não tem uma conversa 
profunda com os filhos. Contato com a esposa superficial, sem abrir 
o coração, sem palavras de conforto e de ajuda. Começamos a ficar 
irritadiços, reagindo negativamente quando somos censurados, quando 
alguém pega no nosso pé...

Tudo que foi dito até agora pode trazer uma mentalidade e um jeito 
de viver que vai afetando negativamente, vai prejudicando o nosso de-
sempenho profissional e nosso contato com outras pessoas. Há quatro 
personagens no livro de Provérbios, com essas características:

Procrastinador - Pv 10.4, 18.9.   
Trata-se da pessoa que joga suas responsabilidades para depois, 

transfere sempre para o dia seguinte, para a “última hora”. As frases mais 
comuns que se ouve são: “Amanhã eu faço”, ou “assim que tiver um tem-
pinho eu termino”, ou “estamos avaliando, estamos considerando o seu 
caso.” Nem todo procrastinador é preguiçoso, mas todo preguiçoso é pro-
crastinador. Ás vezes a pessoa é procrastinadora por ser desorganizada, 
indisciplinada, por não conseguir organizar as suas prioridades. Algumas 
têm dificuldades, pois tem tarefas da faculdade para fazer, muito tempo na 
TV, ou se distrai facilmente com MSN, Orkut, telefone e outras coisas.

O preguiçoso
Esse personagem no livro de Provérbios chega a ser cômico. O 

escritor tira sarro, usa de ironia, faz chacota com ele. Ele é sem inicia-
tiva, gosta muito de dormir: “Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? 
Quanto te levantarás do teu sono?” – Pv 6.9. O escritor manda o cara 
ter uma entrevista com a formiga (6.6), pois a formiga não tem chefe, 
não tem supervisor, mas é dinâmica e faz o seu trabalho.  

O preguiçoso é cheio de justificativa, de desculpas esfarrapadas. É 
capaz de dizer: “Tem um leão na rua, serei morto”. Na verdade, alguém 
afirmou: “O bicho rua, o bicho vida, não o bicho leão, vai pegar essa 
pessoa e vai dar-lhe uma surra.”

O Precipitado – Pv 14.29 19. 2, 21.5. 
A palavra precipitação vem de precipício: abismo, perdição, ruína. 

Ser precipitado é agir ou falar sem pensar nas conseqüências daquilo 
que se faz, sem buscar a Deus; é a causa do sofrimento de muitas 
pessoas. O homem ou mulher precipitado não sabe esperar em Deus, 
quer resolver sem levar em conta os bons conselhos. São soltos, não 
querem prestar contas sobre a maneira como agem. São pessoas que 
não têm medo do pecado, não dão ouvidos à voz da ponderação. 

O precipitado  atropela a paciência.  O precipitado é vítima do negócio 
malfeito, do casamento mal planejado, da gravidez indesejada, do emprego 
perdido, da amizade desfeita e do relacionamento familiar rompido. Ao agir 
sem refletir,  ele sofre a agonia das conseqüências: cartão de crédito empres-
tado, ultrapassagens perigosas, namoro antes da hora, construção em terreno 
dos sogros, muda de cidade e não investiga qual igreja vai freqüentar.

Disciplinado. 
“Ouve o conselho e aceita a disciplina, para que te tornes sábio no 

teu futuro.” Pv. 19:20. A palavra grega para disciplina – Paidéia - signi-
fica basicamente instrução, educação, um processo de treinamento... 
Em que área sua vida precisa  desenvolver mais o autocontrole?  A 
disciplina que você estabelecer hoje determinará o grau do seu suces-
so amanhã. Mas é preciso mais do que força de vontade para que o 
autocontrole seja duradouro.  É preciso um poder superior a si mesmo.  
Boas intenções por si só não são suficientes. É fato inegável, tão certo 
quanto dois mais dois é igual a quatro: Nunca chegaremos a lugar algum 
na vida sem disciplina, especialmente em assuntos espirituais.  

Nessa hora precisamos da atitude correta para não sermos lega-
listas. O legalismo diz: vou agir assim para ter maiores favores diante 
de Deus. Já a pessoa disciplinada diz: Vou agir assim, porque amo a 
Deus e quero agradá-lo. O legalismo coloca o homem no centro. Já a 
disciplina põe Deus no centro.

O nosso modelo maior é e sempre será o Senhor Jesus. É im-
pressionante como Ele nos ensina sobre organização. Ele vivia sob 
constantes pressões, sufocado por amigos e inimigos, cada palavra 
que dizia era vigiada. Cada ação analisada, seu estilo de vida era 
investigado, parece que não tinha privacidade. Contudo, Ele tinha 
uma vida disciplinada:  Eu te glorifiquei na terra, completando a obra 
que me deste para fazer – João 17.4. Ela não só tinha iniciativa, mas 
excelente acabativa. Completava o que começava.

Como você pode perceber, todos temos atitudes parecidas com as 
desses personagens do livro de Provérbios. Os três primeiros exemplos 
são negativos e o quarto é positivo. O livro de Provérbios nos encoraja, 
nos ensina a sermos equilibrados, sábios, prudentes, bem sucedidos; 
numa palavra:  Disciplinados.  

Como está a sua vida? Organizada ou relaxada?
Veja Provérbios 24.30-34
Essa pessoa, o preguiçoso, em algum momento adquiriu alguma 

coisa. aqui fala que o sítio é dele. Ou comprou, ou herdou. Em algum 
momento ele conseguiu essa posição.

Aqui fala também dos sintomas da desorganização: Mato, ervas 
daninhas, cercas caídas, falta de organização e uma contínua deterio-
ração... Parece com o quarto de alguns adolescentes...

Precisamos distinguir:
O preguiçoso 
É possível ser uma pessoa ocupada, muito ocupada, sem ser muito 

eficiente – Stephen Covey. 
(Endnotes)
a  Gordon MACDONALD, Ponha Ordem no Seu Mundo Interior, 

Editora Betânia, p. 69.

O procrastinador, o preguiçoso, 
o precipitado X o pró-ativo.

Enviado pela Igreja batista em D. Pedro, Manaus, Pr. Jomar é ca-
sado com Regiane e tem um filho, Davi. Ele já esteve duas vezes 
no Chile e pretende completar seu sustento o quanto antes para 
ir definitivamente para o trabalho de implantação de igrejas.

PROJETO CUJUBIM
O Missionário Pr. Helio A. Oliveira e sua esposa Helena A. Je-

sus de Oliveira, trabalhando no Estado de Rondônia comunica seu 
endereço para contato: Avenida Gaivota, 1945, Esquina com Gralha 
Azul – Setor 1 – CEP 76.864-000 - Cujubim RO. Pela internet, e-mail: 
pralveslena@hotmail.com, telefones: (69) 8473-0560 e 8376-7305. 

TREINAMENTO OANSE
No dia 10 de abril das 8 às 16 horas na Igreja Bíblica Brasilei-

ra em Mogi das Cruzes SP, Rua Francisco Martins Feitosa, 535 
acontecerá um Curso de Treinamento Básico para iniciar o Minis-
tério OANSE com idades de 6 à 12 anos (Faíscas, Flamas e/ou 
Tochas). O investimento por pessoa é de R$ 15,00 que é o valor 
da Apostila. O almoço não está incluso. Além do valor da apostila, 
será levantado uma oferta para o missionário que realizará o trei-
namento para ajudar nas suas despesas do treinamento. Contatos 
e informações com o Missionário Diogo Henrique – Fone: (11) 
5924-6797 e 81176607 ou pelo e-mail: diogo@oanse.org.br.

MENSAGENS NO CELULAR
Agora basta ter um celular para ter acesso às mensagens evan-

gélicas do pastor Leandro Tarrataca. O Ministério Verdade Bíblica está 
disponibilizando essas mensagens via SMS para números cadastrados 
no endereço: www.verdadebiblica.net. Então para receber basta se ca-
dastrar, o envio é gratuito para quatro mensagens semanais. Tarrataca . 
Tem um programa de TV que é transmitido pelo canal Net Cidade (canal 
3 da Net Digital e 10 da Net analógica) aos sábados, às 8h, para Mogi, 
Jacareí e São José dos Campos. O programa de rádio nas emissoras 
BBN de Curitiba PR e Taubaté SP, Educativa de Fortaleza CE, Conexão 
Vertical de Santa Catarina e Difusora Abaitetuba da Bahia. Livros, CDs 
e DVDs podem ser adquiridos pelo www.lojavb.com.br .

FAMÍLIA CERPE
Após 18 anos de dedicação como Família Missionária em par-

ceria com o Ministério Oanse, o missionário Juca Cerpe comunica 
que a partir do mês de março, está se desligando deste ministério 
e colocando-se à disposição para afiliar-se a outra missão com 
seus projetos e visão. Para maiores informações: Família Cerpe 
(Juca, Rose, Abner e Júlia) Blog: www.jucaoanse.blogspot.com 
- e-mail: jucacerpe@hotmail.com - Caixa Postal 910 – Atibaia – SP 
– CEP 12.940-972  Fone: (11) – 4413-2735  e 7068-9577.

AMIGOS DE SIÃO
Toda sexta-feira nos Encontros dos Amigos de Sião realizado 

no Templo batista de Indianópolis em São Paulo, capital, tem 
programação especial aberta a todos os interessados. Na última 
sexta-feira de março o encontro contou com a presença do Pr. 
José Infante Jr, da Primeira Igreja batista Bíblica em Vitória da 
Conquista. Pr. Infante é o Diretor Executivo da AIMI (Amigos de 
Sião), conferencista e escritor. Sua presença em São Paulo teve 
como motivação principal a temática do eu último livro: “Não 
Desprezeis as Profecias” que aborda as Profecias Messiânicas. 
O Templo Batista de Indianópolis onde acontece as reuniões de 
Amigos de Sião localiza-se na Alameda dos Jurupis, 1270 – Moe-
ma Para contatos (11) 2351-3491 com Jane Dutra. A programação 
está a cargo do Pr. Alexandre B. Dutra. 

 
PEPE

O Ministério PEPE – Por Ele e Para Ele está com novo site: 
www.pepe.org.br, e também no twitter: http://twitter.com/Mi-
nisterioPepe . Os próximos eventos do PEPE são: Dia 23 de 
abril e 17 de setembro, Vigília Dependemos; Dia 8 de maiôs e 
23 de outubro, Treinamento e Oficina de Líderes; Dias 20 e 21 
de agosto, Congresso Jovem de Missões; Dias 17 a 31 de julho, 
Missão Possível 5; Acompanhe pelo site outros eventos como 
Encontros Especiais, Acampamentos, etc. 

ARAPONGAS PR
Pela graça de Deus, o trabalho com a Igreja batista Moriah em 

Arapongas PR está sendo ricamente abençoado. O grupo está 
crescendo a cada semana. Orem pelos irmãos Celso e Izaias que 
estão bastante envolvidos com a liderança dos trabalhos na igreja 
em apoio ao missionário Josafá. O Pr. Josafá juntamente com suas 
duas filhas está morando em novo endereço: Rua Água Marinha, 
209 – Jardim Nomura – CEP 06.717-080 Cotia SP. Os telefones são: 
(11) 4614-6795 e 8582-1061. Pessoas e igrejas interessadas em re-
ceber relatórios do trabalho em Arapongas, favor entrar em contato 
com o Pr. Fernando F. Sousa, da Igreja batista Adonai, enviadora 
do Pr. Josafá: www.adonai.org.br, telefone: (11) 3448-0960.

Em breve 
o Pr. Jomar 
que está com 
o  P r o j e t o 
Chile quase 
aprovado es-
tará visitando 
igrejas no Es-
tado de São 
Paulo visando 
a divulgação 
do seu minis-
tério no Chile. 

No dia 17de abril acontece em São Paulo, capital, mais um Encon-
tro de Homens Batistas Regulares Fundamentalistas. O evento, que 
será realizado na Igreja Batista Regular Fundamentalista em Parque 
Cocaia e terá início às 16 horas. O pregador é o Pr. Sérgio Ackel que 
falará sob o tema: “Unidade na Dificuldade”. No dia 5 de junho a reunião 
será em uma das igrejas em Sorocaba SP. O pregador já está definido 
e será o Pr. Augusto Santos sob o tema: “Unidade na Doutrina”. Dia 
21 de agosto será na cidade de Ilha Solteira e o pregador Pr. Manoel 
Messias. Dia 2 de outubro a hospedeira será a Igreja Batista em Jar-
dim das Imbuias. O pregador ainda será definido. Dia 23 de outubro 
haverá a eleição da UHBRF na Igreja Batista da Bíblia em Osasco SP. 
Dia 20 de novembro será realizado o Encontro Anual na Igreja Batista 
Fundamentalista em Jardim das Rosas, São Paulo SP. 

EVENTO MISSIONÁRIO

Dia 6 de fevereiro último, na Primeira Igreja Batista em Vila 
Natal, São Paulo SP foi realizado um culto de ações de graças 
em comemoração aos 16 anos da União Feminina. O tema 
desenvolvido pela irmã Dulce sob o tema “Flores no Jardim de 
Deus”. Durante o culto foi levantada uma oferta para o trabalho 
missionário em Guaíba. O preletor do culto foi o missionário Van-
derley Lopes que trabalham com a MNTB no Amazonas. Ele se 
fez acompanhar da esposa, Dilma e o filho Juliano. 

PROJETO BOTICÃO

Trabalhando na implantação de uma igreja no Boticão MG, o Pr. 
Anderson Dantas realizou em janeiro de 2010 o primeiro batismo com 
5 novos irmãos em Cristo: Mário Érika, Fábio, Edinésia e Aparecida. O 
trabalho tem caminhado bem e muitas famílias estão sendo alcançadas. 
O trabalho com crianças alcançou 68 durante as férias. No momento 
está em construção a casa pastoral e ao mesmo tempo os irmãos estão 
pagando prestações da construção do templo. Orem por este trabalho e 
pela família Dantas: Pr. Anderson, Marianne e o filho Alexandre.
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Pr. Flávio Ezaledo - e:mail: flavio.ezaledo@uol.com.br 
A Igreja de Cristo tem 

um enorme débito 
em relação a Israel. 

Se temos a Palavra de Deus em 
nossas mãos nos dias de hoje, 
não devemos nos esquecer 
que foi de lá que vieram a Lei 
e os Profetas. Quando se fez 
carne, para habitar entre nós, 
foi aquele o povo escolhido por 
Deus para se materializar. Fo-
ram aquelas as terras pisadas 
pelo Messias e aquele o Povo 
privilegiado a ouvir, pela pri-
meira vez, as palavras do Filho 
de Deus. Para lá O ETERNO 
enviou o Messias, Jesus Cristo, 
para salvação de todo aquele 
que crê. Por fim, foi nesta 
terra, neste contexto, que um 
dos seus filhos mais ilustres, 
descendente de Abraão, mais 
especificamente da Tribo de 
Benjamin, escreveu: “Porque 
não me envergonho do evan-
gelho de Cristo, pois é o poder 
de Deus para salvação de todo 
aquele que crê: Primeiro do 
Judeu!” (Romanos 1.16a).

A despeito de tudo isso, 
Israel não tem sido alvo das 
nossas atenções evangelísti-
cas. Muitas igrejas, com seus 
líderes, fazem caravanas para 
conhecerem a Terra Santa. E 
isto não é ruim. Embora não 
precisemos de artifícios huma-
nos para desenvolver a fé, co-
nhecer os locais históricos, pi-
sados por nosso Senhor Jesus 
Cristo, traz um diferencial para 
nossa vida espiritual. Portanto, 
ir a Israel como turista é muito 
bom. Pouquíssimas igrejas, 
entretanto, estão dispostas a 
investir seriamente na Evange-

“A adversidade desperta em nós capacidades que, em 
circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas.”

 (Horácio)

O que leva os aconselhados a serem constantemente 
falhos em muitas áreas da Vida Cristã? É a maneira 
banal com que lidam com a doutrina do pecado.

Como conselheiro tenho muitas vezes, lido e ensinado 
o relato sobre a queda (Gênesis 3) aos meus aconselhados 
e tenho observado como é essencial levá-los a entenderem 
profundamente sobre a doutrina do pecado.

Como estamos acostumados a ouvir e falar sobre o pecado, 
nós lidamos com ele como se fosse um fato corriqueiro, algo 
normal, como se ele fizesse parte de um cenário bastante co-
nhecido e que não requer uma atenção cuidadosa. 

Poderíamos dizer que há uma banalização neste assunto 
por parte dos crentes. Isto acontece porque eles nutrem a 
autoconfiança de que já estão plenamente certos sobre esta 
doutrina, e não levam em conta que deveriam relembrá-la a 
cada instante.

Quando estávamos aprendendo a dirigir um carro, por 
exemplo, nos detínhamos em tomar cuidado com cada mo-
vimento que fazíamos, pois, sabíamos que ter em mãos um 
veículo era algo muito perigoso, pois, se não freássemos ou 
mesmo manejássemos a direção corretamente poríamos em 
risco nossas vidas com graves avarias no veículo.

Mas a partir do momento em que nos tornamos autocon-
fiantes, deixamos de nos preocupar com o perigo e, portanto, 
passamos a não ter o devido cuidado quando atendemos o ce-
lular, buscamos algo no porta-luvas, olhamos para trás quando 
procuramos por algo que não está perto de nós, isto e muito 
mais outras distrações, com o carro em movimento.

Você percebe que, embora sendo perigoso dirigir desta 
maneira, a autoconfiança nos leva a minimizar o perigo, e pas-
samos a não dar a devida importância para as nossas próprias 
vidas e para com aqueles que nos acompanham? Com isto, 
banalizamos o perigo.

O mesmo acontece quando estamos lidando com o pecado, 
assumimos que já temos o conhecimento porque temos ouvido 
falar dele desde criança, e muitos de nós nem eram convertidos 
ainda e já sabíamos sobre o pecado.

Da mesma maneira se no aconselhamento não dermos a 
devida atenção para a Doutrina do Pecado e levarmos nossos 
aconselhados a tratarem o pecado seriamente, dificilmente 
poderemos ajudá-los a vencer os problemas que enfrentam. 

Se estivéssemos passando num lugar onde houvesse 
muitas cobras venenosas pronto para nos atacar; ou mesmo, 
estivéssemos descendo com nosso carro numa estrada muito 
escorregadia, com certeza com todos estes perigos, não des-
cuidaríamos nenhum momento, não é verdade? Pois é, esta 
deve ser a verdade com respeito ao pecado.

Se a cada dia soubéssemos trazer à memória a tragédia 
da queda, com certeza que lidaríamos com o nosso andar di-
ferentemente do que temos feito até agora, aprenderíamos a 
contemplar a rude cruz com outros olhos e compreenderíamos 
o que Jesus disse por carregar diariamente a Cruz. 

UMA IDÉIA BANAL SOBRE O PECADO BANALIZA O 
NOSSO TEMOR POR DEUS.

lização daquele povo.
No último dia 16 de Março 

um grupo de Igrejas Batistas 
Fundamentalistas envolveram-
se num desafio para reverter 
este quadro. Depois de anos 
de preparo, uma família foi 
enviada para Israel. Trata-se do 
casal Roberto, Verônica e seus 
filhos Jordana e Josh Kedoshim, 
membros da Igreja Batista Fun-
damentalista Cristo é Vida, de 
Fortaleza, no Ceará.

A atividade evangelística 
em Israel tem características 
e peculiaridades diferencia-
das. Embora a pregação do 
Evangelho não seja proibida 
e Israel não figure no Ranking 
Mundial dos países persegui-
dores dos Cristãos, a prática 
Missionária não é bem vinda 
na Terra Santa. Aliás, a própria 
expressão “Missionário” chega 
a ter caráter pejorativo entre 
muitos judeus. Nada impede, 
entretanto, que os cristãos 
que lá residem testemunhem 
sua fé. E é o que fará a família 
Kedoshim.

Enviados por sua Igreja, 
sob liderança do Pastor José 

Nogueira de Lima Filho, os Ke-
doshim foram apoiados, desde 
o início, pela Igreja Bíblica de 
Pedra Branca (Pastor Manoel 
de Deus). Por ocasião do seu 
envio, outras igrejas juntaram-
se ao esforço missionário, 
entre elas estão a Igreja Bíblica 
Santa Fé (Pastor Lindemberg 
Lopes), Igreja Bíblica de Hori-
zonte (Pastor Junior), Igreja Ba-
tista Maanaim (Pastor Valbert 
Veras) e uma Congregação 
Batista na cidade de Missão 
Velha, todas do Ceará.

Os preparativos para o Cam-
po incluíram uma passagem 
por São Paulo. Por dois anos 
os Kedoshim congregaram-se 

no Templo Ba-
tista de India-
nópolis, onde, 
juntamente com 
os  Pas to res 
Thomas Larry 
Gilmer e Ale-
xandre Dutra, 
participaram de 
trabalhos evan-
gelísticos junto 
aos judeus. Na 
oportunidade, 
além de fazer 

Testemunhando de Jesus, o Messias, 
na terra de Yeshua Hamashiach

Esteve no Brasil pregando e visitando o Pr. Ruy Mes-
sias em Rio Branco AC o pastor Lorenzo Laura Tipo, 
peruano que trabalha como missionário na Bolívia há 

cinco anos e está em busca de apoio de uma missão brasileira 
para filiar-se e buscar complemento de sustento. Ele é de posi-
ção batista fundamentalista, casado e tem dois filhos (foto). Para 
contatos, E-mails: lauratipo@hotmail.com. 

TRANSFORMANDO VIDAS
Hernandes Dias Lopes

SOCEP Editora
www.socep.com

E-mail: socep@socep.com.br
Fone/Fax: (19) 3464-9000

O mundo se expande e os relaciona-
mentos se encolhem nesta época de 
globalização. Transformando Vidas 
ajuda-nos a refletir tal situação em busca 
de solução.

GENTE CANSADA DE IGREJA
Israel Belo de Azevedo
United Press/Hagnos
www.hagnos.com.br

E-mail: hagnos@hagnos.com.br
Fone/Fax: (11) 5668-5668
Na maioria das igrejas locais sobram 
línguas para criticar, dedos para apontar 
defeitos e olhos para ver as brechas. 
Este livro busca superar tais fatos.

ESTÁ DIFÍCIL?
C.H. Mackintosh

Depósito de Literatura Cristã
www.literaturacrista.com.br

E-mail: deposito@literaturacrista.com.br
A vida de Davi é a prova de que as pro-
messas divinas sobrepujam dificuldades 
momentâneas.

A VERDADEIRA OBRA DO ESPÍRITO
Jonathan Edwards
Edições Vida Nova

www.vidanova.com.br
Uma exposição de I João 4 feita com 
maestria e brilhantismo por Jonathan 
Edwards, que nos exorta a provarmos a 
procedência dos espíritos.

O SINAL DA BESTA
Dr. Aníbal Pereira dos Reis

Edições Cristãs
www.edicoescristas.com.br

E-mail: edicoescristas@uol.com.br
Fone: (14) 3322-3930

Pode parecer apenas uma interpretação 
muito pessoal do autor, mas trata-se de 
um livro que nos ajuda a refletir sobre 
Apocalipse 13.

Banalizando 
o Pecado

“Portanto, ninguém será declarado justo diante dEle 
baseando-se na obediência à Lei, pois é mediante a 

Lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado.” 
Romanos 3: 20

“De fato o pecado é a transgressão da Lei” I João 3:4

Pastor Lorenzo

o curso de Missões Judaicas, 
na Missão Brasileira Messi-
ânica, os Kedoshim também 
participaram ativamente dos 
Encontros dos Amigos de Sião, 
da AIMI bem como dos serviços 
na Sinagoga Messiânica Beit 
Sar Shalom (Rabino Daniel 
Woods).

Para maiores informações 
sobre o trabalho desses irmãos 
em Eretz Israel (Terra de Isra-
el), entrem em contato com sua 
igreja: www.cristoevida.org.br, 
com seu pastor: pastornoguei-
ra@bol.com.br ou diretamente 
com eles, em Israel: robertoke-
doshim@hotmail.com e veroni-
cakedoshim@hotmail.com.
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“A vida está cheia de desafios que, se aproveitados de forma criativa, 
transformam-se em oportunidades.” 

(Maxwell Maltz)

Todos os 4 Evangelhos narram com detalhes especiais 
a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressur-
reição de Jesus. Há mais de dois mil anos, Jesus 

foi traído, açoitado, julgado, condenado e executado de forma 
cruel pelos soldados romanos. Chicotadas que lhe arrancaram 
as carnes, escárnios, coroa de espinhos, que lhe penetraram 
o crânio, fazendo com que seu rosto ficasse completamente 
banhado de sangue! Sangue remidor! 

Aquela cruz, que era minha e sua, Jesus a levou sobre seus 
ombros, e os historiadores nos informam que seu peso era de 
aproximadamente 50 quilos, mas muito maior peso era o dos 
nossos pecados que Ele os levou sobre Si! Que percurso longo, 
do tribunal até o Calvário, uns 600 metros, aproximadamente, mas 
Ele caminhou sem abrir a sua boca, sofrendo o peso das nossas 
culpas! Pelo peso da cruz, seus ombros eram dilacerados, e ao 
cair, seus joelhos ficaram em carne viva e a cruz rasgava mais e 
mais as suas carnes, ao deslizar pelo  seu dorso! Quanto sofri-
mento, por amor! 

Ao chegar ao topo do monte da Caveira, os soldados tiram-lhe 
as suas vestimentas, arrancando-lhe suas carnes, e sua túnica ao 
ser puxada com violência pelos seus algozes, lhe causavam uma 
dor tremenda, pois o tecido aderido à carne viva, ao ser puxado, 
provocava tremenda dor! Jesus é pregado na cruz, com cravos 
que lhe transpassaram suas mãos e seus pés, e é erguido causan-
do-lhe uma dor lancinante atingindo-lhe o cérebro, lesando seus 
nervos e o fazendo experimentar a perder temporária a consciência 
devido à má perfusão sanguínea cerebral. Um suplício que lhe 
durará seis horas intensas, as mais cruciantes que um homem 
pode suportar! 

Mas eis que de repente, Jesus faz um esforço enorme, cria 
novas forças, sua respiração fica mais ampla, seus pulmões 
se enchem de ar, e Ele vai falar: “Pai, perdoa-lhes, porque não 
sabem o que fazem” (Lucas 23.34). Jesus sofre! Pouco a pouco 
o Sol perde o seu brilho, começa a escurecer. Ainda lhe faltam 
mais três horas, das seis que duraram a sua tortura! Por volta 
da hora nona, três da tarde, suas dores aumentam cada vez 
mais, tem sede, sente cãibras, a asfixia se torna mais aguda, 
e sente-se abandonado (Mateus 27.46) e novamente num 
grande esforço, Ele grita, em grande brado: “Tetelestai – Está 
consumado.... E, inclinando a cabeça, entregou o espírito” 
(João 19.30). 

Segundo dados consultados, de conformidade com as leis 
judaicas ainda em vigor, os corpos devem ser sepultados na 
terra antes do por do sol, no próprio dia da morte. Pesquisas 
nos revelam que as tumbas familiares, abertas na pedra, eram 
consideradas “na terra”. Na grande maioria dos lugares, o leito 
de rocha firme de Jerusalém encontra-se a poucos centímetros 
abaixo da superfície do solo. Por esta razão os arqueólogos em 
suas descobertas afirmam que os mortos eram postos em túneis 
preexistentes, cavados nas encostas locais. As descobertas 
arqueológicas das centenas de tumbas do século I escavadas 
nos morros da cidade de Jerusalém são compatíveis com as 
descrições do sepultamento de Jesus, mencionadas nos quatro 
Evangelhos. Tanto para a ciência arqueológica como para os 
Evangelhos, a tumba fora lacrada com o rolar de uma grande 
pedra diante da entrada do túmulo.

Atrás dessa pesada pedra, envolto num sudário, normalmen-
te dava-se um ano para o corpo se decompor. Após a carne ter 
se esvaído, os ossos eram devidamente coletados da câmara 
temporária externa e colocados numa caixa de calcário, conhe-
cido como ossuário. Ninguém até hoje sabe precisar por que, 
antes do nascimento de Jesus, iniciou-se o costume de usar 
ossuário. Alguns arqueólogos suspeitam que a crença judaica 
na ressurreição carnal levou o povo à coleta dos ossos, a fim 
de serem preservados para o dia da ressurreição.

Por ter morrido no fim da tarde de uma sexta-feira, Jesus teve 
que ser levado às pressas para uma tumba, antes do crepúsculo 
vespertino e do início do grande sábado ou sabáth. A tumba recém-
escavada da família de José de Arimatéia ficava nas redondezas, e 
atenderia à família de Jesus até que seu corpo depois de embalsa-
mado, pudesse ser removido para um local de repouso definitivo. 
Mas, “no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da 
semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro” 
(Mateus 28.1). Diz o evangelho de Marcos (16.1), que as mulhe-
res “compraram aromas para irem embalsamá-lo” para poderem 
sepultar o Senhor Jesus, foram surpreendidas! Encontraram a 
grande pedra removida, e ao invés do corpo de Jesus, encontraram 
“um jovem assentado à direita, vestido com uma roupa comprida, 
branca; e ficaram espantadas” (v.5).  Apenas os lençóis de linho 
branco estavam ali! Jesus venceu a morte, deixando a tumba vazia! 
O anjo anunciou às mulheres que ali foram embalsamar o corpo 
do Mestre, para sepultá-Lo: “Não tenhais medo; pois eu sei que 
buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já 
ressuscitou como havia dito. Vinde, vede o local onde o Senhor 
jazia” Mateus 28.5-6). 

Jesus venceu a morte e ressuscitou! Nossa esperança 
também é viva porque está alicerçada na ressurreição de Jesus 
Cristo entre os mortos. E Ele mesmo disse: “Porque eu vivo, e 
vós também vivereis” (João 14.19). “Se Cristo não ressuscitou, 
logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé” (I Co. 
15.14). Ele não está mais no túmulo, a tumba está vazia! Jesus 
ressuscitou! Regozijemo-nos! Ele vive! Aleluia!

No dia 23 de janei-
ro de 2010 foi re-
alizado o culto de 

emancipação da Igreja Batista 
Bíblica no Jardim Adriana, que 
era congregação da Igreja Ba-
tista Bíblica no Jardim Paraíso, 
pastoreada pelo Pr Benedito 
Juliare. Fui convidado para 
pastorear a nova igreja e aceitei 
o desafio.

Deus tem abençoado gran-
demente essa nova igreja que, 
começando com 50 membros 
arrolados já chegou a uma 
frequência de 80 pessoas. O 
problema agora passou a ser de 
espaço, pois o salão onde nos 
reunimos não comporta tanta 
gente. O salão é alugado e não 
tem dependências anexas para 
salas de aulas. Por essa razão 
fomos forçados a alugar mais 
um salão em frente para ser 
utilizado como salas da EBD. 

Atualmente a igreja paga 
R$ 1000,00 com o aluguel dos 
dois salões e, pela graça de 
Deus as entradas têm suprido 
essas necessidades e ainda 
o meu sustento, pois passei a 
dedicar-me integralmente ao 
ministério. 

Por Paulo Santos
 

A visão é a essência de toda liderança. A visão do líder 
exige o compromisso com a ação. Esse compromisso 
é chamado missão. Tanto a visão quanto a missão são 

colocadas em prática através do estabelecimento de um conjunto 
de passos e ações específicas e mensuráveis. Esse conjunto é 
chamado estratégia e cada passo específico é chamado meta.

Tanto a visão como a missão permanecerão constantes, mas 
as metas deverão ser revisadas e reavaliadas de tempo em tempo, 
cada vez mais e mais.

“Henry Kaiser disse: determine o que você quer mais que 
qualquer outra coisa na vida, anote os meios pelos quais você 
pretende alcançar isso, e nunca permita que qualquer coisa im-
peça você de perseguir isso”[i]

Nestas revisões e reavaliações será preciso ficar bem claro:
Quais alvos tem sido alcançados.
Quais alvos ainda não foram completados e por quê.
Quais mudanças devem ser implementadas para corrigir o 

problema.
Uma vez alcançados, quais novos alvos deverão ser esta-

belecidos.

1. Organizando: visão, missão, estratégia e metas. [ii]
A primeira coisa a entender é que visão, missão, estratégia e 

metas vêm exatamente nesta sequência. Não se pode estabele-
cer uma meta, uma estratégia e uma missão sem ter uma visão. 
Veja o exemplo:

 
DEFINIÇÃO EXEMPLO
Visão: é um quadro onde se  Um grupo de cristãos se
vê um grupo/algo/alguém  tornando a maior igreja da 
sendo ou fazendo. cidade.

Missão: é algo geral e  Treinar e desenvolver pessoas
desafiador. O compromisso  em liderança e discipulado
com a visão. O que norteia a  para se tornar a maior
mente dos liderados. igreja da cidade.

Estratégia: é a forma pela qual  Reuniões em pequenos 
a visão será estabelecida. grupos de treinamento,
  com material indutivo.

Meta: é um alvo específico e  Treinar 150 pessoas, em
mensurável para alcançar  20 cursos, durante um ano.
a visão.

 
Resumindo estes quatro conceitos, pode-se dizer que:
• A visão é algo que o líder quer realizar.
• A missão é aquilo que deve estar na mente dos liderados en-
quanto a visão vai se realizando.
• Estratégia é o plano pelo qual o líder vai realizar sua visão.
• Meta é, especificamente quando e como o líder vai fazer isso.

2. A árdua tarefa de trabalhar com Metas 
Um bom conjunto de metas deve seguir os critérios do progra-

ma S-M-A-R-T.[iii] Ou seja, um alvo, ou meta, deve ser:

O Sepultamento de Jesus...

Participe Conosco Deste Sonho!
Em meio a todas as bên-

çãos que o Senhor tem nos 
concedido decidimos sonhar 
mais alto e aceitar o desafio 
de ter o nosso próprio local de 
culto. Quero aqui transmitir aos 
irmãos esse nosso sonho que 
acaba de ser transformado em 
um projeto que é um grande 
desafio.

Foi colocada à venda uma 
propriedade que fica a duzentos 
metros de onde nos reunimos 
próximo a uma escola estadual. 
O local dá para ser usado ime-
diatamente pela nossa igreja e 
comporta ampliações que per-
mitem nosso crescimento. No 
primeiro andar ficarão as salas 
da Escola dominical. No 2º an-
dar dá para ser a casa pastoral. 
Na divisa há espaço construído 
para ser usado como cozinha, 
banheiros e gabinete pastoral. 
Há um pátio vazio que pode ser 
usado como estacionamento 
área para recreação e no fu-
turo para ampliação do local 
de cultos.

O local está á venda por 
R$ 280.000,00 o que para nós 
é altíssimo, mas a região um 
excelente preço. Gostaríamos 

de receber o apoio de irmãos e 
igrejas para podermos transfor-
mar este sonho em realidade. 
Talvez você julgue que o que 
faço é uma loucura, mas creio 
que se nos juntarmos consegui-
remos levantar esse valor.

Fazendo alguns cálculos 
simples podemos dizer que 
se tivermos mil investidores 
ajudando-nos uma única vez 
com o valor de R$ 280,00 
levantaremos o dinheiro. Nós 
estávamos orando por um local 
para nossa igreja quando esta 

propriedade foi colocada á ven-
da. Ore conosco em relação a 
esse sonho, e peça para Deus 
lhe mostrar com quanto você 
ou sua igreja poderão ajudar 
e assim invista conosco nessa 
bela obra que Deus tem feito 
aqui em Guarulhos. 

Aguardo seu retorno. 
Pr João C de Vasconcelos 

Filho – Telefone residencial 
(11) 2480 5274 - Celular  (11) 
6327 1470. Por e-mail: pr-
joaovasconcelos@yahoo.
com.br.

ESPECIFICO
Escreva de maneira bem clara o que você deve fazer para 

alcançar o objetivo desejado. Alvos como “Eu quero honrar a Deus” 
não são específicos. Apesar de louvável, não é claro. Seria como 
Neemais dizer: “Eu quero proteger Jerusalém”(!).

MENSURÁVEL
Disse John Meyer: “se você não pode medir, você não pode 

monitorar”. Mensurar é não somente dizer o que deve ser feito, 
mas quando deve estar concluído. Se um líder quer ter 300 pes-
soas no seu culto (o que) de oração, ele deve dizer até que data 
(quando) quer que isso aconteça.

ALCANÇÁVEL
Um homem com uma voz de baixo nunca deveria esperar 

se tornar um soprano solista. Assim como, um analfabeto nunca 
deveria se inscrever para um concurso de juiz federal. Não se 
deve perder tempo tentando ensinar um cavalo voar! O líder 
deve buscar sabedoria no Espírito para estabelecer alvos reais e 
possíveis. Os “impossíveis” surgirão naturalmente. Aí sim, deixe-
os com Deus.

REALISTA
Aqueles resultados que devem ser realmente espe-

rados. Para quem ainda não cursou a faculdade, não é 
realista o alvo de ser reitor em um prazo de quatro anos. 
Estar formado sim. O tempo, custos, localidade, distância, 
capacidade, devem ser considerados. Evangelizar sozinho 
todo o Brasil em cinco anos não é realista. Mas, treinar 
1.000 evangelistas por ano, durante vinte anos, para fazer 
a tarefa parece ser.

TEMPORIzADO
Se um líder quer ser mais paciente, deveria estabelecer: “eu 

não reclamarei pelas próximas dez vezes que eu ficar preso 
no trânsito”. Ou, “eu vou procurar pensar somente em coisas 
agradáveis nas próximas 5 vezes quando for ao supermercado 
superlotado”

Os princípios acima são uma breve síntese do Treinamento 
de Liderança do CTLC - Centro de Treinamento de Liderança 
Cristã. Para o conteúdo integral, solicite um treinamento do CTLC 
pelo e-mail: coordpaul@gmail.com, ou acesse os blogs: ctlc09. 
blogspot.com ou ministeriohombridade.blogspot.com

 
[i] John E. Haggai. “Lead On Leadership that Endures in a 

Changing World”. Kobrey Press2006. Pág.26
[ii] Josué Campanhã. “Planejamento Estratégico”. Vida-SP, 

2000. Págs. 210, 211. Nota: extraído e adaptado para esta 
obra.

[iii] SMART - em português: esperto, inteligente. Há outros 
conceitos, mas este é o mais usado.

Telefone: 11 44022580 - Cel.: 55 11 82672361
CENTRO DE TREINAMENTO DE LIDERANÇA CRISTÃ

www.ctlc09.blogspot.com
Ministério Hombridade: 

www.ministeriohombridade.blogspot.com/

Princípios de Liderança
Princípio do Estabelecimento de Metas

(Parte 1)
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Escrito por Léo Mon-
tenegro e lançado 
pela Editora Naós, o 

livro “Crimes Satânicos – Eles 
mataram em nome do diabo”, 
além de denunciar o rapto 
organizado de pessoas com 
objetivo de serem sacrificadas 
em rituais de magia negra den-
tro e fora do Brasil, apresenta 
casos que vêm acontecendo 
em todo o mundo. 

Os crimes descritos nesse 
livro são de extrema violência 
e demonstram a urgência em 
serem expostos para que a 
sociedade se mobilize contra 
essas práticas ocultas em 
nosso mundo. O livro também 
fala da relação entre Serial 
Killers e cultos satânicos; cita 
casos famosos como Charles 
Manson, Richard Ramirez, 
David Berkowitz, Henry Lee 
Lucas, Ottis Tole, Condessa 
Bathory, Richard Ramirez, 
entre outros. 

Creio que esse livro pode 
ser tratado como um grande 
trabalho investigativo sobre 
o assunto, trazendo á pauta 
esse tema sempre rodeado de 
mistério e medo.

O autor tem acompanhado 
há três anos os crescentes ca-
sos de crimes envolvendo ritu-

Vivemos um tem-
po como nenhum 
outro. É a era da 

tecnologia, das imagens, da 
informação e das rápidas mu-
danças. Os tempos mudam. 
Quando olhamos para a his-
tória percebemos que cada 
época foi marcada por deter-
minadas mudanças. Por muitos 
séculos, a percepção que se 
tinha da vida, do mundo, de 
Deus e do homem era quase 
sempre visualizada por uma 
perspectiva bíblica. Mas, nos 
tempos modernos, a socieda-
de foi invadida por conceitos 
materialistas e existencialistas, 
que mudaram completamente 
a cosmovisão dos indivíduos. 
As verdades eternas têm sido 
trocadas pelas idéias pós-mo-
dernas. Precisamos discernir 
o nosso tempo, Jesus disse: 
“Hipócritas, sabeis interpretar 
o aspecto da terra e do céu e, 
entretanto, não sabeis discernir 
esta época?” (Lucas 12:56).

Mas o que vem a ser essa 
tal de Pós-Modernidade? Lite-
ralmente falando significa após 
a modernidade. Podemos dizer 
de um modo muito simplificado, 
que na modernidade Deus, 
como o Absoluto e o Funda-
mento para a visão de mundo 
e dos seus valores, foi substi-
tuído pela Razão. De um modo 
geral, tudo que se afirmava só 
teria valor se fosse aprovado 
pela razão, única em condições 
de decidir sobre a verdade.

O homem moderno passou 
a crer no que se podia provar, 
não no que se alegava. Essa 
nova postura também trouxe 
consigo a idéia do desenvolvi-
mento da humanidade através 
do conhecimento científico, 
prometendo a emancipação do 
homem. Mas quando olhamos 
para trás concluímos que esse 
projeto da modernidade falhou, 
ou seja, houve um grande avan-
ço da ciência e da tecnologia, 
mas também o desenvolvimento 
de armas de destruição em 
massa, a primeira e a segunda 
guerra mundial, a devastação 
da natureza, a degradação mo-

Em seu novo modo de 
trabalhar na forma-
ção de obreiros para 

a seára do senhor, o Seminário 
Batista Emaús recomeçou suas 
aulas em 2010 com 33 alunos em 
seus três pólos: Morro Agudo SP, 
Embu Guaçu SP e Manaus AM.

ral, entre outras coisas. Mesmo 
assim a sociedade não se voltou 
para Deus.  E se a modernidade 
substituiu Deus pela razão, a 
pós-modernidade removeu a 
razão não colocando outra coisa 
no seu lugar. Basicamente essa 
é a situação pós-moderna: não 
há fundamentos!

Segundo os estudiosos, pós-
modernidade é o nome atribuído 
às transformações ocorridas 
nas ciências, nas artes e nas 
sociedades avançadas desde 
1950, quando, por convenção, 
se encerra o modernismo (1900-
1950).  Realmente, o nosso mun-
do cultural tem passado por uma 
revolução extraordinária. Mas 
há também uma mudança que 
ocorre silenciosamente, aonde 
novos conceitos vão sendo 
propostos. 

Resumindo, esse sistema 
é caracterizado por conceitos 
como: Relativismo (os va-
lores absolutos deixaram de 
existir); Hedonismo (o prazer 
tornou-se o alvo principal da 
vida); Pluralismo (ninguém 
pode reivindicar que está com 
a verdade; uma vez que a 
verdade é relativa, não existe 
mais Verdade, mas verdades); 
Pragmatismo (a validade de 
uma doutrina é determinada 
pelo seu bom êxito prático); 
Liberalismo (cada um livre-
mente constrói o seu padrão 
de conduta, as tradições e 
os padrões de conduta para 
o homem, como a Bíblia, por 
exemplo, devem ser deixa-
dos de lado porque negam 

ao homem a sua individu-
alidade).

Perceba que a ênfase da 
pós-modernidade está no ho-
mem e a sua própria satisfa-
ção.  O homem se tornou o 
SEU DEUS. Isso soa familiar? 
“Porque Deus sabe que no dia 
em que dele comerdes se vos 
abrirão os olhos e, como Deus 
sereis, conhecedores do bem 
e do mal” - Gn 3:5” (grifo meu). 
Essa foi a sugestão de Satanás 
quando enganou a Eva.

Este é o século em que 
vivemos e com o qual não po-
demos nos conformar, porque 
apesar das épocas muda-
rem, os nossos desafios como 
mulheres crentes em Jesus 
Cristo, ainda são os mesmos 
(Romanos 12:2). Quais são 
esses desafios?  Obedecer 
aos padrões estabelecidos por 
Deus, apesar das pressões da 
pós-modernidade. 

Viver uma vida transforma-
da exigirá de nós disciplina no 
estudo da Palavra de Deus para 
renovação da nossa mente (Js. 
1:8; Sl. 1:1, 2), perseverança na 
oração para comunhão diária 
com Deus (Cl. 4:2) e muita vi-
gilância (1 Pedro 5:8). Portanto, 
minha irmã, se você quiser expe-
rimentar as ofertas da pós-moder-
nidade (ou como diz a Bíblia, os 
prazeres transitórios do pecado 
– Hb 11:25) não precisa fazer 
nada é somente seguir o curso 
deste mundo, mas se quiser 
experimentar a boa, agradável e 
perfeita vontade de Deus conti-
nue obedecendo a Sua Palavra. 
Este é o maior desafio para você 
neste mundo pós-moderno.

*A autora é membro da 
Igreja Batista da Fé em São 
Paulo, casada, tem uma filha. 
Desenvolve ministério de dis-
cipulado e aconselhamento 
de mulheres há 14 anos. Tem 
Licenciatura Breve em Teolo-
gia pelo SEBARSP. Contatos 
pelo e-mail: rose.mit@terra.
com.br. O artigo aqui publica-
do faz parte da palestra: “Os 
Desafios da Mulher Cristã na 
Pós-Modernidade”

Os Desafios da Mulher 
Cristã na Pós-Modernidade

*Rosemeire Mitsunaka 
“E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, 

para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus”. Romanos 12:2

ais de magia negra e satanismo 
e diz ter notado um grande 
aumento desse tipo de crime no 
Brasil e no mundo todo. 

Léo Montenegro, autor do 
livro fez o seguinte depoimento: 
“No início eu não tinha idéia 
de escrever um livro, mas con-
forme fui descobrindo muitas 
coisas, resolvi compartilhar 
com as pessoas; assim surgiu 
a idéia do livro. Na verdade, o 
livro Crimes Satânicos terá pelo 
menos mais um livro que será 
um segundo volume. Estou co-
lhendo depoimentos de muitas 
pessoas, alem de estar rece-
bendo denuncias importantes 

sobre esses casos”.
Em uma entrevista em ja-

neiro de 2010 o autor disse: 
“Esses crimes acontecem com 
muita freqüência. Para você ter 
idéia, em Fortaleza uma série 
de crimes envolvendo rituais 
de magia negra estão aconte-
cendo e isso não está sendo 
divulgado em lugar algum, a 
verdade é que os crimes conti-
nuam e ninguém foi preso até 
o momento”.

Segundo revela Montene-
gro, na Tanzânia, Borundi e 
outros paises da África, cen-
tenas de Albinos estão sendo 
mortos, esquartejados e seus 
pedaços estão sendo vendidos 
para serem usados em rituais 
de feitiçaria, pois existe uma 
superstição entre os nativos de 
que feitiços feitos com pedaços 
de Albinos trazem poderes 
mágicos. 

A intenção do livro “Crimes 
Satânicos” é denunciar esse 
tipo de crime, pois como pode-
mos ver isso está acontecendo 
em todo o mundo, mas pouco 
se noticia sobre esses casos. 
O autor acredita que fazendo 
isso, esses raptores se sintam 
acuados e assim possam agir 
com menos liberdade e freqü-
ência. 

Editora Naós: www.editoranaos.com.br
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Serial Killers em todo o mundo.

“Crimes Satânicos - Eles 
Mataram em Nome do Diabo”

O Pólo de Manaus AM 
saiu na frente com 21 alunos, 
uniforme e as novas instala-
ções construídas pela Igreja 
Batista em D. Pedro para seu 
Departamento de Educação 
Cristã. Embu Guaçu e Morro 
Agudo ficaram com seis alu-
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nos cada. No caso de Embu 
Guaçu, o Pr. Eliel Barbosa que 
é o coordenador deverá criar 
novo horário para facilitar a 
formação de uma nova turma. 
Na grande São Paulo o pro-
blema são as distâncias e os 
horários. Em Morro Agudo o 
alvo é terminar a formação de 
alunos que já haviam cursado 
parte das matérias. No segun-
do semestre novos pólos serão 
iniciados.

Em Morro Agudo o culto de 
ações de graças pelo início das 
aulas aconteceu no dia 27 de 
fevereiro. Em Embu Guaçu a 
abertura foi no dia 6 de março 
e em Manaus no dia primeiro de 
março. No culto inaugural em 
Manaus, com a presença de 
membros da igreja e de pasto-
res visitantes, entre eles, Car-
los Cordovil da Igreja Batista 
Augusto Monte negro, Eliel de 

Brito Sales, da Igreja Batista do 
Alvorada e Raimundo Nonato, 
da Igreja Batista Monte Sião, os 
pastores Paulo Arruda, coorde-

nador do pólo e João Azevedo 
Saraiva, falaram da importância 
do Emaús e do aprendizado da 
palavra de Deus.


