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A Convenção Batis-
ta do Sul dos EUA 
com mais de 16 mi-

lhões de membros reuniu-se 
em sua 153ª conferência anual 
realizada no período de 15 a 16 
de junho em Orlando,  Florida 
com participação de mais de 
11.000 representantes de igre-
jas filiadas.

No último dia do encon-
tro aprovaram resoluções de 
compromissos renovados de 
promover vigorosamente a 
instituição do casamento e da 
família em suas igrejas. Os 
líderes batistas condenaram de 
forma especial o escândalo do 
divórcio e tentativas legislativas 
de normalizar a homossexuali-
dade nas forças armadas e em 
outros ambientes de trabalho.

Os mensageiros aprovaram 
unanimemente uma resolução 
intitulada “Sobre o Escândalo 
do Divórcio entre os Batistas 
do Sul” — a primeira a lidar 
especificamente com o divórcio 
em mais de 100 anos — re-
afirmando seu compromisso 

Fundada pelo missio-
nário John C. Ra-
ehl em 1986 a IBF 

– Igreja Batista Fundamental 
do Bairro CPA II acaba de co-
memorar seu vigésimo quarto 
aniversário realizando uma 
série de conferências nos dias 
9 a 11 de julho de 2010. 

Nesta edição nós contamos 
um pouco da história desta 
que é uma entre muitas outras 
igrejas batistas fundamenta-
listas implantadas no estado 
do Mato Grosso, a maioria por 
missionários que vieram dos 
Estados Unidos. Além de John 
Raehl, outros que ali trabalha-
ram e já não estão mais no país 
são George Huestis e Roberto 
Doolittlle. 

Atualmente ainda há outros 
missionários no estado, como 

Estive no Amazonas 
seis vezes, sendo 
a primeira delas em 

1987 quando visitei também um 
trabalho missionário indígena 
na tribo Sateré-Mawé na região 
do Médio Amazonas, divisa dos 
Estados do Amazonas e do 
Pará. Na ocasião descobri com 
os missionários que o termo 
composto Satere-Mawé (Sate-
ré = “lagarta de fogo” e Mawé = 
“papagaio falante, inteligente”) 

A Igreja Batista Bí-
bl ica Manancial 
teve seu início em 

1987 quando o missionário 
estadunidense John Hawkins 
Filho juntamente com o Pr. 
João Ricardo começaram a 
realizar cultos nos lares de 
irmãos que residiam na re-
gião. No início a igreja ficou 
conhecida como Congrega-
ção Batista Bíblica de São 
José III. 

No dia 28 de janeiro de 
1996 aconteceu a organiza-
ção jurídica da igreja através 
do ministério do Pr. Luis da 
Costa Sobrinho que acabara 
de assumir a liderança pas-
toral da mesma. Desde que 
chegou à Igreja Batista Bíblica 

Em 31 de Janeiro de 
2009 aconteceu em 
Várzea Grande, na 

Grande Cuiabá MT, a dedi-
cação do Asafe-Ministério de 
Música. O evento teve lugar 
na Igreja Batista Maranata In-
dependente em Cristo Rei, sob 
a liderança do Pr. Antonio Ge-
raldo. Também aconteceu ao 
mesmo tempo a inauguração 
do primeiro stúdio de gravação 
do ministério Asafe.

Esse ministério nasceu 
para suprir a necessidade no 
meio Batista Fundamentalista 
em relação à música. Temos 
Necessidades na formação de 
músicos, na educação musical, 
na produção musical, e até na 
técnica de som para sonoriza-
ção nas igrejas locais. 

O Asafe nasceu de um 
sonho do Pr. Antonio Geraldo 
Pinto, da Igreja Batista Mara-

de construir uma cultura cristã 
saudável de famílias unificadas 
fundadas no princípio bíblico do 
casamento indissolúvel.

A resolução declara que 
a “aceleração nos índices de 
divórcio nas igrejas batistas do 
Sul não ocorreu por meio de 
uma mudança em convicções 
teológicas acerca dos ensinos 
da Bíblia sobre o divórcio, mas 
em vez disso por meio de adap-
tação à cultura”.

A resolução citou um estudo 
que mostra que o índice de 
divórcio entre cristãos con-
servadores é igual ou mais 
elevado do que o índice médio 
para a população dos EUA. 
Essa adaptação ao divórcio é 
a fonte de “ruínas espirituais” 
nas igrejas e também prejudica 
“nosso testemunho global por 
Cristo”, frisa a resolução.

A resolução exorta os ba-
tistas do Sul “a proclamar 
a Palavra de Deus sobre a 
perpetuidade do casamento”, 
a ajudar a ensinar suas igrejas 
que os votos conjugais não 

são simplesmente questão de 
romance, mas “uma aliança 
diante de Deus, até que a morte 
os separe”. A resolução exorta 
aqueles que “estão em casa-
mentos atribulados ou instáveis 
a buscarem assistência de pes-
soas tementes a Deus e, onde 
possível, a reconciliação”.

Outra resolução aprovada 
na quarta-feira incentiva os 
batistas do sul a “reanimar a 
disciplina espiritual da adora-
ção em família” e a reafirmar a 
centralidade do Evangelho de 
Jesus Cristo em suas vidas. A 
adoração em família, diz ela, 
ajudaria “a nutrir famílias mais 
fortes, uma igreja mais forte e 
uma nação mais forte”.

Outras resoluções aprova-
das pela Convenção incluem 
uma que se opõe à revogação 
da política “Não Pergunte, Não 
Diga”, a qual proíbe homosse-
xuais assumidos de servirem 
nas forças armadas. Outra 
resolução adotada se opõe à 
promulgação da Lei de Não 
Discriminação no Emprego 

(LNDE), a qual proíbe os em-
pregadores de discriminar ou 
fazer decisões com relação 
aos funcionários com base na 
orientação sexual. A resolução 
avisa que a LNDE representa 
um perigo para os donos de 
negócios religiosos e para a 
liberdade de os indivíduos 
exercerem suas convicções 
religiosas e agirem de acordo 
com elas.

Apesar disso, a resolução 
deixa claro que “as pessoas 
homossexuais não são nossos 
inimigos, mas nossos próximos 
a quem amamos e desejamos 
ver acharem o mesmo perdão 
e liberdade que temos achado 
em Cristo”.

O noticiário Baptist Press 
informou que Mac Brunson, 
pastor da Primeira Igreja Batis-
ta de Jacksonville, Flórida em 
sua pregação para os 11.000 
representantes ou mensageiros 
na Convenção, lembrou-os de 
que os cristãos precisam focar 
no Evangelho e fortalecer sua 
unidade em Cristo.

Batistas do Sul dos EUA, o Divórcio e o Homossexualismo

“Temo que em nossa con-
venção e em nosso ministé-
rio hoje sejamos pregadores 
que sabem melhor lutar uns 
contra os outros do que lutar 
contra nosso inimigo”, disse 
Brunson.

Mas a chave para resolver 
esse problema entre os cris-
tãos, disse ele, é voltar a focar 
Cristo como a fonte e ápice de 
todas as coisas.

(Com informações de Bap-
tist Press e Julio Severo).

Manaus Tem Muitas Igrejas de 
Posição Batista Fundamentalista

é a autodenominação desse 
grupo, que apresenta uma das 
organizações cultural e social 
mais bem definida, preservan-
do a língua e os rituais, apesar 
de mais de três séculos de con-
tato com os povos civilizados.

Por ocasião daquela minha 
primeira visita a cidade de Ma-
naus tinha pouco mais de um 
milhão de habitantes. A cada 
viagem que eu fiz nos anos 
subseqüentes, percebia o cres-

cimento vertiginoso da cidade 
e do progresso que chegava 
a algumas cidades do interior. 
Visitei Maués, terra do guaraná, 
Presidente Figueiredo, terra do 
cupuaçu, Itacoatiara, Iranduba 
e Manacapuru. 

Mas o que mais impres-
siona em Manaus é o fato de 
haver ali um grande número 
de igrejas batistas de posição 
fundamentalista principalmen-
te Igrejas Batistas Independen-
tes que se intitulam Bíblicas 
e Igrejas Batistas Regulares. 
Os Batistas Regulares que 
organizaram no Amazonas a 
AIBRAM – Associação das 
Igrejas Batistas Regulares do 
Amazonas tem 93 Igrejas as-
sociadas, a maioria na capital. 
Os batistas independentes or-
ganizaram cerca de 30 igrejas 
na capital.

Steve Huestis e Peter Doolittlle. 
Há também missionários que 
vieram por outras missões que 
nós aqui do Jornal de Apoio não 
tivemos contato suficiente para 
podermos informar.

No dia 8 de maio de 1988 
a IBF foi organizada juridica-
mente sob a presidência do 
missionário Raehl, ocasião 

I.B.F. Completa 24 Anos

em que o Pr. Antônio Majela 
Pupin assumiu o pastorado 
da igreja. Ali começava uma 
história que continua e cami-
nha para o Jubileu de Prata 
em 2011.

Leia nesta edição a ma-
téria toda na página 7 sob o 
título: Os 24 anos da IBF em 
Cuiabá.

Manancial, Pr. Luis além de 
organizar a Igreja, fundou em 
2003, com o apoio de outros 
pastores daquela região o 
Instituto Batista Bíblico da 
Zona Leste e começou um 

acampamento da igreja no 
Sítio Vivenda, adquirido no 
final de 2006.  Leia mais sobre 
a Igreja Batista Bíblica Manan-
cial em matéria da página 03 
nesta edição.

Igreja Batista Bíblica Manancial

nata Independente em Cristo 
Rei, Várzea Grande, e com a 
parceria do Pr. Pedro Doolittle 
da Igreja Batista Maranata 
Independente em Tarumã, 
Várzea Grande e do irmão 
Francisco Gonçalo Pinto, da 
Igreja Batista Independente 
em Jardim Florianópolis em 
Cuiabá. O objetivo é glorificar 
o nome do Senhor.

Para conhecer melhor este 

ministério, sua proposta, jus-
tificativa, visão missão, fotos 
acesse o site: www.asafe.se-
meandoverdades.com. Par-
ticipe sendo um  representante 
do Asafe Ministério de Música 
no seu estado, ou região, cida-
de ou  igreja. Entre em contato 
com o Pr. Antonio Geraldo pelo 
e-mail: antonioharmonia@
gmail.com e telefones: (65) 
3685-0880 e (65) 9239-5656.

Ministério de Música
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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.

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

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.igrejabatistaindependentede-
franca.blogspot.com

Igreja Batista Adonai.
www.adonai.org.br

Igreja Batista Macedônia.
http://igrejabatistamacedonia.

blogspot.com

Igreja Batista Regular de Diadema
www. Ibard.com. br 

Em 1978, no auge do Regi-
me Militar aqui no Brasil, 
cunhou-se a expressão 

“patrulha ideológica”. Em pouco tempo 
ela tornou-se freqüente na imprensa 
brasileira depois que apareceu pela 
primeira vez em agosto daquele ano, 
numa entrevista do cineasta Carlos 
Diegues ao Estado de São Paulo, 
reproduzida logo depois pelo Jornal 
do Brasil. A idéia por trás da expressão 
é que havia pessoas que passavam 
o tempo todo bisbilhotando a vida 
alheia para dedurá-los às autoridades 
governamentais. 

No meio evangélico e principal-
mente entre nós os fundamentalis-
tas, existe o que se pode chamar de 
“patrulheiros da fé”. São pessoas que 
até parece acreditar na falsa doutrina 
da impecabilidade do crente. O prazer 
de tais pessoas é encontrar algum pe-
cado na vida do outro para ter aquela 
sensação de ser melhor. Aqueles 
que quando acontece a queda de um 
irmão vão logo dizendo: “Eu já sabia! 
Mais cedo ou mais tarde isso teria que 
acontecer!”. Que tristeza! 

Realmente é muito triste a cons-
tatação dessa realidade. Muitas 
vezes fiquei com profunda tristeza 
por presenciar tais acontecimentos. 
Reporta-nos aos dias de Jesus e seus 
embates com os fariseus que sempre 
se julgavam melhores que todos os 
demais a ponto de dar graças a Deus 
por não serem como os publicanos, 
por exemplo.

Gosto das passagens de Romanos 
6:14 quando o apóstolo Paulo diz ca-
tegoricamente que “o pecado não terá 
domínio sobre vós” e de I João 1: 8, 
10 onde o discípulo amado nos alerta 
dizendo: “Se dissermos que não temos 
pecado nenhum, a nós mesmos nos 
enganamos, e a verdade não está em 
nós... Se dissermos que não temos co-
metido pecado, fazemo-lo mentiroso e 

NOVO ENDEREÇO
Para quem reside em São Paulo, 

capital ou para aqueles que vão até  
lá para comprar bons livros de muitas 
editoras, a partir do dia 7 de agosto 
de 2010, a Editora Vida estará de 
endereço novo. A mudança acontece 
com a sede e a livraria Vida. Próximo 
ao Shopping Metrô Tatuapé e à Pra-
ça Silvio Romero, a nova sede tem 
fácil acesso pelas avenidas Salim F. 
Maluf e Radial Leste. Anote o novo 
endereço: Rua Isidro Tinoco, 70, 
Tatuapé. O telefone permanece o 
mesmo: (11) 2618.7000.

MISSÕES E VOCÊ
Como você contribui com os 

missionários? Mensalmente atra-
vés de uma oferta através de sua 
igreja local? Quando tem alguma 
campanha especial? Quando sabe 
que há uma necessidade urgente 
de um missionário? Quando che-
ga um missionário em sua igreja? 
Como você ora por missões? Todos 

“Há uma força motriz mais poderosa que o vapor, 
a eletricidade e a energia atômica: a vontade.” 

( Albert Einstein ) 

a sua palavra não está em nós”. Paulo 
fala em “domínio” do pecado sobre nós 
e João diz que fazemos o próprio Deus 
parecer mentiroso quando queremos 
parecer impecáveis. 

A parábola do Filho Pródigo apre-
senta a terrível figura do irmão mais 
velho que não se conformava com o 
perdão dado pelo pai ao caçula irres-
ponsável. O irmão mais velho com 
certeza era um fariseu, apenas um 
religioso. Ele não se vê como filho, 
mas apenas como escravo. Tudo que 
o pai possuía era dele, mas parece 
que ele não usufruía de nada. Por isso 
a sua revolta quando vê o pai tratando 
o pródigo arrependido como se nada 
tivesse acontecido. Realmente é muito 
difícil entender a graça de Deus quan-
do optamos por ser religiosos!

Os patrulheiros da fé são exata-
mente como os fariseus e o irmão mais 
velho da parábola do Filho Pródigo. 
Não aceitam que o pai trate como 
filho os pródigos desta vida. Você 
certamente já viu crentes fariseus se 
escandalizando com os pecados de al-
gum irmão e dizendo: “Sem vergonha! 
E ainda tem coragem de dizer que é 
crente! Como foi capaz de fazer uma 
coisa assim”? 

A forma como a maioria trata os 
crentes que pecam faz com que pa-
reça que sofremos de uma verdadeira 
neurose que pode ser denominada de 
“pecadofobia” (aversão por crentes 
que pecam). A estratégia que mais 
tem dado resultado para Satanás 
barrar o progresso do povo de Deus 
é levar-nos a pensar acerca de nós 
mesmos “além do que convém” (Ro-
manos 12:3). Claro que o crente não 
faz apologia do pecado, mas também 
não vai para o outro extremo de pen-
sar que é melhor do que os demais 
porque do seu ponto de vista seus 
pecados são menos graves do que os 
pecados dos crentes mundanos que 

você conhece. 
Conheço crentes que aparente-

mente têm uma vida exemplar. Talvez 
sejam como o irmão mais velho do 
Pródigo. Mas tudo o que eles fazem 
é por pura religiosidade: Leitura da 
Bíblia, entrega do dízimo, freqüência 
aos cultos, evangelismo, oração e 
tudo mais. Todas as práticas são 
como penitências que visam aplacar 
a ira de Deus. Irmãos, nós não po-
demos ocultar a nossa humanidade 
e pecaminosidade de Deus. Foi isso 
que o apóstolo Paulo constatou em 
Romanos 7 quando gritou: “Miserável 
homem que eu sou!”. De certa forma 
o pecado nos faz mais humildes e 
dependentes de Deus, pois a cada dia 
precisamos do seu perdão renovador 
de energias. 

Para os “patrulheiros da fé” tenho 
quero citar as palavras de Gary Oliver 
citadas pelo pastor Alcione Emerich 
em seu livro “Contaminação Espiritu-
al”: “Concordo plenamente com Erwin 
Lutzer, que afirma que o maior erro 
que um crente pode cometer, quando 
está querendo viver para Cristo, não é 
pecar. Nosso grande equívoco é não 
entender os recursos que Deus nos 
oferece diante do pecado, da derrota 
e do erro. Parece que nossa visão 
daquilo que se operou na cruz é um 
tanto limitada, pois quando falhamos 
nos sentimos abalados. Ficamos muito 
atentos aos nossos erros. Tentamos 
logo praticar algum ato de justiça 
para ‘compensá-lo’, nos esquecendo 
de que a graça de Deus é maior que 
todos os nossos pecados”.

Não precisamos de “patrulheiros 
da fé”. Precisamos acreditar na graça 
e no perdão de Deus!

Em tempo: Se você ainda não leu, 
sugiro que leia a coluna do Pr. Walace 
Juliare na edição  211 do Jornal de 
Apoio: “A graça da graça é que ela é 
de graça”.

os dias? Apenas quando chega um 
pedido de necessidade especial ou 
de uma enfermidade de alguém da 
família do missionário? Quantas vezes 
você come por dia? Quanto você gasta 
com refrigerantes e lanches por mês? 
Se você fosse um missionário ficaria 
contente que todos te tratassem como 
você trata os missionários apoiados 
por sua igreja? Quantas vezes você 
escreveu uma carta pessoal a um 
missionário? Já telefonou alguma vez 
para um dos missionários apoiados 
por sua igreja? São apenas perguntas 
para que você faça uma avaliação de 
si mesmo com relação ao trato com a 
obra missionária.

 
CRISTÃOS PERSEGUIDOS

Na Indonésia, os primeiros sete 
meses de 2010 foram marcados 
por um número recorde de ataques 
anticristãos, afirma um relatório do 
Instituto Setara por paz e democracia. 
No total, foram registrados 28 ataques 
contra a liberdade religiosa entre 

janeiro e julho, comparados aos 18 
incidentes em todo o ano de 2009 
e 17 em 2008. Bekasi enfrentou o 
maior número de incidentes, 7 ata-
ques, e Jacarta, com 6 ataques. Se 
os ataques continuarem, o número 
total de incidentes no final do ano 
será três vezes maior do que 2009. 
Ismail Hasani, pesquisador do insti-
tuto Setara disse que esses ataques 
são a ponta do iceberg. “Baseamos 
nosso trabalho nos incidentes que 
foram registrados, mas há outros”. 
“Doze das violações deste ano eram 
sobre fechamento de templos e proi-
bição de construir igrejas. Parece que 
o governo não percebe que o direito 
de cultuar, como é garantido na Cons-
tituição, vem com o direito de ter um 
lugar para realizar as reuniões.” So-
mente em 2010, radicais muçulmanos 
interromperam cultos, impediram os 
cristãos de entrar na igreja, destruíram 
templos e impediram a construção de 
novos locais. As informações são da 
Missão Portas Abertas.

A Perseguição 
Já Está 

Começando

Patrulheiros da Fé

Pregador britânico de 42 anos foi preso por dizer que o homos-
sexualismo é pecado. O juiz reconheceu que se tratava de uma 
afirmação de cunho religioso, mas que não há proteção na lei 

para crenças cristãs. Apesar de que a lei contra a homofobia ainda não foi 
aprovada e sancionada no Brasil, a justiça já faz provisão para o individuo 
que se sente ofendido por sua opção sexual. Recentemente, o cardeal 
Tarcísio Bertone relacionou a pedofilia ao homossexualismo e não ao celi-
bato. A mídia liberal repudiou o comentário do representante do Vaticano, 
mas não teve argumentos científicos para negar o comentário do clérigo. 
Em 2002, o candidato do PT à presidência prometeu não descansar até 
que todos os homossexuais tenham os mesmos direitos que os demais 
brasileiros, referindo-se a homofobia e ao direito de união matrimonial entre 
pessoas do mesmo sexo. Dependo dos resultados das próximas eleições, 
os pregadores conservadores do Brasil estão mais próximos da cadeia do 
que podemos imaginar. 

Enquanto isso, a lei contra a Intolerância Religiosa prevê duras penas 
para quem se desfizer da religião de outras pessoas. Ao dizer que Jesus 
Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida, o cristão pode 
ser acusado de discriminação e preconceito, pois outras religiões não 
acreditam assim. Esta lei, que visa proteger as minorias religiosas, restrin-
ge o debate de idéias e tenta inibir o proselitismo entre as religiões. Para 
muitos, trata-se de uma lei inconstitucional, pois está ferindo exatamente 
a liberdade de expressão dos brasileiros. Cada um que defenda as suas 
idéias sem precisar da proteção do Estado, mas, não é assim que pensa 
o atual modelo de governo.  

Injustas ou justas, as leis prevêem penas para quem as desobedece. 
A partir de agora, as convicções religiosas serão provadas de forma mais 
significativa. Até que ponto os pastores evangélicos estarão dispostos a 
defender as verdades bíblicas mesmo que custe a sua liberdade, conforto 
e a aprovação de outras pessoas? Nos Estados Unidos, quando alguém 
fala mal do cristianismo, é considerado liberdade de expressão. Quando 
alguém fala mal do islamismo é considerado preconceito e racismo. Cui-
dado! Não será diferente aqui no Brasil. “Porém, respondendo Pedro e 
os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos 
homens” (Atos 5:29).

Impressão: M&C2 gRáFICa E EDITORa
Contatos: e-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br
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“A vitória tem mais de uma centena de pais - 
a derrota, por outro lado, essa, é órfã.” 

( John F. Kennedy ) 

Com 110 membros 
arrolados e 160 alu-
nos matriculados 

na Escola Bíblica Dominical, a 
Igreja Batista Bíblica Manancial 
na Zona Leste de Manaus AM 
cresce vibrante sob a lideran-
ça do Pastor Luis da Costa 
Sobrinho. O seu crescimento 
combina com o atual desenvol-
vimento da grande metrópole 
que se tornou um canteiro de 
obras nos últimos anos. Depois 
de vários anos de crescimento 
horizontal, agora Manaus está 
se verticalizando com centenas 
de prédios sendo edificados 
por todos os lados. Durante 
o governo Lula grandes in-
vestimentos foram feitos no 
Amazonas principalmente na 
revitalização do Pólo Industrial 
e do ecoturismo. 

A Igreja Batista Bíblica Ma-
nancial teve seu início em 1987 
quando o missionário estaduni-
dense John Hawkins Filho e o 
Pr. João Ricardo começaram 
a realizar cultos nos lares de 
irmãos que residiam na região. 
No início a igreja ficou conheci-
da como Congregação Batista 

Diante dos recentes acontecimentos que nos deixam 
estarrecidas face à violência e maldade com que 
ocorrem, surge a pergunta: Não era pra ser a mulher 

a ajudadora do homem, a companheira idônea? Que papel é 
esse que vemos as mulheres desempenhando hoje?

“As manchetes saltam aos olhos: “Ex amante de fulano de 
tal é estrangulada e partes de seu corpo jogadas aos cães”, 
“Ex namorada de beltrano é encontrada morta com um tiro no 
rosto”.

Duas vertentes dos casos nos chamam a atenção: 1ª - o 
que teria levado estas jovens a se envolverem com pessoas 
capazes de tamanha maldade? 2ª - em ambos os casos os 
envolvidos vêm de famílias destruídas pelo divórcio e sepa-
ração.

A moralidade está ligada à grande necessidade que temos 
de nos relacionarmos com o outro e vai além do desenvol-
vimento de valores. É, na verdade, uma decisão de vida, 
mesmo que vivendo em meio a problemas sócio-culturais 
e afetivos.

Para que haja uma formação moral ideal é preciso que os 
conflitos familiares sejam trabalhados com sabedoria, alicer-
çados na Palavra de Deus cujos princípios devem servir de 
referencial para a construção de uma vida cristã saudável.

“Far-lhe-ei uma ajudadora...” Gênesis 2:18 – Alguém que 
compartilha das responsabilidades do homem e com compreen-
são e amor coopera com ele no exercício do Plano de Deus.

Onde está essa mulher? O homem de Deus, seja ele pas-
tor ou não, deve contar com sua esposa para realizar suas 
possibilidades com êxito. Ela é a guardiã de confiança do lar. 
Ela conhece o propósito de Deus para a sua vida e procura 
desempenhá-lo com maestria.

Efésios 18: 1 diz: “Sendo iluminados os olhos do vosso 
entendimento para que saibais qual seja a esperança da sua vo-
cação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos.”  
Se sua compreensão como ajudadora estiver equivocada , você 
vai errar o alvo e levar ao erro  seu marido e família  juntos. Uma 
visão distorcida de sua missão vai dificultar seu relacionamento 
com Deus e com as demais pessoas que convivem com você. 
Nenhuma de nós foi criada por Deus para ser massacrada. 
Muitas irmãs amarguradas pela forma como são tratadas já nem 
conseguem exprimir seus sentimentos. Feridas, já não permitem 
que o Espírito Santo opere uma transformação em suas vidas, 
têm dificuldades de crer que é possível mudar essa situação 
entregando-se nas mãos do Deus de Milagres.

Onde está a mulher ajudadora? Aquela que cresce espiritual 
e emocionalmente e que permite que todos que a cercam cres-
çam também? Aquela que faz de seus dias uma infindável gama 
de oportunidades e com quem “vale a pena” viver?  Aquela que 
usa seu tempo a sós com Deus para permitir que Ele a instrua 
a agir, e que coloca o controle de seu temperamento nas mãos 
dAquele que pode interferir.?

Minha irmã, com a visão certa de sua missão, seus dons, 
suas habilidades você pode reescrever a história da sua vida e 
se tornar a Ajudadora que Deus espera que seja. Creia nisso. 

Eis Aí Tua 
Ajudadora

Igreja Batista Bíblica Manancial

Bíblica de São José III. No dia 
28 de janeiro de 1996 aconte-
ceu a organização jurídica da 
igreja através do ministério do 
Pr. Luis da Costa Sobrinho que 
acabara de assumir a liderança 
pastoral da mesma.

O pastor Sobrinho, que 
estudou teologia no Instituto 
Batista Bíblico do Amazonas, 
tendo se formado no dia 3 de 
dezembro de 1982, teve vários 
Ministérios antes de chegar 
ao pastorado da Igreja Batista 
Bíblica Manancial. 

Casado com Maria Souza 
desde o dia 16 de dezembro 
de 1977, Pastor Luis tem três 
filhos, todos casados: Robson, 
Jailton e Priscila. Foi ordenado 
ao ministério pastoral em abril 
de 1983 a pedido da Igreja 
Batista Alvorada em Manaus, 
fundada pelo missionário Cecil 
Hendersen. Ali exerceu seu 
primeiro ministério pastoral, 
primeiro como pastor assis-
tente e depois como pastor 
titular até ser enviado para 
trabalhar como missionário 
em Santarém, Pará através da 
Missão Batista Independente 

do Amazonas.
Desde que che-

gou à Igreja Batista 
Bíblica Manancial, 
Pr. Luis além de 
organizar a Igreja, 
fundou em 2003, 
com o apoio de ou-
tros pastores da re-
gião o Instituto Ba-
tista Bíblico da Zona 
Leste e começou 
um acampamento 
da igreja no Sítio 
Vivenda, adquirido 
no final de 2006. 

A CIDADE 
DE MANAUS
Portão de en-

trada para a maior 

homenagem à nação indígena 
dos Manaós, sendo legalmente 
transformada em cidade no dia 
24 de outubro de 1848 com o 
nome de Cidade da Barra do 
Rio Negro. Somente em 4 de 
setembro de 1856 voltou a ter 
seu nome atual.

Ficou conhecida no começo 
do século XX, na época áurea 
da borracha. Nessa época foi 
batizada como Coração da 
Amazônia e Cidade da Flores-
ta. Atualmente seu principal 
motor econômico é o Pólo In-
dustrial de Manaus, em grande 
parte responsável pelo fato de 
a cidade deter o 7º maior PIB 
do Brasil, atualmente. 

Sexta cidade mais rica do 
Brasil, Manaus é a segunda 
maior região metropolitana do 
norte do país e a décima se-
gunda do Brasil, com 2.006.870 
habitantes (IBGE/2009), sendo 
a oitava cidade mais populosa 
do Brasil. A cidade aumentou 
gradativamente a sua partici-
pação no PIB brasileiro nos 
últimos anos, passando a res-
ponder por 1,4% da economia 
do país. 

Uma evidência do desen-
volvimento da cidade nos úl-
timos tempos é o ranking da 
revista América Economia, no 
qual Manaus aparece como 
uma das 50 melhores cidades 
para fazer negócios da Améri-
ca Latina em 2009. Depois da 
escolha da cidade como uma 
das cidades sede da Copa do 
Mundo de 2014, o desenvolvi-
mento que já era grande cres-
ceu ainda mais. Para conhecer 
um pouco mais, acesse pela 
internet o vídeo de candidatura 
de Manaus como cidade-sede 
da Copa do Mundo de 2014:

floresta tropical do planeta: a 
Floresta Amazônica, Manaus 
convive com um extraordinário 
estoque de recursos naturais, 
representado por 20% da reser-
va de água doce do mundo, um 
banco genético de inestimável 
valor e grandes jazidas de mi-
nérios, gás e petróleo. 

A importância da região 
é incalculável. Privilegiada 
pela posição geográfica e por 
ser a capital do maior Estado 
Amazônico, o Amazonas, a 
cidade destaca-se pelo desen-
volvimento sócio-econômico e 
ambiental, dando exemplo de 
compromisso e responsabilida-
de. O ecoturismo assume um 
papel de destaque, sinalizando 
novos caminhos para a auto 
sustentabilidade da região.

Fundada em 1669 com o 
forte de São José do Rio Negro. 
Foi elevada a Vila em 1832 
com o nome de Manaus, que 
significa “mãe dos deuses”, em 
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“O heroísmo pode salvar um povo em circunstâncias difí-
ceis; mas é apenas a acumulação diária de pequenas virtudes 

que determina a sua grandeza.” ( Gustave Le Bon ) 

walacejuliare@yahoo.com.br

Um rapaz, sempre que se encontrava com seu 
amigo crente, desandava em falar mal da Bíblia e 
de Jesus. Era um costume antigo que ele tinha, e 

sempre que via o amigo, ele puxava o mesmo assunto. Certa 
vez, alguém lhe perguntou: Por que você não deixa a Bíblia e 
Jesus em paz?- É porque eles não me deixam em paz também 
– respondeu o rapaz.

Em Atos 14, durante a segunda viagem missionária, Paulo 
e Barnabé, nos ensinam que A DINÂMICA DA PREGAÇÃO 
PROVOCA FÉ OU REJEIÇÃO, NUNCA ANULAÇÃO. Muitas 
vezes lidamos com a pregação do evangelho, com o estudo bí-
blico com tanta naturalidade que não percebemos seus efeitos. 
Este texto nos traz 3 efeitos que a pregação provoca na vida 
dos ouvintes, pregadores e igreja.

Primeiro, FÉ OU REJEIÇÃO NA PALAVRA (1-7). Isto diz 
respeito aos ouvintes. A idéia é que “O fruto da pregação nunca 
é neutro”. Os apóstolos continuaram usando a mesma estra-
tégia, a de procurar os judeus primeiro, e depois os gentios. 
No verso 3 acontece novamente, a autenticação do Evangelho 
– poder e Palavra. Calvino disse: “Deus dificilmente permite 
que os milagres sejam desvinculados da sua Palavra”. A sua 
verdadeira função era estabelecer e Evangelho em sua autori-
dade completa e genuína. O resultado é que houve  aumento 
da perseguição e tumulto, então eles decidiram sair da cidade 
e continuar a viagem (vv.4-7). O povo da cidade ficou dividido 
– O Evangelho tanto une como divide!

Quantas pessoas que você tem evangelizado, aceitam pron-
tamente a Palavra de Deus? Quando você fala de Jesus para 
um parente próximo, por exemplo, espera o que? Será que ao 
evangelizarmos não temos, muitas vezes, esperado aceitação 
a nós e não ao Evangelho? Será que não temos desejado 
apenas que a conversa termine bem? “Respostas positivas à 
pregação devem ser desejadas, mas as negativas também 
devem ser esperadas”.

Segundo, FÉ OU REJEIÇÃO NO PREGADOR (8-20). Isto 
diz respeito aos pregadores. A idéia é que “A vida do pregador 
nunca é neutra”. Os apóstolos curaram um aleijado. Os habi-
tantes de Listra diante do milagre quiseram adorar a Paulo e 
Barnabé. Eles impediram aquela falsa adoração e aproveitaram 
para anunciar a Cristo, e pregaram uma mensagem apontando 
para Cristo. Como resultado a perseguição asseverou ao ponto 
de Paulo ser apedrejado e dado como morto (19-20). Foi um 
milagre Paulo sobreviver e sair andando

Quantas pessoas, mesmo ouvindo o Evangelho puro, con-
tinuam presas às suas idolatrias? Quantas pessoas não con-
seguem adorar o único Deus verdadeiro, porque são escravas 
de sincretismos? Quantas pessoas acham mais fácil adorar 
ao homem do que ao Criador? Quantos homens aceitam a 
adoração deliberadamente, mesmo sabendo o que Deus pensa 
disso? “ O papel do pregador (evangelizador) é levar seu 
ouvinte à cruz de Cristo, e não ao seu palanque pessoal 
”. “O principal desígnio do pregador cristão é restaurar o 
trono e o domínio de Deus nas almas dos homens”

Terceiro, FÉ OU REJEIÇÃO NA MISSÃO (21-28). Isto diz 
respeito à igreja e sua missão. A idéia é que “A conseqüência 
da pregação nunca fica neutralizada”. Depois de ter evangeli-
zado aquelas novas cidades, os apóstolos voltaram pregando 
o evangelho, discipulando os novos convertidos e edificando a 
igreja, ordenando presbíteros para o pastorado. 

E assim como os apóstolos haviam sido confirmados e en-
viados junto ao jejum e oração, os presbíteros também foram 
recomendados. Então, eles voltaram para Antioquia passando 
pelas cidades evangelizadas ensinando (24-26), e se reuniram 
com a igreja para dar testemunho da viagem e prestar contas 
(27 – 28).

Quantos planos da igreja temos visto ser concluídos? 
Quantos projetos missionários temos visto chegar ao fim, com a 
missão cumprida? O que acontece com a quantidade de planos 
que não se cumprem?

Paulo e Barnabé nos ensinam, com estas experiências mis-
sionárias, que a primeira e maior diferença entre a ação deles 
e a nossa é que eles se concentraram em fundar “igrejas” para 
Cristo e não para si mesmos. A segunda maior diferença entre 
a ação deles e a nossa é que eles sabiam até onde ir, e quando 
voltar, enquanto nós simplesmente andamos. E, por fim, que 
uma das razões que tornaram um sucesso a primeira viagem 
missionária foi a boa unidade da equipe.

Isto nos leva à conclusão que: A DINÂMICA DA PREGA-
ÇÃO PROVOCA FÉ OU REJEIÇÃO, NUNCA ANULAÇÃO. O 
pregador escocês James Stewart disse que a pregação genuína: 
“desperta a consciência através da santidade de Deus; alimenta 
a mente com a verdade de Deus; purifica a imaginação através 
da beleza de Deus; abri o coração para o amor de Deus; e de-
vota a vontade ao propósito de Deus”. Isto nunca será estático! 
Ou vai quebrantar corações, ou endurecê-los. Por isso, a igreja 
é chamada para ir e pregar o evangelho a toda criatura!

KAMICUÃ
O Pr. Damásio e sua igreja estão felizes depois que fizeram 

uma visita na Congregação Batista Bíblica Kamicuã no município 
de Boca de Acre no Amazonas. A Igreja Batista Bíblica Canaã 
assumiu a direção deste novo trabalho e nos dias 9 e 10 do mês 
de julho alguns irmãos viajaram junto com o pastor para Boca 
do Acre para receber este novo trabalho oficialmente. Em um 
dos cultos, onze almas se converteram a Cristo. Pastor Damásio 
pede oração por este novo trabalho, pois vão precisar muito. 
Para contatos enviar e-mail para Márcia Souza da Silva Maria: 
mel_marcia@hotmail.com.

BENÇÃOS EM ARAGUARI

missionário temporário. Pr. Odair é casado com dona Sandra e 
tem três filhos: Odair Jr, Sara e Rebeca. A família é membro da 
Igreja Batista Bíblica Central no Bairro Coloninha em Florianópolis 
SC sob a liderança do Pr. Sebastião Moisés Damázio. O Comitê 
de Missões da CBBN aprovou o Pr. Odair como missionário tem-
porário para um período de dois anos. 

A Dinâmica 
da Pregação

No mês de Abril último completaram dois anos que o Pr. 
Marcos Gesiel Laurentino (foto) está pastoreando a Igreja Ba-
tista Fundamental em Araguari MG. Quando assumiu a Igreja a 
mesma ainda não sustentava nenhum missionário. Hoje a igreja 
está participando financeiramente de oito projetos missionários. 
A igreja  tem crescido através da salvação de novas pessoas e 
também na edificação do povo. Agora o desafio será a ampliação 
da área física do prédio da igreja. O primeiro desafio é terminar 
a construção de duas salas de aula e dois banheiros que estão 
apenas na alvenaria. A igreja ainda é muito pequena e o desafio 
financeiro vai além das suas condições. Os que puderem parti-
cipar apoiando financeiramente a Igreja batista Fundamental em 
Araguari podem entrar em contatos com o pastor marcos Gesiel 
pelos seguintes meios: E-mail: marcosgesiel@yahoo.com.Br 
- MSN: marcosgesiel@hotmail.com - Fones: (34) 3246-3325 e 
8832-2473 - Rua Paraguai, nº192 – B. Maria Eugênia – CEP 
38441-084 – Araguari - MG.

PARINTINS AM
Desde abril que o pastor Moisés Gomes de Oliveira, missionário 

em Santa Isabel do Rio Negro estava visitando igrejas em diversos 
estados e fazendo a divulgação do seu novo ministério que deverá 
ser iniciado em 2011. Esteve na Bahia onde visitou nove igrejas, 
depois foi para Minas Gerais, Goiás e São Paulo. Os planos do 
missionário são de mudar para o novo campo em Parintins no início 
de janeiro. Para tanto haverá uma despesa extra de R$ 4.000,00. A 
metade já está em mãos. No dia seis de julho Pr. Moisés voltou para 
Manaus e de lá para Santa Isabel. Para contatos com Pr. Moisés 
use o seu e-mail: prmoises23@yahoo.com.br. 

MISSÕES EM MORRO AGUDO
Nos dias 

24 e 25 de 
julho último 
o Pr. Edimil-
son, pastor da 
Igreja Batista 
do Coroado 
em Manaus 
AM, foi o pre-
letor da Con-
ferência de 
Missões na 
Igreja Batis-
ta do Calvá-
rio em Morro 
Agudo SP sob 
a liderança do 
Pr.  Edí lson 
J.P. Araújo. 
Na ocasião 
foi feita a re-
novação da 

Promessa de Fé para Missões. Atualmente a IBC em Morro Agudo 
está apoiando um total de 16 projetos missionários. Para o Pastor 
Edílson, as conferências foi uma grande benção e alcançaram 
os objetivos.

NOVO MISSIONÁRIO
O Comitê de Missões da CBBN – Comunhão Batista Bíblica 

Nacional aprovou o Pr. Odair Alves de Souza como seu mais novo 

SÃO PAULO
O CTLC – Centro de Treinamento de Liderança Cristã é dirigido 

pelo Pr. Paulo Santos e ligado ao SBE – Seminário Batista Espe-
rança em São Paulo, capital tem condições de atender em todos 
os estados brasileiros com agendamento antecipado. Durante as 
férias de julho último, diversos cursos foram realizados na Igreja 
Batista Esperança. Os próximos cursos estão agendados para: 
Dia 22 de agosto na Igreja Batista Jardim Idemori – Itapecerica 
da Serra SP e dias 4 a 7 de setembro na Igreja Batista do Horto 
do Ypê em São Paulo SP.  Os cursos são ministrados pelo Pr. 
Paulo Santos, casado com Rosana. Sua graduação em Teologia 
foi no Seminário Batista Esperança. Tem Treinamento de Lide-
rança Avançada pelo Haggai Institute-USA e está cursando o 
mestrado em Ministérios pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. 
No cabeçalho deste texto a nova logo do CTLC. Para contatos 
e agendamentos: 

Paulo Santos pelos telefones: (11) 4402-2580 e 8267-2361 
CENTRO DE TREINAMENTO DE LIDERANÇA CRISTÃ

CTLC: www.ctlc09.blogspot.com
Ministério Hombridade:

www.ministeriohombridade.blogspot.com/

MISSÕES PELA FÉ
A Igreja Batista Bíblica Central de Pouso Alegre sob a liderança 

do pastor Valdo implantou o programa de Missões pela Fé em uma 
série de conferências realizadas nos dias 26 e 27 de julho de 2010. 
A igreja pretende adotar novos projetos missionários e realizar 
conferências todos os anos com a presença de missionários que 
desafiem a igreja para a obra missionária. O preletor foi o Pastor 
Carlos Alberto Moraes, Diretor de Missões da AMI – Associação 
Missionária Independente. Para contatos com o Pr. Valdo (35) 
3423-3138 e 9946-8871. Na igreja: (35) 3421-3991.

NOVO PASTOR

No dia 3 de julho último a Igreja batista Bíblica em Jacareí 
realizou o culto de ordenação do seu novo pastor, Joel de Souza 
Neto que já atuava na liderança da igreja desde o início do mi-
nistério. Estiveram presentes na ordenação os pastores: Denis 
Araújo, Patrick Maclure, Tales, João Amador, de Melo, Domiciano 
Gonçalves, Edivaldo cano, Esdras Pintor, Marco A. Silva, Marcelo 
Silva, José Satiro e Osmar Vandete de Freitas. O preletor foi o 
Pr. Denis Araújo. 

ACAMPAMENTO PARA MULHERES
Atenção senhoras e moças: Se ainda não agendou e nem 

se inscreveu, está chegando ao final o prazo para fazê-lo. É que 
nos dias 5 e 6 de novembro de 2010 a UMBABICRE – União 
de Mulheres e Moças Batistas Bíblicas de Campinas e Região 
estará realizando o seu Segundo Acampamento. Desta feita o 
local escolhido foi o aconchegante Recanto Maanaím que tem 
toda infra-estrutura necessária com bons alojamentos, excelente 
refeitório (e comida), espaçoso auditório para as reuniões, quadra 
poli - esportiva, campo de futebol e uma piscina daquelas! E tem 
mais: Fica dentro da zona urbana de Campinas na Rua Servidão 
s/nº no Bairro Saltinho bem em frente ao Clube da Telefônica. O 
preço é baratinho: R$70,00 e crianças até 4 anos não pagam. 
A partir de cinco anos valor integral. Para se inscrever ou saber 
mais: Denise (19) 3278-1214 ou Rose (19) 3221-5685.
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“Uma vida de reação é uma vida de escravidão, 
intelectual e espiritualmente. Deve-se lutar por uma 

vida de ação, não reação.” ( Rita Mae Brown ) 

edgardonato@terra.com.br
VIAGEM PARA CABO VERDE

O irmão Omar J.C. de Carvalho do ministério Calebe de Apoio 
aos Missionários está substituindo o missionário Terrill Nathan 
Rose na implantação da Igreja em Poços de Caldas. Pr. Terrill está 
nos EUA até dia 6 de agosto. De 20 de janeiro a 7 de fevereiro de 
2011 o missionário Omar estará em Cabo Verde, África fazendo um 
trabalho especial de apoio. Na viagem haverá duas paradas em 
Portugal sendo dois dias na ida e 4 dias na volta. Na oportunidade 
será possível visitar o trabalho do missionário Jovito D. Nunes. As 
passagens ficarão em torno de R$2.700,00. O convite está em 
aberto para quem quiser participar da viagem e ajudar no trabalho 
além de conhecer esses dois campos missionários. Para contatos 
utilize o e-mail: omarjcdecarvalho@hotmail.com. 

NOVEMBRO EM GRAMADO RS

NOVO POLO DO EMAÚS

Olá!  Estou bem longe da minha época e do meu 
local. Fui convidado para compartilhar um pouco da 
minha vida. Minha história foi contada pelo Senhor 

Jesus há 2000 anos atrás. 
A vida corria normal em minha propriedade. Comecei a 

perceber algumas mudanças no comportamento do meu filho 
mais moço. Ele estava cada vez mais desligado da família e dos 
seus afazeres, não tinha mais prazer em celebrar as colheitas, 
participar das refeições, não se importava com horários.  Ele 
dizia que sua vida não tinha graça e havia muita coisa no mundo 
para se fazer e ter prazer. Reclamava que sua existência era 
muito monótona, insípida. Um dia, meu garoto pediu a sua 
parte na herança. Fiquei chocado! Eu ainda não tinha morrido 
e meu filho estava tão egoísta, mal, pensando somente no seu 
bem estar. Não consegui convencê-lo a mudar de idéia. Era 
uma decisão fixa, ele não queria diálogo, estava determinado 
a sair do nosso convívio e nada parecia mudá-lo. 

Contudo, concordei em repartir e dei-lhe a parte da herança. 
Foi tão difícil ver o meu filho partir. Se dependesse de mim, ele 
continuaria ali, tomando boas decisões, aprenderia a ganhar o 
pão honestamente, conheceria uma boa moça, teria uma parte 
da fazenda para administrar e iniciaria uma nova família...

Qual foi a minha tristeza ao vê-lo partir!  Tão inexperien-
te, tão iludido, tão teimoso.  No íntimo eu sabia que ele iria 
aprender, mas sofreria muitas humilhações. Eu o conhecia o 
suficiente para saber que iria dissipar o dinheiro, desperdiçar 
o tempo e “quebrar a cara.”  Mas não poderia ser um pai su-
perprotetor, não poderia segurá-lo à força em casa. 

Soube depois que ele foi para uma terra bem distante. Co-
meçou a viver irresponsavelmente, influenciado pelos amigos 
vivia de festa em festa, de namorada em namorada.  Ele era 
muito querido, enquanto tinha dinheiro para impressionar seus 
colegas. Ele foi gastando, gastando, gastando... Enquanto 
isso, uma grande crise econômica aconteceu naquela região, 
especialmente para os desprevenidos. Acredito nesta verdade: 
“Quem desperdiça a grana, um dia perde a própria cama”. Foi 
o que aconteceu.  Sem mais recursos, os “amigos” fugiram, 
deram no pé e o desprezaram. 

Meu filho mais moço começou a passar necessidade, não 
tinha onde dormir, não tinha onde comer, não tinha o que comer. 
Ele não conseguia encontrar um bom emprego. Finalmente, 
após muitas tentativas, a única ocupação que encontrou foi 
a de cuidar de porcos. Suas roupas caras, agora, estavam 
sujas, malcheirosas; seu aspecto era de uma pessoa sofrida, 
descuidada, emagrecida pelo sofrimento. Até que ponto o rapaz 
tinha chegado! Algumas vezes observava os porcos comendo 
e com tanta fome desejava comer daquela comida.

Finalmente ele caiu em si e lembrou-se de mim: “Quantos 
empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, 
morrendo de fome”.

Meu filho chegou à conclusão que até os empregados que 
viviam em nossa fazenda eram mais bem tratados do que ele. 
Envergonhado, decidiu voltar. Enquanto durou aquele período 
não desanimei, continuava confiante, pois nutria a esperança de 
que o meu jovem rebelde voltaria; primeiro para Deus, depois 
para casa. Com freqüência olhava a estrada e aguardava o 
meu filho querido.

Certo dia avistei-o de longe e o reconheci imediatamente. 
Meu garoto estava com a aparência de uma pessoa sofrida, 
cansada, abatida. Corri em sua direção, abracei-o, beijei-o. Ele 
começou a dizer: “Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou 
mais digno de ser chamado teu filho.” Ele queria falar mais, contu-
do, pedi para colocarem um anel em seu dedo, símbolo da minha 
confiança. Solicitei que dessem a melhor roupa e calçados para 
os seus pés. Eu o aceitei de volta e fiz questão que os vizinhos 
soubessem, ele não seria um escravo e sim filho.  Providenciei 
que preparassem um novilho e fizessem uma festa. A alegria 
tomou conta do meu coração e celebramos o retorno.

Meu filho mais velho ficou aborrecido e reclamou da minha 
atitude. Não queria perdoar o irmão, pois achava que ele não 
merecia, pois tinha desperdiçado tudo.   Ele nem quis entrar na 
festa. Saí e tentei dialogar com o meu primogênito. Expliquei 
que eu o amava também. Os dois eram preciosos, um estava 
perdido e foi achado...Gostaria de terminar meu testemunho 
com um final mais feliz. Um voltou porque estava distante, e 
o que estava em casa tinha o coração longe. Sofro as dores 
de um pai que não desiste de amar.  Deus, o Pai me entende. 
Ele ama os que estão na igreja e ama os que estão fora da 
Família. Ama os que estão longe e aproxima-se dos que estão 
“aparentemente” perto!

Minha história está registrada no Evangelho de Lucas 
- 15.11-31.

O pai do Filho 
Pródigo:

Monólogo

Este ano acontecerá 
nos dias 26 a 28 de no-
vembro o 17º Congresso 
Bíblico Internacional em 
Gramado RS sob a coor-
denação da irmã Ione Ha-
ake. O tema “A Videira e 
os Ramos” será baseado 
em João 15:5; “Quem per-
manece em mim, esse dá 
muito fruto”. Os preletores 
serão: Erich e Sonia Maag 
de Montevidéu Uruguai, 
Reinhold Federolf, alemão 
residente em Porto Alegre 

RS e Pr. Jamil Abdalla Filho, brasileiro de Orlândia SP. Custo total 
por pessoa: R$280,00 para pagar: alojamento (quarto em grupo), 
refeições e ônibus de Porto Alegre a Gramado. Contatos e maiores 
informações pelo e-mail: ione.haake@ShalomMail.com.br, telefo-
ne (51) 3266-1174. Saiba mais: www.Virtuosa.com.br. 

MULHERES DO NORTE
De 6 a 9 de outubro de 2010 acontecerá o Primeiro Con-

gresso Feminino Internacional do Norte do Brasil em Belém PA. 
A participação está aberta para mulheres e moças a partir de 15 
anos de idade. O tema será “Mulher Cristã no Mundo de Hoje” e 
haverá preletoras do Brasil e de mais três países: Karen Werth 
da Indonésia, Jackie Washburn de Columbia, Saundra Temple, 
Débora Harris e Claire White dos EUA. Do Brasil: Márcia Rodri-
gues (São Paulo SP), Dana McCutchen (São Paulo SP) e Helen 
Smith (Salvador BA). Na programação, além das palestras haverá 
workshops, jogos, brincadeiras e muita comida e comunhão. 
Além disso, será uma oportunidade única de conhecer irmãs 
de diversas partes. Agora sabe o que é mais tentador? O custo! 
Cada participante terá que investir apenas R$25,00 (Vinte e cinco 
reais). A data final para pagar a inscrição e confirmar presença 
será dia 20 de setembro. Maiores informações com a irmã Mary 
Horton pelo e-mail: texnbrasil@aol.com ou pelos telefones: (91) 
3255-1674 e 8704-3600. 

IBIO COMPLETA 43 ANOS

A Igreja Batista Independente de Orlândia SP temporariamente 
sob a coordenação do missionário Carlos Alberto Moraes que res-
ponde interinamente pela mesma durante o período de transição 
pastoral comemorou seu 43º aniversário realizando uma série 
de conferências nos dias 16 a 18 de julho último. O preletor foi 
o Pr. Paulo Ricardo Gonçalves da Igreja Batista Boa Esperança 
em Cuiabá MT. No sábado, em culto bastante concorrido por ser 
a data da comemoração do aniversário da Igreja, compareceram 
pastores e irmãos de diversas igrejas da região. Na foto, os pas-
tores Carlos Moraes e Paulo Ricardo.

ESTÂNCIA ESPERANÇA
De 13 a 15 de novembro de 2010, a Estância Esperança em Ca-

talão GO sob a liderança do Pr. Bill Kieffer realizará o Acampamento 
para Jovens. O tema escolhido para este ano foi: “Uma Vida que vale 
a Pena” e o investimento por pessoa será de apenas R$50,00 (Cin-
qüenta reais). Para maiores informações, entre em contato através 
do e-mail: wkieffer@fga.missions.org telefone (64) 3471-8169

Já iniciaram as aulas de mais um Pólo do Projeto Emaús para 
treinamento de pastores e missionários. Desta feita foi na cidade 
de Guaíra através da Igreja Batista Filadélfia sob a liderança do 
Pr. Nilson Fernandes. O responsável pelo Pólo é o Pastor Gil-
berto. A primeira turma conta com oito alunos matriculados. Para 
maiores informações sobre matrículas entre em contato através 
do e-mail: pr.nilsonfernandes@hotmail.com e pelo telefone (17) 
3332-2170. 

ESPERANÇA RENOVADA
A missão Chamada da Meia Noite estará realizando neste 

ano o 12º Congresso Profético nos dias 20 a 23 de outubro em 
Poços de Caldas MG. Sob o tema “Esperança Renovada”, cinco 
conhecidos preletores estarão abençoando os participantes: 
Thomas Ice (EUA), Meno Kalisher (Israel), Norbert Lieth (Suíça), 
Eros Pasquini Jr e Reinhold Federolf (Brasil). O louvor estará sob 
a direção do Pr. Jamil Abdalla e André Paganelli e contará com 
a participação especial da cantora israelense, Irit Iffert. Haverá 
também a Noite de Israel. Durante o congresso os participantes 
terão nos estandes excelentes ofertas de livros, bíblias, folhetos, 
revistas, vídeos, CDs, DVDs, camisetas e pôsteres. Os congres-
sistas serão hospedados em dois locais: Hotel Shelton Inn e 
Hotel Vilage Inn e as reuniões no Centro de Convenções ao lado 
dos dois hotéis. Para maiores informações e inscrições: telefone 
0330-789.5152, ou: www.chamada.com.br.

CASAIS DE GUARULHOS
Todos os anos a Igreja batista Bíblica em Vila São Jorge, 

Guarulhos SP, sob a liderança do Pr. Renato Sá Barreto realiza o 
Retiro de casais com membros da própria igreja e convidados. Em 
2010 o Retiro acontecerá nos dias 17 a 19 de setembro no hotel 
Panorama em “Águas de Lindóia-SP”. O tema escolhido: “Sabores 
e Dissabores no Casamento” com o Pr. Edgar Rodrigues Donato 
da Igreja Batista do Horto do Ypê em São Paulo, capital. As vagas 
são limitadas e os interessados poderão entrar em contato para 
maiores informações com o Pr. Renato Sá Barreto pelo telefone 
(11) 2461-0076 (Igreja) e 7670-1152 (residência), ou pelo E-mail: 
renato.neto@ig.com.br.

CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS
Se a sua igreja já tem o ministério OANSE e gostaria de tra-

balhar também com crianças de 4 a 5 anos, ou se a sua igreja 
gostaria de ter o ministério OANSE, quer seja na EBD ou no 
culto infantil para as idades de 4 a 5 anos, quero convidá-lo a 
participar do treinamento do ministério dos Ursinhos – Idades de 
4 a 5 anos que acontecerá no dia 28 de Agosto, das 13 ás 18hs 
na Igreja Batista em São Mateus. Poderá ser a oportunidade de 
a igreja começar o ministério OANSE e, conforme as crianças 
forem crescendo, outras idades podem ou não ser implantadas. 
Quem faz este treinamento não tem o compromisso de implantar 
o ministério. Entre em contato conosco: Diogo, Patrícia e Nathália 
- Missionários OANSE. Telefones: (11) 5924 6797 ou (11) 8117 
6607 ou e-mail: diogo@oanse.org.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
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“Existem apenas duas maneiras de ver a vida.  Uma é 
pensar que não existem milagres e a outra é que tudo 

é um milagre.” ( Albert Einstein ) 

O propósito de Deus para o homem era que, ao viver 
debaixo do Seu conselho, ele alcançasse a mesma 
perfeição que Cristo alcançou. O homem foi criado 

perfeito, mas isto não significava que ele pudesse por si mesmo 
viver esta perfeição de maneira independente. Sua perfeição 
significava que ele reconhecia sua total dependência da revela-
ção de Deus. Tudo o que ele fez no jardim do Éden, fez debaixo 
da autoridade de Deus.  A dependência de Deus vivendo em 
completa obediência levaria o homem a mudanças permanentes 
até alcançar o potencial de perfeição para o que ele fora criado. 
Como Jay Adams escreveu “Se o homem tivesse obedecido 
fielmente o conselho de Deus, teria sido transformado em um 
ser que possuiria a vida eterna, que de alguma forma tinha sido 
herdada (ou era simbolizada pela) da árvore da vida” 

As consequências imediatas do pecado foram a morte 
espiritual que resultou na morte física e eterna. Ganharam o 
conhecimento do bem e do mal, mas perderam o poder de efe-
tuar mudança para desenvolverem a perfeição com que foram 
criados. Ganharam culpa e ficaram cegos espiritualmente como 
resultados imediatos pela desobediência. O relacionamento do 
homem para com Deus lhe proporcionaria um relacionamento 
cada vez maior com o seu Criador, ganharia cada vez mais 
conhecimento e experiência por meio da obediência à Palavra 
de Deus alcançando a perfeita perfeição.

Com o pecado o homem, imediatamente experimentou 
ruptura em seu relacionamento com Deus, consigo mesmo e 
com os outros. Adão e Eva ficaram com medo e se esconderam. 
Adão culpou a mulher que Deus lhe dera e a mulher culpou a 
serpente. Tiveram problemas com Deus, problemas interpes-
soais e problemas com os outros. Toda pessoa que chega a 
você para aconselhamento tem problema pelo menos numa 
dessas áreas.

Expulsos do jardim, os problemas se tornaram cada vez 
maiores. O primeiro homem nasceu (Gênesis 4) e por fazer 
escolhas erradas as consequências do pecado aumentaram 
cada vez mais. Caim ignorou o duplo conselho de Deus e entrou 
numa espiral descendente até chegar ao assassinato do seu 
irmão Abel (Gênesis 4: 6 - 8). O mundo pré-diluviano demonstrou 
ingratidão ao adorarem outros deuses deixando de glorificarem 
a Deus resultando numa conduta imoral e contrária à natureza 
chegando a perversão moral ao ponto de Deus destruir o mundo 
com o dilúvio. Podemos perceber o declínio espiritual em todo 
o Antigo Testamento.

Hoje não estamos em situação melhores, pois 2 Timóteo 3: 
1 - 4 revela que nos últimos tempos haveria iniqüidade ilimitada 
caracterizada por homens que amariam a si mesmos, cobiço-
sos, amantes do dinheiro, jactanciosos, profanos, sem amor, 
lascivos sem domínio próprio. Hipocrisia seria ilimitada (5 - 7), 
os versos 8 e 9 nos informam que a apostasia seria ilimitada e 
que haveria perseguição ilimitada (12 - 13).

Então quais são as alternativas? Podemos desistir e muitos 
têm feito isto, ao procurarem culpados em suas próprias vidas, 
na vida dos outros e no próprio Satanás. Porém Paulo, na se-
quência do trecho acima, declara que a resposta está na toda 
suficiente palavra de Deus: Toda Escritura divinamente inspirada 
é ÚTIL para o ensino, para a repreensão, para a correção, para 
a educação na justiça; a fim de que o homem de Deus seja 
perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.

Como já dissemos acima embora o homem pecasse contra 
Deus e sofresse todas as consequências do pecado, Deus na 
sua infinita misericórdia e graça ofereceu ao homem a solução 
para todos os seus problemas ao revelar um manual onde ele 
pudesse saber como encarar, lidar e suportar os problemas da 
vida vitoriosamente. A Bíblia é o único meio eficaz para que o 
homem resolva todos os seus problemas, que começaram quan-
do ele pecou e tornou necessário o aconselhamento bíblico.

O Alvo do aconselhamento Bíblico não é primeiramente 
aliviar as pessoas da tribulação e dos sofrimentos, mas, levar 
todo crente a ser o tipo de pessoa que tem prazer em Deus e 
produzir frutos de justiça mesmo em tempos de provações.

01 - O voto é intrans-
ferível e inegociável. 
Com ele o cristão ex-

pressa sua consciência como 
cidadão. Por isso, o voto preci-
sa refletir a compreensão que o 
cristão tem de seu País, Estado 
e Município;

02 - O cristão não deve 
violar a sua consciência polí-
tica. Ele não deve negar sua 
maneira de ver a realidade 
social, mesmo que um líder da 
igreja tente conduzir o voto da 
comunidade noutra direção;

03 - Os pastores e líderes 
têm obrigação de orientar os fi-
éis sobre como votar com ética 
e com discernimento. No entan-
to, a bem de sua credibilidade, 
o pastor evitará transformar o 
processo de elucidação política 
num projeto de manipulação e 
indução político-partidário;

04 - Os líderes evangélicos 
devem ser lúcidos e democrá-
ticos. Portanto, melhor do que 
indicar em quem a comunidade 
deve votar é organizar debates 
multipartidários, nos quais, 
simultânea ou alternadamente, 
representantes das correntes 
partidárias possam ser ouvidos 
sem preconceitos;

05 - A diversidade social, 
econômica e ideológica que 
caracteriza as igrejas evangé-
licas no Brasil impõe que não 
sejam conduzidos processos 
de apoio a candidatos ou par-
tidos dentro da igreja, sob pena 
de constranger os eleitores (o 
que é criminoso) e de dividir a 
comunidade;

06 - Nenhum cristão deve 
se sentir obrigado a votar em 
um candidato pelo simples 
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fato de ele se confessar cristão 
evangélico. Antes disso, os 
evangélicos devem discernir 
se os candidatos ditos cristãos 
são pessoas lúcidas e com-
prometidos com as causas de 
justiça e da verdade. E mais: é 
fundamental que o candidato 
evangélico queira se eleger 
para propósitos maiores do que 
apenas defender os interesses 
imediatos de um grupo religioso 
ou de uma denominação evan-
gélica. É óbvio que a igreja tem 
interesses que passam também 
pela dimensão político-institu-
cional. Todavia, é mesquinho 
e pequeno demais pretender 
eleger alguém apenas para 
defender interesses restritos 
às causas temporais da igreja. 
Um político de fé evangélica 
tem que ser, sobretudo, um 
evangélico na política e não 
apenas um “despachante” de 
igrejas. Ao defender os direitos 
universais do homem, a demo-
cracia, o estado leigo, entre ou-
tras conquistas, o cristão estará 
defendendo a Igreja.

07 - Os fins não justificam 
os meios. Portanto, o eleitor 
cristão não deve jamais aceitar 
a desculpa de que um evan-

gélico políti-
co votou de 
determinada 
maneira por-
que obteve a 
promessa de 
que, em as-
sim fazendo, 
conseguiria 
alguns bene-
fícios para a 
igreja, sejam 
rádios, con-

evangélicos”. É bom saber que 
a Constituição do país não dá 
a quem quer que seja o poder 
de limitar a liberdade religiosa 
de qualquer grupo. Além disso, 
é válido observar que aqueles 
que espalham tais boatos, qua-
se sempre, têm a intenção de 
induzir os votos dos eleitores 
assustados e impressionados, 
na direção de um candidato 
com o qual estejam compro-
metidos.

09 - Sempre que um eleitor 
evangélico estiver diante de um 
impasse do tipo: “o candidato 
evangélico é ótimo, mas seu 
partido não é o que eu gosto”, 
é compreensível que dê um 
“voto de confiança” a esse 
irmão na fé, desde que ele 
tenha as qualificações para o 
cargo. Entretanto, é de bom 
alvitre considerar que ninguém 
atua sozinho, por melhor que 
seja o irmão, em questão, ele 
dificilmente transcenderá a 
agremiação política de que é 
membro, ou as forças políticas 
que o apóiem.

10 - Nenhum eleitor evan-
gélico deve se sentir culpado 
por ter opinião política dife-
rente da de seu pastor ou 
líder espiritual. O pastor deve 
ser obedecido em tudo aquilo 
que ensina sobre a Palavra 
de Deus, de acordo com 
ela. No entanto, no âmbito 
político-partidário, a opinião 
do pastor deve ser ouvida 
apenas como a palavra de 
um cidadão, e não como uma 
profecia divina.

- Aliança Evangélica 
Brasileira -

Decálogo do Voto Ético

cessões de TV, terrenos para 
templos, linhas de crédito ban-
cário, propriedades, tratamento 
especial perante a lei ou outros 
“trocos”, ainda que menores. 
Conquanto todos assumamos 
que nos bastidores da política 
haja acordos e composições de 
interesse, não se pode, entre-
tanto, admitir que tais “acertos” 
impliquem na prostituição da 
consciência cristã, mesmo que 
a “recompensa” seja, aparente-
mente, muito boa para a expan-
são da causa evangélica. Jesus 
Cristo não aceitou ganhar 
os “reinos deste mundo” por 
quaisquer meios, Ele preferiu 
o caminho da cruz.

08 - Os votos para Presi-
dente da República e para car-
gos majoritários devem, sobre-
tudo, basear-se em programas 
de governo, e no conjunto das 
forças partidárias por detrás 
de tais candidaturas que, no 
Brasil, são, em extremo, deter-
minantes; não em função de 
“boatos” do tipo: “O candidato 
tal é ateu”; ou: “O fulano vai fe-
char as igrejas”; ou: “O sicrano 
não vai dar nada para os evan-
gélicos”; ou ainda: “O beltrano é 
bom porque dará muito para os 

No início do século XX foi publi-
cado uma série de livros intitula-
dos Os Fundamentos. Tratavam 
das questões teológicas daquela 
época. A Editora Hagnos publi-
cou a obra em português. Agora, 
no início do século XXI a verdade 
está de novo sendo atacada e 
surge esta obra.

Esta sintaxe exegética do 
Novo Testamento é uma gra-
mática completa do grego 
e constitui uma ferramenta 
indispensável para pregadores 
e estudantes da Bíblia. 

Enquanto o noticiário diário nos 
bombardeia com informações 
sobre o caos para o qual o 
mundo caminha, Apocalipse 
13 revela outra imagem. Vale 
a pena você conferir.

Você que é membro de uma 
igreja local precisa ler este li-
vro pois será de grande ajuda 
na orientação de como cada 
um pode ser uma benção 
nas mãos de Deus servindo 
através da igreja local.

Por que o 
Aconselhamento 

Bíblico é 
Necessário?
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“Aquele que não conhece a verdade é simplesmente um 
ignorante, mas aquele que a conhece e diz que é mentira, 

este é um criminoso.” ( Bertold Brecht )

Odientos se unem quando o odiado é o mesmo. Foi 
assim com Pilatos e Herodes.  Uniram-se contra 
Jesus. Vide o caso de Israel e os palestinos. O ter-

ror está dividido em várias facções: Hamas, Hesbollah, Fatah 
e outros áhs. Brigam entre si. Até mesmo fora do arraial deles. 
Foi assim no Brasil. Fizeram uma manifestação em frente à 
Embaixada de Israel. Não demorou muito e a pancadaria correu 
solta entre os manifestantes. Todavia, de uma hora para outra, 
unem-se contra Israel em públicas manifestações de ódio.

Sem base sobre o assunto e sob diabólica massificação 
contra os judeus, o mundo é influenciado pelo ódio contra os 
filhos de Abraão. 

Embora já passado alguns meses, lembro o assunto dos 
“pacifistas” que, em nome de uma ajuda humanitária, apoia-
dos pela Turquia que mantém boa relação com o Irã (trono 
dos aiatolás, inimigos ferrenhos dos judeus), intentaram 
chegar a Gaza sabe-se lá levando o quê sob tal “carga de 
ajuda”. Conseguiram jogar mais uma vez o mundo contra 
os hebreus.

Não atendendo a ordem de parar à inspeção, não deu ou-
tra. Os soldados, sempre tendo em mente o lema do falecido 
Begin – Primeiro nós e depois nós – invadiram o Barco. Foram 
recebidos a pauladas e punhaladas, coisa de pouco interesse à 
mídia. È claro que o clima de guerra da região levou os militares 
israelenses a abrir fogo. Abismo chama abismo.

As fotos dos feridos pelas forças do exército judeu são 
bem exploradas. O alvo é levar os povos a endossarem a 
proposta dos grupos radicais: Não há lugar para judeus na 
Palestina, o uso da luta armada deve ser reforçado para se 
livrar deles e os cidadãos comuns devem estar preparados 
para se sacrificar (morrer) pela religião, pela terra, pela li-
berdade e pela dignidade (Ali Kamel – citado por reinaldo 
Azevedo).

O “estar preparados para se sacrificar” significa também 
servir como escudos humanos. Os terroristas não têm quartel. 
Infiltram-se no meio dos civis e, como guerra é guerra, os efei-
tos colaterais aparecem e jogam a opinião pública contra Jacó. 
Pauladas e facadas, aos olhos dos soldados hebreus, foram 
atos de terror. Quem não deve não teme, diz o ditado.

Este episódio do Barco bem revela o quanto Israel está no 
mundo como cousa de quem ninguém se agrada (Os 8:8). 
E há cristãos envenenados pelo antissemitismo. 

Antes de me julgar um israelatra, tão somente responda 
como pode um ramo bravo se voltar contra a oliveira onde está 
enxertado? Como amaldiçoar o que Deus abençoou? Como 
apoiar quem anseia o fim do Judaísmo e do Cristianismo? Que 
pensem o que bem quiserem, porém eu estou do lado do Javé 
e não de Alá. É isso mesmo, o fundo espiritual deste conflito 
se resume em Alá desejando o lugar de Jeová. Mas a cegueira 
é grande, mui grande. Bastaria, apenas, saber os objetivos da 
Jihad (guerra santa).

Para se ter uma idéia do ódio de tais grupos radicais contra 
o Ocidente, veja o que foi publicado sobre a cantora Maddona. 
Não, não a aprecio como cantora e reprovo sua arte sensual 
e profana. Mas, é uma ocidental que, de acordo o radicalismo 
islâmico, está afrontando o mundo árabe. Sabem por quê? 
Porque ela visita muito o Estado de Israel.

O Yahoo Notícias publicou: De acordo com a revista The 
People, uma milícia chamada Comitê de resistência Popular 
pediu, por meio de sua página na internet, que alguém tome a 
iniciativa de decapitar Madonna.

o que despertou a ira dos fundamentalistas é o fato de que, 
além de ser adepta da Cabala, uma espécie de vertente mística 
do judaísmo, Madonna vive visitando israel e até já se encontrou 
com o presidente do país... (Fonte citada)

É uma amostra do radicalismo do Islã. Enquanto isso, em 
nome da boa vizinhança, o Ocidente abre portas à construção 
de mesquitas. Quero ver se em países islâmicos há liberdade 
para ocidentais erigirem templos cristãos e manifestarem apoio 
público aos  opositores do regime. Porém no Ocidente não 
faltam passeatas e outras coisas do tipo.  Israel é o relógio de 
Deus para os últimos dias. É povo indestrutível. Deus tem um 
assunto a tratar nacionalmente com Jacó. A igreja será arre-
batada – não tardará – e Israel, com olhos desvendados verá 
o engano do falso messias (Jo 5:43). É nesse momento que 
Jesus volta; e eles, chorando e pranteando, vendo as marcas 
dos cravos, se converterão. E assim todo o Israel será salvo. 
E virão os gloriosos dias do esperado reino milenar de Cristo 
com os seus santos, sejam judeus ou gentios.

O inicio da IBF – Igre-
ja Batista Funda-
mental foi devido 

um grupo de irmãos que mo-
ravam perto da Igreja Batista 
Independente no Bairro Araés 
e este grupo de irmãos mudou-
se para o Bairro CPA - Centro 
Político Administrativo que 
acabara de ser inaugurado. 
Assim, no dia 13 de Julho de 
1986 o missionário norte ame-
ricano Pr John Christian Raehl 
que era pastor e fundador da 
Igreja em Araés deu início à 
implantação da Igreja Batista 
Fundamental no Bairro CPA, 
como congregação da Igreja 
Batista em Araés.

Em princípio as reuniões 
começaram na sala de uma 
casa cedida pelo irmão Anto-
nio Evaldo Bonfim. Naquele 
tempo, sob a coordenação 
do missionário John o próprio 
irmão Antonio Bonfim ficou na 
liderança do trabalho. Alguns 
meses depois a igreja convidou 
o Pr. Rosemiro para liderar a 
congregação. Apesar de ter 
deficiência visual, ele teve um 
papel importante na vida da 
igreja tanto no pastoreio quanto 
na música. No seu último ano 
na liderança do trabalho ele já 
estava totalmente cego. Alguns 
anos depois de ter deixado o 
pastorado em CPA ele veio a 
falecer em 2002. Sem sombra 
de dúvida pastor Rosemiro foi 
uma grande benção na vida 
da igreja. 

O dia 08 de Maio de 1988 
foi marcante na vida da IBF: 
aconteceu a reunião de fun-
dação e organização jurídica 

Pilatos e Herodes 
Fazem as Pazes

da igreja sob a presidência do 
Pastor John. Os membros fun-
dadores foram: Antonio Bonfim, 
Benedito Albuês, Eveneide 
Mello Albuês, Maria Brasilina 
da Silva, Pastor Antonio Ma-
jela Pupim, e Cristina Vilela 
Pupim.

Na mesma data o Pastor 
Antonio Majela Pupim que 
havia chegado de Batatais SP 
a convite do missionário John, 
assumiu o pastorado da igreja. 
Apesar de ser um jovem pastor 
recém ordenado, Antonio deixou 
uma marca importante na vida 
da igreja. Ao assumir a liderança 
a igreja contava com um grupo 
aproximado de 10 congregados. 
Era, portanto, um desafio muito 
grande, pois não havia condi-
ções de sustentar o pastor.  

Através da chegada do Pr. 
Pupin a igreja rapidamente 
deslanchou-se em cresci-
mento mesmo com ele tendo 
que dividir o seu tempo entre 
o ministério pastoral e o tra-
balho no Banco Itaú devido 
ao fato de a igreja não ter 
os recurso para sustentá-lo 
integralmente. Pastor Antonio 
Pupin pastoreou a IBF de maio 
1988 a julho de 1991 de onde 
foi para Dourados-MS como 
missionário da igreja através 
da AMI.

Com a saída do Pastor 
Antonio a Igreja convidou o 
Pastor Amílcar Bragança de 
Vasconcelos que até então 
não era ordenado e assumiu a 
igreja como obreiro no mês de 
setembro de 1991, tendo sido 
ordenado ao ministério pastoral 
no dia 05 de Fevereiro de 1994. 

Durante o seu pastorado a igre-
ja comprou a casa pastoral e o 
imóvel que hoje funciona a igre-
ja. O Pastor Amílcar pastoreou 
a igreja de setembro de 1991 a 
15 de junho de 1996.

Com a saída do Pr. Amílcar 
assumiu a liderança da igreja o 
irmão João Domingos Basílio 
que se converteu no ministério 
do Pr Antonio Pupin. O irmão 
João Basílio é um exemplo 
de vida, pois perdeu as duas 
pernas num acidente com ma-
deiras trabalhando. Mesmo se 
locomovendo em cadeira de 
rodas sempre foi muito ativo na 
obra do Senhor.

O irmão João ficou pou-
co tempo na liderança, pois 
reconhecendo que ainda não 
tinha condição por ser novo 
na fé e precisar crescer espi-
ritualmente. Com sua saída 
assumiu como presidente no 
dia 19 de Janeiro 1997 o irmão 
Odenir Pinheiro que ficou na 
liderança até a chegada de 
outro Pastor.

No dia 09 de Janeiro de 
1999 tomou posse na igreja o 
Pr.Willian José da Cruz que es-
tava auxiliando na Igreja Batista 
Independente de Limeira. O Pr. 
Willian chegou e foi um tempo 
de lutas e batalhas. Durante 
o seu ministério ele adaptou 
o templo ficando melhor para 
a igreja se reunir. Pr. Willian 
deixou o pastorado da igreja 
no dia 28 de março de 2004 
e foi pastorear a Igreja Batista 
Independente em Brasiléia no 
Acre.

Com a saída do Pr. Willian 
de novo assumiu como pre-

Os 24 anos da Igreja Batista 
Fundamental em Cuiabá

sidente o irmão João Basílio 
que durante dois anos liderou  
a igreja e manteve firme os 
irmãos até a chegada de um 
novo pastor.

Em maio de 2006 a IBF 
fez o convite ao Pr. Lorival 
P. da Silva que pastoreava a 
Igreja Batista Independente 
em Orlândia, onde pastoreou 
por dois anos como auxiliar 
do Pastor Carlos A. Moraes e 
3 anos como pastor titular da 
igreja. Pr. Lorival formou-se em 
2001 pelo Seminário Emaús 
e no mesmo ano se casou 
com dona Elaine com quem 
tem duas filhas, Sara 7 anos 
e Mariane de 2 anos. Pastor 
Lorival aceitou pastorear a IBF, 
a mesma igreja que em 1998 
o enviou para o seminário. Na 
Igreja Batista Fundamental foi 
onde ele pregou a primeira 
mensagem, dirigiu o primeiro 
culto, foi líder de jovens.

Foi no dia 16 de Dezembro 
de 2006 que o Pr. Lorival tomou 
posse como novo Pastor da 
igreja. Nesses três anos e meio 
de pastorado a IBF tem passa-
do por momentos de grandes 
transformações e vitórias para 
a glória do Senhor. Quando da 
sua chegada a freqüência era 
de 15 a 20 pessoas. Foi reali-
zada uma reforma no templo, 
mudando a fachada da igreja, 
colocando piso na nave e o 
principal, foram se converten-
do e passando a congregar. 
Atualmente a freqüência é de 
40 a 50 pessoas nos cultos 
regulares.

Este ano a igreja está co-
memorando 24 anos e teve 
uma serie de conferências nos 
dias 09, 10,11 de julho com o 
Pr. Carlos Alberto Moraes que 
é Diretor de Missões da AMI. 
O tema das mensagens foi 
“Buscando as coisas que são 
de cima”. Foi um tempo de festa 
e de grande edificação para 
todo o povo.

A igreja tem amado missões 
e crescido em sua visão de 
apoiar projetos missionários. 
Atualmente a igreja apóia 13 
projetos missionários e o alvo é 
se envolver mais com missões 
a cada ano.

A esquerda Pr. Lourival Pedroso, acima famílias Pedroso e Raehl
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Com a graça de Deus 
levantamos os R$ 
50.000,00, valor da 

entrada para a aquisição do 
“Nosso Sonho”. No dia 22 de 
junho assinamos o contrato de 
compra com os donos, o que 
muito nos alegrou o coração 

Depois de terminar o 
trabalho em Goiás, 
o Pr. Francisco H. 

Martins Fernandes retornou 
a São Paulo, onde pretendia 
ficar e assumir o pastorado de 
uma igreja. Mas Deus o tem 
direcionado novamente a voltar 
a assumir um trabalho missio-
nário em Diamantina MG onde 
o Pr. Mário Botão estava.

Pr. Francisco já tem parte 
do sustento levantado pela sua 
igreja enviadora, Igreja Batista 
Betel em Contagem - MG, 
liderada pelo Pr. José Antonio 
Santos. Tem apoio também de 
outras igrejas, mas ainda não é 
o suficiente para manter-se no 
campo missionário. 

Diamantina é uma cidade 
turística e com algumas fa-
culdades o que faz o custo de 
vida ser mais elevado. Também 
o aluguel é de valor mais alto 
naquela região. O projeto de 
implantação da igreja está 
apenas começando. Há neces-
sidade de comprar um terreno 
e construir um templo. 

Na cidade de Diamantina 
existem 17 igrejas católicas e o 
prefeito da cidade é um padre 
católico. Há necessidade de 
muita oração para que almas 
se convertam a Cristo e a nova 
igreja possa ser implantada. 
Para Deus tudo é possível.

Convertido através do mi-
nistério do Pr. Edson Plaza na 
Igreja Batista do Morro Grande 
o Pr. Francisco Hirlandio Mar-

Após um ministério 
como Diretor do 
SEBARSP por um 

pouco mais de 12 anos, de 
fevereiro de 1998 a junho de 
2010, o Pr. Pedro Evaristo 
Conceição Santos (foto) dei-
xou o cargo recentemente por 
motivos particulares. Pedimos 
a Deus que o abençõe em seus 
ministérios futuros. Após sua 
entrega dos cargos de Diretor 
Executivo e Administrativo co-
municado a Diretoria Executiva 
do SEBARSP no fim do mês 
de junho e oficializada pela 
Assembléia Geral na primeira 
semana de julho, um Diretor 
Interino foi eleito para ocupar 
seu lugar.

O Pr. Pedro Evaristo foi 
o primeiro Diretor brasileiro 
da história do SEBARSP. O 
Seminário Batista Regular de 
São Paulo foi fundado em 1957 
por missionários da ABEM 
– Associação dos Batistas para 
Evangelismo Mundial (ABWE) 
e teve sua aula inaugural em 04 
de março de 1957. Teve como 
seus primeiros diretores os 
missionários estadunidenses: 
Donald Hare (1957-1977), 
Arthur Cavey (1978-1983) e 
Ricardo Sterkenburg (1984-
1997). Esse último passou o 
bastão para o Pr. Pedro Eva-
risto. Foi um momento histórico 
para o SEBARSP.

O Pr. Pedro Evaristo, na 
ocasião de seu convite, além 
de integrante do corpo docen-
te da instituição, era membro 
da Diretoria Executiva, junto 
de outros pastores: Ricardo 
Sterkenburg, Moisés Moura, 
Alceu Olímpio Ferreira, Daniel 
Silva, Bill Spoelhof e Joseph 
Scott Arthur, e pastoreava a 
Igreja Batista Regular em Jd. 
Tremembé, localizada na zona 

norte da Capital paulistana. 
O Diretor Executivo eleito 

pela Assembléia Geral do SE-
BARSP no último dia 08 de ju-
lho para o mandato que termina 
em 31 de dezembro de 2010 é 
o Pr. Élcio Bernardino Correia. 
O Pr. Élcio é bem ligado ao 
SEBARSP. Ele se formou no 
curso de Bacharel em Teologia 
em 1995 e no Mestrado em 
Ministério em 2004. Desde 
sua formatura na graduação 
passou a fazer parte do corpo 
docente do SEBARSP.

O Pr. Élcio também serviu 
na instituição como Deão do 
curso Bíblico Geral. Já a vários 
anos que é um integrante do 
corpo administrativo. E agora, 
como pastor da Igreja Batista 
Regular em Diadema, seu 
quarto ministério como pastor, 
tem a oportunidade de servir 
no SEBARSP como Diretor 
Executivo e Administrativo.

O Pr. Élcio é proveniente 
do movimento Batista Bíblico, 
porém foi ordenado em 1995 
por um Concílio Batista Regu-
lar. É casado com Rosângela 
Della Sávia Correia e tem uma 
filha chamada Julia Helena. 

Rosângela também é formada 
no SEBARSP no curso básico 
em Teologia.

Além das formações obti-
das no SEBARSP, o Pr. Élcio 
Bernardino tem Bacharel em 
Teologia pela Faculdade Teoló-
gica do Paraná, Especialização 
em Psicologia Pastoral pelo 
Centro Universitário Filadélfia 
de Londrina e Mestrado em Te-
ologia pela Faculdade Etnia.

Na mesma assembléia na 
qual o novo diretor foi eleito, 
foi formada uma comissão que 
trabalhará com a escolha de 
nomes para a assembléia ge-
ral que deverá eleger o diretor 
para o próximo mandato de três 
anos. Esta comissão é forma-
da pelos pastores: Fernando 
F. Sousa, Milton Calazans e 
Edgar Donato.

A atual Diretoria Executiva 
tem os seguintes integrantes: 
Élcio Bernardino, Fernando F. 
de Sousa, Fernando Limoli, 
Ken Snare, Gerson Berthault e 
Joseph Scott Arthur.

Em breve em novo en-
dereço: Avenida Engenheiro 
Armando de Arruda Pereira, 
2747 - Jabaquara.

SEBARSP Tem Novo Diretor Executivo

tins Fernandes (23/05) é casado 
com Tânia Maria Brito Barbosa 
Fernandes (22/10) e tem uma 
filha, Raquel Odalice Barbosa 
Fernandes (26/09/2000). Ca-
sou-se no dia 12 de dezembro 
de 1998 na Igreja Batista Re-
gular Nova Vida em Barueri SP 
em cerimônia celebrada pelo 
Pr. Will Foran (missionário da 
Mid-Mission aqui no Brasil).

Sua formação teológica de 
três anos foi no Curso Pastoral 
do Seminário Batista Regular do 
Sul (Curitiba-PR) (1998-2000) 
e depois fez mais dois anos 
do curso Bacharel em Teologia 
(1995-1996) no SEBARSP 
- Seminário Batista Regular de 
São Paulo.

A experiência ministerial 

do Pr. Francisco se estende 
por vários anos. Trabalhou 
no ministério de recuperação 
de dependentes químicos em 
1997, com o Pr. Gasparino 
Alves (Igreja Batista Regular 
em Carapicuíba). Estagiou 
na Igreja Batista Maranata 
- Curitiba-PR  com o Pr. João 
Batista Luiz, por dois anos 
(1999-2000). Em ministérios de 
apoio atuou na implantação de 
igrejas: nos seguintes campos: 
Pr. Max Lanz - São José dos 
Pinhais - PR - dois anos (2001-
2002); Primeira Igreja Batista 
de São José dos Pinhais – PR; 
Um ano na Igreja Batista da 
Graça em Porto Alegre - RS 
(2003); Três anos de ministério 
na Igreja Batista do Calvário 

em Uberlândia-MG 
(2003-2006); Igreja 
Batista Fundamental 
com o Missionário 
Bill Kiffer - Catalão-
GO (2007-2008); 
Igreja Batista Bíblica 
com Missionário Will 
Foran - um ano de 
apoio (2009).

O Pr. Francisco 
Hirlandio tem bas-
tante experiência no 
apoio de implanta-
ção de igreja. Sua 
esposa Tânia, é for-
mada em Educação 
Cristã pelo Seminá-
rio Batista Regular 
do Sul Curitiba (PR) 
1983-1985. 

Projeto Missionário em Diamantina

Em 1989 concluiu o Ba-
charel em Educação Cris-
tã no mesmo Seminár io.  
A Tânia antes de se casar, foi 
missionária da MIBRE apoian-
do implantação de igrejas, 
entre elas: Igreja Batista Re-
gular em Jardim São Jorge, 
Igreja Batista da Vitória em 
Cotia e Igreja Batista Nova 
Vida em Barueri junto dos 
missionários da Mid Mission 
Robert Jones e Will Foran.  
Na foto, o pastor Francisco 
com a esposa Tânia e filha 
Raquel.

Contatos: Pr. Francisco 
H. Martins Fernandes. E-mail: 
prhirlandio@hotmail.com - 
Fone: (011) 4186-3351 – Celu-
lar: (011) 6591- 4072.

e no domingo, dia 27 de junho 
realizamos o primeiro culto em 
nossas novas dependências.

Mas esse foi apenas o pri-
meiro passo, agora temos 36 
parcelas para fazer a quitação 
completa do imóvel e queremos 
contar com o apoio dos amados 

O “Nosso Sonho” se 
Tornou Realidade!

irmãos. O parcelamento ficou 
da seguinte forma: 11 parcelas 
de R$ 4.000,00. Uma parcela 
de R$ 10.000,00 (a 12ª parce-
la). 11 parcelas de R$ 4.000,00. 
Uma parcela de R$ 10.000,00 
(a 24ª parcela). 11 parcelas de 
R$ 4.000,00. Última parcela de 
R$ 98.000,00.

Pela graça de Deus, hoje 
temos condições de pagar as 
parcelas mensais e as des-
pesas da igreja, pois nossos 
membros têm aprendido a ser 
generosos e a darem com libe-
ralidade como bons mordomos. 
Além de seus dízimos, ofertas e 
promessa de fé para missões, 
eles também assumiram o 
compromisso da campanha de 
compra e construção “Nosso 
Sonho”. Porém o residual final 
de R$ 98.000,00 é um valor 
que hoje nós cremos que Deus 
há de levantar, pois com os 
olhos humanos é impossível. 
Algo que tenho compartilhado 
com nossa igreja é que Deus 
é capaz de levantar esse valor 
e para isso Ele usa pessoas. 
Deixe Deus usá-lo e participe 
conosco desse sonho que já é 
uma realidade. 

Para o envio de ofertas 
destinadas à campanha “Nos-
so Sonho”: Banco Bradesco, 
Agencia: 1829-5 Conta Pou-
pança: 1000070-0 - Favorecido: 
Igreja Batista Bíblica - CNPJ: 
11.782.746/0001-10.

Entre em contato comigo 
pelo e-mail: prjoaovasconce-
los@hotmail.com, ou pelos 
telefones: (11) Residencial (11) 
2480 5274 e Celular  (11) 6327 
1470. Pr João Camargo de 
Vasconcelos Filho.


