
Ano XXVI - nº 213 Distribuição Interna jornaldeapoio@yahoo.com.br Setembro 2010

Nossa igreja começou quando um grupo de pessoas 
se converteu em 1978. Como moravam nos con-
juntos habitacionais recém-construídos na Barra 

do Ceará, onde não havia igreja evangélica conservadora, 
eles começaram a se reunir em casas e daí surgiu uma nova 
congregação. 

O trabalho começou a crescer, houve mais conversões e 
estruturação da congregação. 

Em 1984, eles conseguiram um terreno numa área insti-
tucional do Conjunto Planalto da Barra e começaram a cons-
trução de um prédio para a realização dos cultos e EBD, e 
também, neste mesmo ano, a igreja foi emancipada. 

Em 1987, o Pr. José Nogueira aceitou o convite daquela 
nova igreja que contava com 30 membros e deram início a um 
planejamento de evangelismo, discipulado e Missões. 

A igreja continuou crescendo. Em 1989 construíram uma 
palhoça, com a capacidade para 200 pessoas. Era uma cons-
trução artesanal, circular, bem arejada e bonita. 

Continua na página 6

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 esta-
rão abençoando os participantes: Tho-
mas Ice (EUA), Meno Kalisher (Israel), 
Norbert Lieth (Suíça), Eros Pasquini Jr 
e Reinhold Federolf (Brasil). O louvor 

Sob o tema “O Caminho de 
Deus”, acontecerá nos dias 
18 a 22 de outubro no Hotel 

Monte Real Resort Rua São Paulo 
622, Águas de Lindóia SP a 26ª Con-
ferência Fiel para Pastores e Líderes. 
Além do Monte Real, outros hotéis 

O missionário Wilson 
Coy Shaw e sua fa-
mília chegaram ao 

Brasil no fim de dezembro de 
1976, e começaram a vida na 
cidade de São Paulo. Durante 
o ano que residiram na capital 
paulista estudaram a língua 
portuguesa, aprenderam a 
caminhar pelo centro da maior 
metrópole do país, e foram se 
acostumando com a cultura 
brasileira.

Aproveitando um dia de fol-
ga da escola de língua, pastor 
Wilson pediu para um amigo 
que o levasse para visitar al-
gumas cidades do interior do 
Estado de São Paulo. Naquele 
dia visitaram Americana, Santa 

Igreja Batista Fundamental Cristo é Vida
Inaugura a “Massada” em Fortaleza CE

Esperança Renovada26ª Conferência Fiel

Bárbara d’Oeste, Limeira e 
Piracicaba. A partir daquele dia 
Deus começou a confirmar sua 
direção para a família Shaw 
para a cidade de Piracicaba.

Em 1978 com a ajuda de 
um missionário em São Paulo 
pastor Wilson conseguiu alu-
gar uma casa em Piracicaba 
no bairro Nova Piracicaba. De 
fato eles eram uma curiosidade 
para os vizinhos, especialmen-
te os seus dois filhos que eram 
“tão branquinhos”. A criançada 
da rua gostava de passar em 
frente à casa e que eles mora-
vam para escutar Daniel e José 
falando inglês.

Aos domingos era costume 
da família realizar um culto 

em casa para. Um daqueles 
domingos chegou uma meni-
na vizinha na hora em que a 
dona Nancy, esposa do pastor 
Wilson estava usando figuras 
para contar uma história Bíblica 
para Daniel e José. Ela gostou 
demais e foi assim que teve 
início uma Escola Bíblica Do-
minical na casa da família para 
as crianças do bairro.

Mas o que Deus queria para 
aquela família missionária era 
que implantassem uma igreja 
em Piracicaba, e para isto tor-
nou-se necessário alugar um 
salão comercial. Foi pela fé 

que alugaram um barracão na 
Avenida Manoel Conceição em 
Vila Rezende. Depois de limpar 
o chão, pintar as paredes e 
comprar cadeiras a família es-
tava pronta para iniciar a Igreja 
Batista Fundamental. 

O primeiro culto foi reali-
zado no terceiro domingo de 
dezembro de 1978. Foi naquele 
culto que Dona Ida, a primeira 
convertida aceitou a Jesus. 
Mais tarde Dona Santina con-
tou para nós como ela estava 
orando para Deus dar-lhe uma 
igreja evangélica perto da sua 
casa. Continua na página 7.

Igreja Batista Fundamental de Piracicaba

estará sob a direção 
do Pr. Jamil Abdalla 
e André Paganelli e 
contará com a par-
ticipação especial 
da cantora israelen-
se, Irit Iffert. Haverá 
também a Noite de 
Israel. 

Durante o con-

estarão hos-
pedando os 
congressis-
tas. Consul-
te o site da 
Editora Fiel 
(www.edito-
rafiel.com.
br) para ve-
rificar valo-
res e vagas. 
O  h o r á r i o 
de chegada 
será após as 

Mobile, Alabama, EUA. Obteve sua 
graduação pelo Texas Tech University 
(BBA); seu mestrado pelo Seminário 
Teológico Dallas (Th.M.), e doutorado 
pelo Reformed Theological Seminary 
(D. Min.). 

Dr. Joel Beeke - Pastor da igre-
ja Heritage Reformed Congregation, 
em Grand Rapids, MI, EUA. Possui 
Ph.D em Teologia Reformada e Pós-
reforma pelo seminário Westminster. 
Pr. Beeke atua como preletor em diver-
sas conferências em várias partes do 
mundo, inclusive no Brasil; é autor e 
co-autor de mais de 50 livros, alguns já 
em português, como o livro Vencendo 
o Mundo(Editora Fiel); 

Para mais Informações - Ligue 
para: (12) 3919 9992 ou mande um 
E-mail para: conferencias@editorafiel.
com.br

gresso os participantes terão nos 
estandes excelentes ofertas de livros, 
bíblias, folhetos, revistas, vídeos, 
CDs, DVDs, camisetas e pôsteres. Os 
congressistas 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 ins-
crições:  Telefone: 0330-789.5152, ou: 
www.chamada.com.br.

15h do dia 18/10/2010 e a saída do 
quarto até às 14h do dia 22/10/2010. 

Preletores 
internaCionais: 

Dr. steven lawson - Pastor 
da  Igreja Batista Christ Fellowship em 

Batistas Regulares 
Vão Reunir Famílias 
em Águas de Lindóia

No período de 31 de janeiro a 3 de fevereiro de 2011, a 
AIBRECES – Associação de Igrejas Batistas Regulares 
do Centro Sul do Brasil estará reunindo-se em sua 53ª 

Assembléia. O evento terá lugar no Hotel Belo Vista na Estância 
de Águas de Lindóia SP.

Como acontece a cada ano, esse encontro é marcado não 
apenas pela presença das lideranças das igrejas associadas, 
mas também pelas famílias. Crianças, jovens e adultos se reúnem 
em uma bela confraternização, tornando o ambiente agradável 
e descontraído. O tema escolhido para 2011 e que terá como 
preletor principal o Pr. Moisés Junqueira é “Vida do Líder Cristão”. 
Outros preletores serão os pastores Sérgio Moura, Gilberto Bruno 
e Gerson Berthalt. Para maiores informações entre em contato 
com o Pr. Alceu Olímpio pelo telefone (11) 3222-7057, pelo e-mail: 
alceuheidi@ig.com.br ou pelo correio: Rua 24 de maio, 116 – 4º 
Andar, Sala 34 – CEP 01041-000 São Paulo SP.

Pr. Sérgio e a esposa Célia - Um dos preletores
Pr. Paulo César com a esposa Beth e filho Lucas



Ponto de Vista 
Pr. rômulo Weden ribeiro

rwribeiro@globo.com
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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

“Teologias Gêmeas”
Aproveitando uma expres-

são do teólogo brasileiro 
Augustus Nicodemus, po-

demos dizer que os ensinamentos da 
maioria dos que estão na televisão, 
tanto da teologia liberal quanto da 
pentecostal e neo-pentecostal, “são 
teologias irmãs”. E eu acrescentaria à 
expressão de Nicodemus “gêmeas”.

Como alimento, muda-se apenas 
os nomes dos pratos e os endereços 
dos restaurantes sem mudar os ingre-
dientes, pois os “Gondins”, “Kivitzs” 
e “Malafaias” não oferecem nada 
diferente dos “Macedos”, “Santiagos” 
e “Felicianos”. No final das contas e 
após passar a digestão, tudo é pro-
cessado e o que resta é pouco.

A busca desenfreada por números 
e cifras e não por almas e ovelhas 
cegou a visão que foi transmitida aos 
apóstolos de Cristo e às gerações 
posteriores que chegaram até nós. 
Parafraseando uma expressão po-
pular do Presidente Lula, podemos 
dizer que “Nunca antes na história da 
Igreja houve tanta confusão, distor-
ção e degeneração na pregação do 
Evangelho”.

De um lado a teologia aberta que 
mais parece filosofia do desespero do 
que pregação da Palavra humanizou 
tanto o Deus encarnado a ponto de 
fazê-lo perder quase que totalmente a 
divindade. Os da prosperidade por sua 
vez transformaram Deus em negocian-
te e os adeptos do sobrenatural e do 
neo-apostolado ganharam tanto poder 
que Deus parece menor que eles.

seCUlarisMo
na iGreJa

O crescente secularismo dificulta em nossos dias a se-
paração entre a igreja falsa e a igreja verdadeira. De acordo 
com II Co. 4:1-5 os crentes são uma minoria cognitiva, cujos 
padrões de conhecimento se desviam do que é publicamente 
aceito. É necessário ter firmeza de caráter para continuar 
seguindo os padrões de Deus. Vários movimentos benefi-
ciam o secularismo: a explosão do fenômeno religioso e o 
conseqüente aumento das denominações evangélicas, das 
seitas, das religiões orientais; a crescente desconfiança na 
instituição religiosa; a proliferação de “cultos alternativos” o 
uso de amuletos em algumas igrejas, e o abuso da indústria 
do marketing. Há uma expansão do um cristianismo sem 
renúncia e sem comprometimento. A própria teologia está 
contaminada pelo materialismo através da Teologia da Pros-
peridade. Vemos o ressurgimento do humanismo (filosofia 
que tem o homem como centro de tudo); do racionalismo (a 
prática do humanismo), e a falsa contextualização que leva 
a igreja a se conformando com o mundo. 

Um dia, vamos acordar e descobrir que nunca fomos donos de nada. 
Vamos acordar sem saúde, sem bens materiais e, principalmente, 
sem vida, pois a morte é o destino certo de todos os seres humanos 

que vêm ao mundo, exceto os salvos pelo Arrebatamento. Na parábola do mor-
domo infiel, este estava desfrutando os bens de seu senhor como se fossem 
dele. O dia do inventário chegou e o mordomo foi condenado por apropriação 
indébita. Acostumado às benesses do seu senhor, ele foi despedido por justa 
causa. Jesus relata que o mesmo pode acontecer conosco caso não saibamos 
administrar o que Deus tem nos emprestado durante esta vida. A pergunta que 
se faz durante o funeral de todo endinheirado é sempre a mesma: “Quanto ele 
deixou?” E a resposta é sempre a mesma também: “Tudo!” Nesta parábola Jesus 
está ensinando duas verdades imutáveis sobre os bens materiais: tudo que temos 
pertence a Deus, mas o que o homem usa para si mesmo será deixado e perdido 
neste mundo. Ele exorta que façamos investimentos eternos, mas como? 

Agindo com sabedoria diante do que Deus tem nos emprestado. Alguns 
ganham pouco e outros ganham muito, mas o princípio financeiro é o mesmo. 
Devemos devolver a Deus pelo menos dez por cento de todos os nossos 
ganhos e, além disso, fazer ofertas generosas para a causa do Evangelho de 
Cristo. Esta causa inclui construção de igrejas, programas de rádio, envio de 
missionários, literatura bíblica e todo instrumento que propaga a salvação que 
Deus oferece aos seres humanos. E é isso o que Jesus está nos pedindo para 
fazer em Lucas 16:9: “E eu vos digo: Granjeai amigos com as riquezas da 
injustiça; para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos ta-
bernáculos eternos”. A pergunta não é “se”, mas “quando” as nossas riquezas 
irão nos faltar: com 40, 60, 70 ou 80 anos de idade?  Porém, os crentes que 
usarem os seus bens para a honra e a glória do reino de Deus irão reencontrá-
los na eternidade. Você tem sido sábio para com os empréstimos de Deus em 
sua vida ou mesquinho para com a Sua obra? Jesus disse: “... Acautelai-vos 
e guardai-vos da avareza; porque a vida de qualquer não consiste na 
abundância do que possui” (Lucas 12:15).  

Em segundo lugar, agindo com honestidade diante do que Deus tem nos 
emprestado. Avareza leva à desonestidade. A princípio, o mordomo era um 
servo fiel, mas o amor ao dinheiro transtornou o seu caráter e ele se tornou uma 
pessoa fraudulenta. Em Goiânia, nós temos o caso de um empresário crente 
no ramo de vendas que prometeu a Deus jamais sonegar um centavo de im-
posto apesar da ganância selvagem do governo federal, estadual e municipal. 
Hoje, além de suas próprias lojas, ele entrou no ramo de franquia, permitindo 
que outros utilizem a marca de sua empresa desde que prometam agir com a 
mesma honestidade. Infelizmente, o Diabo tem convencido até crentes que é 
necessário sonegar impostos, reter o dízimo e se escusar da obra missionária 
quando a economia não estiver boa. Por outro lado, essas pessoas perdem a 
benção da paz, da saúde mental e da Presença de Deus.   “Melhor é o pouco 
com o temor do SENHOR, do que um grande tesouro onde há inquietação” 
(Provérbios 15:16). Você tem sido honesto para com os empréstimos de Deus 
ou medroso de fazer o que é certo? Que essas palavras possam ajudá-lo a 
mudar a sua atitude para com os bens materiais: “quando estas vos faltarem”, 
pois irão faltar com certeza. 

BATISTAS INDEPENDENTES, 
BÍBLICOS E REGULARES
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Igreja Batista Regular Maranata
http://ibrmarilandia.blogspot

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

“Não é a ovelha perdida que deve ir atrás do pastor, 
mas o pastor é quem deve ir atrás da ovelha perdida.”

( Pv.27:23 e Mt.18:10-14 )

Entre os demais “evangélicos”, 
para usarmos o termo da hora, paira 
muita desconfiança. 

De um lado muitos dos que se dizem 
“reformados” apelam para uma teologia 
pós-medieval que nem é contemporâ-
nea e muito menos neo-testamentária. 
As igrejas consideradas históricas e 
não-reformadas cambaleiam entre a 
teologia reformada e a renovada.

O fundamentalismo que poderia 
assumir um papel mais determinante 
e ousado enfrenta dificuldades inter-
nas não tanto nas questões básicas 
da teologia, mas na área cultural. As 
mais intrincadas situações que geram 
disputas e divisões não dizem respeito 
às Escrituras, mas às posturas. 

Além da incompreensão do termo 
fundamentalista pelos que estão de 
fora e que querem nos colocar no 
mesmo saco com os xiitas e funda-
mentalistas islâmicos ainda temos 
as dificuldades culturais herdadas na 
maioria das vezes dos nossos pais na 
fé que não tiveram a capacidade de 
separar o normativo do cultural. 

Como entendo a revelação de 
Deus pela perspectiva dispensaciona-
lista, pré-tribulacionista e pré-milenis-
ta, não tenho dificuldade de entender 
que todos esses acontecimentos 
constrangedores fazem parte de um 
contexto muito claro de últimos dias. 

Claro que eu considero o fato 
que situações semelhantes já acon-
teceram em outras épocas, mas em 
nenhuma delas, pelo menos pelo 
que consta nos anais da história, 

houve tanta semelhança com o 
período representado nas cartas 
de Apocalipse pela Igreja de Lao-
dicéia.

Precisamos resgatar o sentimento 
que dominava o apóstolo Paulo quan-
do disse que tudo que ele desejava era 
conhecer a Cristo, e o poder de Sua 
ressurreição, e todas as outras coisas 
considerava como esterco! 

Essa simplicidade de conhecer a 
Cristo é capaz de trazer reavivamento, 
na mesma proporção em que o anseio 
de ser conhecido por Deus através 
de atos, declarações, títulos e cargos 
cada vez mais elevados tem a capa-
cidade de tornar anêmico o Corpo de 
Cristo, a Igreja. 

Precisamos parar de comer ali-
mentos importados e transgênicos em 
termos de teologia. Parar de requentar 
em microondas a comida enlatada 
importada de outros paises. Preci-
samos manter um contato íntimo e 
diário com as Escrituras e com o Deus 
das Escrituras. Precisamos ensinar 
mais a doutrina da mordomia cristã 
no lugar de criar gerações de crentes 
afeitos às “mordomias” da teologia da 
prosperidade.

Nossa dificuldade de pregar a 
soberania de Deus e a profundidade 
da Sua graça resulta da falta de comu-
nhão com a Palavra e com o Senhor. A 
sabedoria humana é loucura e muitos 
“... querendo ser sábios, tornaram-se 
loucos...”, como revelou O Espírito 
santo através do apóstolo Paulo em 
Romanos 1:28.

Quando Estas 
Vos Faltarem

lucas 16:8-9

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 Macedônia.
http://igrejabatistamacedonia.

blogspot.com

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

Para lÍDeres 
MaDUros

A Conferência ALICERCE, promovida pela AMME 
Evangelizar consiste em um dia de apresentações de 
programas para envolver adolescentes com as Escri-
turas. O evento acontecerá no dia 25 de setembro das 
9h00 às 21h00. Será um dia muito importante para 
quem trabalha com adolescentes e quer muito mais 
do seu ministério do que passeios apenas. Quatro 
preletores com experiência internacional apresenta-
rão suas idéias, projetos e programas estimulando a 
criatividade dos participantes. Durante a conferência 
será lançada a segunda edição do Relatório SU-
PER20 e o livro LÍDER A. Também serão definidos 
planos para novas ações da conferência. Para mais 
informações e inscrições veja www.evangelizabrasil.
com. É importante que os que pretendem participar 
tenham o apoio da respectiva igreja e pastor além 
de muito discernimento espiritual além e disposição 
para aprender.
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Passando por uma praça vi um rapaz com uma Bíblia 
na mão ele estava pregando, alguns jovens se apro-
ximaram e começaram a criticar, fazer perguntas, 

alguns gritavam que ele falava bobagens e mentiras, mas ele 
continuou falando com autoridade, sem perder o equilíbrio, 
pregando mesmo que aos olhos de muitos fosse inútil e ino-
portuno.

Esta cena me lembrou de um passado próximo quando aos 
domingos à tarde os cultos na praça eram rotina, cantávamos, 
meu pai pregava, depois os folhetos eram entregues aos que 
estavam ao redor, a Palavra era pregada, com poucos recur-
sos, na simplicidade do evangelho, hoje olhamos para os que 
ainda pregam nas praças com desprezo, e a Palavra tem sido 
esquecida.

Paulo escreveu a Timóteo e o incentivou a pregar, não so-
mente quando fosse fácil, em lugares confortáveis, mas que ele 
ensinasse, exortasse com paciência em todo tempo, pois Paulo 
sabia que cada momento deve ser aproveitado, precisamos 
criar situações onde possamos falar de Jesus.

Nosso Salvador quando esteve aqui, não perdia nenhu-
ma oportunidade, usava as coisas simples do dia a dia dos 
discípulos para ensinar, usava as plantas, a terra, a água. As 
parábolas foram uma maneira de ensinar as verdades com 
simplicidade.

Se Timóteo devia pregar em todo tempo, o que pensar de 
nós, que estamos vivendo esta geração tão problemática, po-
demos até pensar que temos muitos pregadores, mas sabemos 
que ainda não é o suficiente e o pior, muitos não estão pregando 
a Palavra, multidões se reúnem para resolver seus problemas 
pessoais, sua vida financeira, querem curar suas enfermidades, 
mas muito pouco da Palavra é ensinado.

É tempo de falar em nossos lares, sentados á mesa para o 
jantar, podemos ensinar nossos filhos sobe a bondade de Deus, 
pois temos uma família e o alimento de cada dia, mesmo que 
a mesa não seja tão farta podemos sentir a presença dele em 
nossas vidas.

Ensinemos aos nossos jovens a alegria de servir ao Senhor, 
de ocupar seus dias e usar sua energia para aprender e com-
partilhar com outros que Jesus é melhor que tudo que o mundo 
possa oferecer. Neste tempo de destruição de vidas pelas dro-
gas, podemos falar de vidas salvas e preciosas nas mãos de 
Deus, que serão valiosas para a sociedade que vivemos.

Os casais precisam saber que o casamento é benção, e 
que podemos vencer as diferenças seguindo os princípios da 
Palavra que são tão simples “maridos amai vossas mulheres” 
e “mulheres sejam submissas aos vossos maridos”. Quantas 
separações poderiam ser evitadas e quantos problemas resol-
vidos com a simplicidade da Palavra.

Aos que sofrem, aos cansados, aos desanimados, aos que 
perderam tudo inclusive a força para continuar a Palavra continua 
ensinando e ajudando. “Mas os que esperam no Senhor renova-
rão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e 
não se cansarão, caminharão e não se fatigarão”. Isaias 40: 31

É tempo de falar, ensinar, exortar usando a Palavra de Deus, 
vamos voltar ás praças, a distribuir folhetos, testemunhar com 
nossas vidas, falando sem medo com nossos atos e também 
com a nossa boca que só em Jesus podemos encontrar paz, 
descanso e a certeza da eternidade.

Entre muitos hinos antigos um tem voltado à minha mente vá-
rias vezes. Uma parte dele diz: “pronto a toda hora, um verdadeiro 
crente por dentro e por fora anunciando o bom Salvador”.

As almas custam lágrimas! Até Jesus chorou!

Nascido do dese-
jo do cumprimento 
da Grande Comis-

são (Mt. 28:19-20), pensou-
se desde o início em investir 
em treinamento de liderança, 
buscando complementar a 
formação de pastores e líde-
res - alguns deles formados 
em apenas cursos básicos há 
décadas atrás.

O fundador é o pastor Paulo 
Santos. Casado com a Rosana, 
formou-se em Teologia pelo 
Seminário Batista Esperança 
e Liderança Avançada pelo 
Haggai Institute, Hawai-USA. 
Cursa, hoje, o Mestrado em Mi-
nistérios pelo Seminário Bíblico 
Palavra da Vida. Atualmente, 
é integrante do corpo docente 
do SBE, onde também coor-
dena o Projeto de Expansão 
do Seminário. Escreve artigos 
sobre liderança para o Jornal 
de Apoio. Ministra cursos de 
treinamento e aperfeiçoamento 
para lideres cristãos no CTLC, 
e, também investe tempo em 
material para Ministérios de 
Hombridade pela internet.

Iniciou-se no final do ano 
de 2008, advindo de uma re-
avaliação e adaptação de trei-
namentos que o pastor Paulo 
Santos já vinha desempenhan-
do desde 2006. Assim, a partir 
de então, o CTLC nasceu como 
um projeto, sem fins lucrativos, 

Geneticamente, o 
ser humano não 
escolhe a fonte de 

sua concepção. Não cabe ao 
homem escolher a sua raça, 
a sua nacionalidade e as ca-
racterísticas de seu DNA. O 
homem nasce com toda a sua 
carga genética completa. Mas 
há escolhas que o ser humano 
pode fazer durante a vida que 
irão beneficiar ou prejudicar 
o seu destino e o destino de 
outros. 

Em um país democrático 
como o Brasil, por exemplo, 
podemos eleger os nossos 
representantes que irão moldar 
a face da nação em que nossos 
filhos e nossos netos viverão. 
Trata-se de um direito muito 
importante e de uma decisão 
muito séria, pois a Bíblia en-
sina: “Portanto, quer comais 
quer bebais, ou façais outra 
qualquer coisa, fazei tudo 
para glória de Deus” (I Corín-
tios 10:31). Que nas próximas 
eleições o voto do crente bíbli-
co possa glorificar a Deus. 

Muitos políticos gostam de 
posar como “salvadores da 
pátria” e assumem a paterni-
dade de filhos que não têm. 
Apesar de todas as coisas 
“boas” ou “más” que esses 
nossos representantes estão 
fazendo, não devemos colocar 
a nossa confiança no homem e 
nem permitir que tome o lugar 
de nossos verdadeiros pais e, 
principalmente, do nosso ver-
dadeiro Deus. Jesus disse: “E 
a ninguém na terra chameis 
vosso pai, porque um só é o 

“Os que merecem elogios são os que 
melhor sabem suportar as censuras.” 

( Alexander Pope )

de apoio às igrejas no tocante 
ao treinamento de pastores e 
líderes, nas seguintes áreas:

• treinamento de lide-
rança - os 11 Princípios 
Fundamentais Para o líder 
da Pós-modernidade.

• treinamento em evan-
gelismo (Projeto 5 Dedos) 
- técnicas de abordagem, 
apresentação eficaz do evan-
gelho.

• evangelismo de impacto 
- planejamento de eventos de 
impacto.

• líder Mestre - expo-
sição da Palavra (métodos 
de estudo bíblico, exegese, 
hermenêutica e homilética) 
para pastores, líderes e pro-
fessores de eBD.

• treinamento em Disci-
pulado - 1+1=12 (plano bíbli-
co de discipulado).

De posição teológica ba-
tista, todo trabalho é de cunho 
missionário. Não há qualquer 
investimento formal, até hoje, 
as ofertas recebidas são ape-
nas de irmãos e igrejas que o 
fazem de forma avulsa e espon-
tânea. Como os trabalhos são 
muitos, também precisamos de 
investimentos constantes.

Você Pode ser Um Par-
ceiro

Use suas capacidades e 
talentos na obra de Deus sen-

do um facilitador (professor, 
palestrante) em um dos nossos 
treinamentos.

invista no reino de Deus
Você pode investir em pro-

jetos, pessoas, especialmente 
em missionários ou ofertas 
avulsas. Comunique-se através 
do e-mail acima.

o CtlC completa neste 
mês um ano de vida! Durante 
este ano, investimos tempo 
e esforços em treinamentos 
que alcançaram 141 líderes e 
pastores batistas.

Todos os investimentos que 
recebemos neste um ano foram 
diretamente usados para tornar 
tudo isto possível. O CTLC não 
cobrou por nenhum destes trei-
namentos. Olhando para frente, 
visualizamos desafios ainda 
maiores. A série devocional 2 
Minutos, o Blog CTLC09 (com 
quase 4 mil acessos e seu con-
teúdo inteiramente livre para 
downloads) assim como os 
artigos sobre liderança para o 
Jornal de Apoio, têm alcançado 
e animado homens e mulheres 
de Deus de diversas partes 
do Brasil. Para este segundo 
ano, desejamos ampliar os 
esforços focando nas áreas 
mais necessitadas do país - a 
começar pelas regiões norte e 
nordeste. Nossos treinamentos 
serão realmente relevantes 
para aqueles pastores e líderes 

que não tiveram a oportunidade 
de estudar um pouco mais - se 
você já participou conosco de 
um treinamento pode entender 
o que eu digo! o reino é a 
razão. o foco é bem nítido. 
não podemos parar.

Contudo, algo não tão bom 
vem acontecendo desde o início 
do ano. Até hoje, perdemos qua-
se 60% dos nossos investimen-
tos. Temos andado por fé.

Assim, seguindo instru-
ção bíblica (Rom. 12: 13a), 
apresentamos o Projeto 50. 
Precisamos de irmãos e irmãs, 
igrejas, instituições ou empre-
sas que nos ajudem a continu-
ar com este grande trabalho 
doando R$ 50,00/mês por um 
ano - ofertas avulsas também 
ajudam muito. Acredito que, 
desta maneira, um pequeno 
investimento nos ajudará a 
alcançar um grande alvo. Com 
seu investimento no CTLC, 
poderemos trabalhar juntos por 
mais um ano.

leve um treinamento do 
CtlC para sua igreja.

Fale com o pastor Paulo 
santos pelo e-mail: Coor-

DPaUl@GMail.CoM
acesse o blog: CtlC09. 

BloGsPot.CoM
ou fale diretamente nos 
fones: (11) 4402-2580 ou 

8267-2361

O CTLC Completa 
Um Ano de Vida!

vosso Pai, o qual está nos 
céus” (Mateus 23:9). 

A demagogia política é 
natural e até compreensível 
na época de eleições, mas ne-
nhum crente deve ser simples 
a ponto de acreditar em tudo 
que ouve e em tudo que vê. Os 
meandros da política são cami-
nhos tortuosos e muitos que se 
adentram por eles saem feridos 
ou manchados. O Brasil não 
precisa de pais ou mães, mas 
de estadistas que defendam a 
Constituição, que não estejam 
acima da lei e que não façam 
novas leis para a deterioração 
da família e o amordaçamento 
da livre expressão de pensa-
mentos. 

Em geral, o povo brasileiro 
ainda vota com a consciên-
cia da época do colonialismo 
quando as pessoas depen-
diam dos favores dos políticos 
para cargos públicos, cestas 
básicas, planos de saúde e 
benfeitorias em suas regiões. 
O problema com essa atitude 
é que o caráter e a índole do 
candidato não pesam na deci-
são do eleitor, mas apenas as 
vantagens econômicas. Porém, 
esses políticos vão se tornar 
legisladores de causas próprias 
e fazer leis que reflitam os seus 
ideais de vida em detrimento 
da fé e da tradição familiar da 
maioria dos brasileiros. O pro-
jeto de lei contra a homofobia, 
por exemplo, já foi aprovado na 
calada da noite pelo Congresso 
Nacional e aguarda a aprova-
ção do Senado. O projeto de 
lei que impede os pais de apli-

carem o castigo corporal sobre 
os filhos também está para ser 
aprovado. 

Cabe ao crente bíblico sa-
ber o que ou quem está por 
detrás dessas manobras polí-
ticas e fazer questão de não 
se compactuar com essas pes-
soas nas próximas eleições. 
O mundo jaz no maligno, mas 
nós não precisamos fazer parte 
do maligno também. Se o seu 

voto depende apenas das van-
tagens econômicas que o seu 
candidato promete, lembre-se 
das palavras do Espírito Santo: 
“Porque o amor ao dinheiro 
é a raiz de toda a espécie de 
males; e nessa cobiça alguns 
se desviaram da fé, e se tras-
passaram a si mesmos com 
muitas dores” (I Timóteo 6:10). 
Vote como crente! Vote para a 
glória de Deus!

Pr rômulo Weden ribeiro – Goiânia Go

O Pai e a Mãe do Brasil

Em Todo Tempo
“Pregue a Palavra, esteja preparado a tempo 

e fora de tempo” (ii timóteo 4:2).
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Quem são esses? São aqueles que não conhecem 
limites, não percebem que estão sempre insatis-
feitos. Não agradecem pelas conquistas, não cele-

bram. Querem sempre um equipamento mais novo: O celular, o 
laptop, o carro, o tênis de marca. Eles não se satisfazem com 
uma namorada só, ou com a esposa. Querem sempre mais;  
mais conquistas amorosas, mais vantagens, mais ostentação. 
Querem aparecer na mídia, querem paparazzis, querem a ga-
lera a seus pés, querem impressionar, consideram-se Vips e 
se vêem acima dos mortais comuns. Porque eles têm desejos 
fortes e, às vezes recursos para fazerem a própria vontade, 
querem e querem agora. Querem uma casa maior, um carro 
que chame a atenção. Eles acham que merecem, que possuem 
atributos divinos, à semelhança dos antigos gregos... Já os que 
não têm recursos, também querem. Querem levar vantagem, 
querem mais produtos, e porque possuem desejos ardentes, 
gastam mais do  que ganham, mergulham nas compras a prazo, 
endividam-se; cobiçam as riquezas da minoria privilegiada e  
morrem de inveja dos que sobressaem. Os insaciáveis amam 
tanto o dinheiro e jamais se fartam dele – Ec 5.10. São tão 
arraigados às suas posses que o deus deles é o ventre – Fp 
3.19, pois só pensam nas coisas da terra - Cl 3.2. Seus olhos 
não se cansam de adulterar – Mt 5.28, não se cansam de ver 
-  Pv 27.20,  não há limites para as suas aquisições – Lc 12.17-
21. Empreendem sempre grandes projetos, como Salomão, Ec 
2.1-4, sua cobiça irrefreável deseja jardins, cantores, mansões, 
palácios, fama, poder, prazer... São viciados na pornografia, na 
farra, nas drogas, no consumismo, nos Shoppings... Existem 
cristãos assim? Vivem para o aqui e agora, compram, vendem, 
bebem, casam-se e levam a vida normal... 

Esse é o nosso ambiente Pós-Moderno, ignora-se a vinda 
de Jesus, eterniza-se o temporal e temporaliza-se o eterno. 
Quando Ele voltar a surpresa será tão grande porque tão grande 
é o apego, tão enorme é o sentimento de possessão. Para os 
insaciáveis, a voracidade para absorver tudo, leva-os a serem 
semelhantes aos “buracos negros” do universo. Nada escapa a 
intensidade da sua gula, das suas paixões e das suas vontades. 
Eles não se contentam com as suas posses. São capazes de 
tomar a mulher do vizinho, como o fez Davi ao ter um caso com 
Bateseba - II Sm 11, ou tomar o patrimônio do vizinho, como o 
fez Acabe ao se apoderar da  vinha de Nabote – I Rs 21.

Eles pensam tanto em si que não vêem com bons olhos 
a contribuição na obra de Deus, não somam, não acrescen-
tam; à semelhança de Judas, são capazes de tirar da bolsa, 
são capazes de sugar o conforto das igrejas; das festas, da 
comunhão, mas não se dão, nem dos seus recursos. Eles se 
acham “deuses” e dão os dízimos e ofertas para si mesmos, 
para satisfazer seus desejos, seus apetites, seus anseios, seus 
devaneios. Eles estão mais para seguidores de Judas do que 
seguidores de João, de Pedro e dos outros que serviam ao 
Reino, que consagravam seus bens, talentos e dons. 

O maioral dos insaciáveis é o próprio diabo que traz danos 
na trajetória de maldades.  Sua natureza predatória é claramen-
te denunciada por Jesus, pois o Inimigo só pensa em matar, 
roubar e destruir – Jo 10. Há igrejas que têm líderes religiosos 
chamados de “cães devoradores, insaciáveis. São pastores 
sem conhecimento, cada um procura vantagem própria” – Is 
56.11, como também há igrejas que geram cristãos insaciá-
veis, à semelhança da sanguessuga com suas filhas gêmeas 
devoradoras: “Dá! Dá”!

Essa cobiça desenfreada precisa ter fim, precisa de um 
poder maior para subjugá-la, para suplantá-la, para crucificá-la, 
pois é obra da carne. 

Ao invés de refestelar-se na insaciabilidade, você precisa 
entender que o grande vazio da alma não se preenche com ob-
jetos, com títulos, com aquisições, com beleza. A fome de Deus 
só se sacia com a fé em Jesus, o Suficiente Salvador. Só Ele 
mitiga a ânsia profunda da alma faminta! Após o conhecimento 
de Jesus, após a experiência de recebê-lo, é possível alcançar 
um razoável nível de contentamento. Só assim será possível 
admitir: “O Senhor é o meu pastor, nada me faltará!”.

aPareCiDa De GoiÂnia Go graça” (II Timóteo 1.8-9), Pregador: Pr. Marvin Fray, da Igreja Batista 
Esperança em São Paulo SP; Louvor: Hélio Soares, de Lageado. 
Dia 10 – “A eleição da graça” (Romanos 11.5), Pregador: Pr. Pier 
Luigi, da Igreja Batista Boas Novas em Campinas SP; Louvor: Jus-
sara Farias, de Lageado. Dia 17 – “A salvação pela graça” (Efésios 
2.8-9), Pregador: Pr. Roberto Brito, da Igreja Batista Castelo Forte 
em São Paulo SP, Louvor: Família Brandão, da Igreja Batista Jd. 
São Jorge. Dia 24 – “A graciosidade da graça” (Romanos 3.24), 
Pregador: Pr. Roberto Walsh, de Indaiatuba SP, Louvor: Coral, da 
I.B. Jd.São Jorge. Dia 31 – “A soberania da graça” (Hebreus 4.16), 
Pregador: Pr. Fernando, da Igreja Batista Adonai de Osasco SP,  
Louvor: Patrícia Oliveira, de Adonai. O endereço da Igreja Batista 
Regular em Jd. São Jorge é: Rua Professor João de Lorenzo, 610 
- Jardim São Jorge, Butantã, São Paulo.

MinistÉrio eM PrisÕes

“Muitas vezes o elogio sincero atinge até 
o homem humilde; ao poderoso só chega o falso.” 

( Sêneca )

Os Insaciáveis...

cercado por muros e portões e as fundações do santuário e do prédio 
educacional estão prontas. Atualmente o Pastor Rômulo Weden Ri-
beiro se encontra nos Estados Unidos, levantando fundos para ajudar 
na finalização deste projeto. É importante que se diga que boa parte 
dos recursos financeiros foi levantada entre os membros da primeira 
igreja implantada na cidade de Goiânia. Assim que o projeto de cons-
trução for concluído, quatro famílias da igreja mãe serão enviadas para 
Aparecida a fim de ajudarem no início deste ministério. Orem por esta 
nova igreja. Na foto, irmãos de Aparecida de Goiânia.

rÁDio Batista
Agora você pode ouvir pela internet a Rádio Batista: www.

radiobatista.com É só clicar e ouvir uma excelente programação. 
Música, mensagens, meditações. Você pode divulgar para fins 
evangelísticos. Depois de ouvir, entre em contato. Mande um 
e-mail de incentivo. Ore por este ministério.

a noite Das ProFissÕes
O Acampamento da UMBABICRE que será realizado nos 

dias 05 e 06 de novembro no Recanto Maanaim, em Campinas 
terá na abertura o programa especial “A Noite das Profissões”. 
Portanto, mulheres e moças de todas as igrejas escolham uma 
profissão para participar da abertura do Segundo Acampamento 
da UMBABICRE - União de Mulheres e Moças Batistas Bíblicas 
de Campinas e Região. O traje deve ser usado durante a abertura 
do evento na noite da sexta-feira (05/11). O refeitório e a capela 
do Recanto Maanaim estarão enfeitados para receber as irmãs. 
Por isso venham com muita alegria e disposição. Desde janeiro 
a diretoria da UMBABICRE vem trabalhando para que o evento 
seja inesquecível em lazer e principalmente em espiritualidade 
para todas as participantes. Portanto, as amadas irmãs devem se 
preparar para desfrutar de uma programação recheada de pales-
tras, louvor, jogos, banhos de piscina e artesanato para comprar. 
O tema: “O que ela fez será contado para sua memória” (Lm 3:21), 
será ministrado pela irmã Rosemeire Mitsunaka, da Igreja Batista 
da Fé em São Paulo, que há 14 anos desenvolve  ministério de 
discipulado e aconselhamento de mulheres. O Recanto Maanaim 
tem toda infra-estrutura  para abrigar as irmãs, com alojamentos 
com beliches e camas, refeitório para 350 pessoas, capela, quadra 
poli - esportiva, campo de futebol  e  piscina. O espaço fica na  Rua 
da Servidão s/nº, Bairro Saltinho, Campinas (em frente ao clube 
da Telefônica). O preço por participante é R$ 70,00. Crianças até 
quatro anos de idade não pagam. Já, a partir de cinco anos o valor 
é integral - R$ 70,00. Mulheres e mocas reservem já sua vaga com 
um sinal de R$ 30,00. As informações são da irmã Irany Santos do 
Departamento de Eventos. Para se inscrever: Denise (19) 3278-
1214; Rose (19) 3221-5685; Maria Alice (19) 3324-2012.

BatisMo e eBF

Os meses de junho e julho foram de muitos frutos para a 
Primeira Igreja batista Bíblica em Vila natal, São Paulo SP, sob a 
liderança do Pr. Mário José da Silva. Em junho aconteceu mais um 
batismo, ocasião em que 12 novos irmãos desceram às águas: Na 
foto, a começar pelos homens, da esquerda para a direita: Ralph, 
Rômulo, Anderson, Gilberto, Rúbens. As mulheres, na mesma 
ordem: Jady, Monique, Tayana, Sabrina, Ana, Luciana e Maria 
Lindóia. Nos dias 9 a 11 de julho foi a vez da EBF organizada 
pelo irmão Renato de Moraes e com apoio de uma grande equipe 
da igreja. Mais de 120 crianças do bairro foram alcançadas e, 
certamente, muitos frutos serão colhidos.

34º aniVersÁrio
A Igreja Batista Regular em Jardim São Jorge, fundada em 31 

de Outubro de 1976, convida para o programa de comemoração 
de seu 34º Aniversário que se realizará nos domingos de Outubro, 
às 19 horas, sob o Tema: “Maravilhosa Graça!” Os sub-temas, bem 
como os nomes dos pregadores e os daqueles que irão louvar ao 
Senhor, seguem abaixo relacionados: Dia 03 – “A eternidade da 

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

O Templo Batista 
Maranata de Goiânia 
está se envolvendo 
no estabelecimento 
de sua terceira filha. 
Um terreno de 1.680 
metros quadrados foi 
adquirido na cidade 
vizinha de Aparecida 
de Goiânia e a cons-
trução já está em an-
damento. O terreno foi 

O irmão Reinaldo 
Batista Mendes, sua 
esposa Aline e a filha 
Priscila (Foto) são mem-
bros da Igreja Batista 
Independente de Altinó-
polis SP sob a liderança 
do Pr. José Ênio Darini. 
Formado pelo Seminário 
Batista Ebenézer de 
Ribeirão Preto, o irmão 
Reinaldo agora é mis-
sionário do Ministério 
Rocha Eterna. Seu alvo é alcançar as prisões da região de Pirajuí 
SP próximo de Bauru. Convertido em junho de 2002, Reinaldo 
perdeu o pai devido à bebida. Seu chamado para o trabalho nas 
prisões veio em 2006 quando teve a oportunidade de visitar a 
penitenciária de Franco da Rocha SP. Estudou teologia no pe-
ríodos de 2004 a 2008, casou-se no dia 4 de  agosto de 2007 e 
ingressou no Ministério Rocha Eterna em abril de 2010. Entre abril 
de 2009 a março de 2010 passou pelo treinamento de Capelania 
Carcerária. Reinaldo está levantando sustento e está aberto para 
convites para visitar igrejas e apresentar o seu projeto: E-mails: 
reialineepriscila@hotmail.com, skype: reinaldo.batista.mendes, 
telefone (16) 9263-9340.

iBBe - CUiaBÁ

A Igreja Batista Boa Esperança já tem hoje 32 anos de exis-
tência. Foi fundada em 1978, por missionários da Missão Batista 
da Fé, uma missão norte americana que implantou igrejas batistas 
independentes em vários estados do país, especialmente no Acre 
e Amazonas, e em Cuiabá iniciou ainda outras três igrejas. A igreja 
foi dirigida pelos missionários fundadores até 1990 e em 1991 
teve seu primeiro pastor brasileiro. Desde então passaram pela 
igreja os pastores Miguel (oriundo do Amazonas), Hildomar (que 
pastoreou a igreja durante 9 anos e hoje trabalha como missio-
nário aos chineses), João Candido da Silva(que levou a igreja a 
se filiar com a Comunhão Batista Bíblica e dedicou a esta igreja 
seus últimos anos de vida), e desde maio de 2005 é pastoreada 
pelo Pr. Paulo Ricardo Gonçalves. Nestes últimos anos a igreja 
passou por profundas reformas na sua estrutura física e pode-se 
testemunhar que Deus agiu de forma especial no meio dessa 
igreja. Muitas pessoas se converteram nos últimos anos e têm 
demonstrado grande crescimento espiritual. A igreja está cada vez 
mais envolvida com a obra missionária e desenvolvendo também 
ministérios de evangelismo em diversos pontos da cidade.

Orem por esta igreja e para que a obra de Deus continue 
avante na cidade de Cuiabá e no estado de Mato Grosso.

Como era antes

Como está atualmente



aspx/Fotos%20do%20Acampamento. Mais informações com o 
Pr. Weber Gusmão (11) 2773-5988 - São Paulo SP.

GoiÂnia
O Pr Robson Marcelo da Silva, missionário em Goiânia junta-

mente com sua esposa Patrícia e o filho Marcelinho, tem muitos 
motivos para louvar a Deus principalmente pelas igrejas que os 
apóiam financeiramente no campo. Como em qualquer outro cam-
po missionário, a família Silva tem enfrentado lutas e obstáculos, 
porém, sempre alcançando vitórias no Senhor. Depois de per-
derem algumas famílias em 2009, agora estão trabalhando para 
reestruturação de algumas áreas que foram abaladas pela saída 
das mesmas. Sobre Goianira, cidade vizinha onde o missionário já 
começou uma nova igreja há a possibilidade de chegar um pastor 
para assumir. O principal pedido de oração do pastor Marcelo é 
pelo ministério que está sendo iniciando no bairro com as meninas 
e moças. Além do ministério de futebol onde reúnem uma média 
de 35 meninos e moços todos os sábados. Agora estão iniciando 
também um trabalho para alcançar as meninas. 

iMPaCto eVanGelistiCo

setembro de 2010
Página 05

walacejuliare@yahoo.com.br
22 anos eM CatalÃo 

Dias 28 e 29 de agosto a Igreja Batista Fundamental em Cata-
lão, sob a liderança dos pastores William Charles Kieffer e Glauco 
Esdras P. Maciel comemorou seus 22 anos de existência. As pro-
gramações começaram no sábado dia 28 de agosto de 2010, às 
18 h com uma galinhada servida no salão social da Igreja. Logo 
em seguida foi realizado um culto de agradecimento no Templo 
da Igreja Batista Fundamental. No domingo a programação teve 
início às 9 h e terminou com o culto da noite às 19h. Para contatos 
com a igreja: glauco_esdras@hotmail.com.

rio JaPUrÁ
O casal Sérgio Aparecido e Agar precisa de ajuda para de-

senvolver a obra de apoio missionário nas comunidades do Alto 
Japurá. Abaixo segue lista de material a ser doado. Qualquer 
ajuda favor enviar ao escritório da Missão Batista Regular Paulo 
de Tarso. Caso desejem enviar oferta, favor utilizar a conta da 
Missão. Banco Bradesco – Ag. 320-4; C/C 585473-3. Contato: 
“Silvio Costa” costasilvio@gmail.com e Pr. Jones Klinto Montei-
ro: monteirojones@hotmail.com. - Papel cartão - Papel cartolina 
- Papel dupla face - Papel madeira - Fita gomada - Fita dupla 
face - Réguas de 50 cm - 100 envelopes médios (para colocar 
as lições) - Lápis de cor - Giz de cera - Pinceis atômicos - Pincéis 
permanentes – Estiletes – Tesouras - Cola branca - Cola de isopor. 
O trabalho está sendo planejado para as comunidades São Pedro, 
Vila Nova II, Nova Esperança e Porto Alegre. Em Vila Nova II, 
por sinal, aconteceu a inauguração do templo, ao qual foi dado o 
nome de Congregação Batista Regular Gerizim. A inauguração 
contou com a presença do missionário Raimundo Inácio Mendes, 
o Pr. Domingos Trindade de Oliveira (1ª I.B.R. de Tefé) e diversos 
irmãos das comunidades já citadas.  Para saber mais visite o blog: 
http://www.floresta-viva.blogspot.com.

iGreJa Batista esPeranÇa!

David Livinstone (1813-1873), um Escocês, que foi 
missionário, médico e explorador. Ele tentou ir para 
Índia, mas Deus o enviou para a África. Ao morrer, 

com 60 anos, no dia 01 de Maio de 1873, ele deixou um lega-
do, e ficou conhecido como um dos grandes exploradores do 
século dezenove. Até hoje, ele é chamado de “O missionário 
que “descobriu” a África”.

Como saber que seus planos estão de acordo com os 
planos de Deus? Como ter certeza de que suas decisões são 
a vontade de Deus para sua vida? Em Atos 16.6-18, a Palavra 
de Deus, nos responde estas perguntas, por meio, da resposta 
a um outra pergunta: Como o Espírito Santo conduz a obra 
de Deus?

A resposta objetiva a esta pergunta é: DANDO DIREÇÃO 
CLARA. Primeiro vemos a equipe missionária de Paulo sendo  
impedida pelo Espírito Santo de pregar a Palavra na Ásia. De-
pois, os encontramos tentando ir para Bitinia, mas o Espírito 
Santo não o permitiu (vv.6-7). Após estas tentativas, durante 
a noite, o apóstolo Paulo teve uma visão, que o convocava a 
passar à Macedônia e ajuda-los (v.9). A Bíblia não dá detalhes 
sobre quem foi este cidadão, mas afirma que assim que con-
cluíram que Deus os havia chamado foram para lá (v.10).

Diante desta narrativa, quais são algumas implicações 
bíblicas sobre a direção do Espírito Santo para a obra da pre-
gação do Evangelho?

a) Nem todos os planos que fazemos, vem de Deus, por 
mais corretos que eles sejam. Provérbios 16.1-2 diz: “O coração 
do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios 
vem do SENHOR.Todos os caminhos do homem são puros aos 
seus olhos, mas o SENHOR pesa o espírito”.

b) Nem todos os caminhos que desejamos percorrer, por 
mais belos, que se apresentem, nos levarão à glorificar a 
Deus.  Provérbios 16:25 diz: “Há caminho que parece direito 
ao homem, mas afinal são caminhos de morte”.

Lembre-se, Paulo e sua equipe tinha um plano, mas Deus 
tinha outro. Como, então, saber se nossos planos, são os 
planos de Deus?

Precisamos ter confiança incondicional naquilo que o Espí-
rito Santo está fazendo e dizendo. “Confia ao SENHOR as tuas 
obras, e os teus desígnios serão estabelecidos” (Pv 16.3).

Precisamos confrontar nosso próprio coração.  “Abominá-
vel é ao SENHOR todo arrogante de coração; é evidente que 
não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade, se expia 
a culpa; e pelo temor do SENHOR os homens evitam o mal”( 
Pv 16:5-6).   

Se nossa decisão for contrária aos princípios da Palavra 
de Deus, então, por mais, formosa ou brilhante que seja, não 
vem de Deus.

Ai você me pergunta: Mas, os missionários estavam que-
rendo pregar a Palavra, que problema havia nisto? O que fazer 
quando nossa decisão tem duas alternativas, que não estão 
erradas? Como acertar a direção?

Provérbios 16.3 diz que quando confiamos a Deus nosso 
caminho, ele nos dará a certeza da direção que temos que 
tomar. E se ainda estivermos em dúvidas, é porque ainda não 
é a hora de tomarmos a decisão.

Ou apenas, é porque estamos resistindo àquilo que Deus 
está nos dizendo.

Isso nos leva a uma outra aplicação, que está ligada à SUB-
MISSÃO! Deus disse não, e por mais que o apóstolo tivesse 
interesse naquelas pessoas e região, ao entender a vontade 
de Deus, ele aceitou sem resistências.

Quantas vezes, Deus nos diz não para um projeto, e faze-
mos como as crianças: ficamos insistindo com Deus? Fazemos 
manha? Ou simplesmente, emburramos? Isto é Deus? O que 
isto revela sobre nossos corações? Estas atitudes revelam 
nosso egoísmo; nossas chantagens; nossa insubmissão a 
Deus. E precisamos tratar imediatamente disso!

Queridos irmãos, se cada um de nós quiser servir a Deus 
de nosso jeito, no nosso tempo, com nossas vontades, a igreja 
não prevalecerá! Se cada um de nós, não formos humildes em 
aceitarmos a direção do Espírito Santo sobre nossas vidas e 
ministérios, falharemos e fracassaremos! 

Minha pergunta final é: Você tem sido sensível à voz do 
Espírito Santo, na condução de sua vida e ministério? O que 
tem feito, quando ele muda o rumo de seus planos?

Pense nisto: A DIREÇÃO DO ESPÍRITO SANTO ASSE-
GURA PLANOS BEM DEFINIDOS, para a igreja e também 
para sua vida pessoal. Provérbios 3.5-8 diz: “Confia no 
SENHOR de todo o teu coração e não te estribes no teu 
próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus ca-
minhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio 
aos teus próprios olhos; teme ao SENHOR e aparta-te do 
mal; será isto saúde para o teu corpo e refrigério, para os 
teus ossos”.

“Ou escreves algo que valha a pena ler, ou fazes 
algo acerca do qual valha a pena escrever.” 

( Benjamin Franklin )

A Direção 
do Espírito

No dia 22 de agosto, domingo, o missionário Daniel Rodrigo 
conseguiu enfim, mudar-se para o novo salão. O espaço comporta 
60 pessoas e está em um local de fácil acesso, perto da rodoviária 
em local onde é possível alcançar pessoas de diferentes classes 
sociais. Em frente ao salão e ao terreno onde futuramente será 
edificado o templo há um loteamento onde já estão sendo constru-
ídos 360 apartamentos populares pelo projeto do governo federal 
“MINHA CASA, MINHA VIDA”. Agora já são cinco anos desde que 
o Pr. Daniel e a Vanessa mudaram-se para Jaboticabal. Nesse 
meio tempo já passaram por muitos momentos alegres, momen-
tos de choro ao levar a preciosa semente e ver que em algumas 
vidas ela não brotou. O missionário Daniel está agradecendo 
publicamente a todos que tem cooperado com o trabalho em 
Jaboticabal desde os que oram, passando pelos que sustentam 
financeiramente e os que nos últimos dias arregaçaram as mangas 
e ajudaram a construção em mutirão lá em Jaboticabal. Agrade-
cimentos especiais ao Pr. Sérgio e à Igreja Batista Esperança de 
São Paulo aos pastores e irmãos que deram seu tempo, trabalho 
pesado, pr. Antonio e Pr. Hercílio (Campinas), Pr. José (Paulínia), 
Pr. Cacildo e equipe (Franca), Pr. Edílson (Morro Agudo) e aos 
que enviaram ofertas especiais, pagaram diárias de pedreiros e 
muito mais. Vejam fotos no blog: http://jaboticabaman.blogspot.
com. Na foto, os diretores da Missão, Pr. Carlos e Pr. Roberto, 
com o Pr. Daniel.

 
CUJUBiM

O missionário Helio A. Oliveira & Helena A. Jesus de Oliveira 
Campo atuando em Cujubim, Rondônia esteve em S. Paulo para 
desafiar novas igrejas a sustentar o projeto “Rondônia Cujubim”, 
pois estão trabalhando com apenas 50% do que é necessário. 
Pr. Hélio voltou ao campo missionário após o dia 28 de agosto. 
Também esteve no congresso em Campo Grande MS onde teve 
a oportunidade de apresentar o projeto missionário de Cujubim. 
Em Cujubim tem havido conversões e batismos e o trabalho 
está crescendo para a glória de Deus. Para contatos: E-mail 
pralveslena@hotmail.com Cel. 069-8473-0560 e 8376-7305. 
Avenida Gaivota, 1945, Esquina com Gralha Azul Setor 1  CEP.  
76864-000 Cujubim. 

aCaMPaMento Betel
O Acampamento Betel esta planejando um pic-nic aonde você 

poderá vir com sua igreja e participar de uma programação super 
divertida. Haverá cantina e cachorro quente com refrigerante á 
venda por R$1,70. Programe-se e inscreva sua igreja. Veja fotos 
do local: http://cid10554c5ec5f2bbb0.skydrive.live.com/browse.

O dia 21 de agosto, foi uma data especial para as Igrejas; 
TEMPLO BATISTA JERUSALÉM e TEMPLO BATISTA PENIEL. 
Foi o dia do Impacto Evangelístico. Nesse dia, das 9h às 15h 
horas a igreja teve uma programação especial voltada para a 
comunidade com diversos atendimentos, tanto na pregação do 
evangelho, como também no aspecto social. A igreja formou par-
ceria com a Secretaria de Saúde do Município de Camaçari BA, 
que prestou um excelente atendimento do aspecto Social. Foram 
atendidas aproximadamente 250 pessoas nas seguintes áreas: 
Medição de Glicemia, Pressão arterial, Saúde Bucal, Vacina em 
Geral e Planejamento familiar. Estiveram presentes advogado 
que prestaram serviço de orientação Jurídica aos presentes. 
Mas o mais importante: A Igreja manteve de plantão uma equipe 
mostrando o plano de Salvação às pessoas que eram atendidas. 
O encerramento foi com um culto evangelístico na Igreja com a 
presença de diversos visitantes.Muitas pessoas manifestaram o 
desejo de conhecer mais de Jesus. As duas igrejas fazem parte 
do Ministério do Missionário Tomé Lopes dos Santos.

 

PEQUENAS NOTAS IMPORTANTES
Praia GranDe

Foi com grande alegria que no dia 8 de julho deste ano a Igreja 
Batista Bíblica de Praia Grande sob a liderança do Pr. Raimundo Sá 
Barreto celebrou o dia dos pais com belas homenagens e testemu-
nhos que marcaram a vida de muitos dos que estavam presentes. 

 
tiMor leste

Pr. Lourinaldo, missionário no Timor Leste está aqui no Brasil para 
um período de contatos com novas igrejas e tratamento de saúde da 
família. Nesse período é possível contata-lo pelos telefones: (67) 3391-
6869 e 9284-8841. O e-mail é o mesmo: timorlouro@hotmail.com.

noVo teleFone
Pr. Jorge Gameiro (gameirojorge@terra.com.br) está com novo 

telefone: (11) 3448-2667.

ConGresso De FaMÍlias
Dias 24 a 26 de setembro em Poços de caldas no Hotel Vilage 

Inn. Pode ser que você ainda ache uma vaga: www.verdadebiblica.
com.br/familia ou telefones (11) 3565-2994 e 3565-2997.

reUniÃo De Pastores
Dia 31 de julho de 2010 aconteceu uma reunião de pastores 

e obreiros fundamentalistas nas dependências da Igreja Bíblica 
Santa Fé no Bairro Porangaba em Fortaleza CE sob a liderança do 
pastor Lindemberg Lopes. O pregador foi o Pr. Carlos A. Moraes 
da AMI – Associação Missionária Independente.

enContro De MUlHeres
Dia 25 de setembro acontecerá a partir das 14h30 o 27º Encon-

tro de Mulheres da Grande São Paulo. O evento será realizado na 
Igreja Batista Bíblica em Vila Rosa São Bernardo do Campo SP. 
O tema será: “Senhor, de joelhos e perto de ti quero estar”.

Pastores e oBreiros
Dia 11 de setembro, acontecerá a Reunião de Pastores e Obrei-

ros da região de Ribeirão Preto. O evento será na Igreja Batista 
Bíblica em Bebedouro-SP sob a liderança do Pr. Luciano Martins.
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Cinco anos mais tar-
de, tiveram que am-
pliá-la, aumentando 

em 50% a sua capacidade. 
Como a igreja continua-

va crescendo, reformaram o 
Prédio de Educação Cristã e 
construíram um prédio de Edu-
cação Teológica. Mas, o local 
de cultos, a Palhoça, foi ficando 
pequeno para as programa-
ções especiais, e mais tarde 
para a realização dos cultos 
dominicais. Foi ai que começou 
o sonho de construir um local 
maior. Teria que ter pelo menos 
o dobro do espaço daquela 
época, que pudesse receber 
de 600 a 700 pessoas. 

Em 2008 foi feito um pro-
jeto de um templo para 700 
pessoas, com uma galeria 
com a capacidade para mais 
300 pessoas, formando assim 
uma estrutura capaz de ter um 
auditório para mil pessoas. 
Era um projeto audacioso. 
A igreja aprovou o projeto e 
continuaram as orações para a 
realização desse sonho.

Em 2009, foi contratada 
uma construtora para fazer a 
obra, e, no dia 12 de julho de 
2009, foi realizado um culto em 
que a igreja orou pelas obras e 
foi colocada a pedra fundamen-
tal da construção. Começaram 
a obras de limpeza e prepara-
ção do terreno, e no fim de julho 
os primeiros alicerces começa-
ram a ser construídos. 

Um ano depois, no dia 31 
de julho de 2010, foi realizado o 
Culto de Consagração do novo 
templo, com a presença dos 
missionários da igreja respon-
sáveis pelas congregações, de 
pastores e igrejas convidadas, 
do Pr. Carlos Alberto Moraes 
Diretor de Missões da AMI 
– Associação Missionária In-
dependente, e editor do Jornal 
de Apoio. Ele e o Pr. Manuel 
de Deus, da Igreja Bíblica de 
Pedra Branca CE, foram os 
preletores das conferências co-
memorativas do 26º aniversário 
da Igreja Batista Fundamental 
Cristo é Vida e inauguração da 
nova construção. Pr. Manuel 

E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatu-
ra” (Marcos 16.15). É interessante observar que a ordem que Jesus 
dá à Igreja para evangelizar o mundo, está exatamente  no final de 

seu ministério entre nós. É como se o Senhor Jesus estivesse nos dizendo 
que, para não esquecermos tão importante mandamento, ele estava nos exor-
tando pouco antes de ser assunto aos céus. Como base nesta ordem, somos 
convocados a levar a semente do Evangelho a todas as pessoas em todos os 
lugares do mundo. O tom das palavras de Jesus é de que essa atividade é ao 
mesmo tempo, importante e urgente. Temos observado esta importância com 
a urgência assim como Jesus nos ordenou? Ou estamos nos ocupando com 
outras atividades atropelando a ordem imperativa do Mestre? 

O evangelismo pessoal é um dos mais eficazes métodos de comparti-
lharmos as Boas Novas, aquele que é feito corpo-a-corpo. Com toda certeza 
este é o mais eficiente e também o mais negligenciado método de evange-
lização. Se cada crente soubesse usar os espaços que tem e cavar novos 
espaços para falar do grande Amor de Deus, com toda certeza o percentual 
de convertidos estaria bem acima do que temos hoje. Mas o que vemos é 
que nós,  crentes, membros do Corpo de Cristo, estamos nos ocupando com 
outras atividades, sendo palmatória do mundo, mas negligenciando a ordem 
imperativa de Jesus! 

O crente que não evangeliza não tem muita coisa para contar. Ganhar 
almas para o Reino de Deus foi a tarefa prioritária do Senhor Jesus e poste-
riormente do apóstolo Paulo (Lucas 19.10; I Timóteo 1.15). Essa também deve 
ser nossa tarefa maior. A igreja local que não evangeliza sistematicamente 
está sendo desobediente a palavra do Senhor e ao mesmo tempo deixando 
de receber as bênçãos advindas dessa atividade maravilhosa. Precisamos 
nos lembrar que essa é a nossa missão, na verdade, um privilégio que so-
mente os remidos têm. 

Falar de Jesus não é tão fácil. Na verdade, defender um posicionamento 
exige um mínimo de conhecimento e técnica. Muitos crentes, mesmo depois 
de passarem por uma experiência de salvação, por algum motivo sentem-se 
impedidos a falar do Senhor. Há três desculpas mais comuns evidenciadas 
como impedimentos ao ato da evangelização. 1) Não sei falar, não tenho 
capacidade de evangelizar!”. Não saber falar não é um privilégio seu. Ve-
jamos: Moisés – Êx. 3.11; Jeremias -  Jr. 1.6:  Amós – Am 7.14. Verifique 
estes exemplos. Portanto, você precisa se colocar nas mãos do Senhor e 
Ele certamente o capacitará a fazer a Sua obra e lhe dará as palavras certas 
na hora certa (Mateus 10.16-20).  2) “Não tenho tempo pra falar de Jesus 
às pessoas”. Se tivermos o mínimo de sensibilidade veremos que sempre 
temos alguma oportunidade de falar de Jesus. De fato, não podemos pensar 
em evangelização como um tempo que nós dedicamos especificamente para 
isso. Sempre que estivermos em contato com pessoas, então haverá uma 
condição favorável, uma oportunidade para à evangelização. O próprio Jesus, 
num momento aparentemente inoportuno, achou condições para evangelizar 
(João 4.5-7). Portanto, essa desculpa é descabida. O que nos cabe é observar 
quais são as oportunidades que temos tido todos os dias para falar de Jesus. 
3) “Evangelizar é tarefa dos pastores ou líderes, que são preparados para 
isso!”. Se a obra da evangelização ficasse a cargo de meia dúzia de pesso-
as, com toda certeza o mundo jamais seria alcançado. Quando estabeleceu 
a Grande Comissão da Igreja, Jesus estava se dirigindo a todos os que O 
professam como Senhor e Salvador. Em sua declaração, Ele nos mandou 
fazer discípulos e estes deveriam gerar novos discípulos (Mateus 28.19-20). 
No rebanho do Senhor, são as ovelhas que geram novas ovelhas, e cabe aos 
pastores e líderes cuidarem das mesmas.

Na prática do Evangelismo pessoal, três classes de pessoas são alcan-
çadas: 1) o pecador. Quem evangeliza pessoalmente tem a oportunidade de 
anunciar o amor de Deus a uma pessoa que está completamente perdida, 
seja na miséria do pecado ou na miséria da religião. No trato pessoal com 
o pecador, podemos sentir suas frustrações e as tensões de seu coração, 
e levá-lo a uma reflexão sobre sua própria vida e como ele pode ascender 
uma melhor posição através do Senhor Jesus Cristo. Eu fui alcançado desta 
forma, de uma maneira muito simples, porém tremendamente eficaz. A relação 
passa a ser mais pessoal e de verdade o pecador se sente amado por Deus 
e por aquele que está tentando ajudá-lo! 2) Os desviados do Evangelho. Pelo 
caminho encontramos pessoas que, por algum motivo ou outro, acabaram 
abandonando a Casa do Senhor e se enveredando de volta ao caminho do 
erro. Essas tais são conhecidas como “ovelhas perdidas”. Elas abandona-
ram o aprisco do Senhor, mas ainda podem voltar para o Caminho. Quem 
evangeliza pessoalmente, sempre encontra uma pessoa afastada da fé e 
tem a oportunidade de lhe exortar a voltar ao Senhor. Muitos dos que foram 
enganados pelo coração ou pelas ciladas do diabo, acabam se reconciliando 
com Deus e com a Igreja local. 3) o próprio crente. Sem sombra de dúvidas, 
o maior beneficiado com a prática do evangelismo pessoal é o próprio evan-
gelista. Pelo fato de estar sempre diante de experiências novas, seja com 
um pecador ou com um desviado, quem evangeliza passa por um processo 
de amadurecimento maravilhoso. 

Sem a ação do Espírito Santo, podemos até ter um bom discurso 
convincente, mas não transformador! Jesus, antes de ser assunto ao céu, 
prometeu que enviaria o Espírito Santo para estar conosco (João 15.26-27; 
16.7-14). É Ele quem testifica de Jesus no coração do homem. Portanto, se 
estamos evangelizando ou testificando de Jesus, nos tornamos cooperadores 
e canais de Deus entre os homens para que estes alcancem a salvação de 
suas vidas. Se o Espírito Santo não fizer a obra, de nada adianta toda nossa 
técnica de pregação. 

Quando evangelizamos alguém estamos usando não só a linguagem, 
o verbo, mas principalmente narrando o testemunho do que aconteceu em 
nossas vidas. A pregação, dissociada de conteúdo prático, é apenas um belo 
discurso, mas sem autoridade. Evangelizar é tarefa dos discípulos, daqueles 
que andam com Cristo, que falam com proximidade de quem é o Senhor, 
transmitindo a sua intimidade com Ele! Um teólogo que aprendeu as coisas 
a respeito de Deus, mas não teve uma experiência pessoal com Jesus, falará 
sempre de um Deus distante, com o qual não tem intimidade! O discípulo, 
não! Ele que caminha e está com o Mestre, falará de uma relação pessoal e 
íntima com Ele! (João 1.35-42; 4.28-30). 

Utilizar seu testemunho pessoal para evangelizar é maravilhoso, mas 
não pode ser apenas isso. Nossa experiência pode sensibilizar o coração 
das pessoas, mas é a ação da Palavra de Deus que transforma o coração 
do pecador! Não nos esqueçamos disso, jamais! Além do mais, nossa expe-
riência pode ser contestada ou desacreditada, mas quando usamos a Palavra 
de Deus, todo argumento humano cai por terra. Só pode falar de Jesus e 
da salvação, quem passou por essa experiência e que caminha com Ele, 
intimamente! É assim que estamos evangelizando?  Com você a palavra! 
Voltaremos ao assunto. 

a torÁ
eDiÇÃo BilÍnGüe De 

estUDo
aBBaPress e sBia

A Torá é o conjunto dos es-
critos mais sagrados para os 
judeus e também é reconhe-
cido pelos cristãos como O 
Pentateuco, ou os primeiros 

cinco livros da Bíblia.

“Escrever é uma percepção do espírito. 
É um trabalho ingrato que leva à solidão.” 

( Blaise Cendrars )

pregou no sábado à noite e 
o Pr. Carlos pregou nos dois 
cultos de domingo.

Decidimos chamar essa 
construção de “Massada” - For-
taleza Batista Fundamentalista, 
em homenagem à Massada, 
uma fortaleza israelense que 
foi uma grande resistência à 
dominação do Império Romano 
na terra de Israel, no fim do Sé-
culo I da Era Cristã. A Massada 
Judaica resistiu bravamente 
aos ataques romanos, sendo 
o último reduto israelense a ser 
tomado pelas legiões de Roma. 
Os membros da resistência 
judaica da Massada preferiram 
morrer a ter que se entregar e 
viver sob Roma. 

Esse exemplo heróico da 
Massada nos inspira a sermos 
fiéis ao SENHOR Deus, for-
mando uma verdadeira resis-
tência espiritual aos ataques 
e seduções do mundo, das 
influências heréticas e do co-
modismo dos últimos dias.

implantação de 
novas igrejas

No período em que o pastor 
José Nogueira está na lideran-
ça da igreja diversos trabalhos 
foram iniciados e alguns já 
concretizados.

Três trabalhos foram eman-
cipados e hoje são igrejas autô-
nomas: Igreja Fundamentalista 
Cristo é Vida no bairro do Hen-
rique Jorge, Pr. Nilson; Igreja 
Fundamentalista Bíblica Cristo 
é Vida no bairro São João, Pr. 
Régis; Igreja Bíblica Batista de 
Jurema na cidade de Caucaia, 
Pr. Caetano.

Treze trabalhos (congre-
gações) estão sendo iniciados 
e mantidos pela Igreja Batista 
Fundamentalista Cristo é Vida: 
1 - Na cidade de Pecém - Pr. 
Clayton e família. 2 - Na cidade 
de São Gonçalo - Pr. Luiz Flor 
e família. 3 - No bairro do Ara-
turi - Pr. Luiz e família. 4 - Na 
cidade da Taíba - Missionário 
Francisco Nogueira e família. 5 
-  No distrito de Tapera - Missio-
nário Luciano e esposa. 6 - No 
distrito de Patacas - Pr. Cosmo 
e família. 7 - No bairro de Geni-
baú - Pr. Joaquim e esposa. 8 
- Na cidade de Atalaia do Norte 
- Amazonas - Pr. Eduardo e 
família, e missionária Marlie-
ne. 9 - Na cidade de Morada 
Nova - Pr. Evaristo e família. 
10 - No Perímetro Irrigado, de 
Morada Nova - Pr. Evaristo e 
família. 11 - No Assentamento 
Raposa, na cidade de Santa 
Quitéria - Missionária Janeide. 
12 - No distrito de Barroso, 
em São Gonçalo do Amarante 
- Diácono Hércules e família. 
13 - Em Israel - Missionário 
Roberto Kedoshim e família. 
Ajudamos também no sustento 
do missionário Geraldo Cruz e 
família (Colômbia) e César e 
Iranir (Peru), ambos ligados ao 
Movimento Batista Regular.

testemunho do 
Pr. José nogueira

Eu e minha esposa fomos 
alcançados pelo Senhor Jesus 
em 1981. Em 1983, deixamos 
nossos empregos e fomos para 
estudar no seminário, regime 
interno, a fim de nos preparar 
para servir ao Senhor. Em 1986 

me formei no SBC - Seminário 
Batista do Cariri, e em 1987 as-
sumi o co-pastorado da igreja 
que éramos membros. 

Porém, o Senhor Jesus 
tinha outros planos para nós e 
no segundo semestre de 1987 
uma igreja recém-formada nos 
convidou para assumir a lide-
rança. Depois de um período 
mútuo de oração, tanto de nos-
sa parte como daquela peque-
na igreja, tivemos a convicção 
de ser a vontade de Deus que 
eu assumisse ali o pastorado. 
Eles não poderiam me ajudar 
muito financeiramente e se 
comprometeram com a ajuda 
de um salário-mínimo mensal. 
Como eu também ensinava 
em um seminário, poderia so-
breviver, apesar de morar a 25 
quilômetros e estar fazendo um 
Mestrado em Antigo Testamen-
to em São Paulo. 

A Igreja se comprometeu em 
fazer todo o possível de conse-
guir passagens aéreas pela FAB. 
A minha antiga igreja me ajudava 
com as passagens aéreas para 
os módulos em São Paulo, pelo 
menos duas vezes por ano. 
Mesmo com as dificuldades, o 
SENHOR Deus foi dando-nos 
forças para superamos as bar-
reiras, e continuamos servindo e 
contando com a ajuda de irmãos 
dedicados e amigos.

Hoje estamos há 23 anos 
à frente da Igreja Batista Fun-
damentalista Cristo é Vida, e 
agradecendo ao Senhor Deus 
pelo privilégio de participar de 
um momento tão importante, no 
Jubileu de Prata de Fundação 
da igreja.

Igreja Batista Fundamental Cristo é Vida 
Inaugura a “Massada” em Fortaleza CE

Pr. José nogueira (Continuação da página 1)

QUeM É o PerDiDo?
eGUinalDo 

HÉlio De soUza
Mas eDitora

www.maseditora.com.br
tel. (11) 2384-2300

Quem quer ser despertado 
para a evangelização dos 

perdidos entre todos os po-
vos precisa ler este livro.

DeUs Das sUrPresas
JosÉ noGUeira

eDitora K@iros
www.cristoevida.com

Há interessantes relatos bíbli-
cos sobre surpresas de Deus. 
Você poderá ser surpreendido 

por uma intervenção divina. 
Este livro tem a intenção de 

fazer você pensar.

JesUs no antiGo 
testaMento

Meno KalisHer
aCtUal eDiÇÕes

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

Este livro apresenta a identi-
dade do Messias e como ele 
está presente nas profecias 

do Antigo Testamento. 

Estamos Evangelizando 
Corretamente?

Pr. Nogueira com a esposa e o filho
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Vila Rezende, espe-
cialmente naquela 
época, era um bair-

ro muito católico e um ninho 
de espiritismo. A oposição era 
muita forte. Pastor Wilson che-
gou a ter o desejo de desistir, 
mas a convicção de que estava 
no lugar onde Deus queria 
estabelecer uma igreja batista 
fundamentalista era mais forte 
e ele, pela graça de Deus, 
continuou. 

Um acontecimento que os 
ajudou muito foi o lançamento 
do loteamento Parque Piracica-
ba. Algumas famílias da igreja 
conseguiram uma casa no novo 
loteamento. Todo mundo es-
tava apertado financeiramente 
e nem sempre os irmãos tinham 
o dinheiro para a passagem do 
ônibus no domingo. Deus nos 
deu ao missionário o dinheiro 
para comprar uma Kombi para 
ajudar os irmãos a chegarem à 
igreja. Começou a buscá-los no 
Parque Piracicaba e em breve 
estava voltando para a igreja 
com a Kombi super lotada e 
o Senhor estava abençoando 
com a salvação de muitas 
almas.

Logo percebeu-se a neces-
sidade de adquirir um terreno 
para construir as dependências 
para a igreja. Mas a igreja que 
estava nascendo não estava 

As pessoas têm uma idéia sobre humildade que geral-
mente está ligada às coisas exteriores. Por exemplo: 
ser humilde é não comprar roupas ou calçados de 

marca. Contudo, biblicamente falando, a humildade está ligada a 
uma atitude interna - em relação a si próprio e a Deus.

O Dr. John E. Haggai definiu assim humildade: [1] “Ele (o 
líder) sabe que é fraco e necessitado como Deus declara que ele 
é. Paradoxalmente, ele vive na confiança em Deus e sabe que 
é mais importante até que os anjos. Em si mesmo ele é nada, 
mas em Deus é tudo - esta é sua maior motivação. Ele realmente 
não liga se o mundo nunca puder vê-lo como Deus o vê. Ele é 
feliz em permitir que Deus determine seus próprios valores. O 
homem humilde espera pacientemente até o dia em que tudo 
que faz terá seu próprio valor, por si só. Enquanto isso, ele fará 
todas as coisas para o benefício da humanidade e para a glória 
de Deus, alegremente esperando pelo dia da avaliação final” 
(parênteses meu)

1. Humilde e mansidão
Humildade ou mansidão é o estado de espírito do amor. Ou 

seja, é a atitude, o espírito e a disposição predominantes do amor. 
A humildade liberta da arrogância, do orgulho, da auto-suficiência, 
porque faz reconhecer os dons e recursos recebidos, assim como 
resultados alcançados. Isso porque o humilde reconhece que é 
fruto do amor redentivo de Deus, reconhece que é fruto e alvo 
do amor de Deus.

O humilde não preocupa-se em devolver a ofensa, os insultos e 
injustiças. Não busca pagar na “mesma moeda” (Mt 5:38-42). Não 
busca auto valorizar-se. Seguindo o exemplo do próprio mestre, 
apenas entrega-se Àquele que julga com justiça (I Pe 2:19-23). 

2. Falsa humildade
O apóstolo Paulo acusou os falsos mestres gnósticos de 

falsa humildade, quando declaravam ter revelações superiores e 
especiais. Eles queriam fazer mais do que Deus estava pedindo 
deles (Cl 2:18,23).

Infelizmente, alguns líderes acreditam que eles têm uma linha 
direta exclusiva com Deus. Acham que Deus fala com eles apenas 
e com mais ninguém. Vivem em uma atitude constante de julga-
mento das atitudes e espiritualidade dos outros. Esta visão traz 
indiferença, acepção, tristeza, desânimo, decepção entre outros 
sentimentos ruins. O líder que age desta forma está matando o 
prazer, o ânimo e o desejo dos liderados que desejam servir a 
Deus dignamente. A falsa humildade faz emergir a pretensão e a 
vaidade escondidas no coração.

3. Como nutrir a humildade
Se alguém quer emagrecer, faz uma dieta. Se quiser conhecer 

um assunto em especial, faz uma especialização. Assim, se al-
guém quer estar mais perto de Deus, deve dedicar-se a caminhar 
com ele. Concentrando-se nos passos que levam à humildade 
qualquer um pode se tornar mais humilde.

Jesus começou seu propósito para os discípulos com esta 
declaração: “Bem aventurados os humildes de espírito porque 
deles é o reino dos céus” (Mt 5:3). A humildade de espírito assi-
nalava o preparo para o reino. Jesus contou histórias sobre viúvas 
humildes, e cobradores de impostos arrependidos, a quem Deus 
honrou pela sua humildade. 

Aqui vão algumas ferramentas eficazes para desenvolver 
relacionamento com Deus:

Bíblia
Quer conhecer a Deus? Ele revelou-Se na Sua palavra, a 

Bíblia. Pessoas querem conhecer a Deus pelas experiências, 
mas não foi assim que Ele disse que deveria ser (Hb 1:1; I Pe 
1:20-21; Jo 1:1-3, 12-14).

espírito santo
Tudo começa pela ação do Espírito Santo. Na verdade, sem 

Ele nem se pode entender as coisas de Deus (I Cor 2:10-16). 
A conscientização do pecado é ação direta Dele (Jo 16:8). O 
Espírito nunca levará alguém contra a Palavra ou contra Cristo 
(Jo 16:12-14).

oração
Quando oramos, falamos a Deus: concordamos com sua von-

tade, expressamos dependência e confiança, expomos nossas 
dificuldades e deficiências. Confessamos pecados. Buscamos 
perdão, socorro, ajuda e força para recomeçar. 

obediência
Não adianta conhecer a Bíblia toda e não despertar para o 

compromisso com o que ela diz. Obedecer requer poder. Poder 
para resistir às tentações, a maldade, o preconceito, a mentira, o 
ciúme, e tudo mais que as trevas trarão contra o servo fiel.

Comunhão
A vontade de Deus expressa no texto abaixo, é que, mu-

tuamente, achemos  e ofereçamos encorajamento, ensino e 
instrução.

Humildade, conforme vimos, pode ser confundida com muitas 
coisas que pouco dizem respeito ao seu verdadeiro significado. 
Contudo, ela deve ser aprendida e desenvolvida. Ela trará resul-
tados incríveis àqueles que se exercitam nela. 

Seja um líder humilde. Submeta-se a Deus e dê a Ele toda a 
glória de suas conquistas.

[1] John E. Haggai. “Lead On Leadership that Endures in a Changing 
World”. Kobrey Press2006. Pág.58-59.

“É preciso escrever o mais possível como se 
falasse e não falar demais como se escrevesse.” 

( Charles Saint-Beuve )

conseguindo pagar as suas 
próprias contas e não havia 
esperança de ver a igreja ajun-
tar o dinheiro para comprar um 
terreno. Havia três lotes de 
esquina na saída para Parque 
Piracicaba e o dono estava 
com a vontade de vendê-los. 
O missionário calculou o preço 
por metro quadrado e pediu a 
ajuda das igrejas nos Estados 
Unidos para comprá-los. Deus 
fez uma obra nos corações dos 
irmãos de várias igrejas nos 
Estados Unidos e começaram 
de enviar as suas ofertas para 
o terreno. Em 1982 o pai do 
Pr. Wilson faleceu e a sua 
mãe pediu para as pessoas 
que em vez de dar flores, para 
contribuírem para a compra 
do terreno em Piracicaba. Em 
1983 conseguiram comprar 
o terreno! No dia 27/09/83 a 
Igreja batista Fundamental foi 
organizada juridicamente.

A compra do terreno ani-
mou os irmãos da igreja e 
também animou os irmãos 
nos Estados Unidos. As con-
tribuições para a Igreja Batista 
Fundamental continuaram a 
chegar e puderam contratar 
um engenheiro para fazer o 
projeto para a construção do 
novo prédio. Era na época em 
que o dólar era bem forte em 
relação à moeda brasileira, e 

por isso foi possível contratar 
um empreiteiro e começar a 
construção. Por causa do valor 
do dólar também conseguiram 
comprar o terreno onde mais 
tarde foi construída a casa 
pastoral. 

Foi durante o tempo que a 
família Shaw estava nos Esta-
dos Unidos que a igreja ficou 
sob a liderança dos primeiros 
dois pastores brasileiros: Pr. 
Antonio Severino de Barros 
assumiu a liderança da igreja 
em 1987.  Depois dele, o se-
gundo pastor brasileiro a dirigir 
o trabalho foi o Pr. Celso A. 
Santos no período de 07/05/89 
a 12/11/89.

Quando o missionário retor-
nou ao Brasil estava planejando 
continuar com o ministério de 
implantação de igrejas, mas, 
percebendo que a situação da 
Igreja Batista Fundamental em 
Piracicaba ainda não estava 
consolidada voltou para ajudá-
la até encontrar um pastor.

Um dia o pastor Wilson 
estava na igreja varrendo do 
chão os vidros que haviam 
sido quebrados de uma das 
janelas, quando chegou o ir-
mão Fernando Canato que era 
da Igreja batista Independente 
de Limeira SP e estava em 
Piracicaba naquele dia. Ele viu 
o carro do missionário e parou 
para conversar um pouco Fer-
nando entrou na igreja e foi logo 
perguntando “O que eu posso 
fazer para ajudar? O que o sen-

hor quer que eu faça?” Pastor 
Wilson percebeu que ele não 
estava falando sobre a limpeza 
do chão. Deus estava operando 
no coração dele. A resposta 
do missionário foi a seguinte: 
“Faça a vontade de Deus”. 

Deus trabalhou a partir 
daquele dia e assim Fernando 
Canato se tornou pastor da 
Igreja batista Fundamental 
no dia 18 de abril de 1993, 
permanecendo até o dia 22 
de julho de 2002. Com a sua 
saída, assumiu o pastorado, no 
mesmo dia, o Pr. Fábio Benedi-
to Arruda, fruto do trabalho em 
Piracicaba. Pastor Fábio ficou 
até o dia 18 de janeiro de 2004 
na liderança da Igreja quando 
então o Pr. Fernando voltou à 
liderança da mesma e o Fábio 
voltou à função de co-pastor. 
Atualmente pastor Fábio trab-
alha na Igreja Batista Regular 
do Calvário em Uberaba MG.

O pastor Fernando perman-
eceu no pastorado da Igreja 
batista Fundamental até o 
dia 31 de dezembro de 2008. 
Depois de sua saída a igreja 
permaneceu sem pastor até o 
dia 20 de junho de 2009 quando 
assumiu o atual pastor, Paulo 
César Lopes. 

Para contato com o pastor 
Paulo: e-mail: 

pc.lopes@hotmail.com. 
Para contato com o mission-

ário fundador, 
Pr. Wilson Coy Shaw: e-mail: 

coyandnancy@earthlink.net.

O Princípio 
da Humildade

Paulo Santos

Igreja Batista Fundamental 
de Piracicaba

(Continuação da página 1)

Pr. Fábio com a esposa e filhos.



c

m

k

y c

m

k

y c

m

k

y

c

m

k

y c

m

k

y c

m

k

y

Setembro de 2010
Edição 213

Ano XXVI
Página 8

Há quem pense, 
erradamente, que 
apenas os líderes 

receberam o mandato da Gran-
de Comissão. Na verdade, a or-
dem para alcançar toda criatura 
com a pregação do Evangelho 
foi dada a todos na Igreja. O 
que há são funções diferentes. 
Alguns são enviados ao cam-
po missionário para implantar 
igrejas e todos os demais são 
responsáveis pelo apoio em 
oração e sustento financeiro.

Em nossas igrejas de posi-
ção batista fundamentalista o 
costume é que nós sustenta-
mos financeiramente os mis-
sionários através das ofertas 
entregues através da igreja 
onde congregamos. A deci-
são para quem enviamos as 
ofertas mensais é tomada sob 

O Pr. Jeff Quevedo, 
m iss ionár io  da 
MBBF - Missão Ba-

tista Brasileira Fundamentalista 
está se preparando para ser 
enviado à Índia. Foi o Pastor 
da 1ª IBR de Curitiba entre os 
anos de 90 a 94. Logo após o 
Pr. Paulo Bondezan, presidente 
da nossa MBBF, assumiu o 
pastorado da mesma enquanto 
Pr. Jeff continuou no pastorado 
em outros lugares. Agora no-
vamente voltou a ser membro 
dessa igreja e está sendo 
enviado por ela para iniciar um 
ministério na Índia denominado 
de VISÃO BRASIL-ÍNDIA 2020. 
Pr. Jeff está á disposição das 
igrejas de todo o Brasil para 
divulgar o seu ministério. O 

A Torá Moshê (A Lei de Moisés), como são tratados os cinco 
livros de Moisés que iniciam a Bíblia Sagrada, está na base 
do Cristianismo. Portanto, não é possível compreender bem 

a vida e a obra de Jesus Cristo, tampouco a Graça e a Salvação, sem 
a Lei (a Torá). Depois de 13 anos de pesquisas, estudos e tradução 
dos mais antigos e fiéis manuscritos nas línguas originais (hebraico, 
aramaico e grego), o Comitê de Tradução da Bíblia King James lançou 
o Novo Testamento com Salmos e Provérbios. Agora, com a cooperação 
da SBIA - Sociedade Bíblica Ibero-Americana e a editora Abba Press 
chega às mãos do povo de Deus a Torá bilíngue (hebraico e português 
em duas colunas paralelas), com notas exegéticas e comentários teo-
lógicos. O lançamento faz parte das comemorações dos 400 anos de 
publicação da primeira tradução da Bíblia King James em 1611.

Veja mais na coluna Dicas de leitura na página 6.

No s 

dias 12 a 18 
de Setembro o 
missionário Pr. 
Josué Amaral 
que está im-
p l a n t a n d o 
uma igreja em 
P r e s i d e n t e 
Prudente SP 
estará reali-
zando “Uma 

Durante o ano de 
2008 o pastor Paulo 
Arruda foi duramen-

te provado quanto àquilo que 
Deus desejava para a sua 
vida. Desde 1998 ele havia se 
comprometido a dedicar-se de 
tempo integral no ministério. 

Depois de muitas voltas 
servindo ao Senhor em diver-
sos ministérios e dividindo o 
tempo entre o serviço minis-
terial e o trabalho secular, ele 
teve a oportunidade de visitar 
a Costa Rica. Ali ele foi tocado 
pela graça e misericórdia de 
Deus, lhe concedendo um 
espírito sensível à situação de 
muitas pessoas que estão com 
suas vidas destruídas pelas 
obras de Satanás e entregues 
a toda espécie de desgraças e 
calamidades sociais. 

Entre outros muitos as-
pectos daquela experiência, 
o Senhor lhe mostrou na Sua 
Palavra como Ele agia no texto 
de Mateus 9:35-36.

Diante de tal fato o Pr. Paulo 
não foi desobediente à voz do 
Senhor e, no dia 7 de novembro 
de 2008 deu inicio, juntamente 
com um grupo de irmãos va-
lorosos e dedicados da Igreja 
batista em D. Pedro, Manaus 
AM, ao Ministério de Misericór-
dia, onde começaram a tratar e 
a conhecer mais esses menos 
favorecidos que vivem nas ruas 
de Manaus.

Como resultado destas 
duas ações, ou seja, da ida 
até à Costa Rica e da criação 
do Ministério de Misericórdia, 
Paulo percebeu que o Senhor 

a autoridade da 
liderança pastoral 
da igreja.

O que quere-
mos aqui é pro-
vocar um maior 
e n v o l v i m e n t o 
dos  membros 
das nossas igre-
jas no apoio em 
ORAÇÃO. Mes-
mo para aqueles 
missionários para 

tico. Também seria importante 
nos corresponder com ele e 
ouvi-lo através de cartas, e-
mail, telefone, etc. 

Talvez você esteja pen-
sando: mas onde acharei um 
missionário para adotar em 
oração? O primeiro passo é 
falar com o seu pastor para 
que ele lhe forneça alguns 
nomes. Depois vá conver-
sando com outros irmãos em 
Cristo e descobrindo novas 
famílias.

Outro caminho viável é en-
trar em contato com as missões 
batistas de posição fundamen-
talista e solicitar a lista de todos 
os seus missionários. Também 
aqui no Jornal de Apoio todos 
os meses você encontrará 
nomes de missionários, pois é 
nossa prática divulgar sempre 
os trabalhos dos que estão nos 
campos. Se quiser começar a 
sua lista pelo meu nome aqui 
vai: Pr. Carlos Alberto Mora-
es, casado com Agnes Ayres 
Fernandes Moraes. Tenho três 
filhas, mas em casa solteira 
apenas a caçula: Letícia com 
18 anos. Meu endereço é: Cai-
xa Postal 125 – CEP 14300-000 
Batatais SP, telefone (16) 3761-
0749, e-mail: jornaldeapoio@
yahoo.com.br.

plano é completar o sustento 
até o mês de Julho de 2011, 
quando então se mudarão para 
a Índia.

Para saber um pouco 
mais, visite o Blog: www.mis-
soesindia.blogspot.com onde 

o estava prepa-
rando para algo 
maior.

O que era 
a p e n a s  u m a 
forte impressão 
se concretizou 
através do con-
vite que ele teve 
em março deste 
ano (2010) para 
ingressar como 
missionários de 
CPCI - Cristo 

isso o casal está solicitando as 
orações e apoio financeiro para 
a viagem.

De acordo com o planeja-
mento, deverá ser dado início 
às atividades da missão no 
inicio do ano de 2011, quando 
Pr. Paulo terá que estar se 
dedicando de tempo integral à 
obra. Assim, até o final de 2010, 
Pr. Paulo terá que desincompa-
tibilizar-se do trabalho secular, 
o que será uma medida de 
fé, haja vista que irá precisar 
contar com o apoio de igrejas 
e irmãos que queiram se unir a 
ele como cooperadores e inter-
cessores nesta jornada.

Para contatos com Pr. Pau-
lo e Eloina Arruda: Alameda 
Albânia, 50 - Cond. Ilhas Gre-
gas, Torre Thasos, Apto. 1005 
- Bairro Ponta Negra - CEP 
69037-063  Manaus-AM.

Missionários e Diretores de 
CPCI - Cristo Para a Cidade In-
ternacional - Diretores da Base 
Brasil. Telefones: Res. (92) 
3307-5626, Cel.  Pr. Paulo (92) 
9984-5626 e (92) 8172-6469 
(Tim) Eloina (92) 8802-9297.

Visão Brasil-Índia 2020

há mais informações sobre 
as necessidades da Índia 
e como as igrejas podem 
se envolver para participar 
da evangelização de tantos 
povos ainda não alcançados 
pelo Evangelho.

Você Quer Adotar 
Um Missionário Para Orar?

os quais você não contribui fi-
nanceiramente, pode contribuir 
com sua intercessão. Temos 
percebido que são poucas as 
pessoas que levam a sério o 
ministério de interceder pelos 
missionários e podemos mudar 
esta realidade.

Quero propor que cada 
um de nós adote uma lista de 
missionários para oração diária 
de pelo menos 10 ou 15 minu-
tos. Sim, cada um de nós, que 
fomos adotados por Deus pelo 
seu grande amor, adotarmos 
também os missionários para 
cuidarmos em oração inter-
cessória. 

Cada um de nós pode ado-
tar alguns missionários com o 
intuito inicial de orar pela sua 
vida, suas necessidades, sua 
família, seu trabalho evangelís-

Novo Projeto Missionário

Para a Cidade Internacional, 
uma missão cujos objetivos, 
dentre outros, é o desenvol-
vimento de projetos sociais 
a fim de atender os menos 
favorecidos.

Sem muita demora, pastor 
Paulo, juntamente com sua es-
posa Eloina tornaram-se missio-
nários e Diretores da Base Brasil 
de CPCI. No momento eles estão 
trabalhando com um grupo que 
os está auxiliando no preparo do 
Estatuto de CPCI Base Brasil, 
bem como formulando diretrizes 
para a execução de projetos 
com vistas ao cumprimento dos 
objetivos da missão.

No mês de agosto Pr. Paulo 
e Eloina foram convidados para 
participar de um treinamento 
que será realizado na cidade 
de Knoxville, Estado de Ten-
nessee, EUA. Além do treina-
mento está oferecido a eles a 
hospedagem e a alimentação. 
O que precisam é de apoio para 
chegar até lá. Este treinamento 
será de suma importância para 
o desempenho das atividades 
da missão aqui no Brasil, por 

Torá Bilíngue

Semana de Oração

Semana de Oração”.  (Romanos 15:30). 
A sequência será esta: 1º dia - 12 Domingo: oração pela cidade 

de Presidente Prudente; 2º dia - 13 Segunda: Oração pelo projeto 
PIP; 3º dia - 14 Terça: Oração pela estrutura física do local; 4º dia 
- 15 Quarta: Oração pela família.; 5º dia - 16 Quinta: Oração pelas 
crianças e jovens sem Cristo.; 6º dia - 17 Sexta: Oração pelas 
autoridades locais; 7º dia - 18 Sábado: Oração pela nossa Igreja 
Local.  APELO: Os missionários e irmãos que já fazem parte da 
nova igreja que está nascendo em Presidente Prudente estarão 
orando conforme mencionado aqui e esperam que em diversas 
partes do nosso Brasil outros irmãos estejam se irmanando com 
eles nessa semana de oração. Se você participar em oração, deixe 
o missionário e a igreja ficarem sabendo. Mande um e-mail para 
a família Amaral (pastorjoamaral@gmail.com) Pr. Josué, Eunice, 
Elisa, Beatriz e Josué Filho. 

Pr. Paulo com a esposa Eloína 
e os filhos Paulinho Ivete


