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Início de ano e início de pastorado para a Igreja Batista 
Independente de Orlândia SP. No dia 13 de janeiro a igreja 
empossou seu novo pastor, Paulo Ricardo Gonçalves. Na 

foto, o pastor com a esposa Regiane e as filhas Ana e Sara. Leia 
mais na página 5

Tem sido a prática do Jornal de Apoio investir na obra 
missionária. A cada edição nós procuramos priorizar 
matérias e notícias voltadas para o trabalho missio-

nário. Entendemos que o povo de Deus precisa ser despertado 
constantemente para o trabalho missionário e, por essa razão, 
procuramos incentivar missões.

Nesta edição, por exemplo, nós estamos dando destaque 
à divulgação do V Congresso da AMI – Associação Missionária 
Independente e a saida do Pr. Jomar para o Chile. 

Temos no editorial um texto sobre o sustento dos missionários, 
diversas notícias sobre projetos missionários, um evento progra-
mado sobre a vocação, o chamado e o preparo de obreiros, um 
relato da perseguição que tem sofrido o missionário Lourinaldo 
Araújo no Timor Leste, a organização de uma igreja resultante do 
trabalho do missionário Leonilson Pereira Leite. Enfim, se você 
ficar de olho em cada edição do Jornal de Apoio você perceberá 
que nós estamos sempre de olho na obra missionária.

O Templo Batista Ma-
ranata de Londri-
na, liderado pelo 

Pastor Manoel Aparecido de 
Souza, deu início ao primeiro 
seminário de posição batista in-
dependente e fundamentalista 
na cidade de Londrina, região 
norte do Paraná. 

O SBTL - Seminário Batista 
Teológico de Londrina iniciou 
as suas atividades no dia 7 de 
fevereiro de 2011 com 10 alu-
nos no total. Destes, 3  estão  
fazendo  todas as matérias 
para o curso completo com du-
ração de 8 semestres  e outros 
7 alunos que estão estudando  
matérias avulsas. Do total de 
alunos, um é membro da Igreja 
Batista da Vitória do Pastor 
Davi Smith e os demais são 
membros do Templo Batista 
Maranata. 

O Pastor Manoel é assistido 
por dois missionários que o 
apóiam tanto nos ministérios 
da igreja, como no SBTL, são 
eles: Pastor Dan Douglas Jo-
hnson, um exímio professor e 

No dia 18 de junho 
de 2011 o Projeto 
Emaús estará re-

alizando o segundo encontro 
vocacional. Desta feita o evento 
será realizado na Igreja Batista 

RECENSEAMENTO MISSIONÁRIO 
DOS BATISTAS FUNDAMENTALISTAS

VEM AÍ O 1º
Participe !

De olho na obra missionária

Independente do Parque São 
Sebastião em Ribeirão Preto 
SP sob a liderança do Pr. Mário 
Donizete Baio.

O evento terá início às 15 
horas com a realização de um 

fórum sobre vocação, chamado 
e preparo daqueles que servi-
rão ao Senhor em Sua seára. 
O tema será “Deus chama. 
Quem prepara?”. O fórum terá 
a coordenação do Pr. Edílson 
J. P. Araújo da Igreja Batista 
do Calvário em Morro Agudo 
SP, Diretor do Projeto Emaús 
e contará com a participação 
de outros pastores.

Após o fórum haverá um 
lanche para todos os presentes 
e às 19 horas terá início um 
culto onde o Pr. Jader Saraiva 
da Primeira Igreja Batista em 
São Sebastião do Paraíso MG 
será o pregador trazendo um 
desafio para entrega ao serviço 
do senhor.

Além de pastores e obreiros 
da região, TODOS os interes-
sados em se preparar para ser-
vir ao Senhor (Jovens e adul-

Deus Chama. Quem Prepara?
tos; homens e mulheres) são 
convidados a participar. Não 
será cobrada nenhuma taxa de 
inscrição. Apenas está sendo 
solicitado aos interessados que 
entrem em contato com o pas-
tor Edílson através dos e-mails: 
seminarioemaus@gmail.com, 
pastoredilsonaraujo@gmail.
com ou pelos telefones (16) 
3851-1471 e 9104-6533. 

O apelo que se faz é para 
que os pastores lancem o de-
safio em suas igrejas para que 
aqueles que estão dispostos a 
melhor se preparara para servir 
ao senhor participem do encon-
tro. Organizem caravanas, pois 
valerá a pena. A Igreja Batista 
Independente do Parque São 
Sebastião localiza-se na Rua 
Pedro Barbiere 266, Parque 
São Sebastião em Ribeirão 
Preto SP.

do no Seminário e em vários 
ministérios da igreja. 

Além destes dois, o SBTL 
tem como professores o Dr. 
Don Lee Leaf, doutorado em 
Teologia pelo Bethany Divinity 
College e Seminary e Pastor 
da Igreja Batista da Vitória em 
Cornélio Procópio (PR), os 
pastores David Smith e Jorge 
Fachinni. O Pastor David tem 

mestrado em Exposição Bíblica 
pelo Pensacola Christin Col-
lege, Pensacola, Florida EUA 
e  Doutorado em  Divividade 
pelo  Antioch Bible College and 
Seminary, Acworth, Georgia,  
e o pastor Jorge Fachinni é 
formado pelo Seminário Ba-
tista do Sul, ambos da Igreja 
Batista da Vitória, região norte 
da cidade de Londrina. Além 

das duas professoras; Dona 
Gerri Johnson, professora de 
“Mulher Cristã” e irmã Jaque-
line Carvalho, professora de 
português. 

Para saber mais informa-
ções sobre o SBTL entre em 
contato pelos telefones (43) 
3343 4007- 3341-5274 ou e-
mail: seminario@tbmlondrina.
org.br. 

O início do SBTL
escritor que 
já auxiliou na 
fundação de 
dois institu-
tos bíblicos 
e escreveu 
o livro “Os 
perigos Trai-
çoeiros do 
Rock”. O ou-
tro é o Pas-
tor Eduardo 
Johnson, fi-
lho do Pastor 
Daniel, que 
deverá ficar 
em Londrina 
até junho de 
2012 ajudan-

LEIA NESTA EDIÇÃO

Fundado pelo missioná-
rio Pr. Ernesto Jhon-
son o Templo Batista 

em Vila das Mercês, em São 
Paulo, teve inicio no dia 30 de 
Março de 1975, e foi organizado 
com 43 membros. O fundador 
permaneceu à frente do traba-
lho apenas um ano e 9 meses 
frente sendo forçado a se afas-
tar devido a uma enfermidade. 
Atualmente a igreja é liderada 
pelo Pr. Domiciano Gonçalves 
da Silva (Foto). Leia um breve 
histórico na página 4

O missionário Leonilson Pereira Leite enviado através 
da AMI – Associação Missionária Independente pela 
Igreja Batista Independente de Franca SP sob a lide-

rança do Pr. Paulo Castelan acaba de organizar a Primeira Igreja 
Batista em Igarapava SP. Na foto o Pr. Leonilson com sua esposa 
e filhos. Leia matéria completa na página 7

Novo Pastor em Orlândia

Nova Igreja é organizada

Agora nós batistas fundamentalistas temos um espaço 
garantido na Internet. Já está on-line o site: www.
batistasfundamentalistas.com.br ou então www.ba-

tistafundamentalista, ou ainda, www.portalbf.com.br. 
Além de acessar, você pode entrar em contato opinando e 

colaborando através do envio de notícias de eventos e outras 
informações relevantes para as igrejas de posição batista fun-
damentalista. 

Mande textos e fotos aos cuidados do Pr. Carlos A. Moraes 
através do e-mail do Jornal de Apoio: jornaldeapoio@yahoo.com.
br ou diretamente no e-mail que está no site. 

Batistasfundamentalistas.com.br

Vila das Mercês



Ponto de Vista 
Pr. Manoel A. Souza

pastormanoel@tbmlondrina.org.br
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Quando um novo candidato 
procura a nossa agência 
missionária com um pro-

jeto de implantação de igreja uma das 
primeiras indagações que ele faz é 
esta: “Quanto tempo vou levar para le-
vantar o sustento?” A resposta padrão 
que sempre dou é esta: “Durante todo 
o tempo em que você permanecer 
como missionário!”.

Eu fui salvo por Cristo através do 
trabalho do missionário estaduniden-
se, Jimmy William Rose em 1967. 
Nestes 44 anos de vida cristã tenho 
acompanhado a vida dos missionários 
tanto dos Estados Unidos quanto do 
Brasil. No início da minha vida cristã, 
quando um missionário estadunidense 
que trabalhava aqui no Brasil voltava 
ao seu país por um ano eu pensava 
que ele estava em férias. 

Depois de alguns anos acabei 
descobrindo que a maioria deles nem 
gostava muito daquele período em 
que voltavam ao seu país, pois se 
tratava de um ano de muitas viagens 
e muitas vezes a família padecia e 
não via a hora de voltar ao campo 
missionário. Além de visitar algumas 
igrejas mais exigentes para prestar 
relatórios, os missionários precisavam 
contatar novas igrejas para melhorar 
ou repor o sustento. A família crescia, 
os gastos aumentavam e às vezes 
algumas igrejas paravam de enviar 
o sustento.

Pastoreando durante boa parte do 
meu ministério acompanhei a vida de 
muitos missionários que eram apoia-
dos por nossa igreja. Vi de perto como 
alguns irmãos nas igrejas tratam os 
missionários. Para alguns eles não 
passam de aproveitadores. Felizmen-
te nas igrejas em que tenho vivido a 
maioria dos membros tem uma visão 
bíblica da obra missionária. 

Mais tarde acabei me tornando 
missionário e agora posso dizer que 
os dois lados, tanto o pastoral quanto 
o missionário tem que ser na total 
dependência daquele que nos envia. 

Um dia desses estacionei o carro sob a sombra de uma árvore onde 
esperaria por uma hora pela minha esposa que deveria assistir a uma 
aula de música. Assim que ela desceu do carro abri o computador 

e comecei a digitar uma de minhas tarefas cotidianas. Minutos depois, dois 
pré-adolescentes sentaram-se ao lado do carro para aproveitarem da mesma 
sombra e começaram a conversar. 

O assunto em discussão era sobre o perfil do namorado da mãe de um deles. 
No contexto da conversa percebi que as mães de ambos tinham “namorados” 
e eles pareciam contentes com este fato. 

Aquelas crianças que deveriam conversar sobre brinquedos e brincadeiras, 
falavam de um tema triste que está ficando cada dia mais normal. O que me 
deixou mais surpreso foi a naturalidade com que articulavam sobre o “namorado 
da minha mãe”.  Não quero julgar as mães daquelas crianças, pois nem as 
conheço. O ponto que quero focar é o tipo de conversa que está se tornando 
cada vez mais comum em toda a sociedade. 

O casamento que deveria ser permanente tem sido tratado como algo 
descartável. Desde julho do ano passado quando o Congresso Brasileiro 
promulgou a emenda do “divórcio imediato” que desburocratiza e agiliza os 
processos judiciais, que o número de separações cresceu em mais de 100 % 
na cidade de São Paulo, e atingiu o patamar de 166% em Belo Horizonte, na 
capital mineira, em relação ao ano anterior. O divórcio que antes só podia ser 
solicitado um ano depois da separação, agora pode ser resolvido num abrir e 
fechar de olhos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 
(IBGE), mais de 150 mil pessoas se divorciam por ano no Brasil. O que será 
da família nos próximos anos? O que será da humanidade que viola as leis de 
Deus, sem nenhum medo?  O que será das crianças que conversam sobre o 
novo romance de seus pais? 

Minutos depois, aqueles dois adolescentes foram embora e um carro es-
tacionou atrás do meu aproveitando uma parte da sombra que ainda restava 
daquela árvore. A porta se abriu e saiu uma senhora tirando da bolsa um telefone 
celular e digitou um número. Assim que a pessoa atendeu, a senhora falou em 
alto volume, de maneira impaciente cobrando uma dívida que há três meses 
não havia sido paga. 

A pessoa do outro lado da linha resistia pagar uma dívida que a mulher do 
celular insistia receber. Isso me fez pensar num outro problema que está se 
tornando comum: A inadimplência.   De acordo com a Serasa, a inadimplência 
que no ano de 2010 foi a maior desde junho de 2002, cresceu 24% em janeiro 
deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado. A verdade é que vive-
mos uma cultura consumista em que as pessoas sentem a necessidade de 
adquirir bens para se sentirem melhor, e aproveitam-se do crédito fácil para 
enveredarem-se pelo caminho escuro das dívidas intermináveis. Pior ainda, é 
quando recebemos a informação que os “evangélicos” e “crentes” são os “piores 
pagadores”. Debaixo daquela sombra meditei com temor sobre a escuridão ética 
e moral na qual estamos inseridos. Os absolutos de Deus estão se tornando 
relativos e o que é relativo está se tornando absoluto. A Palavra de Deus faz 
um alerta sobre o perigo que há em inverter as leis de Deus: “Ai dos que ao 
mal chamam bem, e ao bem mal; que fazem das trevas luz, e da luz trevas; e 
fazem do amargo doce, e do doce amargo”. (Isaías 5:20).  

Como representantes de Cristo na terra, temos a responsabilidade de 
denunciar o erro e rejeitá-lo, e não recebê-lo como se fosse algo natural. Não 
podemos acolher como normal o que a Bíblia descreve como iniqüidade. 
Não podemos relativizar os absolutos de Deus! Precisamos reforçar nossas 
convicções bíblicas permitindo que Deus estabeleça em nossas mentes leis 
Suas Santas Leis. Precisamos urgentemente correr em direção a Deus e nos 
esconder de debaixo de Sua santa sombra. AQUELE que habita no esconderijo 
do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará”. (Salmos 91:1). 
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PERFUME DO MAL
Já está acontecendo em diversos lugares. O mais 

recente caso ocorreu em Chapecó – SC. Uma Jovem 
entrou na loja em completo desespero, pois segundo 
ela um rapaz ofereceu-lhe um perfume, aplicou-lhe no 
pulso e mandou cheirar. Dez segundos de desmaio foi o 
suficiente para o ladrão levar-lhe a bolsa. Isso na Avenida 
Getúlio Vargas, (Chapecó - SC), em frente ao Boticário. 
Está ocorrendo também no Rio de Janeiro! Fiquem em 
alerta e recusem-se a cheirar perfumes em lugares sus-
peitos. Tem acontecido com mulheres e homens. Eles 
estão agindo em bares, estacionamentos próximos de 
faculdades, locais movimentados próximos a perfumarias, 
centros comerciais.

COMUNICADORES CRISTÃOS
A Associação de Comunicação Brasileira Cristã 

(ACBC) foi lançada oficialmente em 28 de fevereiro na 
Assembléia Legislativa de São Paulo. A cerimônia acon-

Tanto o missionário quanto o pastor 
tem que levantar o seu sustento, pois a 
maioria das igrejas tem muita dificulda-
de de acompanhar adequadamente as 
necessidades dos seus pastores. 

No momento eu sou missionário 
sustentado por igrejas aqui do Brasil 
e tenho um genro que está juntamente 
com uma de minhas filhas levantando 
sustento nos EUA para voltar ao Bra-
sil como missionário. Ele é filho de 
missionário estadunidense e nasceu 
aqui no Brasil. Seus pais ainda estão 
no campo missionário. As dificuldades 
que eles enfrentam lá para levantar 
sustento são basicamente as mesmas 
que nós enfrentamos aqui.

A nossa missão acabou de fazer 
uma enquete sobre a visão das igre-
jas na questão dos valores a serem 
ofertados aos missionários. A pergunta 
era a seguinte: Em sua opinião o ideal 
para uma igreja é: 1 – Sustentar MAIS 
missionários com valor MENOR ou 2 
– Sustentar MENOS missionários com 
valor MAIOR?  A opção número um 
venceu por 63,49% a 36,11%.

Como tenho viajado em nosso 
Brasil e conhecido as mais diferentes 
regiões com suas características 
singulares, percebo que a pesquisa 
realmente retratou o que acontece 
nas igrejas. A maioria marcante opta 
por sustentar MAIS missionários com 
valor MENOR. 

Antes de prosseguir quero apro-
veitar para dar outro dado importante 
que levantamos também em nossa 
missão. Os valores ofertados para 
os nossos missionários variam de 
R$ 30,00 (Trinta reais) a R$ 200,00 
(Duzentos reais) por mês. O que 
apuramos é que as igrejas ofertam, na 
média R$ 88,00 (Oitenta e oito reais) 
por mês para cada missionário. Se 
você pensa que é muito pouco, esta 
é a mesma média dos missionários 
estadunidenses em seu país. 

Do meu ponto de vista a opção 
de sustentar MAIS missionários com 
MENOR valor realmente é melhor e 

vou dizer por que. Suponhamos que 
um missionário tenha em sua lista de 
parceiros mantenedores 35 igrejas. 
Nessa média de R$ 88,00 por igreja 
ele terá R$ 3.080,00. Se a média fos-
se maior e cada igreja enviasse R$ 
180,00 por mês ele precisaria ter ape-
nas 17 igrejas sustentando-o. Parece 
bom, mas por outro lado, quando duas 
ou três igrejas não enviam ou atrasam 
a oferta, o que é muito comum acon-
tecer, a situação ficaria mais crítica no 
caso de ter MENOS missionários com 
MAIOR valor por mês. 

Do lado das igrejas, tomando por 
base aquelas que são a média em 
nosso país com 80 membros a reali-
dade é a seguinte: Se a igreja tem por 
prática levantar ofertas missionários 
através do compromisso que vai além 
do dízimo geralmente conseguem de 
quatro a cinco vezes mais do que 
aquelas que apenas separam um 
percentual das entradas normais da 
igreja. 

Uma igreja do interior com essa 
membresia levanta em média R$ 
5.000,00 de dízimos. Se a prática da 
igreja é separar 10% para missões, es-
tarão levantando apenas R$ 500,00 por 
mês para a obra missionária e apoiando 
5 missionários com aquele valor médio 
de R$ 88,00. Igrejas que praticam o 
Compromisso de Fé para Missões com 
essa mesma membresia geralmente 
chegam a R$ 2500,00 por mês para o 
sustento dos missionários. Isto é o que 
eu tenho visto. Nesse caso, a igreja es-
taria sustentando 28 missionários com 
a mesma média de R$ 88,00.

Para os membros de uma igreja 
é realmente estimulante saber que 
participam de um número maior de 
projetos. A cada ano aqueles que têm 
experimentado a bem aventurança de 
dar querem dar mais ainda e por isso o 
Compromisso de Fé para Missões não 
coloca limites nas ofertas missionárias 
e se realmente cremos que missões 
é a missão da igreja, o que estamos 
esperando?

teceu no plenário JK. Da programação constou: a leitura 
do estatuto, a apresentação da diretoria da ACBC, 
além do pronunciamento de personalidades ligadas 
à comunicação. A solenidade foi um evento oficial da 
Assembléia Legislativa convocada pelo presidente da 
Casa, deputado Barroz Munhoz, por solicitação do 
deputado José Bruno.

INTERNET E REGULAÇÃO
O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, 

falou sobre o lançamento de um pacote popular de inter-
net durante o último programa “É Notícia”, do jornalista 
Kennedy Alencar na RedeTV!. O pacote terá velocidade 
de 512 Kbps (kilobits por segundo) e deve custar R$ 35 
por mês. Ele afirmou ainda que pretende discutir o novo 
marco regulatório para as comunicações, além de dar 
apoio para as telefônicas entrarem no mercado de TVs 
a cabo, assunto que está em tramitação no Senado. 
“O governo vai apoiar. Já conversei com a presidenta 
Dilma”, disse.

Como se sustenta um 
missionário aqui no Brasil? À sombra

“Podemos sofrer no deserto e, no entanto, amá-lo. 
De resto, é por causa desse sofrimento que o amamos.” 

( Antoine De Saint Exupery ) 
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Neste inicio de ano as chuvas de verão causaram 
muitos problemas em nossas cidades, alagamentos, 
desmoronamentos, cidades destruídas, precisa-

mos da água para nossa vida, sem ela sofremos com sede, 
não podemos plantar os alimentos nem alimentar os animais, 
mas quando ela chega em grande quantidade os problemas 
também são grandes e vivemos isto em muitas cidades neste 
inicio de ano.

Quando vemos a força das águas, lembramos de muitas si-
tuações na Palavra de Deus que milagres aconteceram quando, 
por exemplo, o povo de Israel estava frente a frente com o Mar 
Vermelho, o povo olhava para a grandeza do mar, pensavam 
na profundidade e como poderiam atravessar aquele problema 
tão grande, e Moises o líder do povo orou perguntando a Deus 
o que deveria fazer, e Deus lhe ordenou que continuasse, que 
atravessando o Mar estariam em segurança, e foi isto que fi-
zeram e do outro lado do problema que parecia impossível de 
ser resolvido puderam cantar e agradecer.

Então disse o Senhor a Moises: Por que clamas a mim. Dize 
aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14:15

Em nossas vidas muitas vezes nos deparamos com proble-
mas, dificuldades, que aos nossos olhos são impossíveis de 
serem resolvidos, e assim como o povo de Israel paramos e 
começamos a reclamar, fazendo perguntas, duvidando e algu-
mas vezes procurando saídas com nossas próprias forças.

Em outro momento o povo de Israel novamente se deparou 
com as águas e agora do Rio Jordão e novamente pararam e 
começaram a reclamar, esquecidos das maravilhas que tinham 
visto na jornada pelo deserto.

Tinham atravessado um mar e agora pararam novamente 
frente ao rio, muitas vezes nós temos a mesma atitude, pois 
como salvos conhecemos a força do nosso Salvador, sabemos 
do seu amor , mas estamos esquecidos de como Deus pode 
nos ajudar e cuidar de cada detalhe de nossas vidas, e paramos 
diante de um mal entendido, deixamos de exercer nossos dons 
na igreja esperando por cargos, como mães temos falhado em 
ensinar nossos filhos, temendo que se rebelem, nos calamos 
diante do pecado por medo, mas nosso Salvador já venceu o 
pecado.

Vamos enfrentar sempre dificuldades em nosso dia a dia, a 
família hoje sofre com tantos ataques, nossos jovens tem que 
aprender a confiar em Deus, temos que confiar que com a força 
que vem de Deus poderemos caminhar como Pedro sobre ás 
águas dos problemas e dificuldades, mas só poderemos fazer 
isto se nossos olhos estiverem em Jesus.

Pedro caminhou enquanto olhava para Jesus, só assim 
poderemos continuar caminhando, enfrentando as chuvas, 
as tempestades, não devemos parar, precisamos continuar 
marchando, nossos olhos devem estar sempre em Jesus e no 
seu grande amor.

“E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro 
céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe”. Apo-
calípse 21:01

Temos a promessa de Deus que na eternidade tudo será 
novo, e o mar não existirá, não teremos mais problemas a vencer 
pois tudo já estará vencido por Jesus.

Estamos iniciando um novo ano, certamente as lutas virão, 
as tempestades podem chegar em nossos lares, talvez tenha-
mos que atravessar mares de tristezas, mas temos a promessa 
que Deus estará conosco, que vamos atravessar e do outro lado 
poderemos falar como Moises:

O Senhor é a minha força, e o meu cântico, ele me foi por 
salvação, este é o meu Deus. Êxodo 15: 2.

O Centro histórico de 
Belém, o Caminho 
da Peregrinação 

e a Basílica da Natividade, 
construída no local onde Jesus 
nasceu, poderão ser em breve 
reconhecidos como Patrimônio 
da Humanidade. A cidade pa-
lestina, que a cada ano recebe 
milhares de peregrinos que 
desejam conhecer onde viveu 
o Messias, apresentou sua 
candidatura para ser incorpora-
da à lista da Organização das 
Nações Unidas para Educação, 
Ciência e Cultura (Unesco) e 
reforçar a proteção de um lugar 
sagrado para grande parte da 
Humanidade.

Hamdan Taha, vice-ministro 
de Turismo e Antiguidades da 
Autoridade Nacional Palesti-
na (ANP), explicou que esse 
reconhecimento internacional 
reflete o quanto “Belém é um 
lugar de importância inquestio-

No período de 1 a 5 
de agosto de 2011 
a APEC – Aliança 

Pró Evangelização de Crianças 
estará realizando o seu 17º 
Congresso no Hotel Fazenda 
Vale do Sol - Serra Negra – SP. 
Os temas e preletores serão 
estes:

1. A criança de hoje: Prele-
tor: João Sérgio de Souza, mis-
sionário da APEC em Goiás.

2. O desafio de manter a 
família de acordo com o Projeto 
de Deus: Preletor: Jairo Cáce-
res, Pastor da Igreja Batista 
Pedras Vivas em São Paulo 
e Diretor do NUTRA - Núcleo 
de Treinamento de Aconse-
lhamento.

3. A pessoa que Deus quer 
usar para abençoar a criança 
de hoje: Preletor: Reese Kauff-
mann, Presidente Internacional 
da APEC.

4. Qual é hoje o grande de-
safio para a criança salva? Pre-
letora: Satie Julia Mita, missio-

“A solidariedade é o sentimento que melhor 
expressa o respeito pela dignidade humana.” 

( Franz Kafka )

nável” e que tal ato beneficiará 
a conservação da cidade.

Dentro da Basílica encon-
tra-se uma gruta na qual o 
lugar do nascimento de Cristo 
está marcado por uma cruz de 
14 pontas.

Sua história se remonta no 
século IV, quando Helena, mãe 
do imperador romano Constan-
tino, fez uma peregrinação à 
região e identificou o lugar no 
qual, conforme a Bíblia relata, 
Maria “deu à luz a seu filho 
primogênito, e envolveu-o em 
panos, deitou-o numa manje-
doura, porque não havia lugar 
para eles na estalagem”, Lc 
2.7.

Constantino ordenou ao 
bispo Makarios de Jerusalém 
no ano 325 a edificação de 
uma igreja, muito pequena, 
com uma planta octogonal dire-
tamente sobre a gruta, que foi 
incendiada e destruída quase 

totalmente na revolta samari-
tana do ano 529 e reconstruída 
com sua atual estrutura 36 
anos depois pelo imperador 
Justiniano I.

Ao longo de sua longa 
trajetória, a Basílica sofreu 
diversos danos e uma de-
terioração geral que alertou 
sobre a importância de frear 
este processo e fez com que 
em 2008 o Fundo Mundial de 
Monumentos a incluísse em 
sua lista dos 100 lugares em 
maior perigo.

Restauradores especia-
listas estudam atualmente as 
renovações necessárias e pre-
param um projeto para realizar 
a maior restauração de sua 
história, que apresentarão no 
dia 25 de março.

“O relatório analisará o 
estado de todos os elementos, 
tanto os estruturais (teto, co-
lunas, muros) como os deco-

rativos (pinturas e mosaicos)”, 
explicou o engenheiro chefe do 
projeto, Issa Murra. A principal 
preocupação é o teto de ma-
deira, em estado precário há 
200 anos.

Embora ainda não se co-
nheçam os detalhes do projeto 
restaurador, se sabe que sua 
fase inicial terá um custo de 
US$ 1 milhão, que serão reco-
lhidos em todo o planeta.

A candidatura é a primeira 
deste tipo que prepara a ANP, 
já que até o momento a única 
cidade palestina reconhecida 
como Patrimônio da Humani-
dade pela Unesco é a cidade 
de Jerusalém em Israel e que 
obteve essa denominação em 
1981.

Os palestinos já anuncia-
ram que, após Belém, proporão 
uma distinção igual para outras 
cidades históricas, como Jericó 
e Hebron. (CPADNEWS)

A cidade onde Jesus nasceu

nária da APEC 
na Região Sul 
da Capital de 
São Paulo - SP. 

5. Histórias 
que fazem a 
diferença: Pre-
letora: Enedina 
Negrão, missio-
nária da APEC.

6. Você sabe 
o que estão en-
sinando para as 
crianças hoje? 
Preletor: Solano 
Portela, Diretor 
do Mackenzie.

7.  Desen-
volvendo uma 
Cosmovisão Bí-

9. Transforme hoje as suas 
crianças em pequenos mis-
sionários. Preletor: Natanael 
Cardoso Negrão, Assessor 
do Departamento Nacional de 
Ministérios da APEC.

10. O abuso de crianças – 
como prevenir e como ajudar. 
Preletor: Gerson Celeti, missio-

17º Congresso da APEC

nário e Professor de Missiolo-
gia Aplicada na Noruega.

APEC – Congresso. Rua 
Ten. Gomes Ribeiro, 216 
– São Paulo – SP – CEP 

04038-040.
Por e-mail: congresso@

apec.com.br
Por fax: (11) 5089-6637

blica com as crianças. Preletor: 
Abner Pineda, Diretor Regional 
da APEC na América Latina.

8. Forme uma equipe, não 
trabalhe sozinho. Preletora: 
Marilia Picoli Marques, missio-
nária da APEC na Região de 
Sorocaba - SP.

Águas 
tranquilas

“Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me 
mansamente a águas tranquilas”. Salmos 23:02
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Eles existem. Não são poucos. Quando Paulo exor-
tou a não entristecer o Espírito, situou a turma 
problemática. São crentes, mas com facilidade se 

descrucifixam. Aí vem o pesar. Forma-se uma gangorra: ora 
em alta, ora em baixa. O que leva tanta gente – até com boa 
quilometragem na vida cristã – a ser um problemático?

Poço entulhado.  Os filisteus entulharam os poços na terra 
em que Isaque semeava. Questão de ciúmes. O rei Abimeleque, 
tomado pela “podridão dos ossos”(inveja), mandou que Isaque 
fosse embora dos seus termos. Isaque saiu e começou a abrir 
os poços cavados por Abraão. Tudo entulhado. 

A verdade é que coração entulhado é problemático. Acúmulo 
de ciúmes, inveja, amargura, ódio e até revolta contra Deus. 
Este último item fica meio oculto, camuflado. É o desejo de ver 
as coisas realizadas a maneira do homem, sem aprender a se 
submeter à vontade de Deus. O problemático quer as coisas a 
seu modo. Os entulhos o cegam. Criadores de casos.

O problemático não consegue entender que pode viver de 
modo abençoado sem os miasmas dos entulhos. Mas não, estoura 
com tudo e com todos. Insatisfeito com tudo. Não esconde o fel de 
amargura que emana dos entulhos fétidos da carne. Contamina 
tudo e a todos.  Começando pela família atinge a igreja. É crente, 
como já disse, mas luta sem sabedoria. O entulho rouba-lhe a ale-
gria da vida cristã. Não se aceita de jeito algum. Nem se abre.

Tais pessoas podem se apoderar da vitória. Basta humilda-
de. Quebrantamento para alcançar misericórdia. Lembrar-se das 
bênçãos. Obedecer ao ensino bíblico que diz: Permita que eu 
fale para me desafogar (Jô 32:20).  Pedir com grande clamor que 
Deus faça uma limpeza geral e encha o coração com gratidão 
e disposição de mudar. Deixar a sonda divina tirar os entulhos 
putrefatos que aleijam a vida cristã.  

Pragmatismo.  São os que desejam que a igreja acompanhe 
as mudanças dos “novos tempos”.  Querem uma igreja evoluída. 
Acompanhar os planos e métodos que atraem pessoas para as reu-
niões. São cheios de propósitos. Há pragmáticos em nosso meio, 
pode crer. Para os tais, nada de errado em remover os marcos. Se 
o povão gosta, por que não agrada-lo com um culto balançado? 
Aí, templo cheio. Os fins justificam os meios, dizem.

O pragmático é um problemático (com rima e tudo). É um 
desajustado. Muitos teimam em querer mudar a igreja. Por que 
não aderem a uma grei pragmática? Mas não, ficam no arraial dos 
bíblicos se opondo a sã doutrina. Encontrando terreno fértil provo-
cam divisões de igrejas, maculando histórias de lutas, lágrimas e 
morte por fidelidade à sã doutrina. Quantas vítimas das persegui-
ções aos “bíblias” (apelido dos batistas do passado)! Brincar com 
Deus é infelicidade na certa. A iniquidade dos tais será notória e, 
certamente, colherão o mal causado as muitas greis do Senhor.

Deixariam de ser problemáticos se mais estudassem a Bíblia, 
como os bereanos. Não namorassem o mundo. Entendessem 
claramente a grande responsabilidade de não remover os marcos 
antigos colocados pelos nossos pais (Pv 22:28). Para que tal não 
aconteça é preciso quebrantamento, muito quebrantamento. Desa-
justado é que não pode continuar. De duas, uma: ou serão transfor-
mados em “Gaios” (um testemunho da verdade) ou “Diótrefes”, 
proferindo palavras maliciosas contra a doutrina (III Jo 9,10).

O assunto vai longe. Os entulhados e os pragmáticos não 
são difíceis de identificação. A nossa posição diante dos tais, 
mesmo sabendo o cansaço que causam, é a posição de Samuel 
(somente pelo Espírito é possível): Quanto a mim, longe de 
mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por 
vós; antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Porém, se 
perseverardes em fazer mal, perecereis (I Sm 12:23 a 25).

É como diz o texto, ORAR. É o primeiro passo a ser feito. 
Devemos orar para que aconteça uma brecha no coração e o 
Espírito tenha lugar. Se persistirem em “trabalhar na surdina”, 
buscando semear o joio no meio do trigo, aí sim, é hora de 
clamar a Deus que pleiteie a causa da sua igreja e faça justiça 
(Sl 43:1). E por amor a Cristo... Ele o fará.  

NOVO TRABALHO EM LONDRINA
No dia 28 de janeiro de 2011, às 17:00 horas, tivemos a 

primeira reunião da nova Congregação da Igreja Batista Vitória 
em Londrina, Paraná, com a presença de 13 pessoas. Esse foi 
o pontapé inicial para o novo trabalho em Londrina, iniciando 
assim o terceiro trabalho Batista Fundamentalista na cidade. O 
Missionário Celso Botelho, da MBBF (Missão Batista Brasileira 
Fundamentalista), está na liderança desse trabalho. O alvo inicial 
é fazer um culto por mês, trabalhando mais com evangelismo e 
discipulado, e simultaneamente construir o templo. A Igreja Batista 
Vitória em Londrina já possui um terreno de 500m² em uma aveni-
da principal para a congregação; agora falta-nos o recurso para a 
construção. Se você gostaria de nos auxiliar, entre em contato com 
o Missionário Celso Botelho pelo e-mail prcelsobotelho@yahoo.
com.br ou pelo fone (43) 8437-9383, ou ainda com Pr. Jorge Fac-
chini Jr. (Pastor da Igreja Batista Vitória em Londrina), pelo e-mail 
prjorgefacchini@yahoo.com.br ou pelo fone (43) 8442-4797. Orem 
por esse novo trabalho e que almas possam ser ganhas para o 
Senhor Jesus. A conta bancária do Missionário Celso Botelho é: 
Bradesco, Agência 2366-3, CC 8293-7.

NOVO PASTOR EM CUIABÁ

começando a ler lêem o Livro de João e Romanos. No momento 
eles estão precisando de uma impressora HP Laser. Para contatos: 
Juarez e Musa  Peixoto  Rua:Tiradentes, 201 CEP 39648-000 - 
São Sebastião da Boa Vista - Distrito Chapada do Norte – MG. 
E-mail: juarezmusa@ig.com.br ou musa.cterra@bol.com.br. Conta 
bancaria: Bradesco Ag. 2324- 8 - C. Corrente 498-7.

INTERIOR DO CEARÁ

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

Crentes 
Problemáticos

“Com talento ordinário e perseverança 
extraordinária, todas as coisas são possíveis.” 

(Thomas Foxwell Buxton) 

No dia 23 de janeiro de 2011 a Igreja Batista Boa Esperança 
em Cuiabá MT deu posse ao seu novo pastor, Odair Alves de 
Souza. Pr. Paulo Ricardo Gonçalves decidiu entregar o pastorado 
da IBBE depois de mais de cinco anos e voltar para o Estado de 
São Paulo, seu estado de origem. A convite aceitou o pastorado 
da Igreja Batista Independente em Orlândia SP. A IBBE já conhecia 
o pastor Odair há dez anos quando o apoiou como missionário 
em Tangará da Serra MT e por essa razão decidiu convidá-lo. 
Houve grande festa no dia de sua posse com a presença do 
pastor Paulo Ricardo que de despedia. Na foto os dois pastores 
e suas esposas.

CENTRO DE RECUPERAÇÃO

No dia 12 de Março, a Igreja Batista Bíblica de Canoas RS, 
irá realizar um jogo beneficente para auxiliar a instituição Centro 
de Recuperação Pronto Socorro de Jesus, que se encontra do 
Bairro Belém Velho em Porto Alegre, uma instituição que tens sido 
uma grande bênção na vida de muitos jovens, com a pregação 
do evangelho, e a sua dedicação, também tem acolhido, muitos 
homens que cumpriram sua pena em prisões do estado do Rio 
Grande do Sul. Estará nessa programação o Missionário Joel 
Ribeiro que prega em prisões, juntamente com o irmão Thiago 
Nunes, salvo através do ministério Atletas de Cristo, em Floria-
nópolis. Para mais informações: Thago Nunes; (051) 8161-6247 
ou pelo e-mail: thiagoanunes7@yahoo.com.br; Missionário Joel 
Ribeiro:  joelrochaeterna@yahoo.com.br ou (051) 9219-4121.

JUAREZ E MUSA
Os nossos missionários Juarez e Musa estão gratos a Deus 

pelo ministério desenvolvido em São Sebastião da Boa Vista, 
Distrito Chapada do Norte – MG. O local ali é montanhoso e 
atualmente faz muito calor. Às vezes falta água e eles já ficaram 
até um mês sem água. Eles continuam dando ensinos Bíblicos 
para várias pessoas que nunca tiveram contato com a Palavra de 
Deus. Também estão alfabetizando alguns deles e conforme vão 

Em fevereiro a AIBIC Associação das Igrejas Bíblicas Indepen-
dente do Ceará esteve visitando as Igrejas em Catunda, Monse-
nhor Tabosa, Santa Quitéria e Crateus. Foi um tempo de grandes 
bênçãos em que os visitantes testemunharam o crescimento e 
as dificuldades. A AIBIC foi representada pelos pastores Zezinho, 
Francisco Pompeu e Etinho. O irmão Felipe de Canindé os acom-
panhou, pois ele os levou a esses lugares em seu carro. Também 
levaram materiais didáticos para essas igrejas, como revistas para 
discipulado, evangelismo e doutrinas da Editora Arautos. Levaram 
livros de coros e Cantor Cristão, e ainda anotaram pedidos para 
entrega de revistas para EBD. 

37 ANOS

O Templo Batista da Vila das Mercês em São Paulo, capital, sob 
a lideança do Pr. Domiciano Gonçalves da Silva estará comemo-
rando seu 37º aniversário de fundação (1974-2011). Para marcar 
esta data, o TBVM realizará nos dias 30 e 31 de março e 1-3 de 
abril de 2011 uma série de conferências tendo como preletores os 
pastores: Ebenézer Rodrigues, Paulo Sérgio e Renato Sá Barreto. 
O TBVM fica na Praça André Nunes, 50 em Vila das Mercês, São 
Paulo SP. O trabalho teve inicio no dia 30 de Março de 1975, e foi 
organizada como Templo Batista da Vila das Mercês com 43 mem-
bros tendo como líder o pastor Ernesto Jhonson ficando por 1 ano 
e 9 meses a frente afastou-se devido à enfermidade. Outros líderes 
passaram pelo TBVM: Pr. Nelson Fragoso, Pr. James C. Nash e Pr. 
Jorge Simpson. E em meados de Julho de 1978 foi consagrado ao 
ministério o Pr. Domiciano Gonçalves da Silva, trabalhando como 
co-pastor e assumindo em Maio de 1979 as responsabilidades como 
pastor até hoje.Em 1980 nasceu a primeira filha, a congregação em 
Moreira César – Pindamonhangaba SP, hoje uma igreja organizada. 
Atualmente o TBVM apoia 15 projetos missionários e mantém uma 
congregação em Cidade Tiradentes– zona leste de São Paulo e 
dois núcleos de pregação que são futuras igrejas: Núcleo de Rudge 
Ramos em São Bernardo do Campo e Núcleo de Urupês, Região 
Noroeste de São Paulo.



MACKENZIE
Os calouros da Universidade Mackenzie em São Paulo SP 

ganharam no segundo dia de aulas um kit contendo mochila e uma 
Bíblia com o logotipo da instituição. “É desejo do Mackenzie que 
você encontre aqui não só conhecimento humano, mas que você 
conheça a Deus, relacione-se com ele e encontre alegria nesse 
relacionamento”, diz a universidade no texto de apresentação. 
Esta notícia é alentadora, uma vez que muitas escolas tidas como 
cristãs aqui no Brasil não estão dando aos seus alunos o ensino 
da Palavra. Este é um exemplo a ser seguido.

 AIBREB
Nos dias 5 a 9 de abril de 2011 acontecerá o encontro da AIBREB 

– Associação das Igrejas Batistas Regulares do Brasil na cidade de 
Presidente Figueiredo-AM. O tema será “PASTOREANDO A IGREJA 
DE DEUS” e os preletores serão os pastores: Almir Marcolino Tava-
res, Emídio Viana, Sitrí Lobato, Paulo Bondezan, José Wellington 
Cartaxo, Antonio Denilson Roque José Edvon e Douglas. Investimen-
tos: Apartamento duplo: 600 reais por pessoa. Apartamento triplo: 
550 reais por pessoa. Deposite o valor na conta abaixo, em nome 
de FRANCISCO CLEBER COELHO DA SILVA e José Wellington 
Cartaxo. Banco - Caixa Econômica Federal - Agência – 2686 - Ope-
ração – 013 - Conta -1334-8. Envie um e-mail confirmando o depósito 
e a inscrição para fclebercs@hotmail.com.

A MBAM QUER APOIADORES
Com vistas a ajudar novas igrejas que estão sendo implantadas 

na região de Ribeirão Preto SP, a MBAM – Missão Brasileira de 
Apoio aos Missionários está cadastrando irmãos das nossas igrejas 
batistas fundamentalistas nas diversas áreas profissionais: pedreiro, 
carpinteiro, pintor, serralheiro etc. Há também a necessidade de 
outros profissionais para eventos que serão planejados nas áreas 
de saúde, direito, odontológico, etc. Para se cadastrar entre em 
contato com a missão através dos endereços do pastor Edílson 
Araújo: pastoredilsonaraujo@gmail.com (16) 3851-1471.

CONFERÊNCIA DA AIBIC
Nos dias  31 de março a 3 de abril de 2011 acontecerá no 

Acampamento Jóia no Ceará a Conferência Missionária da AIBIC 
de 2011. O tema será: “A Expansão do Evangelho no Mundo” e 
os preletores os pastores, Weyne Johnson (EUA) e Felip Stuck 
(RS). O investimento para cada participante será de R$ 85,00. 
Crianças até 6 anos não pagam e de 7 a 12 anos apenas 50% 
do valor total. Para maiores informações entre em contato com: 
Pr. José Wellington (Etinho) pelo telefone 9901-4273 ou Pr. José 
Henrique, 8836-2619 e 3297-1550.

UM ANO DE EMANCIPAÇÃO
Em 21 de abril de 2000 foi fundada pela Igreja Batista Bíblica de 

Jardim São Pedro a Congregação Batista Bíblica de Embu-Guaçu. 
Durante um período, a Congregação foi apoiada conjuntamente pela 
Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém e pela Igreja Batista Bíblica de 
Jardim São Pedro até que após 2005 passou para a responsabilidade 
da Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém. No dia 24 de abril de 2010 
quando completou 10 anos como Congregação foi oficialmente or-
ganizada como Igreja, recebendo a sua emancipação. Atualmente a 
Igreja Batista Bíblica de Embu-Guaçu está sob a liderança do Pastor 
Joel Barbosa que no dia 13 de setembro de 2008 aceitou o desafio 
de liderar a então Congregação Batista Bíblica em Embu-Guaçu, hoje 
Igreja Batista Bíblica em Embu-Guaçu. Para contatos use o e-mail: 
barbosajoel@hotmail.com. Em abril próximo a igreja comemorará 
seu primeiro ano de emancipação.
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No artigo anterior, iniciamos uma série baseada na 
trajetória do apóstolo Paulo para Roma. Em Atos 
21.1-36 fiz a seguinte pergunta: O que fazer quan-

do sabemos que enfrentamos lutas por causa de nossa fé? A 
resposta bíblica é: “A realidade das lutas precisam provocar 
mudanças profundas”.

A segunda pergunta é: O QUE FAZER QUANDO SABEMOS 
QUE SOMOS ATACADOS INJUSTAMENTE? (21.37-23.1-10). 
Sua resposta bíblica é: A REALIDADE DAS ACUSAÇÕES 
INJUSTAS PRECISAM PROVOCAR ATITUDES JUSTAS. A 
constância dos ataques dos inimigos não podem levar-nos a 
pecar ou agir com carnalidade.

O que você faz quando é atacado? Como você lida com 
acusações mentirosas a seu respeito? Como você reage diante 
de insinuações a respeito da sua fé, ou da sua ética, ou de 
seus princípios? 

Primeiro, SEJA SERENO E APROVEITE A OPORTUNI-
DADE PARA TESTEMUNHAR. Paulo conseguiu permissão 
para falar ao povo, e usou de sabedoria falando na língua do 
Pentateuco e testemunhando a cerca do Evangelho e de seu 
ministério (22.1-21). Os judeus enlouqueceram diante desse 
testemunho ao ponto de querer matar Paulo ali mesmo, levando 
o comandante a retira-lo do local

Agir com serenidade é uma virtude daqueles que estão crescen-
do na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta 
atitude é o resultado de quem está produzindo o fruto do Espírito 
em sua vida. Como você tem reagido diante de falsas acusações? 
Que palavras você tem usado às pessoas que estão tentando te 
prejudicar? Suas atitudes têm proporcionado oportunidades para 
testemunhar da sua fé? Ou você tem agido com tanta carnalidade 
que, nem sequer pode mencionar o nome de Jesus? 

Segundo, SEJA MANSO E APROVEITE SEUS DIREITOS 
PARA SE PROTEGER. Paulo exige seu direito, como cidadão 
romano, de ser tratado dignamente (25-29). Paulo não gritou; 
não desrespeitou a autoridade do centurião; não brigou com os 
judeus; nem fez acusações; ele apenas levantou uma questão 
que era um direito legítimo.

Sua serenidade e mansidão se mostraram mais de uma 
vez, neste tipo de situação. Parece que por algum motivo, ele 
não quis tirar vantagem do fato de ser romano a não ser em 
algumas situações extremas. Outro destaque, importante aqui, é 
que Paulo usa de seu direito apenas para evitar o açoitamento. 
Ele não levanta a questão da injustiça já praticada contra ele, 
apenas evita uma nova situação.

Agir com mansidão é uma virtude daqueles que estão crescen-
do na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta 
atitude é o resultado de quem está produzindo o fruto do Espírito 
em sua vida. Você sabe defender seus direitos? Ou cada vez que 
tenta fazer isto, estraga tudo? Fala com rancor e ira; gesticula com 
raiva; altera a voz? Suas atitudes têm proporcionado oportunidades 
para testemunhar da sua fé? Ou você tem agido com tanta carna-
lidade que, nem sequer pode mencionar o nome de Jesus?

Terceiro, SEJA SÁBIO E APROVEITE AS DÚVIDAS PARA 
SE DEFENDER. Paulo é chamado a se defender, pela segunda 
vez. Ele inicia sua defesa e é interrompido, e depois se retrata. 
Embora o relato desse julgamento seja curto, o apóstolo levanta 
questões importantes (23.1-10).

Agir com sabedoria é uma virtude daqueles que estão 
crescendo na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus 
Cristo. Esta atitude é o resultado de quem está produzindo o 
fruto do Espírito em sua vida. Você sabe a hora certa de atacar 
e defender quando tem a oportunidade de explicar sua fé? Ou 
até mesmo em uma situação pessoal em sua vida? Ou cada 
vez que tenta fazer isto, estraga tudo? Fala o que não deve, e é 
insensato. Suas atitudes têm proporcionado oportunidades para 
testemunhar da sua fé? Ou você tem agido com tanta carnali-
dade que, nem sequer pode mencionar o nome de Jesus?

Para concluir, pense numa situação de acusação injusta, ou 
perseguição religiosa, ou calunia com tom de crueldade. Pense 
nestas situações recorrentes que você enfrenta. E responda: Como 
você tem reagido a elas? Que atitudes você tem tido diante delas? 
Como Jesus tem sido glorificado em sua vida por meio delas? 

Agora, pense em sua vida, e não nas situações. Será que 
Deus não tem permitido você passar por isto para moldar sua 
vida? Você já parou para pensar que a fonte do problema pode 
ser apenas uma oportunidade para você crescer na fé e no 
caráter de Cristo Jesus? Você já imaginou se no lugar de um 
salvo ficar esbravejando cada vez que é atacado, ele agisse 
com atitudes justas, como isto impactaria os não salvos? Já 
pensou em como os maridos não salvos poderiam se interes-
sar melhor pelo evangelho? As esposas e filhos? Os chefes e 
empregados? Os professores e alunos?

Em Romanos 8.33-39 lemos que nada pode nos separar do 
amor de Deus, então aprenda que: A REALIDADE DAS ACUSA-
ÇÕES INJUSTAS PRECISAM PROVOCAR ATITUDES JUSTAS.

VIAGEM MISSIONÁRIA

No dia 6 de fevereiro de 2011 a Igreja Batista Independente de 
Orlândia SP deu posse ao seu novo pastor, Paulo Ricardo Gonçalves 
que esteve pastoreando a Igreja Batista Boa Esperança em Cuiabá 
nos últimos cinco anos. A IBIO ficou sem pastor durante um ano e meio 
sob a interinidade do Pr. Carlos A. Moraes que é seu missionário. No 
culto de posse o pregador foi o Pr. Wagner de Barros da Segunda 
Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto SP. Alguns irmãos da 
ex-igreja do pastor Paulo vieram de Cuiabá para o culto de posse. O Pr. 
Carlos, que atuava como interino não pôde participar da posse devido 
a problemas de enfermidade. Na foto, o Pastor Paulo Ricardo com a 
esposa Regiane recebendo os cumprimentos do irmão Aluísio. 

“Talento é mais barato que sal. O que separa a pessoa 
talentosa da bem-sucedida é muito trabalho duro.” 

( Stephen King ) 

Realidades injustas – 
Atitudes justas

Já pensou em fazer uma viagem 
missionária? Conhecer outro continen-
te? Que tal conhecer a África? Você 
gostaria de ter uma experiência trans-
cultural que pode marcar sua vida? Aju-
dar a Editora Fiel durante a realização 
da 11ª Conferência Fiel para Pastores 
e Líderes em Moçambique e ainda 
por cima fazer um dos Safáris mais 
incríveis do mundo, no Kruger Park, 
África do Sul? Pois então prepare-se. 
A Editora Fiel estará realizando a primeira viagem missionária a 
Moçambique, África. Conheça os detalhes no site: www.mix.com/
editorafiel/viagem_mocambique. Contatos com Rick Denham pelo 
e-mail: rickdiii@aol.com ou telefone (12) 3919-9999.

PROJETO PORTUGAL
O Pr. Jovito Nunes e sua família precisam das orações daqueles 

que os apoiam em Portugal. O momento tem sido de mutas lutas, 
mas eles estão estimulados a continuar o trabalho que lhes foi 
confiado pelo Senhor. Em sua última carta datada de 8 de fevereiro 
Pr. Jovito relata em detalhes as batalhas vividas em seu ministério 
tanto em Casalinhos de Alfaiata como em Renão Ferro. Para sa-
ber mais entre em contato: Apartado 160 – C.P.: 2564-910 Torres 
Vedras – Portugal – E.mail: cgdjovitonunes@clix.pt, Missão Batista 
Internacional Brasileira – Fone: 0xx (19) 3444-2257 – Caixa Postal 
292 – C.E.P.: 13480-970 – Limeira – SP - Brasil – E.mail: mbib@
mbib.org.br. O pastor Roberto Kedoshin que está em Portugal no 
momento comunicou ao Jornal de Apoio que esteve na Igreja Bap-
tista de Almada, em Lisboa, e o Pastor Virgílio Barros lhe disse que 
Portugal precisa no mínimo de mais 1.500 igrejas Batistas! Há um 
déficit enorme de igrejas conservadoras em Portugal. 

NOVO PASTOR EM ORLÂNDIA
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PROJETO RIBEIRÃO PRETO crianças em diversas igrejas. Venha para o TIMI e entre para o 
TIME que há 70 anos está no Brasil ganhando as crianças para 
Cristo! Maiores informações em www.apec.com.br.

ENCONTROS AMIGOS DE SIÃO
Shalom queridos Amigos de Sião. Depois de um abençoado 

período de férias estamos nos preparando para voltar aos Encontros 
dos Amigos de Sião. Devido o feriado de carnaval (5 a 8 de Março) 
reiniciaremos os nossos encontros no DIA 11 de Março de 2011, às 
20 horas. Queremos contar com sua preciosa presença em nosso 
primeiro Encontro deste ano: Sexta-feira, 11 de Março, às 20 horas, 
auditório Jacob Gartenhaus, Alameda dos Jurupis, 1270 Moema 
(TBI). Os temas tratados em nossas reuniões abordam o conflito 
árabe-israelense, símbolos judaicos, as festas bíblicas judaicas, 
Israel nas profecias bíblicas e temas da atualidade. Contato: 2351-
3491; 6860-2505 com Pr Alexandre e Jane Dutra.

O missionário Lourinaldo Araújo já escreveu algumas 
vezes sobre as perseguições dos católicos lá do Timor 
Leste às igrejas evangélicas. Neste ano a algumas 

semanas atrás, um grupo de jovens católicos chegou ao final 
do culto e destruiu uma igreja evangélica a cinco quilômetros do 
povoado em que o pastor Lourinaldo está implantado a igreja.

Na semana seguinte eles mandaram recados dizendo que no 
próximo domingo destruiriam a Igreja Batista em Bealle. A policia 
foi alertada, pois isso é crime no código penal do Timor Leste. Mas 
a policia geralmente só chega depois do acontecimento apenas 
para tirar fotos e fazer relatórios.

Eles também disseram que iriam derrubar a igreja e queimar o carro 
do pastor e agredir os que tentassem impedir seus crimes. Mesmo não 
conseguindo uma escolta policial para ir ao culto, pastor Lourinaldo 
decidiu que a sua esposa Suênia e as crianças não iriam ao culto.  

Em meados de fevereiro de 2011 o Pastor Lourinaldo escreveu-
nos uma carta que relata os fatos ocorridos no Timor Leste. Vamos 
transcrever trechos desta carta: Prezados irmãos: Experimentamos 
nesses últimos dias aqui, a misericórdia e o poder de Deus usando 
Seus servos e Sua igreja para interceder pelo Timor Leste e por 
nós. Deus está conosco, independente do que nos aconteça aqui.  
Queremos agradecer a todos os amados que oraram conosco. As 
ameaças não foram cumpridas, e penso que pouco  acontecerá con-
tra nós e a igreja.  Mas se acontecer, Deus nos tem preparado. Mas 
foi uma dura prova para quem não está acostumado com isso.

Registramos queixa na polícia, e apesar de não conseguir escol-
ta,  conseguimos com um tenente da ONU que com sua viatura da 
Interpol fizesse  rondas na região durante a manhã.  No  domingo 
pela manhã, levantei,  sai mais cedo para quebrar a rotina, e encarar 
os 30 km de tensão, entre as curvas das montanhas. Três  irmãos 
da igreja me esperavam na estrada; um com duas crianças para 
passar os últimos 6 km, na região que fizeram as ameaças.

Pensei que os ameaçadores poderiam nos antecipar  nos pri-
meiros 24 km comigo sozinho, e tentar jogar pedras no carro, por 
isso  arrumei companhia.  Ao sair,  esperei um caminhão cheio de 
famílias que ia para a região, o que muito acontece por aqui.  Segui-
os de perto, porque estas famílias com mulheres jovens e crianças, 
são respeitadas porque reagem prontamente para proteger suas 
famílias.  Nenhum jovem católico fanático seria tolo para arriscar 
uma pedrada e atingi-los, pois seria perseguido com certeza. Fui 
ao culto, cerca de quarenta irmãos estavam lá.  Velhas e crianças, 
e inclusive uma senhora católica e suas três crianças  visitantes.

No sábado, estive muito aflito, por isso orei e tive a idéia de 
visitar um pastor,  que já inaugurou algumas igrejas, e duas das 
quais, debaixo de pedradas desses grupos. Depois da conversa, 
Deus me fortaleceu, pois ele me disse que eles têm muito medo 
de serem reconhecidos, e o alvo principal é meter medo. Se os 
crentes forem intrépidos eles desaparecem.

Ele me disse: Exponha a cara e o carro, e aconteça o que 
acontecer encare-os, saia pelas  ruas e eles ficarão sabendo 
que você não tem medo deles, e o deixarão em paz. Assim eu 
fiz. Fizemos o culto animado, pronto pra tudo.  Alguns ficaram 
de atalaias, inclusive um vizinho não crente, que já ajudei com 
remédios.  Cantamos, três irmãos deram testemunho dizendo que 
estão prontos para a perseguição e perdas materiais por Cristo.

Depois do Culto fui levar mulheres e crianças e passei na 
estrada bem em frente à igreja católica cheia de famílias saindo 
na estrada. Depois voltei só com meu obreiro. Apenas alguns 
jovens gritaram  de costas, depois que passei.

Então fui visitar e consolar os irmãos. Descobri que muitos 
estavam com o dinheiro para comprar arroz e precisavam ir a 
capital comprar.  Fui, voltei e andei lá até a tarde, e voltei para 
casa sem ser incomodado. Talvez sejamos no futuro, mas estamos 
preparados para o que Deus permitir.

Não fiquem com pena de nós. Tem muitos irmãos esquecidos 
morrendo por Cristo nos paises mulçumanos.  Ouvi falar de um 
pastor no Irã que esta no corredor da morte. Em 2006, o nosso 
colega Pr. Flores foi espancado por jovens Católicos fanáticos 
num povoado chamado Laclo. A repercussão foi muito negativa 
para a igreja católica, pois saiu nos jornais locais e internacionais. 
Mas foi uma bênção para a obra de Deus, pois ele já batizou mais 
de quarenta pessoas depois disso. Depois de mais alguns casos 
semelhantes, dois jovens foram presos,  e dois outros morreram 
num acidente de carro, o restante tem medo de espancar e sofrer 
as consequencias. Por isso agora o terrorismo é mais psicológico 
e material. Maior é Deus para dar, do que o diabo para tirar. 

“Você pode ter todo o talento do mundo, mas se você não estiver 
interessado em fazer uso total dele, a vitória é improvável.”

(George Mikan) 

NÃO ENTRE 
NESTA CABANA 

Dr. Samuel F. M. Costa
Actual Edições

www.chamada.com.br
Este livrete pretende contribuir 
para que as heresias, descri-
tas no livro A Cabana, fiquem 
evidenciadas e que, à luz da 
Palavra de Deus, sigamos os 
ensinamentos do verdadeiro 
Salvador e Senhor Jesus 
Cristo.

DEVOCIONAIS PARA 
TODAS AS ESTAÇõES

Leandro Tarrataca
Editora Verdade Bíblica

www.verdadebiblica.net
Estas mensagens diárias 
aplicam na vida do leitor a 
sabedoria da Palavra de Deus. 
Você pode iniciar a leitura em 
qualquer época do ano. São 
devocionais para todas as 
ocasiões da vida.

GENTE CANSADA DE IGREJA
Israel Belo de Azevedo
Editora United Press

www.hagnos.com.br
O que leva tanta gente a desistir 
do convívio em uma igreja local? 
Por que sempre encontramos al-
guém que deixou de ir à igreja por 
alguma decepção que sofreu? 
Em Gente cansada de igreja o 
autor nos mostra os caminhos 
para superar os fatores que 
contribuem para o cansaço dos 
crentes em relação à igreja.

OUÇA O QUE O ESPíRITO 
DIZ àS IGREJAS

Hernandes Dias Lopes
Vox Litteris

www.hagnos.com.br
Este livro faz uma radiografia 
da igreja. Ele olha para o pas-
sado com o propósito de lançar 
luz no presente e apontar ru-
mos para o futuro. Os mesmos 
erros e problemas do passado 
acontecem hoje e da mesma 
maneira hoje o Senhor chama 
a igreja ao arrependimento.

Pr. Marcelo Martins

Marcelo Martins é pastor da Igreja Batista Maranata em 
Novo Hamburgo RS <marceloealaine@ibest.com.br> 

O dicionário define assim: Sábio –1. Erudito, perito. 
Que ou quem sabe muito; que ou quem tem con-
hecimentos profundos; 2. Fig. Que ou quem age 

com sensatez ou prudência.  Insensato – Louco, imprudente. 
O que age com insensatez.  As definições são boas, mas eu 
acredito que Deus define muito melhor – com mais exemplos, 
explicações, comparações nas Escrituras, especialmente em 
Provérbios.  Aliás, o livro provérbios trabalha muito com este 
contraste. Vamos ver como é a definição de Deus:

I – QUEM É O INSENSATO? 
A palavra “insensato também aparece como “tolo”. Eis al-

gumas das suas características: 1 – Confia em si mesmo – no 
seu próprio coração (Pv. 28.26). Está convencido de estar no 
caminho certo (12.15) “sábio a seus próprios olhos” (26.12);  2 
– É  imprudente (14.16) (27.12) ;  3 – Despreza a disciplina e 
a correção (15.5) (17.10) ; 4 – Desperdiça dinheiro (17.16);    5 
– Ele sempre quer  “externar o interior”, “revelar a sua opinião”. 
(18.2) ; 6 – É rápido para entrar em contendas (20.3) ; 7 – Ele 
zomba da sabedoria (23.9) ; 8 – Dá total vazão à sua ira (29.11; 
12.16). Ele não tem domínio próprio. 

Para fechar a definição olha com quem Salomão diz ser 
melhor encontrar, “É melhor encontrar com a ursa roubada dos 
filhos do que o insensato” (17:12). 

II – QUEM É O SÁBIO? 
1 – É aquele que não se acha sábio, mas que teme ao Senhor 

(3:7, 8 ; 1.7) ; 2 – É alguém que traz alegria para seus pais(10.1) 
(13.1),  ele é o oposto dos filhos dos últimos tempos (II Tim.3.1) ; 
3 – Ele acata os mandamentos de Deus (10.8) ; 4 – Ele aceita a 
repreensão e busca o entendimento (9.8,9) ; 5 – É um ganhador 
de almas (11.30) ; 6 – Ele se desvia do mal (14.16) , anda com 
sábios (13.20). 7 – É aquele que controla a sua ira (29.8,11); 8 – 
Seus lábios falam aquilo que é bom (graça, favor)(14.3). 

Salomão diz assim a respeito deste homem, “Os sábios her-
darão honra, mas os loucos tomam para si vergonha” (3.35). 

Como o nosso Deus é sábio, e com tanta sabedoria mostra 
quem é o sábio e o insensato. Cabe a cada um de nós escol-
hermos o caminho da sabedoria e não da insensatez!

Sábio ou insensato?

O Projeto Ribeirão 
Preto nasceu através 
de um desejo da Junta 
Batista Bíblica do Es-
tado de São Paulo em 
alcançar o noroeste 
paulista e assim di-
fundir o evangelho 
nessa região do Es-
tado. O projeto previa 
três famílias de líderes 
trabalhando juntas; um 

pastor que assumiria a igreja quando essa já fosse auto-susten-
tável; um segundo líder que sairia para fundar outra igreja na 
cidade ou região; e um terceiro do próprio grupo local que estaria 
sendo treinado para ser o pastor da segunda igreja (na cidade ou 
na região). Até hoje isso não aconteceu. Nenhum pastor ou líder 
veio nos ajudar. É certo que, logo no início, houve a manifestação 
de um pastor que entrou em contato conosco e com o Comitê de 
Missões da Junta, mas a parceria não se concretizou. O Pr. Álvaro 
Pavan, que já havia pastoreado uma igreja na cidade, falou-nos 
do desejo de alguns irmãos em iniciar uma igreja batista bíblica, 
uma vez que estes estavam insatisfeitos com a administração e 
doutrina da igreja local. Bem, sendo assim, foram listados e visi-
tados 25 irmãos que se uniriam a nós assim que chagássemos na 
cidade. Deram sua palavra; mas isso também não aconteceu. Só 
duas pessoas se uniram a nós e depois um casal que não estava 
na lista, totalizando 4 pessoas. Em maio de 2008 começamos as 
reuniões num hotel da cidade e reunimos ao longo do tempo mais 
ou menos 16 irmãos, com mais 4 da nossa família, totalizamos 20 
pessoas. Reuníamos-nos ali aos domingos e durante a semana 
nas casas. Em abril de 2009, por questões financeiras, saímos do 
hotel e fomos para uma casa. Ali moramos e adaptamos nossa 
varanda para as reuniões semanais. De lá para cá tivemos várias 
situações que fogem do nosso controle e da nossa vontade, 
mas que estão, com certeza, no controle e na vontade de Deus. 
Queremos que os irmãos estejam orando por nós, pois não vamos 
desistir. Ainda temos pouco sustento e despesas altas, inclusive 
um aluguel de R$ 1.000,00 por mês da casa que moramos e que 
também serve para nossos cultos. O apelo que fazemos é para 
que mais igrejas se unam a nós em oração e sustento financeiro. 
Venham nos visitar e conhecer nossa realidade. (Pr. Roberto C. 
Brito e Família).

CEDIC E TIMI
CEDIC - Curso de Evangelismo e Discipulado de Crianças, 

oferecido em diversos campos da APEC em todo o Brasil. Fun-
ciona nos meses de março a novembro e nas férias de julho 
os alunos realizam um Clube de 5 Dias. Trata-se de um curso 
completo, didático e prático que vem formando os melhores 
professores de crianças dos Departamentos Infantis das Igrejas 
Evangélicas em todo Brasil. TIMI - Treinamento Informal para o 
Ministério Infantil, com carga horária uma vez por semana, de 
março a novembro. Uma Capacitação de Professores sem pro-
vas e avaliações, com ênfase na apresentação de um currículo 
de lições a serem transmitidas para as crianças a cada semana. 
O TIMI é para quem têm um trabalho semanal com crianças e 
utiliza o currículo que a APEC adota a cada ano para o trabalho 
nas escolas. O mesmo programa pode ser usado nas creches, 
nas células de crianças, nos cultos domésticos e nas reuniões de 

Perseguição 
no Timor Leste
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edgardonato@terra.com.br

O Projeto Igarapa-
va sob a liderança 
do missionário Pr. 

Leonilson Pereira Leite acaba 
de chegar a um estágio de 
maturidade. Com 20 membros 
arrolados, foi organizada no dia 
12 de fevereiro de 2011 como: 

No dia 07 de De-
zembro de 2010, 
nos despedimos do 

amado Aldener Mendes dos 
Santos servo do Senhor Jesus 
Cristo, diácono da Igreja Batista 
em Dom Pedro I  Manaus-AM. 
Depois de alguns dias internato o 
irmão veio a óbito deixando  uma 
imensa saudade, no coração de 
todos os que o conhecia.

Homem forte, sempre dis-
posto a trabalhar, principalmen-
te na obra do Senhor, ele dei-
xou viúva a esposa Zilza Sicsu 
dos Santos, fiel companheira e 
ajudadora (na foto ao seu lado) 
com quem completou 60 anos 
de casamento em Outubro de 
2010. O casal teve 11 (onze) 
filhos dos  quais  Celso e Mi-
riam faleceram no parto, Issac 
também já falecido, Azaías, os 
gêmeos Alice e Aldemir, No-
êmia, Onédia, Israel, Aldener 
Junior e Moises. Destes teve 
24 netos 7 bisnetos.

Que tipo de igreja local é a nossa? Qual a perspectiva para 
o futuro? Talvez seja um questionamento em sua mente. 
Temos procurado deixar bem clara a nossa visão de igreja, 

na Comunidade Batista Horto do YPÊ. Eis aqui:
Uma igreja contemporânea, atrativa e relevante, arraigada na Pala-

vra de Deus, capaz de buscar, acolher e equipar muitos para o Senhor 
Jesus e que serve de referência para a comunidade por meio do amor 
e da união praticados entre os seus membros.

Há igrejas que honram a Cristo, engrandecem-No, como também há 
outras que envergonham, prejudicam o bom nome do Seu fundador. Há 
igrejas com nomes sagrados e outras com nomes bizarros. Muitíssimas 
fazem o povo rir, pular, gritar, exigir... Poucas fazem chorar, quebrantar, 
consagrar. Algumas são dignas de compaixão... Outras, se não existis-
sem, não fariam diferença não. Há as ecológicas: “Coração Reciclado”; 
as que poderiam ser filme: “Cruzada de Emoções”; as auto-celebrativas: 
“Pastor Waldevino Coelho, a Sumidade;” as que atendem ao gosto do 
freguês: ETQB – Eu Também Quero a Benção; as badaladas: “Cristo 
é Show”; algumas duvidosas: Igreja Evangélica Florzinha de Jesus; 
as que atendem 24 horas por dia: Igreja Evangélica Pentecostal da 
Bênção Ininterrupta e as dos cabras machos: Igreja Evangélica Fiel 
até Debaixo D’Agua. 

Certa ocasião Jesus disse: Edificarei a minha igreja, e as portas do 
inferno não prevalecerão contra ela. Essa profecia foi pronunciada na 
região conhecida como Cesaréia de Filipe, local onde Herodes fez um 
templo (ao pé do Monte Hermom) em homenagem a uma divindade 
pagã, o deus Pan, deus dos bosques e das florestas, metade homem, 
metade bode. Daí a origem do adjetivo pânico.  Encontramos nessa 
declaração de Jesus 3 verdades sobre a verdadeira Igreja:

A Igreja de Jesus será edificada por Ele
A Igreja não é uma continuação da Congregação do Antigo Testa-

mento. No momento em que o Senhor falava a Pedro, dizia: “Eu edificarei 
a minha Igreja.” Ele revelou “um mistério que estivera oculto” e é a 
primeira menção de “Igreja” na Bíblia. Ele não prometeu que iria edificar 
prédios (ou “templos”), escolas, universidades, hospitais, agência de 
serviço social, clubes, ONGs,  por mais úteis que sejam tais instituições.  
Essa expressão “igreja” significa pessoas tiradas para fora e reunidas 
com um propósito, o propósito de ser um povo separado para Deus. 

Essa Igreja nasceria no dia de pentecostes (nesse sentido sou pen-
tecostal), Atos 2. Não foi um prédio que recebeu o Espírito Santo, mas 
pessoas de vários países que estavam em Jerusalém. Israel rejeitou o 
seu Rei, então Ele inaugurou a Era da Igreja, um parênteses na história 
de Israel.  A Igreja foi edificada sobre a Pessoa de Jesus, o alicerce, a 
fundação, conforme a declaração pétrea de Pedro: Tu és o Filho do Deus 
vivo.  Ele disse: “Edificarei”. Envolve inicio, começo e fim. Nas palavras 
de Paulo: “Aquele que começou boa obra em vocês há de aperfeiçoá-la 
até ao Dia de Cristo” – Fp 1.6

A Igreja pertence ao seu fundador: O Senhor Jesus
A igreja de Jesus tem um único dono: “minha igreja.” Ele é o Cabeça 

do Corpo, o Noivo. Ele é o Comandante (mais do que general), o grande 
e o supremo Pastor das ovelhas. Ele deu a vida pela sua Noiva. Ele a 
comprou com o seu próprio sangue. Ele a lidera amorosamente.  Não 
existe espaço para um dono humano. A Igreja de Jesus não pertence 
ao Vaticano, nem a Maria, nem ao grande reformador Lutero, Batistas, 
Presbiterianos, Edir Macedo... Jesus é o Cabeça, o Senhor da Igreja, o 
soberano, o Noivo que a desposará e com ela reinará para sempre. “Tudo 
foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, 
tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja” – Cl 1.15-18.

A Igreja de Jesus triunfará até o final.
A idéia principal é que a Igreja nunca será eliminada, excluída, des-

cartada por qualquer poder oculto, perverso e maligno. A Igreja de Jesus 
Cristo é Vencedora. (As portas do Inferno não prevalecerão contra ela). 
Entendemos biblicamente que o mundo jaz no maligno e há fortalezas, 
castelos do mal, estruturas perversas, escravizadoras. O papel da Igreja 
não é defensivo, é invasivo, ofensivo, é para arremeter, é para atacar 
e não apenas defender. Como já disse o respeitado, A. W. Tozer, “não 
estamos num parque de diversões, mas num campo de batalha”.

Será que a igreja está triunfando? Certamente há muitos cristãos 
ativos, mas de um modo geral, parece que a igreja está inchada, apá-
tica, na defensiva.  Queremos ser uma igreja contemporânea, mas não 
cúmplice com as obras das trevas. Queremos ser uma igreja moderna 
(para não dizer pós-moderna), mas não mundana. 

Cristão, você é (e representa) a igreja. E um cristão só prevalecerá 
se estiver unido ao Corpo, não amoldado ao mundo. A nossa força 
está na unidade com Cristo, no Corpo, o pertencimento mútuo. A igreja 
local pode até sucumbir, se dispersar por causa de contendas, facções, 
divergências doutrinárias, mas a Igreja, espalhada pelo mundo nasceu 
para triunfar. 

A Igreja só vai prevalecer se for santa, separada... Nós não po-
demos nos conformar com o mundo. O mundo nos ensina a reclamar 
do trabalho, fazer corpo mole, falar palavrões...   Infelizmente, alguns 
cristãos estão tolerantes com o pecado, baixaram os padrões, porque 
a nossa cultura não tem padrões, estão envolvidos com a baixa quali-
dade da programação da TV. Enquanto Deus quer nos ensinar a ter um 
Sensato Coração, alguns estão aceitando os ensinamentos das novelas 
e da mídia pervertida: Músicas sensuais, linguagem obscena, roupas 
apelativas, indiferença... 

Você tem deixado Jesus te edificar? Você tem permitido? Ou você 
acha que é perda de tempo está com os irmãos? Uma casa edificada 
em Jesus, uma pessoa edificada em Jesus, está em solo firme. Não 
são apenas as casas construídas em regiões de risco que desabam. 
Precisamos de um firme alicerce.

É um privilegio exercer o discernimento para conhecer a Igreja ver-
dadeira, povo de Deus. É necessário separar o trigo do joio, o falso do 
verdadeiro, o verdadeiro cristianismo do falso cristianismo. A verdadeira 
igreja é digna do nosso respeito, amor, engajamento e compromisso. 
Você é um verdadeiro adorador, ou um admirador? Você está dentro 
ou fora da Igreja de Jesus? Quem Ele é para você?

“A simplicidade é o que há de mais difícil no mundo: é o 
último resultado da experiência, a derradeira força do gênio.” 

( George Bernard Shaw ) 

Entre a Igreja 
e “igrejas”

“Combateu o bom Combate, 
completou a carreira, guardou a fé”

Membro fundador da Igreja 
Batista Regular da Fé,  execu-
tou  a construção da fachada 
da Igreja Batista em Araés-MT 
e deixou sua marca em muitos 
lugares tanto pelo talentoso 
trabalho manual que fazia na 
sua longa carreira como mar-
ceneiro,  posso citar dentre 
eles a fabricação dos bancos 
da Congregação da Picadinha 

em Dourado-MS que fica no 
Orfanato IAME. 

Mas o que realmente vai 
permanecer é a obra cons-
truída sobre a Rocha Eterna 
(Jesus Cristo), um testemunho 
marcante, que muitas vezes 
podíamos ouvir através da sua 
voz cantando os maravilhosos 
clássicos do cantor Cristão,  
que nos fazia vislumbrar a 

grandeza de Deus e das  mo-
radas do altíssimo, onde hoje 
ele está.

Dentre os familiares que 
estão na obra ministerial, pode-
mos citar seus irmãos Pastor e 
Missionário  Francisco Mendes 
(mais conhecido como Chico 
Mendes) e Pr. Moises Mendes, 
seu genro Pr. Amilcar Bragan-
ça de Vasconcelos esposo de 
sua filha Onédia Vasconcelos, 
seus netos Pr. Isaac Shalon, 
Miss. John Bergen esposa de 
sua neta Ana Claudia Bergen 
e  o Pr. Hudson Santos Batista 
esposo de sua neta Luana dos 
Santos Vasconcelos Batista 
(pais da sua futura bisneta  Dé-
bora)   

Fica aqui registrada a nos-
sa singela homenagem a este 
grande e humilde servo, e um  
até breve, quando encontrare-
mos o amado Sr. Mendes na 
glória eterna, para ali estarmos 
juntos por toda eternidade. 

Primeira Igre-
ja Batista de 
Igarapava SP. 
O pregador 
do culto de 
organização 
foi o Pr. Paulo 
Castelan, da 
igreja envia-
dora, a Igreja 
Batista Inde-
pendente de 
Franca SP. 

O trabalho 
teve início no 
dia 8 de feve-

depósito de bebidas. 
Outra grande benção é 

o fato de a nova igreja ser 
organizada com seu templo 
próprio já em fase adiantada 
de construção. Pr. Leonilson 
está construindo o templo ini-
cial com capacidade para 130 
pessoas. No momento estão 
orando para fazer a cobertura 
da construção que fica na Ave-
nida Pereira Rebouças, 1917 
- Alto do Igati.

Pr. Leonilson foi enviado 
ao campo missionário pela 
Igreja Batista Independente de 
Franca SP sob a liderança do 
Pr. Paulo Castelan através da 
AMI – Associação Missionária 
Independente.

No culto de organização 
nove igrejas se fizeram re-
presentar: Igreja Batista Inde-
pendente Franca (Pr. Paulo 

Mais uma Igreja Organizada
Castelan), Igreja Batista Betel 
de Franca (Pr. Cacildo Matias), 
Igreja Batista Macedônia de 
Franca (Pr. Everton Firmino), 
Igreja Batista Fundamental de 
Franca (Pr. Wanderley Borges 
Faria), Igreja Batista Inde-
pendente de Sertãozinho (Pr. 
Kirk Hickok), Igreja Batista do 
Calvário de Morro Agudo (Pr. 
Edílson J. P. Araújo), Igreja 
Batista Bíblica de Ituverava (Pr. 
Francisco Holanda), Templo 
Batista Maranata de Pedre-
gulho (Pr. Armando Castelan 
Júnior), Igreja Batista de São 
Paulo (Pr. Joaquim).

A primeira diretoria eleita fi-
cou assim composta: Presiden-
te: Pr. Leonilson Pereira Leite 
Vice-presidente: Leandro Ribei-
ro Leite; Primeiro Tesoureiro: 
Luis Roberto; Segunda Tesou-
reira: Andréia Cardoso da Silva; 
Primeira Secretária: Sheila 
Aparecida dos Anjos Leite; 
Segunda Secretária: Amanda 
Roberta da Silva.

Os planos do Pastor Leo-
nilson agora são os seguin-
tes: terminar construção, estru-
turar o trabalho e fazer transição 
ministerial. Enquanto isso, ele já 
deu início a um novo projeto em 
Uberaba MG, cidade próxima de 
Igarapava. A igreja tem também 
um endereço na internet: www.
primeiraigrejabatistadeigarapa-
va.webnode.com.br.

reiro de 2001 e mesmo tendo 
sofrido fortes revezes, continuou 
e agora chega a um momento 
em que os resultados glorificam 
o nome do Senhor. No início do 
trabalho as reuniões foram fei-
tas em um salão alugado onde 
anteriormente funcionava um 

Primeira diretoria eleita Pastores presentes

Membros fundadores

De alguém que aprendeu a 
amá-lo e admirá-lo apesar 
do pouco tempo que pas-
samos juntos: Pr. Hudson 

Santos Batista 
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Depois de um período de preparação e de 
levantamento de sustento visitando igrejas 
em diversos estados brasileiros, o Pr. Jomar 

Pinto de Souza juntamente com sua esposa Regiane e 
o filho Davi estão de malas prontas para a saída para o 
Chile. A viagem do Pr. Jomar está prevista para o dia 30 
de março.

Nos dias 25 a 27 de março a Igreja Batista em D. Pedro, 
Manaus AM, sob a liderança do Pr. João Azevedo Saraiva 
Jr, igreja enviadora da família Souza, estará realizando 
uma série de conferências missionárias e efetivando o 
envio dos seus missionários. O pregador das conferên-
cias será o missionário Aguinaldo Vicente Ferreira que é 
apoiado pela Igreja em D. Pedro e trabalha na Acarigua 
Portuguesa, Venezuela.

A Diretoria da AMI – Associação Missionária Inde-
pendente lança aqui um apelo a todas as igrejas que 
receberam a visita do Pr. Jomar e conheceram seu Projeto 
Rancagua no Chile para que considerem a possibilidade de 
incluí-lo no rol de missionários. Para maiores informações 
sobre como contribuir com este projeto entre em contato 
com a missão através do e-mail: missaoami@uol.com.
br, telefone (16) 3969-2758 ou pelo correio: Caixa Postal 
309 – CEP 14.001-970 Ribeirão Preto SP.

No dia 12 de março 
acontece a Reu-
nião Bimestral de 

Pastores e Obreiros da Região 
Nordeste do Estado de São 
Paulo. Desta feita o encontro 
será no Templo Batista Mara-
nata em Pedregulho SP sob 
a liderança do Pr. Armando 
Castelan Junior. 

O endereço do templo é Rua 
José Bretini, 29, Bairro Belo 
Vista, Pedregulho SP. Contatos 
com Pr. Armando pelos telefo-
nes (16) 3171-1825 e celular 
9293-7333 ou pelos e-mails 
pr.armandocastelan@hotmail.
com e prpedregulho@yahoo.
com.br. O início da reunião está 
marcado para as 9 horas com 
um delicioso café. Ao término, 

um suculento almoço.
As próximas reuniões de 

pastores e obreiros já estão 
marcadas até o final deste ano 
e são as seguintes: 

Dia 28 de maio na Igreja 
Batista Esperança em Jaboti-
cabal SP sob a liderança do Pr. 
Daniel Rodrigo de Sousa.

Dia 2 de julho na Igreja 
Batista do Calvário em Morro 
Agudo sob a liderança do Pr. 
Edílson José P. de Araújo.

Dia 10 de setembro na 
Igreja Batista Boas Novas em 
Guaíra SP sob a liderança do 
Pr. Cleyton Maciel.

Dia 5 de novembro no Tem-
plo Batista Ebenézer em Bar-
retos SP sob a liderança do Pr. 
Dorian Anderson Soutto.

Pastores 
e Obreiros

Do Brasil 
para o Chile


