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ACONTECIMENTOS

Quando a família 
Hawkins chegou 
a Manaus no dia 

13 de março de 1957 a cidade 
tinha uma população entre 
279.151 habitantes (Censo de 
1950) e 321.125 habitantes 
(Censo de 1960). De acor-
do com o censo do IBGE de 
2010 a região metropolitana 
de Manaus tem 2.210.825 
habitantes. 

O Pr. John Joseph Hawkins 
estava com 24 anos de idade 
(Nasceu em Fort Scott, Kansas 
no dia 23 de novembro de1933) 
e havia se casado com Liela 
Elaine Bailey (Hawkins) no dia 
7 de junho de 1954 em Los An-
geles, California. Com o jovem 

No período entre 1 e 
4 de novembro de 
2010 acontecerá 

em Caraguatatuba, litoral Norte 
de São Paulo, a Primeira Con-
ferência pastoral Novo Tempo 
promovida pela Igreja Batista 
Novo Tempo sob a liderança 
dos pastores Jay Ross e Alex 
Hansley.

O tema escolhido para a 
conferência é “Resgatando a 
alegria de servir” e os preleto-
res oficiais virão da Segunda 

Pegue a sua agenda 
e anote: nos dias 3 
a 7 de setembro de 

2011 acontecerá em Manaus 
AM o Primeiro Congresso Mis-
sionário da Amazônia. São dois 
os principais objetivos do con-
gresso: Propor um espaço de 
relacionamento para troca de 
experiências entre os pastores 
e missionários e potencializar 
ações visando facilitar parce-
rias em áreas da vida da igreja, 
tais como evangelização, ações 
missionárias, capelanias, ação 
social entre outras. 

Nos dias 5 a 9 de 
abril foi realizada 
a  29ª Assembléia 

Geral de Igrejas Batistas Regu-
lares do Brasil  no município  de 
Presidente Figueiredo-AM. O 
tema foi “Pastoreando a Igreja 
de Deus”. 

As reuniões noturnas foram 
recheadas de pregações ex-
positivas: Pr. Almir Marcolino 
“A Exigência Suprema de Cristo 
aos que pastoreiam Sua igreja” 
(João 21:1-23) , Pr. Sitri Lobato, 
“Como Apascentar a Igreja de 
Deus” (Atos 20:17-35), Pr. Emí-
dio Viana, “Aperfeiçoando a 
Igreja de Deus”, (Efésios 4:9-
16) e Pr. Paulo Alves, “Perspec-
tivas Bíblicas para o Pastorado” 
(I Pedro 5:1-4). 

Na parte da manhã foram 

Nos dias 26 a 
29 de julho 
de 2011 a 

AMI – Associação Mis-
sionária Independente 
estará realizando seu V 
Congresso Missionário 

casal de missionários estava 
apenas o primogênito Timothy 
com 11 meses, único dos seis 
filhos que nasceu nos EUA no 
dia 13 de abril de 1956. 

Durante os 54 anos de mi-
nistério aqui no Brasil, o casal 
teve outros cinco filhos: John 
Jr. (28/11/57), True (02/09/60), 
Ne i la  (02/10/64) ,  Mel in-
da  (23 /04 /68 )  e  Es the r 
(12/02/72). Timóteo, João e 
True são missionários em Ma-
naus, AM; Neila e seu esposo 
John Yelle são missionários em 
Caxias do Sul, RS; Melinda é 
esposa de um diácono e serve 
como professora em escola 
cristã no Estado de Ohio, EUA; 
Esther é casada com Joseph 

Martin, pastor da Igreja Batista 
em Basehor, Estado de Kansas, 
EUA. John e Elaine Hawkins 
tem 18 netos e 3 bisnetos.

No dia 11 de março de 
2010, John Joseph Hawkins 
terminou o seu ministério aos 
77 anos de idade. Ao partir ele 
estava em perfeita paz e com 
todos os filhos e a esposa 
bem perto de seu leito. Ele 
teve muitas lutas com a saúde 
física sendo diabético por 32 
anos e tendo tomado mais de 
19.000 injeções de insulina. 
Seu sepultamento aconteceu 
no dia 13 de março, o mesmo 
dia em que ele desembarcou 
aqui no Brasil em 1957. 

(Leia mais na página 3)

Missionário Pioneiro no 
Brasil Encerra sua Jornada

Primeira Conferência Pastoral Novo Tempo

Igreja Batista de Warner Ro-
bbins, Geórgia, EUA. Haverá 
também alguns preletores 

brasileiros.
O local escolhido para hos-

pedar os participantes foi o 

aconchegante Hotel Litoral 
Norte (www.hotellitoralnorte.
com.br) localizado no centro de 
Caraguatatuba bem em frente 
à praia (fotos).

Em breve a comissão or-
ganizadora do evento estará 
divulgando em detalhes toda 
a programação e informando 
como participar. O que pode-
mos adiantar é que terá um 
custo muito baixo e todos os 
membros das igrejas poderão 
participar.

Os participantes do congres-
so serão pastores, missionários, 
agências missionárias e institui-
ções afins. O número de vagas 
será limitado devido ao caráter 
bastante técnico do evento e 
a intenção é ter a participação 
de representantes de todas as 
regiões do Brasil visando cha-
mar a atenção para o potencial 
missionário que representa a 
amazônia brasileira.

Em breve as informações 
sobre inscrições serão divulga-
das tanto através de folder como 
aqui pelo Jornal de Apoio.

Primeiro Congresso Missionário da Amazônia

29ª Assembléia da AIBREB 2011

ministrados estudos bíblicos: 
“Dinâmicas de Evangelização”, 
Pr Douglas Alves; “O Diacona-
to”, Pr Denilson Roque; “Admi-
nistração Jurídica e Financeira 
da Igreja” Pr. Edvon Siqueira; 
“Aconselhamento bíblico”, Pr. 
Paulo Bondezan; “O pastor e a 

Família”, Pr. Wellington Cartaxo 
e “Liderança Ministerial”, Pr. 
Chris Hindal.

Na ocasião foi eleita a nova 
diretoria da AIBREB para o biê-
nio 2011-2012 que ficou assim 
composta (foto): Presidente 
Pr. Almir Marcolino do Ceará, 

Vice-presidentes: Pr. Emídio 
Viana do Acre, Pr Paulo Alves 
do Ceará, Pr Aureliano Colaço 
de Roraima, Pr. João Humberto 
do Ceará e Pr. Francisco Fabia-
no do Ceará. Secretários: Pr. 
Wellington Cartaxo do Amazo-
nas e Pr. Denilson Roque do 
Ceará. Tesoureiros: irmão Clé-
ber Coelho do Amazonas AM e 
Pr. Edvon Siqueira do Ceará. 
Conselheiros sócio-culturais: 
Pr. Marcos Perin- do Ceará e 
Pr. Sitrí Lobato de São Paulo. 
Conselho Fiscal: Pr. Neemias 
Costa de Roraima, Pr Wadson 
Valente do Ceará e o irmão 
Adauto do Amazonas.

A próxima Assembléia será 
realizada na Região do Cariri-
CE no ano 2013. (Informações 
enviadas por: Pr. Sitrí Lobato).

Chegou o momento de você visitar Israel com um 
grupo de irmãos que comungam da mesma posição 
doutrinária sua. O pastor Luciano Martins e sua 

esposa Guaianaí estão formando juntamente com a Top Tur, 
uma excursão para Israel em outubro e em novembro de 2011. 
O investimento que cada participante terá que fazer é de R$ 
6.990,00 (Incluídos taxas, seguro e kit viagem) parcelados em 
até 36 vezes. Entre em contato pelo site: www.brisrael.com.br 
ou pelo telefone (19) 3368-6947.

Visite Israel

No dia 28 de maio a Igreja Batista Esperança em Ja-
boticabal SP sob a liderança do Pr. Daniel Rodrigo 
de Sousa estará hospedando a reunião bimestral 

de pastores da região nordeste do estado de São Paulo. São 
convidados pastores e obreiros de toda aquela região.

Reunião de Pastores

No período de 19 a 22 de outubro de 2011 a missão 
Chamada da Meia-Noite estará realizando em Águas de 
Lindóia SP o 13º Congresso Internacional Sobre a Pa-

lavra Profética. O tema deste ano será: “2012 e as Profecias”. Para 
saber mais e fazer sua inscrição visite: www.chamada.com.br.

2012 e as Profecias

De 11 a 15 de maio a Igreja Batista Independente de 
Orlândia SP, sob a liderança do Pr. Paulo Ricardo 
Gonçalves realiza uma série de conferências mis-

sionárias para renovar tanto a promessa de fé para missões 
quanto o ânimo e o zelo pela obra missionária. Em cada noite, 
missionários que fazem parte do quadro de missões da igreja 
apresentam fotos do trabalho que está sendo feito, além de 
uma mensagem de desafio missionário. Pela ordem os prega-
dores são: Pr. Vanderley Farias (dia 11/05), Pr. Leonilson Leite 
(dia 12/05), Pr. Almir Nunes (dia 13/05), Pr. Armando Castelan 
(14/05) e Pr. Carlos Moraes (15/05).

Conferências Missionárias

Dias 21 a 26 de junho de 2011 acontecerá no Guaibim 
Praia Hotel em Valença BA (www.guaibimpraiahotel.
com.br) o II Congresso da COJUBAB-BA sob o 

tema “Eu quero fazer a diferença”. Jovens de todo o Brasil são 
convidados a participar do evento que abordará temas como 
drogas, relacionamentos, internet, música e mordomia cristã. 
Para maiores informações visite: http://cojubab.blogspot.com/. 
O custo por pessoa será de R$ 360,00.

COJUBAB-BA

Nos dias 3 a 7 de outubro de 2011 acontecerá a 27ª 
Conferência da Fiel em Águas de Lindóia SP. Este 
ano, sem dúvida, a conferência baterá o recorde de 

público, pois entre os preletores estará o Dr. John Piper. Até 
o final de abril, em contato com os organizadores do evento 
a reportagem do Jornal de Apoio foi informada que já havia 
1.450 pessoas inscritas. Além do Dr. Piper, outros preletores 
serão Dr. Stuart Ollyott, Dr. Augustus Nicodemus, Pr. Franklin 
Ferreira, Dr. Mauro Meister e Pr. Silas Campos. O tema será: 
“Evangelização & Missões – Proclamando o Evangelho para a 
Alegria das Nações”. Os que desejarem fazer reservas para a 
Conferência Fiel 2011 podem entrar em contato com a Marile-
ne pelo e-mail: marilene@editorafiel.com, telefone PABX (12) 
3919-9999 ou diretamente no site: www.editorafiel.com.br, Caixa 
Postal 1601 – CEP 12.230-971 São José dos Campos SP.

Conferências da Fiel 2011

Congresso da AMI

Batista Fundamentalista sob o tema “A Realidade Missionária 
Brasileira”. São convidados a participar, pastores, missionários, 
seminaristas, jovens e todos os irmãos e irmãs interessados na 
obra missionária em nosso país. Na página oito desta edição 
do Jornal de Apoio você encontra todas as informações sobre 
como participar.



Ponto de Vista 
Pr. Manoel A. Souza

pastormanoel@tbmlondrina.org.br

Maio de 2011
Página 02

“Se você consegue aprender através dos duros golpes, 
você também consegue aprender pelos suaves toques.” 

( Carolyn Kenmore ) 

VAMoS Ao CongreSSo!
Quero convocar a todos que lerem este tópico 

a fazer o possível para participar do V Congresso 
Missionário Batista Fundamentalista realizado 
pela AMI – Associação Missionária Independente. 
Aqueles que já participaram anteriormente sabem 
o bem que faz. Aos que ainda não foram o desafio 
é para que experimentem. O período será de 26 a 
29 de julho de 2011 em Águas de Lindóia SP no 
Hotel Majestic. Não se trata de um evento apenas 
para pastores e missionários. Muito pelo contrário, 
é um tempo de aprendizado e desafio para toda a 
igreja desde os adolescentes até os mais velhos. 
Dê uma olhada na página oito desta edição onde 
há um anúncio do congresso e a Ficha de Inscrição 
que pode ser copiada, preenchida e enviada para o 
escritório da missão. Nos veremos lá!

Neste início de maio de 2011 
posso dizer que estou 
encerrando uma jornada 

em um dos vales da vida. Em termos 
de tempo cronometrado (kronòs) o 
período foi curto: de agosto de 2010 
até agora. Mas em termos de tempo 
oportuno de Deus (kayròs), foi a me-
dida exata para que se confirmasse 
mais uma vez que a graça de Deus é 
suficiente na vida dos seus filhos.

Tenho confirmado em diversos 
momentos dos meus 58 anos de 
idade que há situações pelas quais 
passamos para que o Senhor tenha 
oportunidade de se manifestar de 
modo singular. Estou dizendo que os 
nossos problemas e lutas nesta vida 
são formas didáticas usadas pelo Pai 
para nos ensinar lições que não pode-
riam ser aprendidas de outra maneira. 
Precisarei de algum tempo mais para 
assimilar as lições deste período. 

Mas a mais lúcida de todas as 
lições deste período foi aquela rela-
cionada aos amigos e irmãos. A Bíblia 
diz em Provérbios 17:17 que “o amigo 
ama em todo o tempo e na angústia 
nasce o irmão”. O amigo é aquele 
que se aproxima para nos dar algo e 
não para tirar. O amigo é aquele que 
se aproxima mais ainda na hora da 
angústia, da dor. Você descobre os 
verdadeiros amigos em meio aos ven-
davais da vida quando eles te abraçam 

Apesar das controvérsias políticas a respeito da estabilização e 
crescimento da economia, ninguém contesta que o padrão de vida 
do brasileiro melhorou muito nos últimos anos. De acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), 73% do povo brasileiro 
possui casa própria. Quanto aos veículos automotivos, a média brasileira é de 
5,9 por habitante; e há cidades brasileiras cuja média é de um por cidadão. Há 
poucos anos atrás havia um televisor para toda a família e a tendência agora 
é um em cada canto da casa.  Comparado com a média mundial, o Brasil está 
muito acima da média na aquisição de computadores, telefones e televisão. Se-
gundo economistas, depois de ter controlado a inflação, melhorar a distribuição 
de renda, quitar a dívida externa e ainda deixar reservas em caixa, a economia 
brasileira levou o país a ocupar boas  posições na economia mundial.  Para 
aqueles que sentiram a insegurança dos trotes e galopes da inflação dos anos 
80, agora se deleitam na marcha cadenciada de uma economia otimista e em 
crescente prosperidade.  A despeito dessas positivas ocorrências, ainda en-
frentamos sérios problemas na educação, na segurança, na  má distribuição 
de renda  e nas denúncias de corrupção; além dos problemas de ordem social 
e familiar  como absorção e aceitação da pornografia e das drogas. A cocaína 
e a maconha, por exemplo,  que antes estavam apenas nas favelas, agora  
estão nos Campus Universitários entorpecendo e alienando as cabeças de 
muitos daqueles que ocuparão consultórios, centros cirúrgicos e outras posi-
ções importantes.  Ao que parece, a sociedade que outrora possuíra valores e 
princípios éticos e morais, agora excluíram a Deus de suas consciências e se 
corromperam nos fascínios do deus “mamon” como aquele que a Bíblia afirma 
ser a raiz de toda a espécie de males. Para o brasileiro, a grande missão da 
vida  tem sido acumular bens  materiais e mais nada. Vale dizer que na aqui-
sição de imóveis, móveis e automóveis os financiamentos estão presentes na 
grande maioria das vendas. Em alguns casos os cidadãos ainda têm 30 anos 
pela frente para quitá-lo para que possa haver a apropriação. É fato que não 
estamos mais nos trotes da inflação, mas andamos na corda bamba dos juros 
e créditos que dão a falsa impressão de prosperidade. O pior de tudo é que 
estamos provando de uma economia sem Deus, onde o Ateísmo e o Deísmo 
têm encontrado terreno fértil para proliferação. 

Fechando o foco em direção às igrejas de Cristo, vamos perceber uma 
geração de cristãos  igualmente bem sucedidos econômica, social e profissio-
nalmente, até aí tudo bem – a questão é  que, infelizmente o secularismo  está 
solapando nossa visão, compaixão e afeição pela  obra de Deus. A igreja pa-
rece estar gostando da garupa do materialismo fascinante que nos faz inverter 
valores, investir em nós mesmos, e nos esquecer de quem somos e para que 
estamos aqui.  O padrão melhor de vida nos tem impedido   de investir mais  na 
Obra Missionária como deveríamos. É cada vez mais raro crente que sacrifica 
uma viagem, um carro mais novo, uma pizza no final de semana para investir 
na obra de Deus.  Estamos cada vez mais avarentos, cobiçosos, imediatistas 
e insatisfeitos. Denunciamos com afinco o deus “mamom”, mas ainda amamos 
os “utensílios” de seus “templos” (Shoppings).  Olhamos para os missionários 
que estão levantando sustento como se fossem pedintes desacorçoados com 
a vida “normal” e não como aqueles que representam a Deus em forma de um 
Ofício Divino. Criticamos os judeus de matarem os seus profetas, mas também 
estamos aos poucos matando os nossos de desprezo e descaso. Se nós os 
crentes absorvermos a filosofia materialista do “sucesso” do capitalismo mistu-
rado com o socialismo brasileiro, não haverá mais esperança para os perdidos, 
pois teremos nos sucumbido e estaremos à mercê do julgamento de Deus. 

Os EUA estão enfrentando muitos problemas na atualidade, mas não po-
demos negar que o que fez a nação Norte Americana se tornar uma potência 
mundial foi a influência dos valores e princípios Bíblicos. A prosperidade ame-
ricana foi consequência de terem colocado Deus em primeiro lugar. Será que 
é isto que estamos fazendo?  Sinceramente, tenho medo do sucesso da eco-
nomia brasileira, pois esta “sombra e água fresca” podem representar o inferno 
para aqueles nos quais deveríamos investir: os perdidos. Creio que apesar da 
prosperidade podemos amar a Deus sobre todas as coisas e servi-Lo com o 
que somos e temos, pois ao contrário, capitalismo sem cristianismo será uma 
tragédia. “Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar um e 
amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a 
Deus e a Mamom”.  (Mateus 6:24). 

Amigos e Irmãos
para que você não seja arrastado.

Quando Salomão disse que “há 
amigos mais chegados que um irmão” 
(Provérbios 18:24) ele falava da infor-
malidade no relacionamento de amiza-
de. O amigo não precisa de cerimônias 
para se aproximar. Ele simplesmente 
se aproxima e te abraça. Ele conhece 
tanto as suas virtudes quanto os seus 
defeitos e não se deixa intimidar por 
nenhum dos dois. Os amigos se pro-
tegem mutuamente sem ferir a ética 
e sem nenhuma conivência com os 
pecados alheios. 

A amizade é provada pela leal-
dade, pois o amigo não alimenta as 
suspeitas e nem as intrigas. Alguém 
já disse que “o amigo verdadeiro é 
aquele que sabe tudo a seu respeito 
e continua sendo seu amigo”. Pode-
se dizer, sem medo de errar, que a 
verdade, por mais dura que seja, não 
pode abalar o relacionamento entre 
amigos.

Talvez uma das provas mais duras 
da verdadeira amizade seja aquela 
descrita em Provérbios 27:17: “Como 
o ferro com o ferro se afia, assim o 
homem ao seu amigo”. O destaque 
aqui é para o confronto, pois a amiza-
de verdadeira não inclui cumplicidade 
no erro, no pecado. Fere mais a lisonja 
do bajulador do que o confronto do 
amigo. Ouvi em um sermão o seguinte 
pensamento: “Há circunstâncias em 

que a maior prova de amizade está 
em aceitar o risco de perdê-la em 
nome da própria amizade”. Concordo 
plenamente, pois está em acordo com 
o ensino bíblico que nos orienta a falar 
a verdade em amor.

Posso dizer com muita alegria que 
o vale do qual estou saindo serviu para 
que Deus confirmasse que tenho mui-
tos amigos e irmãos. Eles caminharam 
comigo a jornada no vale e serviram 
de estímulo tanto pelas orações como 
pelas palavras de apoio e solidarieda-
de. Foram incontáveis os telefonemas, 
os e-mails, os contatos pessoais. Se 
eu me arriscasse a contar, deixaria 
muitos de fora. 

É claro que alguns desses muitos 
amigos estiveram mais próximos e 
os laços se fortaleceram ainda mais. 
Mas não seria possível que todos 
mantivessem a mesma distância 
física. Também as palavras ouvidas 
à distância soavam e ainda resso-
am verdadeiras e sinceras. O efeito 
permanece e me leva dia-a-dia aos 
pés do Senhor a quem devemos toda 
honra, glória e louvor. 

Na família, os laços são fortes por 
natureza. As filhas e genros deram sua 
parcela e a minha esposa cumpriu os 
votos do casamento ao permanecer 
comigo não apenas na alegria, mas 
também “na dor”.

A todos, minha gratidão!

DiVuLgue o JornAL De APoio
Quero fazer um pedido a cada leitor do Jornal de Apoio. 

Nós estamos no vigésimo sétimo ano de publicação ininterrup-
ta deste periódico. São quase três décadas de divulgação do 
que há de bom em nossas igrejas batistas fundamentalistas. 
Em todo esse período temos procurado priorizar a divulga-
ção do trabalho missionário, pois entendemos que este é o 
meio indicado pela Escrituras para a propagação da fé cristã. 
Sabemos que há muitos pastores e igrejas que ainda não co-
nhecem o Jornal de Apoio. Mesmo dentro da sua igreja aonde 
chega o jornal há muitos que não o conhecem. Procure de 
alguma forma nos ajudar a torná-lo mais conhecido. Mande-
nos endereços de pastores e igrejas que você sabe que não 
conhecem o jornal e nós enviaremos um exemplar de corte-
sia para divulgação. Divulgue em seu site, blog, Facebook, 
Orkut, por e-mail, telefone, skype, MSN, etc. Estamos à sua 
disposição para ajudar.

O Outro Lado 
da Moeda

BATISTAS INDEPENDENTES, 
BÍBLICOS E REGULARES

Matrícula nº 4 - Livro B-2 - Fls 1 v, 2
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 “Ninguém comete erro maior do que não 
fazer nada porque só pode fazer um pouco.” 

( Edmund Burke ) 

A palavra “sóbrio” é bem conhecida por aqueles que 
constantemente, ou eventualmente, decidem ten-
tar esquecer suas mágoas num copo de bebida. 

Qualquer coisa é motivo para se embebedarem e estar sóbrio, 
depois de algum tempo, passa a ser apenas um detalhe.

Eu tive uma amiga  assim. Após anos de trabalho e profis-
sionalismo ilibados, com um cargo de chefia num  grande banco 
em São Paulo começou a beber “sociaqlmente”  e depois de 
alguns meses tornou-se uma alcoólatra. Era capaz de passar 
a semana toda no trabalho como uma funcionária exemplar e 
no fim de semana chegar em casa, quando conseguia chegar, 
completamente embriagada. Algumas vezes, a irmã tinha de ir 
buscá-la no bar já no final da noite de domingo. Acabou por vir 
a óbito, com cirrose hepática. Difícil de acreditar, mas cada vez 
mais freqüente entre   mulheres.

A Palavra de Deus nos diz em Pv 23:31 “não olhes para o 
vinho” “o fim deles é a morte” “no fim picará como a cobra e 
morderá como o basilisco”. Para permanecer sóbrio o viciado 
precisa de ajuda, deve querer mudar de vida, dar a volta por 
cima e seguir os passos dia a dia.

O sóbrio não está embriagado, nem dorme. É alguém ca-
paz de perceber a realidade como ela é, sem fantasias, sem 
máscaras. Também é assim o sóbrio espiritual. Ele é capaz de 
resistir às tentações e de não perder a visão da realidade. Uma 
vida consagrada a Deus nos mantém sóbrias. A vida santificada 
é aquela pautada na fé, mostrando na prática o que cremos. 
Aquela fé viva e verdadeira que acredita que as tribulações  na 
nossa vida são necessárias e importantes para provar a auten-
ticidade da vida cristã e nos permitir comunhão com o Senhor.

Em I Pedro 1: 13 lemos: “Portanto, cingindo os vossos 
lombos do vosso entendimento, sede sóbrios...” e continua no 
verso15 : “Mas , como é santo aquele que vos chamou , sede 
vós também santos e no verso 16: porque eu sou santo.”

Conta-se que antigamente as pessoas usavam túnicas com-
pridas em suas vestimentas e quando precisavam fazer algum 
tipo de trabalho, para que tivessem maior liberdade  e não se 
sujassem,  elas  prendiam a túnica com um cinto, e isso lhes 
dava melhores condições de trabalhar.

Para o crente sóbrio, a Palavra de Deus atua como este cinto 
e as atrações deste mundo e os prazeres carnais pecaminosos 
acabam  ficando presos, impedindo que nossa vida cristã seja 
maculada pelas concupiscências deste mundo. Mulheres há 
que estão viciadas em pornografia, que passam horas do seu 
dia em salas de bate-papo com homens casados, que usam 
dos mais diversos artifícios para fingir que são livres, solteiras 
e vivem uma vida dupla, mesmo que virtualmente. Conheci 
algumas que, por pouco, não destruíram seu casamento e sua 
família, encantadas por promessas de pares que  conheceram 
pela internet e por quem estavam prontas pra deixar esposo e 
filhos,  para viver uma aventura que acabaria, sem dúvida, na  
destruição de sua vida.

A procura do crente pela santidade e a vida consagrada não 
está livre das tentações, mas a comunhão com Deus e com sua 
Palavra nos permite viver a vida “sóbria, justa e piamente” a que 
somos chamados. Volte-se para a Palavra, minha irmã, vigie 
seus passos e fuja de qualquer aparência do mal.

Ao chegar ao Brasil 
no dia 13 de março 
de 1957, depois de 

ter se formado pelo Instituto 
Bíblico Fundamental em Los 
Angeles, California, o pastor 
Hawkins fazia parte da Ama-
zon Mission, formada por uma 
Igreja Batista no Estado de 
Indiana, EUA. O Pr. John Jose-
ph Hankins dava início a uma 
longa e frutífera jornada como 
missionário pioneiro entre os 
batistas independentes aqui 
no Brasil. Ele foi enviado pela  
Igreja Batista Betel em Salt 
Lake City, Utah. Pouco tempo 
depois a igreja se dividiu e o Pr.  
James Baynes fundou a Igreja 
Batista Ancora, que existe até 
hoje como sua igreja enviadora. 
Devido à mudança, ele se filiou 
à World Baptist Fellowship 
Mission Agency de Arlington, 
Texas, onde permaneceu até 
à sua morte.

Durante um ano e três me-
ses permaneceram em Manaus 
na escola aprendendo a língua 
portuguesa, ao mesmo tempo 
em que entravam com um pro-
cesso junto à SPI - Sociedade 
para a Proteção dos Índios, 
(Atual FUNAI), para entrar em 
área indígena. Como demorava 
muito para receber permissão, 
resolveram ir para um lugar no 

Sobriedade 
Espiritual

“Sede sóbrios; vigiai” (i Pe 5:8)

A Ilha Grande separava-o e era 
uma viagem de 3 horas a remo, 
ou 45 minutos com motor de 
popa de seis cavalos para che-
gar a Tapurucuara, onde tinha 
uma escola interna e hospital, 
ambos operados pelos padres 
e freiras salesianos.  Havia tam-
bém uma loja onde vendiam 
algumas coisas, se o “rancho” 
(comida) que compravam em 
Manaus esgotasse antes da 
próxima viagem era possível 
repor.  Permaneceram neste 
local de setembro de 1959 até 
o nascimento da filha Esther, 

do em Puraquequara, 
uma escola mantida 
pela Missão Novas Tri-
bos do Brasil.  Os dois 
ficaram doentes com 
hepatite, provocando 
uma demora maior da 
família em Manaus.  

Não podendo voltar 
ao rio Negro, ficaram 
em Manaus para o nas-
cimento da Esther.  Ela 
acabou nascendo 3 se-
manas antes do espe-
rado. Não perceberam 
que ela estava  com pro-
blema cardíaco até seus 
4 meses de idade.  

Voltaram para Pa-
ricatuba, mas numa 
viagem de barco para 

dade de pessoas de fora.  
Dois formados do Institu-

to em São Gabriel são mis-
sionários: Alberto Olivia, que 
começou o Instituto Bíblico 
da Palavra de Deus em Cioci 
Cachoeira, rio Içana, que agora 
se mudou para uma comu-
nidade denominada Canadá 
dentro do rio Ayari, afluente do 
rio Içana;  e Marcilio Quintino, 
que está iniciando um Instituto 
em Macarico, na área do Alto 
Rio Negro, Rio Içana, que 
se chama “Bereia”. Embora 
não ser exclusivamente para 
indígenas, Pr João apoiou o 
projeto.

Percebendo os bons resul-
tados dos institutos para treina-
mento de obreiros indígenas, 
o ultimo desejo do Pr. João 
era começar mais um instituto 
bíblico indígena. Em janeiro de 
2011, já fragilizado, Pr. João e 
sua esposa viajaram para o 
Estado de Roraima a convite 
do missionário Hamilton, para 
visitar  indígenas formados do 
IBBA em Manaus. Pr. João 
estava animado com a idéia de 
iniciar um instituto em Roraima, 
mas ele queria visitar o Estado 
do Acre, antes de decidir.  

Não foi possível esta via-
gem. O Senhor disse “não”. 
Deus há de dar visão  a outra 
pessoa. Os indígenas têm 
muita necessidade de receber 
treinamento, pois na maioria 
das tribos não é mais permitida 
a presença de missionários.  Os 
próprios indígenas serão esco-
lhidos por Deus, mas precisam 
de apoio no treinamento.

Pastor João foi sepultado 
depois de uma cerimônia sim-
ples em um cemitério privado 
numa área rural na cidade de 
Santo, Texas, atrás de uma 
pequena igreja denominada 
Igreja Batista Live Oak (que é 
o nome de uma árvore comum 
do Texas).

Os filhos do casal John e 
Elaine Hawkins e respectivos 
cônjuges

Timothy (Timóteo) 13/04/56, 
EUA, casado com Betty

John Jr.  (João F i lho)  
28/11/57, Brasil,  casado com 
Rebecca

True 02/09/60, Brasil,  ca-
sado com Diana

Neila Yelle 02/10/64, Brasil,  
casada com John Yelle

M e l i n d a  C r a -
wford 23/04/68, Brasil,  casada 
com Robert Crawford

E s t h e r  M a r -
tin, 12/02/72, Brasil,  casada 
com Joseph Martin

Para contatos com a espo-
sa do Pr. John, Elaine Hawkins 
<lilahawkins@gmail.com>

Na foto, a família.

John Joseph Hawkins
(1933 – 2011)

Manaus no mês de junho, 
sintomas sérios surgiram e ao 
chegar a Manaus ela foi diag-
nosticada com “Tetralogia de 
Fallot” - uma  abertura no co-
ração entre os ventrículos, que 
devia fechar antes de nascer e 
não fechou. A circulação ficou 
comprometida. O cardiologista 
os avisou que não poderiam 
voltar ao interior, ou iriam per-
der a filha.  

Foi então que Pr. João 
percebeu que era a vontade 
de Deus que ele, com Pastor 
Cícero Henderson, fundassem 
um instituto bíblico permanente 
em Manaus, para treinar os 
convertidos em todos os traba-
lhos missionários em Manaus 
e no interior. Assim, a primeira 
etapa do Instituto Batista Bí-
blico começou em março de 
1973. Participaram do projeto 
os seguintes missionários: Pas-
tores João Hawkins e Cícero 
Henderson e suas esposas 
Elena e Saundra; Wendell 
Hiers e Don Watson (que de-
pois começaram outra escola 
própria);  Leonardo e Maxine 
Brown;  Neil e Phyllis Jackson; 
William (Bill) e Sharon Smith; 
Donald Lynn Leaf. Outros como 
Pr. Roberto Doolittle de Cuiabá 
MT, prestaram auxílio quando 
passaram por Manaus.

Durante os anos que morou 
em Manaus, Pr João fundou 
igrejas nos bairros de Santo 
Agostinho, Lírio do Vale, Monte 
Sinai (que depois entregou a 
João Filho para poder começar 
em Parque das Nações, devido 
a invasão da propriedade já 
comprada para esse fim); e 
Parque das Nações. Apoiou 
também o início das Igrejas em 
Redenção e Alvorada.

 Anos mais tarde foi or-
ganizado o Instituto Bíblico 
Palavra Viva em São Gabriel 
da Cachoeira, o primeiro insti-
tuto destinado a treinar líderes 
indígenas.  Devido à distância 
e custo de enviar alunos a Ma-
naus, Pr. João juntou-se com 
outros interessados na área, in-
cluindo ex-alunos formados em 

interior do Estado. 
Começava assim o primeiro 

campo missionário da família 
Hawkins no Alto Rio Negro 
num sitio denominado Iucabi, 
onde outra família de missio-
nários havia organizado anos 
antes uma escola primária.  
Foi apenas um lugar de apren-
dizagem, mas de bastante va-
lor. Acostumaram-se ao clima, 
ao povo, aos alimentos (ou falta 
dele). Percebendo que o povo 
daquela região já tinha sido 
alcançado com o Evangelho, 
mas havia pouco interesse 
devido ao fato de o missionário 
William A. Ross não ter fundado 
nenhuma igreja. A semente já 
havia sido plantada e haveria 
de produzir fruto.

Pouco tempo depois os Ha-
wkins tiveram resposta negativa 
do processo para trabalhar com 
tribos indígenas. Foi então que 
resolveram mudar-se rio abaixo 
para uma área mais acessível, 
pois o Iucabi está localizado 
no pé na cachoeira que leva 
a São Gabriel da Cachoeira, 
um lugar muito difícil de ser 
atravessado.  

Mudando-se para um lugar 
mais centralizado, puderam 
viajar para cima, e também 
para baixo, até Barcelos e 
região. Compraram um sitio 
abandonado por nome de Pari-
catuba, localizado dentro no rio 
Eniuixi, quase na mesma altura 
de Santa Isabel do Rio Negro, 
então chamada Tapurucuara.  

em 1972.
Aqueles anos em 

Paricatuba foram re-
pletos de bênçãos. 
Fizeram amigos quan-
do a casa foi constru-
ída. Ganharam mais 
amigos quando uma 
escola primária para 
as crianças do local foi 
iniciada.  Realizavam 
cultos aos domingos 
na sala de visitas em 
casa enquanto um 
prédio estava sendo 

construído para ser a igreja. 
Foi um período em que muitas 
pessoas se converteram a 
Cristo.

Pastor João fazia muitas 
viagens evangelísticas desde 
o tempo em Iucabi. A princípio 
as viagens eram de canoa com 
motor de popa, depois com 
um barco pequeno com motor 
de centro, e finalmente com 
um maior ainda.  Em 1966  ou 
67 começaram a viajar como 
família no barco maior com as 
crianças estudando a bordo.  

Um trabalho que produzia 
bons resultados foi as “confe-
rencias bíblicas,”  realizadas 
em dois ou três lugares, quan-
do os crentes se reuniam para 
três dias com o propósito de 
estudar a Bíblia, ouvir teste-
munhos, brincar, comer juntos 
e ter comunhão uns com os 
outros. Igrejas ou pontos de 
pregação foram iniciados em 
Jucunumaco (agora Vila Nova), 
Livramento, Tapurucuara, Ser-
ra, Tomar e Barcelos, e vários 
sítios à beira dos caminhos 
acessível apenas por barco.  
Também fizeram alguns “mini-
institutos” para ensinar alguns 
dos crentes que estavam an-
siosos para estudar a Palavra 
de Deus.

Com o nascimento da filha 
Esther, em fevereiro de 1972, 
os Hawkins tinham feito uma 
viagem para Manaus para pas-
sar férias de Natal com Timóteo 
e João, que estavam estudan-

Pr. John e D. Elaine: primeiros filhos

Manaus, e o resultado 
foi  esse Instituto.  O 
responsável pelo Ins-
tituto Batista Bíblico foi 
Pastor Maxiko Miquiles 
de Vila Nova, rio Andi-
rá, instrumento usado 
por Deus para incenti-
var o Pr. João a iniciar 
aquele instituto. Hoje 
o instituto ainda fun-
ciona com professores 
indígenas formados em 
Manaus, sem necessi-

Pr. John e Dona Elaine



Maio de 2011
Página 04

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

 “Experiência não é o que acontece com um homem; é o que 
um homem faz com o que lhe acontece.” 

( Aldous Huxley ) 

No mundo inteiro autoridade tem sido confundida com 
autoritarismo. Isso não é novidade. Capacidade 
mental, forma física, formação acadêmica e muito 

mais podem multiplicar a eficácia de um líder. Mas pouco tem 
a ver com autoridade.

Vamos conhecer dois tipos de autoridade e algumas dife-
renças entre elas.

1. Autoridade externa
A autoridade externa faz com que uma pessoa desenvolva 

influência através de símbolos e posição. Ela depende de títu-
los, contatos, e muitas outras aparências que geram status. Ela 
busca impressionar as pessoas. 

No caso de um oficial do exército, por exemplo, sua autori-
dade está muitíssimo ligada à farda e os símbolos fixados a ela. 
Mesmo um soldado que nunca viu o capitão antes, pelas suas 
divisas, presta continência e demonstra todo o respeito.

Contudo, o mesmo capitão, quando a questão é a posição, 
é quem deve respeito ao passar por uma sentinela. Apesar de 
respeitar o general, não lhe deve obediência, caso não tenha 
autorização para entrar. Contudo, em um fim de semana, podem 
jogar futebol 

juntos. Lá o capitão do time, que nem é militar, comanda os 
dois. E, ambos se submetem por querer vencer a partida.

2. Autoridade interna
Já a autoridade interna é composta de caráter, idoneidade e 

compromisso com pessoas, buscando benefícios permanentes 
para elas. 

É difícil defini-la decisivamente. Contudo, vejamos primei-
ramente o que Autoridade Interna não é: [1]

não é acondicionada por aparência física externa. Pouco 
importa se um líder é baixo ou alto, atlético ou magro, com pouco 
ou muito cabelo, bonito ou feio, eloqüente ou tímido.

não é acondicionada por condição social. Autoridade não 
tem nada a ver com o fato de um líder possuir riquezas ou ser 
pobre, famoso ou desconhecido. Isto até pode ser resultado de 
uma liderança eficaz, mas nunca a causa.

não é acondicionada por sucesso. Apesar de que uma 
liderança eficaz pode trazer os louros do sucesso – dinheiro, 
fama, poder – não é o sucesso que faz com que uma liderança 
seja eficaz.

não é acondicionada por altivez. Um líder eficaz não é 
melhor do que ninguém. Apesar da consciência de poder liderar 
pessoas para alcançar metas da visão, a autoridade interna não 
faz disso motivo para orgulho. 

Agora, vamos refletir um pouco sobre o que é autoridade 
interna.

É individual. Autoridade interna faz do líder alguém especial, 
no sentido de que o destaca entre as pessoas. Faz notório, 
único e necessário.

É humilde. A autoridade interna não precisa se firmar nas 
falhas e erros dos outros. E, também não precisa se afirmar em 
todo o tempo – se bem que existem ocasiões onde precisará se 
mostrar presente. Ela é receptiva, graciosa e leva todo crédito, 
elogio e mérito aos pés de Cristo.

É auto-confiante. A autoridade interna é auto-confiante não 
por si mesma, mas porque sabe a Fonte da sua força e capa-
cidade. Não depende de aspectos externos para saber quem 
é, de quanto tem conquistado ou do que outros pensam. Não 
precisa de honras, elogios ou  tapinhas nas costas. 

Estas são algumas qualidades e características que dão ao 
líder a tão desejada autoridade interna.

John E. Haggai, pela experiência acumulada em anos de 
serviço a Cristo, dá a seguinte máxima: “... Eu não acredito 
que qualquer um esteja pronto para exercer autoridade sobre 
outros a menos que tenha primeiro aceitado autoridade sobre 
si mesmo”[2]

Finalizando, a fonte única da autoridade interna é o amor 
de Deus.

 
coordpaul@gmail.com - www.ctlc09.blogspot.com

[1] John e. Haggai. “Lead on Leadership that endures in 
a Changing World”. Kobrey Press, 2006. Pág.168-170

[2] John e. Haggai. “Lead on Leadership that endures in 
a Changing World”. Kobrey Press, 2006. Pág.173

PriMeiro BATiSMo Deus. Orem pelas suas famílias as quais estão nos visitando com 
exceção da família do Sr. Edinho estejam orando para eles virem 
para aos cultos. Estamos mantendo contato com outra família em 
um povoado chamado Miguel dos Anjos, neste lugar tem muitas 
pessoas carentes da palavra de Deus, e esta família pode abrir 
portas para um ponto de pregação. Atualmente o nosso desafio, 
é alugar um ponto para fazermos os cultos, pois onde estamos 
residindo é no primeiro andar em cima de uma padaria e não 
temos condições de colocar uma placa até mesmo às pessoas 
que são idosas tem dificuldade em se locomover até a nossa 
casa. Pr. Guaraci, Sandra, Julia e Juliana. Contatos pelo e-mail: 
guaraciandrade@yahoo.com.br ou Telefone (79) 3645-2139 

ProJeTo FArrouPiLHA rS
Infinitas são as bênçãos que o Senhor Jesus têm nos propor-

cionado aqui em Farroupilha RS. Depois de iniciarmos o ano de 
2011 com muitos desafios e metas, concluirmos o trimestre da 
seguinte forma: Formalizamos a compra da nossa casa, na qual 
estamos residindo há oito meses, uma grande benção que nos 
permitirá desenvolver os trabalhos. 

Há um mês através do culto no lar, Deus nos ajudou a chegar 
à casa do Sr. Juscelino Gallina e sua família, local onde estamos 
realizando cultos durante as segundas-feiras. Agradecemos aos 
irmãos pelas orações, ofertas e apoio que nos têm dado. Conti-
nuamos a pedir oração pelo nosso sustento, o qual esta longe do 
necessário, pois atingimos apenas 15%. Estamos nos adaptando 
à cultura aqui no Sul. Não deixem de orar pela juventude do Rio 
Grande do Sul, dados alarmante sobre o suicídio tem tirado a 
alegria desse povo e nossa também. Segundo trecho abaixo 
tirado do Jornal do Comercio de Porto Alegre. Em 2009 foram 
1.151 gaúchos que tiraram suas vidas, de acordo com dados da 
Secretaria Estadual da Saúde (SES). Os números preocupam 
ainda mais, pois atingem principalmente jovens entre 15 e 34 anos. 
As principais causas são o uso abusivo das drogas e o consumo 
de álcool. Esses e outros motivos são considerados os fatores 
de 9 entre 10 mortes a cada 100 mil habitantes. Pr. Marcus e Ana 
Carolina. Para contatos use o e-mail: marcus-carol@hotmail.com 
e para correspondência: Rua Ziraldo Prezzi, 282 - Imigrante – CEP 
95180-000 Farroupilha – RS. Telefones: (54) 8427-0328 / (54) 
8431-4755 (Oi) e (54) 8118-9902 (TIM).

SAuL MerA

Pr Paulo Santos

O Princípio 
da Autoridade

A Igreja Batista Re-
gular Maranata de Uber-
lândia tem a honra de 
comunicar aos amados 
irmãos, que em Janeiro 
deste ano, antes de com-
pletar seu segundo ano 
de existência, realizou 
seu primeiro batismo. 
Foram batizados 5 irmãos 

que se tornaram membros da igreja. Pedimos as orações dos 
irmãos pela nova classe de batismo que já esta preparando ou-
tros irmãos para cumprirem essa ordenança deixada pelo Senhor 
Jesus para sua igreja. Os irmãos batizados em Janeiro foram: 
Aparecida, Paolo, Diogo, Paola e Pollyanna. Matéria enviada por: 
naldocarvalho@uol.com.br.

 
MoÇAMBiQue

O missionário Odenilson de Sousa Figueiredo busca o apoio 
de 100 Igrejas para a Campanha do Metro Quadrado. O objetivo é 
comprar uma área de aproximadamente 1.500 metros quadrados 
no centro de Maputo, Moçambique, para a construção da igreja. O 
valor do terreno é R$ 150.000,00 e a campanha quer envolver 100 
igrejas contribuindo com 15 metros cada no total de R$ 1.500,00. 
Este valor poderá ser dividido em até dez vezes para facilitar o 
apoio de igrejas com recursos menores. Você participa deposi-
tando na conta poupança da MISSÃO BATISTA BRASILEIRA 
FUNDAMENTALISTA, BANCO BRADESCO, AGENCIA 929, CP 
33585-1. Até o momento 40 igrejas já aderiram. Entre em contato 
e participe deste projeto. Congregação: Av. do Trabalho, 183, R/C, 
Alto Maé, Maputo, Moçambique. Residência no Brasil: Rua da 
Grécia, 121, Cristo Rei, Dias D’Avila, Bahia. Tel. (71) 3648-0882, 
9276-8854 pr.odenilson@hotmail.com.

17º AniVerSÁrio
No dia 12 de março de 2011, a União Feminina da Primeira 

Igreja Batista Bíblica em Vila Natal, São Paulo SP sob a liderança 
do Pr. Mário José da Silva comemorou o seu 17º aniversário de 
organização. Foi um evento muito abençoado com uma represen-
tação sob o tema : “Nunca desista de seguir a Cristo”. Foi uma 
bela mensagem representada pelas irmãs que levou toda a igreja 
a refletir como temos seguido a Cristo em nossa caminhada. Foi 
uma noite alegre onde se pôde ver como Deus fala através das 
pessoas  que se dispõem nas suas mãos para fazer a obra de 
levar o evangelho aos necessitados.

AMBre
A AMBRE - Associação de Mulheres Batistas Regulares do 

Triangulo Mineiro elegeu nova diretoria para trabalhar nos próxi-
mos dois anos. São as irmãs Cláudia Gregório Arruda, Eliana de 
Paiva, Valdite Kós, Mirian Genuíno de Andrade, Patrícia Nunes 
Santos, Adriana Gomes e as conselheiras Cláudia Renata Rodri-
gues, Nazaré Oliveira, Adélia Castro. Como objetivos para o ano de 
2011, a AMBRE disporá de uma oferta para um projeto missionário 
Tal projeto será votado mês de maio. Também estará enviando 
mensalmente oferta à Missionária Aparecida de Fátima Oliveira, 
que trabalha juntamente com o Pastor Olavo de Melo Neto, na 
cidade de Luis Antonio - SP. Uma das atividades para este ano é 
o Encontro Regional de Mulheres e Moças que será realizado em 
Uberlândia dia 23 de junho, com organização das irmãs daquela 
cidade. Como o lema da AMBRE é Lucas 1.38 “Eis aqui a serva 
do Senhor”, a associação está à disposição das Igrejas Batistas 
Regulares de Uberaba e Região para servir nos Confra-jovens, 
Encontro de Homens, etc., preparando refeições e organizando no 
que for necessário. Na foto a Diretoria. Contatos: c.mardegam@
ig.com.br com Cláudia ou Patrícia pathnunes@yahoo.com.br.

 
BoQuiM Se

Desde que 
nos mudamos 
para o campo 
missionário no 
mês de maio 
de 2010 passa-
mos por lutas 
constantes em 
nossas vidas, é 
uma batalha es-
piritual de cons-
tantes desafios. 
Mas continua-
mos firmes na 
obra para a qual o Senhor Jesus Cristo nos chamou. Todos os 
dias nós oramos para o Senhor nos dar almas e Deus esta fa-
zendo milagres aqui em Boquim salvando o Edinho o Everaldo, 
o João, a Valdice, a Raimunda, a Rosana, a Zefinha, a Cláudia e 
a Vanessa. Muitas vezes oramos por eles, choramos por eles, e 
Jesus ouviu as nossas orações e os salvou. Pedimos orações por 
estes novos convertidos para que continuem firmes. Já começa-
mos o discipulado com eles para se alimentarem da Palavra de 

Como já temos informado 
anteriormente, o Senhor nos-
so Deus nos tem permitido 
abrir uma nova Igreja na es-
trada que liga Iquitos à cidade 
de Nauta, no km. 56, em uma 
comunidade muito carente. O 
Irmão Eduardo Mey tem sido 
o líder da equipe missionária 
que está desenvolve3ndo 
esta obra. Recentemente 
celebramos o segundo ani-
versário desta congregação 
e na oportunidade realizamos 
o batismo de mais 10 irmãos, 
e durante os cultos tivemos 
mais pessoas que se entrega-
ram a Cristo como Salvador. A Igreja na comunidade de Buenos 
Aires, que se encontra às margens do Rio Amazonas, celebrou o 
seu décimo aniversário. Ali temos outra equipe missionária lide-
rada pelo irmão Ricardo Garcia. Nesta celebração também foram 
realizados os batismo de novos irmãos. A Igreja na comunidade 
de Intuto segue avançando com novos convertidos. Agora já te-
mos um obreiro encarregado desta obra, o irmão Pablo Gomes, 
que juntamente com o irmão Pedro Grandes, que é o Diretor da 
Escola do Povo na comunidade, está dando continuidade ao 
discipulado, contando também com mais 11 membros da igreja 
neste ministério. Na foto, Pr. Saul Mera e família.

TeMPLo BATiSTA PenieL
O missionário Pr Tomé Lopes dos Santos já está se dedicando 

integralmente ao novo Projeto, que deu origem a  igreja Templo 
Batista Peniel no bairro Malissa. Esse Projeto teve inicio no co-
ração de Deus, e sob a autoridade do Templo Batista Jerusalém 
atualmente na liderança do Pr Candido Mendes dos Anjos. Neste 
trimestre aconteceram diversas conversões e as reuniões têm tido 
uma boa média de visitantes.

A Escola Bíblica Dominical, tem tido boa freqüência de adultos, 
um bom número de Crianças e adolescente com o apoio dos pro-
fessores: José Alberto, sua esposa Azenate, irmã Cleonice Lisboa 
e Lúcia Helena. A construção está bem adiantada. O salão está 
ficando muito bonito. Contatos: Caixa Postal 456 Vila de Abrantes 
CEP 42.840-000 Camaçari – BA,  telefone: (71) 3623-1958 e e-
mail: prtomeylucia@yahoo.com.br.

noVoS TeLeFoneS
O missionário Ricardo de Oliveira Leite comunica seus novos 

números de contato telefônico: TIM (88) 9694-0415, CLARO (88) 
9266-5630; Skype: pr.ricardoleite ou por e-mail: pr.ricardoleite@
gmail.com. 
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“O que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na 
vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher.” 

( Autor Desconhecido ) 

TriPLiCe FronTeirA
O Pr. Lorenzo Laura Tipo e família, já são considerados mis-

sionários da CBBN - Comunhão Batista Bíblica Nacional. Eles 
são membros da Igreja Batista Independente Fundamental na 
cidade de Rio Branco AC, cujo pastor é o missionário da AMI, 
Ruy Lopes de Messias. A família está plantando uma Igreja na 
cidade de Cobija na Bolívia, onde trabalham por mais de cinco 
anos. Hoje a Igreja está estruturada e preparando-se para receber 
seu pastor, com o objetivo de liberar a família missionária para 
plantar uma nova Igreja na cidade de Puerto Maldonado no Peru. 
Atualmente o Pr. Lorenzo já mantém um ministério nesta cidade, 
através de uma família conhecida, fazendo viagens mensalmente 
para assistência pastoral, evangelismo e relacionamentos. Poste-
riormente, o objetivo é alcançar também as cidades brasileiras na 
divisa com os dois países (Peru e Bolívia) Assis Brasil, Brasiléia e 
Epitaçolândia. Concomitante com a plantação de novas Igrejas, 
faz parte do PROJETO TRIPLICE FRONTEIRA a capacitação de 
obreiros autóctones em cada país (Bolívia, Peru e Brasil) para 
que, através das Igrejas já iniciadas, alcancem outras cidades 
menores em suas próprias regiões. A TRIPLICE FRONTEIRA 
tem recebido fortes investimentos dos três países, inclusive com 
o término da RODOVIA DO PACÍFICO um corredor de escoamento 
de produtos para os portos no pacífico, beneficiando os estados 
brasileiros limítrofes, o Peru, e, especialmente a Bolívia, por não 
ter uma saída para o mar. Estes investimentos têm produzido um 
forte desenvolvimento econômico e populacional nas principais 
cidades de cada país, especialmente em Puerto Maldonado no 
Peru, Cobija na Bolívia, que são capitais de província, bem como 
nas cidades brasileiras limítrofes. 

MAringÁ Pr

TeMPorADA no BrASiL
O missionário Júnior que está trabalhando no cabo Verde, 

África Ocidental deverá estar aqui no Brasil para uma temporada 
de divulgação e levantamento de sustento. O alvo é que no mês de 
maio esteja em Fortaleza CE, em junho no estado de São Paulo, 
capital e interior e também em Rondônia, Pernambuco, Paraíba e 
finalmente no Cariri CE. Contatos: E-mail: teologojunior@yahoo.
com.br, MSN: teologojunior@hotmail.com, SKYPE familiacabover-
de, Telefone 00-31-238-261-7246, Celular: 00-31-238-950-5397, 
ORKUT: Junior & Mônica, FACEBOOK: Manoel Junior

PreSiDenTe PruDenTe

PAuLo ArruDA

No mês de fevereiro o 
missionário Claudinei Periles 
renovou o compromisso da 
promessa de fé para 2011. 
Dois missionários daquela 
região participaram das con-
ferências missionárias: Pr. 
João da Silva de Apucarana 
e Pr. Celso Botelho de Lon-
drina. A oferta da promessa 
de fé teve um acréscimo 
de 55% em relação ao ano 
passado. A nova igreja está 

com falta de espaço e vai precisar de mais duas salas de aula e, 
por isso, o missionário planeja mudar da Igreja, deixando assim, 
a casa toda para este fim. Para tanto, o aluguel custará em torno 
de R$ 600,00, recurso que o missionário não tem no momento. 
O terreno que a nova igreja está pagando mede 637 m2,  e 
pensam em aumentar esse espaço  antes de construir. Por isso 
estão orando pelo terreno dos fundos que mede 600m2, o que 
daria um total de 1.237m2.  Este terreno custa mais ou menos 
R$140.000,00 reais, um valor bem alto para quem tem apenas 
R$ 22.000,00 em caixa. Para contatos: Av. Franklin Dellano Roo-
sevelt, 170 – Jardim Alvorada - Maringá – PR.      CEP87035-090. 
Telefones: (44) 3263-9065 – Cel. (43) 96034088 - Skipe: Periles, 
e-mail: claudineiperiles@ig.com.br. – MSN: pr.claudinei_ziza@
hotmail.com – Site da Missão: www.mbbf.org.br

ProJeTo JABoTiCABAL
O missionário 

Daniel Rodrigo 
implantando uma 
igreja em Jaboti-
cabal SP acaba 
de entrar no novo 
local de cultos 
depois de um pe-
ríodo de correria 
e muitos investi-
mentos para deixar de pagar aluguel. A boa notícia agora é que 
já está em fase de acabamento, o condomínio bem em frente da 
igreja e eles terão cerca de 300 famílias se mudando para bem 
em frente da igreja. São mais ou menos 1.400 pessoas e muitas 
estarão procurando uma igreja mais próxima de casa. O pastor 
Daniel tem um projeto de fazer chaveiros e um folder convidando 
(Casa Nova, Vida Nova... Mas e sua vida com Deus? Continua 
velha? Venha e tenha uma nova vida com Deus...). O missionário 
está fazendo palestras antidrogas nas escolas e tem mais de 10 mil 
revistas (Livro da Esperança) doado pelo ministério Livro da Vida 
para serem distribuídos nas escolas. No dia 28 de maio acontecerá 
na igreja em Jaboticabal a reunião de pastores e lideres daquela 
região e será uma oportunidade para todos conhecerem de perto 
o que o Senhor tem feito neste ministério.

MiSSionÁriA rAYLDA
A missionária Raylda Ferreira dos Santos continua dando aulas de 

Ensino Religioso em quatro escolas públicas para centenas  de alunos, 
e mais em duas particulares. A semana toda ela está ocupada, pois cada 
dia é numa escola. Ainda ministra aulas em uma creche e nas Classes 
de Boas Novas. São quatro Classes de Boas Novas que são realizadas 
no final da tarde de alguns dias da semana. Para contatos com a mis-
sionária Raylda use o e-mail: missionariaraylda@ig.com.br.

Apesar de sermos um 
grupo ainda pequeno (cer-
ca de 20 pessoas) temos 
grandes desafios pela 
frente. Além da pressão 
religiosa por parte da Igre-
ja Católica nos “interiores 
de SP” que nos leva a 
freqüentes batalhas de 
oração, lutamos para man-
ter os novos convertidos 

congregando e em atividade. Continuo 
participando com a Apec com aulas e 
devocionais nos treinamentos. No mo-
mento não estou dando aula em escolas 
publicas, perdi uma por perseguição 
católica, mas quero voltar e estou orando 
por uma, mas o Senhor não deu uma 
clareza quanto a isso ainda. O grande 
desafio é sair do aluguel do imóvel onde 
realizamos os cultos. Orem por Presiden-
te Prudente com seus mais de 220.000 
habitantes. Orem pelos nossos filhos que 
têm 18, 16 e 10 anos de idade e sofrem 
com a falta de jovens e adolescentes por perto. Na primeira foto, 
a família Amaral. Na segunda, Pr. Josué batizando o filho.

MiniSTÉrio eM PriSÕeS
No ano de 2010 o missionário 

Joel Ribeiro dos Santos atuando no 
Presídio Central de Porto Alegre RS 
resgatou para o Senhor Jesus: 230 
almas. No Albergue Feminino foram 
mais 25 almas, totalizando 255 al-
mas. Além disso, foram distribuídas: 
352 Bíblias, 304 estudos e 1.850 
folhetos. Foram doadas 500 Bíblias 
por irmãos dos EUA com a ajuda do 
Pr. Gordon Wilkey. Como o trabalho é 
grande, Deus tem propiciado o apoio 
de dois irmão que estarão auxiliando 
o missionário em seu trabalho: O 
irmão Gelson Mendonça e o irmão 
Marcos Borges um ex- presidiário que 

obteve autorização do juiz para entrar nas prisões. Ele é um teste-
munho vivo do que o Senhor Jesus Cristo fez, faz e está fazendo 
na sua vida. Ele foi um dos que desde o começo deste trabalho 
no presídio central se converteu há seis anos. Para contatos com 
o missionário: e-mail:  joelrochaeterna@yahoo.com.br

PoSSe Do noVo PASTor

A Igreja Batista da 
Bíblia em Ibiúna SP já 
está com seu pastor. 
No dia 27 de março 
de 2011,  Pe Augusto 
O. S. Neto assumiu o 
seu pastorado. No dia 
2 de Julho de 2011 às 
16.00 horas o pas-
tor será empossado 
oficialmente na pre-
sença de Deus e de 
várias Igrejas. Essa 
nova igreja está sendo 
fundada pela Igreja 
Batista da Bíblia em 
Osasco SP sob a liderança do Pr. Jorge A. Gameiro. Para maiores 
informações entre em contato pelo telefone (11) 3694-2942 ou pelo 
e-mail: jagameiro@ig.com.br. O endereço da Igreja em Ibiúna é 
Rua Bruxelas nº 02, Residencial Europa, Ibiúna – SP. Na foto, os 
pastores Augusto e Jorge com respectivas esposas.

noVoS TeLeFoneS
O Pr. Cláudio Oliveira Cruz, da PIBB em Hortolândia SP 

comunica a todos que por um tempo não estará atendendo pelo 
telefone fixo. Para contatos usem os celulares: (19) 9148-9032 
Claro; (19) 8186-5102 TIM e (19) 3909-9655 fixo da Igreja. Por 
e-mail continua: familiacruz3@hotmail.com. 

Damos graças ao nosso bom 
DEUS, que tem sido misericor-
dioso para conosco e já permitiu 
o início da obra de construção 
do ITV – Instituto Transformando 
Vidas, que se chamará Complexo 
Eduardo Effa, onde em breve 
estaremos atendendo cerca de 
150 (Cento e cinqüenta) crianças 
através da alfabetização, reforço 
escolar, cursos livres de línguas, 
música e informática, além da 
parte esportiva e, claro, com o 
ensinamento da Palavra de Deus 
todos os dias. Como parte do aten-
dimento também vamos fornecer diariamente para estas crianças 
que estarão sendo assistidas: o café da manhã; o almoço e um 
lanche no final da tarde. O Complexo medirá 1.415m2 (Um mil, 
quatrocentos e quinze metros quadrados), com um pé direito de 
7m (Sete metros) e terá as seguintes dependências: 6 (Seis) salas 
de aulas; 2 (Duas) salas para a administração; cozinha; refeitório; 
amplos banheiros; depósito e uma belíssima quadra de esporte. 
Além do mais, estamos orando para que o SENHOR nos conceda 
a benção de podermos contar com uma equipe de médicos e 
odontólogos, que possam dar pelo menos um dia na semana para 
atender as crianças. Sendo que, neste caso, precisaremos dispor 
de equipamentos para montar um consultório. Orem por nós: Pr 
Paulo Arruda; Eloina; Paulo Alberto e Ivete).

DeSPerTAr MiniSTeriAL
O Projeto Emaús está em seu segundo ano de existência, e 

neste período, tem contribuído para a formação de obreiros em 
seus pólos espalhados pelo Brasil. Mas não queremos desobede-
cer a ordem do Senhor que nos manda rogar por obreiros para a 
seara. Diante desta tão grande necessidade. No mês de junho de 
2011, o Projeto estará realizando o Segundo Despertar Ministerial 
na região de Ribeirão Preto SP. O evento será realizado na Igreja 
Batista Independente do Parque São Sebastião, na cidade de 
Ribeirão Preto-SP sob a liderança do Pr. Mário D. Baio. O objetivo 
é despertar os membros de nossas Igrejas, jovens e adultos, ho-
mens ou mulheres, para a necessidade de obreiros que precisam 
trabalhar para o Senhor. Movidos pelo desejo de ver mais crentes 
envolvidos com este grande e importante trabalho convidamos 
a todos os interessados na pregação e ensino do evangelho a 
se fazerem presentes neste evento que será uma benção para 
nossas Igrejas. Data: 18 de junho de 2011. Tema do Encontro: 
“Deus Chama, Quem prepara?” Pregador: Pr. Jader Saraiva, da 
Primeira Igreja Batista em São Sebastião do Paraíso - MG. Local: 
Igreja Batista Independente do Parque São Sebastião, Rua Pedro 
Barbiere, 266 Parque São Sebastião, Ribeirão Preto-SP. Progra-
mação: 15 h: Recepção; 15 h30: fórum aberto, para discussão do 
tema; 18h: Coffee break; 19 h: culto de Desafio Ministerial. Para 
maiores informações: E-mail: seminarioemaus@gmail.com, Pr. 
Edilson J. P. Araújo (16) 3851-1471 e 9104 – 6533.

ProJeTo MiSSionÁrio JAPÃo
A Igreja Batista Megumi na cidade de Oizumi (www.grace-

megumi.jp), Pr. Aisaku Sawa (pastor@gracemegumi.jp), Tel. 
81-276-62-5446, sofreu bastante danos com a tragédia no Ja-
pão. O templo quase não foi afetado, pois é construção térrea 
e não balançou tanto. A casa pastoral (que também é anexa ao 
templo) foi danificada e está inclinada principalmente por causa 
da varanda. Há necessidade de colocar uma estrutura - um pilar, 
talvez - para apoiar o prédio inclinado. A reforma de toda a igreja 
vai custar algumas dezenas de milhares de dólares. Pedidos de 
oração: Há quase 30 mil mortos e desaparecidos (e a tendência é 
desse número aumentar). É uma grande tragédia. Os sobreviven-
tes perderam casa e todos seus bens. Há mais ou menos 500 mil 
pessoas desabrigadas. Para obter maiores informações entre em 
contato com o Pr Álvaro A. Pavan, Diretor de Projetos da CBBN 
pelo endereço: Caixa Postal 3093 – Campinas – SP - CEP: 13033-
990 – Telefone (19) 3231.3566, (19) 3243.6302 e (19) 9729.7930 
ou pelos e-mails: aapavan@ig.com.br e pr.pavan@bol.com.br.

FAMÍLiA MArTinS
Queridos irmãos muito obrigado pelo fiel apoio dispensado à 

nossa família e ao ministério aqui em São Carlos. Pela graça de 
Deus percorremos várias etapas do projeto São Carlos, desde o seu 
início, há quatro anos. Foram muitos os desafios, mas contamos 
sempre com as abundantes bênçãos dos céus. Para a glória de 
Deus, o trabalho tem crescido e se edificado. Adotamos neste mês 
mais três projetos missionários. O desafio do momento é a compra 
de um terreno para a construção do templo. A cidade de São Carlos 
é conhecida por suas universidades e como a cidade do desenvol-
vimento tecnológico. Isso gera um aquecimento muito grande no 
mercado imobiliário, dificultando, cada vez mais, a aquisição de um 
imóvel próprio. Estamos tentando levantar R$ 40.000,00. Para tan-
to, pedimos que orem e considerem a possibilidade de ajudar-nos 
financeiramente. O custo total do terreno, pelo qual estamos orando 
é R$ 80.000,00. Temos 50% deste montante. Se nos unirmos, com 
certeza, esse propósito se cumprirá. Havendo tal possibilidade, 
deixem-nos saber. Orem também pelo trabalho em Araraquara. 
Graças a Deus algumas famílias novas estão chegando e isso tem 
dado ânimo aos demais. Pedimos a gentileza de atualizem nosso 
endereço que segue logo abaixo. Pr. Fernando César Martins – Rua 
Gervásio Cyrino, 99 – Parque Fehr – CEP 13561-753 São Carlos 
SP. E-mail: Prfernando20@hotmail.com, Telefones (16) 3374-6184 
e 8116-4547 (Pr. Fernando César Martins).
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“A amizade nasce no momento em que uma pessoa diz para 
a outra ‘O que? Você também! Pensei que eu era o único.” 

( C. S. Lewis ) 

33 AnoS eM CAnoAS

AuTo-AJuDA MAS CoM 
AJuDA Do ALTo

noélio Duarte
Danprewan editora

www.danprewan.com.br
Este livro foi dedicado pelo 
autor ao Pr. Gerson Rocha, um 
homem que entre os batistas 
fundamentalistas deixou um 
legado que fará parte de um 
dos capítulos mais vibrantes 
da história dos batistas fun-
damentalistas aqui no Brasil. 
O editor desta coluna solicita 
aos leitores que avaliem a 
presente obra.

Emancipada no dia 8 de Abril de 2010, a Igreja Batista 
Independente Betel, liderada pelo Pr. Cacildo Matias 
completou no mês de abril próximo passado o seu pri-

meiro aniversário de organização e o 10º aniversário de início do 
trabalho. Para marcar os dez anos da igreja, foi realizada neste 
mês de abril uma série de conferências tendo como pregador o 
Pr. Carlos Fernando, da cidade de São José SC. 

Durante as comemorações dos 10 anos os irmãos da nova 
igreja lembraram-se da ajuda de outros irmãos que foram fun-
damentais para a organização jurídica: Aline Pereira Batista, 
advogada que assinou o estatuto e também o Irmão Plínio de 
Altinópolis que ajudou na parte contábil com o CNPJ. Durante 
as conferências, no culto do sábado, a igreja agradeceu a estes 
irmãos fazendo a entrega de uma lembrança simbólica.

Foram lembrados também o Pr. Paulo Castelan, da Igreja 
Batista Independente de Franca, a mãe da IBI Betel pela exce-
lente administração dos recursos da igreja e pelo amor à obra 
missionária local e nacional; irmão Reinaldo por ter aberto sua 
casa para o início do trabalho e o irmão Neemias por ter doado o 
terreno para a construção do templo. 

CoMenTÁrio BÍBLiCo 
PoPuLAr A.T.

WiLLiAM MAC DonALD
eDiTorA MunDo 

CriSTÃo
www.mundocristao.com.br
Uma ferramenta fundamen-

tal, útil e necessária para 
todo aquele que pretende 
estudar com seriedade a 

Palavra de Deus. Este livro 
foi desenvolvido ao longo de 
quatro décadas pelo autor.

AuTo-eSTiMA – uMA 
PerSPeCTiVA BÍBLiCA

JAY e. ADAMS
nuTrA e ABCB
www.abcb.com.br
www.nutra.com.br

O momento é de confusão no 
meio evangélico com relação 

à auto-estima. Um número 
alarmante de púlpitos está 
ocupado por pessoas que 

estão substituindo a pregação 
da Palavra por terapias. Este 
livro é uma ferramenta para 

quem quer fazer o certo.

eCuMeniSMo
o reTorno A BABeL

MiCHAeL urBAn
ACTuAL eDiÇÕeS

www.chamada.com.br
O império anticristão, em sua 
forma exterior, já está sendo 
preparado pelo movimento 

ecumênico. Este livro vai aju-
dá-lo a enfrentar a sedução 
espiritual e as tendências de 
mistura e confusão religiosas.

Nos dias 02 e 03 de Abril, a Primeira Igreja Batista Bíblica de 
Canoas, completou 33 anos de existência, liderada pela Pr. Cirineu 
J. Boff. O conferencista foi o Pr. Terrill N. Rose, de Florianópolis 
SC e as mensagens foram uma grande uma grande bênção para 
toda a igreja. Mais de150 pessoas visitaram a igreja durante as 
conferências. (Informações enviadas por Thiago Nunes).

nono AniVerSÁrio
A Igreja Batista 

Fundamental em 
Araguari, sob a lider-
ança do Pr. Marcos 
Gesiel Laurentino 
comemorou seu 
nono aniversário 
de fundação reali-
zando uma série 
de conferências nos 
dias 07 a 10 de abril 
tendo como preletor 
o Pastor Paulo Sergio Nievas da cidade de Cravinhos, SP. Con-
tatos com o pastor Marcos pelo e-mail: marcosgesiel@yahoo.
com.br, MSN: marcosgesiel@hotmail.com ou pelos telefones 
(34) 3246-3325 e 8832-2473. Rua Paraguai, nº192 – B. Maria 
Eugênia – CEP 38441-084 – Araguari - MG.

CAPeLAniA

Conferências do 
10º Aniversário

Há muitos outros irmãos que tiveram papel preponderante na obra 
desta igreja, tanto no apoio em oração, quanto na contribuição finan-
ceira e os trabalhos voluntários durante a construção. Nomear cada 
um deles seria difícil, mas jamais serão esquecidos. Foi o Senhor que 
usou cada um deles e certamente a recompensa eterna não falha.

A Igreja Batista Independente Betel teve inicio em abril de 2001 
através da Igreja Batista Independente de Franca sob a liderança 
do Pr. Paulo Castelan. No inicio do trabalho, Deus havia salvado 
uma pessoa muito especial para o Pr. Cacildo, pastor desta Igreja: 
seu irmão que se converteu juntamente com a esposa. Quando foi 
iniciado este novo trabalho a igreja precisava de um lugar como 
ponto de pregação. Foi ai que, movido de amor a Deus o Reinaldo 
abriu as portas da sua casa para a realização dos cultos. Com o 
passar do tempo Deus começou a salvar almas e o trabalho foi 
crescendo ao ponto que o espaço foi ficando pequeno. 

O trabalho deixou de ser um ponto de pregação e passou a ser 
uma congregação da Igreja Batista Independente de Franca. Os 
cultos que eram realizados apenas às quintas feiras, passaram a 
ser nas quartas e domingo à noite e a igreja mãe liberou um grupo 
de irmãos para dar apoio ao novo trabalho, visto que os mesmos 
moravam naquela região da cidade. 

Com o passar do tempo trabalho continuou a crescer e a casa 
do irmão Reinaldo já não comportava o grupo que congregava, 
visto que o espaço separado para os cultos foi uma pequena gara-
gem. Sentindo a necessidade de ter um lugar maior para cultuar, a 
igreja mãe lançou o desafio de comprar um terreno para construir. 
Mas como não havia verba suficiente para este ensejo o povo 
começou a orar. Foi ai que entrou Aquele que é dono de todas as 
coisas e confiou alguns bens a certas pessoas especiais. 

Em uma viagem missionária do Pr. Paulo Castelan com o irmão 
Neemias Rosa da Silva Deus moveu o coração deste querido irmão 
para doar um terreno para a construção do espaço físico da igreja. 
Os passos seguintes foram dados pela fé até que a construção foi 
terminada através de doações dos irmãos, tanto dos que fazem 
parte da Igreja Batista Independente Betel como de outras igrejas. 
Dinheiro, materiais, mão de obra, talentos e trabalhos profissionais 
como foi o caso da irmã Viviane Leal Batista, engenheira civil que 
amorosamente assinou o projeto sem nenhum ônus.

Tendo nascido com visão missionária, atualmente a igreja já 
está apoiando 11 projetos missionários através de ofertas levan-
tadas pela Promessa de Fé para Missões.

Para contatos com o pastor Cacildo use o telefone (16) 3705-
220, e 3017-5334, ou pelo email: cacildomatias@yahoo.com.br.

No dia 26 de março último 
o irmão Elias Francisco da Ig-
reja Batista Emanuel em São 
Paulo, capital recebeu o certifi-
cado de conclusão do Curso de 
Capelania, turma de 2010 da 
Faculdade Teológica Batista de 
São Paulo. Elias já tem servido 
no ministério de capelania há 
vários anos. Ele também é 
formado em teologia pelo IBM 
de São Paulo e aguarda sua 
ordenação ministerial.

reuniÃo De PASToreS

No dia 30 de abril de 2011 aconteceu mais uma reunião de 
pastores, obreiros e esposas do Mato Grosso do Sul. Desta feita 
o encontro se deu na Igreja Batista Independente de Ponta Porã, 
fronteira com o Paraguai. A igreja está atualmente sob a direção 
do obreiro José Claudio Martins, que na foto é o segundo da da 
direita para a esquerda junto á parede.

A reunião foi uma benção para todos os presentes.
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“A bondade constante pode realizar muito. Assim como o sol derrete 
o gelo, a bondade faz com que o desentendimento, a desconfiança 

e a hostilidade evaporem.” ( Albert Schweitzer ) 

Neste mês de maio a 
Igreja Batista Boas 
Novas receberá o 

seu novo pastor, Walmir Hen-
sley Quaresma. A data da sua 
mudança de Caraguatatuba SP 
para Sales Oliveira SP, aconte-
cerá no dia 23 de maio. 

Pas to r  Wa lmi r  Hens-
ley Quaresma, nasceu em 
Caraguatatuba, SP no dia 
22/05/1980, filho de Gibson 
Quaresma (falecido) e Maria 
da Pureza Freitas Quaresma.  
Converteu-se a Cristo no ano 
de 1999 e recebeu o chamado 
para o ministério no ano de 
2000. 

Cursou o Seminário Ba-
tista Bíblico Emaus de 2001 
a 2005 formando-se em 2005 
com o grau de Bacharel em 
Teologia.  Após a sua forma-
tura, voltou para a igreja que 
o enviou para o seminário, 
Igreja Batista Nova Vida, 
Caraguatatuba, SP liderada 
pelo Pr. Epitácio.  

Casou-se com Mary Kath-
erine Hensley no dia 18 de no-
vembro de 2006 e a igreja pediu 
a sua ordenação ao ministério 
pastoral no dia 17/02/2007.  Ex-

Foi um trabalho exaustivo e que exigiu muita disciplina 
e dedicação, mas que valeu a pena. O Pr. Paulo Cas-
telan, da Igreja Batista Independente de Franca SP fez 

a gravação completa (Antigo e Novo Testamentos) da tradução 
ACF – Almeida Corrigida Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana 
do Brasil.

O projeto foi do Pr Thomas L. Gilmer, a gravação foi no Studio 
Gravadora CR Som e a criação e arte da equipe Mundial Records 
com a coordenação geral de Lúcio Lafrate. 

O pastor Paulo, ao ver a obra concluída fez os seguintes agra-
decimentos: “Ao Deus Trino e Uno por me salvar através do seu 
propósito redentor e me usar para propagar sua Palavra infalível, à 
minha esposa Sueli fiel e exaustiva adjutora, a meus filhos pelo apoio 
e incentivo, à IBI de Franca por saber dividir o tempo do seu pastor 
com maturidade, à SBTB por materializar meu sonho de anos”. A 
distribuição da Bíblia em Áudio está sendo feita pela Mundial Recor-
ds, Rua Conde de Sarzedas, 149 Loja 6, Liberdade São Paulo SP, 
CEP 01512-000 e televendas (11) 3104-5003. Mas os interessados 
que estiverem lendo este texto poderão adquirir o produto também 
através do Pr. Paulo Castelan pelo endereço: Rua José Deocleciano 
Ribeiro, 4761, Jardim Noêmia, CEP 14.403-762 Franca SP, telefone 
(16) 3017-5334 ou pelo e-mail: paulo.castelan@terra.com.br.

Você já se deu conta de como a vida é triste? Os dias não 
são estáveis, ora faz frio, ora calor demais;  às vezes 
sofremos algo do nada: Torcer o pé, dor de cabeça, e  

se dengue me pegar?... Fora isso, a renda não dá para fazer tudo 
que gostaríamos, frustramo-nos com as outras pessoas. Oh céus, 
oh vida! Como seria bom se não tivéssemos tristezas...  Experi-
mentamos sentimentos que machucam, doem, trazem lágrimas. 
Sendo honestos, se formos procurar motivos para ficarmos tristes, 
acharemos muitos...  

Proposta: O cristão ou não cristão é alguém que pode sempre 
encontrar motivo de tristeza na vida. Mas sinceramente, não vou 
seguir por esse caminho, o caminho do pessimismo e da tristeza. 
Certamente vou contrariar alguns de vocês. Quero propor o contrá-
rio. Gostaria que a proposta anterior não fixasse em suas mentes, 
mas essa sim: O CRISTÃO É ALGUÉM QUE PODE SEMPRE 
ENCONTRAR MOTIVO DE ALEGRIA NA VIDA.

Esse assunto de alegria é tão sério que se a gente se atrever a 
ficar rindo, alguns irão estranhar... “Tá rindo à toa por quê”? Quan-
do trabalhei no Banco de Tokyo, atendia pessoas ao balcão e de 
vez em quando alguém me perguntava. “Que aconteceu”? “Teve 
aumento”? “Hoje é dia de pagamento”? 

Mas não vamos confundir o ser alegre com o estar alegre. Há 
momentos em que a alegria não é exteriorizada, mas internalizada. 
Bom seria se tivéssemos sempre um sorriso no rosto, mas nem 
sempre conseguimos.

Somente os cristãos têm motivos suficientes para serem alegres 
e cheios de esperança. Por quê? Porque através da revelação 
especial, a Bíblia, podemos conhecer quem somos, o que ocorre 
nos bastidores da vida e qual é verdadeiramente o bem supremo 
do homem. Encontramos um Tesouro eterno, um motivo para viver, 
para celebrar, que se adapta as nossas mais profundas expectativas 
e sonhos: A vida eterna com Deus a partir de agora.

O autor Jerry Bridges afirmou1: “É uma contradição que o 
cristão professe ser filho do único Deus, que criou o universo e o 
governa para sua glória e para o bem do seu povo, e mostre um 
semblante triste.” 

Quando Paulo escreveu: “Alegrai-vos”- (Fp 4.4), não sugeriu, 
mas deu uma  ordem. Ser alegre não é uma opção, é mandamento. 
Se Deus manda, então é possível ser alegre. Tristeza faz parte do 
cristianismo, mas não deveria ser predominante. Tiago disse para 
termos “grande alegria” quando passarmos por várias provações.   
Não é uma opção ao alcance das pessoas que tem um tempe-
ramento inclinado ao bom humor. Alguns são por natureza mais 
alegres do que outros, mas não se trata de personalidade. Trata-se 
de maturidade espiritual. 

Não podemos esperar que as circunstâncias estejam favoráveis 
para termos alegria.  “Alegrai-vos sempre”. Paulo não está falando 
por falar, um mero discurso. Ele não está no Hotel Transamérica 
ou no Mofarrej, cinco estrelas de Roma. Ele está preso, algemado, 
confinado,  trazendo no corpo as cicatrizes de Cristo. Ele já havia 
passado experiências duras,  perseguições, calúnias, escassez de 
alimento. Ser cristão não é ser Vip. Ser cristão não é ser poupado das 
angústias, das surpresas desagradáveis, pois elas virão. A diferença 
é edificar a casa na rocha, a qual resiste às tempestades da vida. 

Todos estamos acostumados a uma alegria circunstancial, 
derivada de uma causa. É o filho que se formou, a promoção que 
veio, o carro que foi trocado e assim por diante. Mas, o que falar 
de uma alegria quando todas estas coisas faltarem? O que falar 
de uma alegria que transcende tempo e o espaço? Como encarar 
uma alegria que não precisa de cervejada, mulheres bonitas e 
ambiente agradável?

É fácil cantar “do lado de cá” conforme o reggae da banda Chi-
marruts: Se a vida às vezes dá uns dias de segundos cinzas/ e o 
tempo tic taca devagar/ Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso/ 
Vem pra cá, vem pra cá/ Se a vida muitas vezes só chuvisca, só 
garoa/ e tudo não parece funcionar/ Deixe esse problema à toa, pra 
ficar na boa/ Vem pra cá/...

Precisamos ir além das  aparências, além das coisas boas da 
vida, por detrás de toda maravilha da industria do entretenimento, da 
tecnologia, arte: Música, cinema. Essas atrações, na verdade funcio-
nam como grandes distrações para animar as pessoas e deixá-las 
mais longe de seus problemas. Recentemente fui a um Buffet, por 
ocasião de um aniversário da filha de uma prima. Ela estava em pé de 
guerra com o marido e gastou uma fortuna... Perguntei, se o marido 
estava de acordo.  Ela disse: “Não, mas a festa não será apenas para 
minha filha, será para mim, pois gosto de movimento, de alegria e a 
festa  será para tirar um pouco da minha tristeza”. 

Milhões de reais são investidos  todos os anos para promover 
entretenimento e alegria às pessoas. Quanta ilusão nessa época do 
carnaval, fantasias e fuga da realidade. Salomão falou das suas frus-
trações quando mergulhou na bebida, sexo, fama e poder. Pobre alma 
rica! Quantos têm e são infelizes, quantos não tem e são alegres!

Só conhece a verdadeira alegria quem se relaciona, ama e 
conhece a Jesus. A nossa alegria está nEle. A mensagem de Jesus 
é boa nova de grande alegria. O Reino de Cristo não é comida 
nem bebida, mas alegria no Espírito Santo. A alegria do Senhor é 
a nossa força. Quando estamos em conexão com Jesus, mesmo 
nas privações, na dor e nas aflições, experimentamos um poderoso 
braço Amigo nos sustentando. 

Podemos ser cristãos sem alegria, ou cristãos alegres. Pode-
mos nos acostumar e desenvolver um jeito de ser aborrecido, mal-
humorado, “tempo fechado” ou podemos nos alegrar no Senhor.

(endnotes)
1  JerrY BriDgeS, exercita-te na Piedade, p. 131.

A Verdadeira Alegria

A Bíblia ACF Gravada em MP3

erceu o ministério pastoral na 
Igreja Batista Nova Vida sendo 
um dos pastores até o ano de 
2010 quando recebeu o convite 
ao pastorado da Igreja Batista 
Boas Novas em Sales Oliveira, 

SP no ano de 
2011.  

No ano de 
2010, cursou 
o NUTRA, Nú-
cleo de Treina-
mento e Acon-
se lhamen to 
B í b l i c o ,  n a 
Igreja Batista 
Pedras Vivas, 
SP e também 
o  cu rso  de 
Autoconfron-
tacão, e um 
t re inamento 
em aconsel-
hamento bíbli-
co, no Templo 
Batista Bíblico 
em São José 
dos Campos, 
SP.

O  c a s a l 
Walmir e Mary 
tem duas fil-

Sales Oliveira Recebe Seu Novo Pastor

has.  A primeira chama-se Chel-
sea Isabel Hensley Quaresma, 
nascida em São Sebastião, SP 
no dia 30/10/2008.  A segunda 
chama-se Ashley Mayara Hen-
sley Quaresma, nascida em 

São Sebastião, SP no dia 
25/04/2011.

 
A esposa

Mary Katherine Hensley 
Quaresma, nascida em Lexing-
ton, KY EUA no dia 13/01/1973, 
filha do Pastor Alex Hensley e 
Barbara Alaine Hensley, mis-
sionários no Brasil a 15 anos.  
Convertida no ano de 1979.  
Graduou-se na Eastern Ken-
tucky University com um grau 
de Bacharel em Ciências no 
ano de 1995.  

No ano de 2010, cursou o 
NUTRA, Núcleo de Treinamen-
to e Aconselhamento Bíblico, 
na Igreja Batista Pedras Vivas, 
SP e também o curso de Auto-
confrontacão e um treinamento 
em aconselhamento bíblico, no 
Templo Batista Bíblico em São 
Jose dos Campos, SP.

Culto de Posse
O culto de pose do Pr. 

Walmir Quaresma será mar-
cado para uma data mais á 
frente e acordo com as pos-
sibilidades do pastor interino 
Carlos Alberto Moraes que fez 
a transição pastoral.
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Quando sai com mi-
nha família da cida-
de de Manaus, vie-

mos com a missão de pastorear 
a Igreja Batista do Calvário, na 
cidade de Morro Agudo-SP e 
estamos aqui a quase quatro 
anos. Na minha saída, depois 
de seis anos pastoreando a 
Igreja Batista Bíblica do Co-
roado em Manaus AM, deixei 
uma igreja estabilizada e que 
aprendi amar e respeitar, mas 
havia em meu coração um cla-
mor muito grande pela região 
de Ribeirão Preto onde já havia 
trabalhado por vários anos.

O Nordeste Paulista é uma 
das regiões do estado de São 
Paulo que menos tem Igrejas 
Batistas, e precisa de obreiros 
para pastorear as igrejas exis-
tentes. Novas igrejas precisam 
ser implantadas. Desde então 
Deus tem nos incomodado com 
isso. Há dois anos brotou no 
seio da Igreja aqui em Morro 
Agudo a necessidade de seis 
irmãos que queriam preparar 
suas vidas para a obra do 
Senhor, mas onde? Então ini-
ciamos um seminário interno, 
mas vi que não era somente 
minha esta necessidade, mas 
de toda a nossa região e de 
muitas igrejas espalhadas pelo 
Brasil. 

Em conversa com pastores 
amigos, e em uma reunião 
bem informal, nasceu a idéia 

Louvamos a Deus pelo envolvimento de sua igreja no 
Plano Cooperativo “Missões Urbanas”. Através do seu 
engajamento, a igreja tem se expandido e o reino de 

Deus glorificado!
A IBVN - Igreja Batista Vida Nova, projeto que está sendo 

realizado através da parceria entre as Igrejas Batistas Regulares 
ao completar o primeiro mês de atividades no Jabaquara, São 
Paulo, Capital, apresenta resultados alentadores. 

O culto de inauguração contou com cerca de 320 pessoas 
adorando a Deus nas dependências do Sebarsp, local que será 
a sede da nova igreja. Várias Igrejas Batistas Regulares foram 
representadas. O Pr. Edgar R. Donato, da Igreja Batista no Horto 
do Ypê, foi o preletor e levou os presentes a refletirem acerca da 
Vida Nova em Cristo Jesus através da vida de Paulo. 

Através do Ministério PEPE – Por Ele e Para Ele (www.pepe.
org.br) a liderança da nova igreja já teve quatro oportunidades 
especiais de trabalho: um treinamento, uma saída para convidar 
pessoas para o culto de inauguração e mais duas saídas para 
evangelismo de porta em porta. Até o momento, já se envolveram 
48 pessoas neste ministério, com uma média de 20 a 30 pessoas 
em cada encontro.

Orem pelos pastores Wilson Rocha e José Arthur que estão 
à frente do ministério. Para saber mais acesse o Blog da IBVN: 
<www.igbvidanova.blogspot.com>

de iniciarmos um seminário 
que pudesse atender toda a 
região. Veio então a decisão 
de retomarmos o nome Emaús 
que foi no passado um marco 
na formação de obreiros, aqui 
e tem hoje pastores e missio-
nários que nele foram forma-
dos em várias partes do Brasil. 
Aceitei o desafio, e junto com 
este desafio Deus tem aque-
cido o nosso coração com a 
decisão de implantarmos uma 
nova Igreja na cidade de Ribei-
rão Preto e também levarmos 
o Seminário para o centro da 
região, podendo assim receber 
alunos de várias cidades que 
circundam Ribeirão Preto e 

através dos pólos que podem 
ser levados a qualquer cida-
de ou região do Brasil como 
extensão do seminário, em 
curso presenciais, preparando 
mais obreiros para a seara do 
Senhor.

No inicio deste ano filiei-me 
à MBAM - Missão Brasileira 
de Apoio aos Missionários e 
em convênio firmado com a 
AMI - Associação Missionária 

Projeto JabaquaraProjeto Grande Ribeirão

Contatos: Pastor edilson Araujo
Telefone: (16) 3851-1471 ou (16) 9104-6533

Skype: seminarioemaus
MSN: edilson_lia@hotmial.com 

E-mail: pastoredilsonaraujo@gmail.com

Independente estou levantando 
sustento para que no fim deste 
ano de 2011 ou mais tarde no 
início de 2012, eu e minha 
família possamos passar a 
residir em Ribeirão Preto e ali 
participar da implantação de 
uma Igreja Batista.

Ribeirão Preto tem mais de 
600.000 habitantes, segundo 
senso de 2010, e aproxima-
damente uma dúzia de Igrejas 
Batistas incluindo as da Con-
venção e as fundamentalistas.

Já estou visitando as Igre-
jas, divulgando este projeto e 
solicitando das mesmas oração 
e apoio financeiro para o nos-
so sustento ministerial como 
missionário para a realização 
deste projeto. 

Estamos à disposição das 
igrejas de todo o Brasil para 
expor aos irmãos todo o perfil 
do projeto. Nessa jornada 
estarei disponível para pregar 
conferências sobre missões 
e evangelismo. Precisamos 
de parcerias para realizar 
esta grande tarefa. Orem por 
meu ministério e por minha 
família.

(Pr. Edilson)


