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A Associação Nacional dos 
Evangélicos (NAE sigla 
em inglês) realizou uma 

pesquisa com seu conselho de direto-
res, que incluí os Diretores Executivos 
das denominações e representantes 
de um vasto leque de organizações 
evangélicas sobre suas crenças es-
catológicas.

Sobre essa teologia do fim dos 
tempos, 65% dos líderes evangélicos 
se identificam com o pré-milenismo 
que acredita que Jesus Cristo irá retor-
nar à Terra e então reinar com seus se-
guidores por 1.000 anos. Outros 13% 
dos entrevistados são amilenistas, isso 
é, que acreditam que o reino milenar 
não literal de Cristo está acontecendo 
agora enquanto Cristo reina à direita 
do Pai. Já 4% acredita que a segunda 
vinda de Cristo que irá ocorrer depois 
do período de 1.000 anos durante o 
qual as nações irão progressivamen-
te estar convertidas ao Cristianismo. 
Esta é a posição pós-milenista. E 16% 
entretanto, identifica-se com a teologia 

No dia 11 de junho próximo passado, foi chamado pelo Senhor, o irmão Silas Evangelista 
de Oliveira que atuava como vice- presidente da SBTB - Sociedade Bíblica Trinitariana do 
Brasil. Dr. Silas de Oliveira, que estava com 81 anos de idade, morreu vítima de um infarto. 

O velório e dois cultos fúnebres foram realizados no mesmo dia, no Templo Batista de Indianápolis, 
em São Paulo, capital. 

Paulista de nascimento, Dr. Silas nasceu no dia 22 de março de 1930 na capital paulista. Filho de 
Benedito Evangelista de Oliveira e Deoclécia Silva de Oliveira, membros da Igreja Cristã Evangélica do 
Cambuci em São Paulo SP que foi pastoreada pelos pastores Benedicto Hirth e Nicolau Luca. Atualmente 
a mesma igreja é denominada Igreja Cristã Batista Bíblica de São Paulo. Continua na página 7

Seminário e Instituto 
Batista Independente

Pr. Hudson – Diretor Acadêmico 

O SIBI - Seminário e Insti-
tuto Batista Independen-
te nasce com o propósito 

de atender duas necessidades que 
encontramos em Dourados e região. 
Em primeiro lugar visamos a formação 
de Obreiros para a continuidade da 
obra, tanto em nosso estado, país ou 
em outros países; em segundo lugar 
o SIBI tem o propósito de atender o 
anseio de Igrejas fundamentalistas 
que tenham em seu seio pessoas com 
chamado e/ou desafiadas a fazerem 
um curso de qualidade que os prepare 
para a obra do Senhor.          

Nosso seminário oferece opor-

Pr. Amilcar – Presidente

tunidades diferenciadas uma vez 
que, temos como obra social o IAME 
- Instituto Agrícola do Menor o qual 
tem a necessidade de pessoas para 
trabalhar com as crianças ali abriga-
das. Com isto podemos suprir a falta 
de obreiros para a Seara e também 
atender a necessidade das Igrejas e 
do IAME, com a abertura de 2 (duas) 
vagas para moças, 2 (duas) para ra-
pazes e uma vaga para casal, os quais 
farão trabalho voluntário no IAME 
e receberão moradia, alimentação, 
água e luz além de 50 por cento de 
desconto na matricula e mensalidades 
do SIBI.

Morre o Dr. Silas Evangelista de Oliveira, 
Vice-Presidente da SBTB

final “outros” tempos.
Entre os pré-milenistas há discor-

dância quanto ao período do arreba-
tamento, se os Cristãos irão subir e 
unir-se a Jesus durante ou depois do 
período de tribulação – que vem antes 
do retorno de Cristo. (The Christian 
Post / Via: Gospel Prime / Diariogos-
pel.com).

A posição dos batistas funda-
mentalistas aqui no Brasil tem sido 
pré-milenista e pré-tribulacionista, 
ou seja, Jesus Cristo arrebatará sua 
Igreja antes da tribulação e antes do 
milênio.

Não há sinais na Bíblia para o 
arrebatamento, mas as profecias 
cumpridas e os fatos ao nosso redor 
sinalizam para a proximidade da volta 
de Cristo. O palco está praticamente 
montado tanto no que diz respeito à 
religião, quanto à economia e a políti-
ca. Há uma globalização de todas as 
coisas simultaneamente como nunca 
antes se viu na história humana.

Mas não nos compete marcar 

datas, pois foi o próprio Jesus quem 
disse aos seus discípulos que “daque-
le dia e hora ninguém sabe, nem os 
anjos do céu, mas unicamente meu 
Pai” (Mateus 24:36).

Pesquisa nos EUA revela o que líderes evangélicos 
pensam sobre o final dos tempos

Ainda há 
tempo para 

você se 
inscrever 
para o V 
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Ponto de Vista 
Pr. Manoel A. Souza

pastormanoel@tbmlondrina.org.br

BATISTAS INDEPENDENTES, 
BÍBLICOS E REGULARES
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No Brasil, segundo dados do 
IBGE – Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, 

cerca de 80% da população vive na 
zona urbana contrariando o que era 
realidade até poucas décadas atrás 
quando um percentual muito maior 
vivia na zona rural. Pensando na mis-
são da igreja de pregar o Evangelho a 
toda criatura, pode parecer, à primeira 
vista, que é mais fácil evangelizar hoje 
do que no passado. Mas na realidade 
temos que levar em conta diversos 
fatores quando preparamos uma 
estratégia para alcançar as cidades. 
Desde o tamanho da cidade até a 
qualidade de vida que ela oferece aos 
seus habitantes precisam ser levados 
em consideração ao montar uma es-
tratégia para implantar uma igreja.

Não é meu objetivo aqui avaliar 
se a origem das cidades tem o aval 
de Deus ou não, pois há aqueles 
que associam a punição de Deus 
aos construtores da Torre de Babel 
como uma recusa ao crescimento 
das grandes aglomerações urbanas. 
O que devemos observar é o fato que 
o próprio Senhor Jesus, apesar de ter 
dedicado um bom tempo nas áreas 
não urbanizadas do seu tempo, a ver-
dade é que seus grandes momentos 
estão relacionados às cidades. Textos 
como Lucas 8:1 diz que ele “andava de 
cidade em cidade”. Temos em Lucas 
19:41 em uma cena comovente que 
mostra Jesus chorando ao olhar e orar 
pela cidade de Jerusalém.

Ao dar aos seus discípulos a mis-
são de pregar o Evangelho, nosso 
Senhor ordenou que se pregasse em 
qualquer cidade ou povoado, como 

UM JUiz corAJoSo
O juiz Jeronymo Pedro Villas Boas, da primeira 

instância de Goiânia (GO), anulou mais uma união 
estável de homossexuais, reafirmando, assim, sua 
desobediência ao STF (Supremo Tribunal Federal), que 
legalizou essa forma de convivência. O juiz é também é 
pastor da Assembléia de Deus. A sua primeira decisão 
foi anulada pela desembargadora Beatriz Figueiredo 
Franco, do TJ (Tribunal de Justiça) de Goiás. Desta 
vez, os gays atingidos pelo juiz vivem juntos há 22 
anos, de acordo com o blog Radar On-line, de Veja. 
Mesmo após ter sido anulada a primeira sentença, 
Boas avisou que continuaria decidindo contra a união 
de homossexuais, em cumprimento, segundo ele, à 
Constituição. Ele cumpriu a promessa. Homossexu-
ais de Goiânia estão recorrendo à Justiça de outras 
cidades para formalizar sua união. A insistência do juiz 
deverá apressar o envio do seu caso à Corte Especial 
do TJ-GO, à qual caberá decidir se abre um processo 
disciplinar. (Fonte: Paulopes) 

A despeito de ainda carregar o título de país mais católico do mundo, 
não se pode dizer que o Brasil é a mesma nação católica do pas-
sado. Segundo dados oficiais, a população romanista nos anos 40 

era de 95%, enquanto que a população evangélica representava apenas 2,61% 
do total de brasileiros. Hoje, os evangélicos representam 25%, e o número de 
católicos caiu para 61%, revelando uma queda significativa. 

Todavia, é fácil perceber que a hegemonia numérica do catolicismo brasi-
leiro nunca foi consistente, pois uma boa fatia dos seus adeptos era e ainda 
é formada por aqueles que participavam da “igreja” no dia do batismo, após o 
nascimento, no dia do casamento e no sepultamento. Literalmente, duas vezes 
em vida e outra na morte - Eram os famosos “católicos não praticantes” que 
aderem aos costumes e práticas religiosas dos antepassados sem nenhum 
conhecimento de doutrinas e muito menos compromissados com a sustenta-
bilidade da sua religião. 

Eram católicos nominais movidos por questões políticas, por afinidades e 
por conveniências. Acredito que a igreja católica estava muito preparada para 
lidar com uma “massa” mais “ruralizada” como fez na idade média, mas com o 
advento da industrialização e de uma maior escolaridade, o povo parece mais 
esperto e mais difícil de manobrar.  

Na atualidade é notório que o Vaticano está usando de vários artifícios para 
manter seus fiéis, e uma das suas mais ardilosas armas é a proposta do ecu-
menismo religioso que tenta unir as diferentes crenças, mas ainda manter-se 
no topo através da autoridade papal. 

Foi-se o tempo em que os cristãos eram perseguidos fisicamente no Brasil. 
Hoje em dia, as relações estão bem mais amigáveis, temos visto até os “Fábios 
de Melo”, produzidos por um catolicismo mais artísticos, trocando figurinhas 
com as “Anas Paulas da Lagoinha”, que também representam o lado artístico 
evangélico.  

Os evangélicos, em sua maioria, parecem estar muito mais preocupados 
com o “politicamente correto” do que com a pregação do Evangelho de Cristo.  
Não há dúvidas que muitos estão pregando a mensagem da Cruz que leva o 
pecador à fé salvadora e ao arrependimento dos seus pecados, mas é notório 
também que há uma maioria anunciando “um outro evangelho” manchado com 
o humanismo, ora com cara de intelectual disfarçado de racionalismo, ora com 
cara de espiritual, mas montado no empirismo, valorizando as experiências 
pessoais, acima da Bíblia.  

Os anúncios e pregações que temos ouvido ecoar por parte da liderança 
evangélica não são a “loucura da pregação”, citada por Paulo na carta aos 
coríntios, mas um falso evangelho que está produzindo falsos crentes. Isto 
nos leva à lógica que deduz que uma falsa pregação, ainda que fascinante, só 
pode gerar falsos crentes. 

Portanto, não creio que os dados estatísticos que apontam 25% de brasileiros 
como evangélicos sejam realmente cristãos genuínos. Boa parte daqueles que 
respondem as pesquisa são os evangélicos não praticantes, “sem igreja”, sem 
o genuíno “partir do pão” “sem a comunhão”, sem uma infinidade de caracte-
rísticas que qualificam o verdadeiro cristão. 

Creio que nem todos os crentes estão nas igrejas da mesma confissão, mas 
creio que todo cristão verdadeiro está ligado a uma igreja local, unindo suas 
forças com os irmãos, para cumprirem a Grande Comissão. O cristão genuíno 
deve cumprir esta “Comissão” tendo como alvos todos os perdidos; inclusive 
os “evangélicos” não praticantes. 

“A alma jamais pode vaguear sem rumo, se 
tomar a Bíblia para lhe guiar os passos.”  

( Napoleão Bonaparte ) 

WikileAkS e o Aborto
Novas revelações do Wikileaks: A igreja é o principal 

empecilho para a legalização do aborto no Brasil. O 
site Wikileaks divulgou um documento da diplomacia 
americana que diz que, apesar do aborto ser proibido no 
Brasil, a prática é muito comum. O texto assinado pelo 
embaixador John Danilovich coloca a Igreja como o prin-
cipal empecilho para que o aborto seja descriminalizado. 
“Apesar de a maioria dos brasileiros terem uma mente 
aberta, a igreja não só se opõe à liminar, mas a vê como 
a ponta do ‘iceberg’ no início de uma série de exceções 
à proibição do aborto que viesse na prática a legalizá-la”. 
Danilovich conclui que enquanto a prática for proibida, 
ela continuará sendo desrespeitada. “O resultado mais 
provável desse debate é que o aborto continuará a ser 
amplamente proibido – com certas exceções – e a proi-
bição continuará a ser amplamente desrespeitada”, diz o 
embaixador que ainda completa: “A legislação brasileira 
é cheia de leis que ‘não pegam’ e o aborto é uma delas”. 
(Fonte: Gospelprime).

ele mesmo fazia. Assim, se quisermos 
seguir a estratégia de Jesus temos 
que pensar que nenhuma cidade 
deve ser deixada de lado, pois é nas 
cidades que temos o maior desafio 
contemporâneo para a evangelização 
e as missões.

Quem reside em grandes cidades 
sabe a complexidade que existe ali 
e entende melhor a dificuldade para 
alcançar as multidões perdidas não 
apenas no pecado, mas também no 
emaranhado social, cultural, econômi-
co e religioso das cidades. Há crises 
existenciais e espirituais nas pessoas 
em todas as camadas sociais.

Em Mateus 9:35-38 nós somos 
informados que Jesus ao ver as mul-
tidões sentia compaixão e agia para 
sanar os seus problemas. Ele via não 
apenas o exterior das pessoas, mas 
contemplava o interior, os sentimen-
tos, aquele mundo oculto de trevas 
que pode estar disfarçado por belas 
roupas, pela aparência e, às vezes, 
até por um sorriso. No mesmo texto 
Jesus pede aos seus discípulos que 
roguem ao Senhor que mande tra-
balhadores para a sua obra. Ele não 
pede para fazermos nós mesmo do 
nosso jeito, mas para rogarmos a Ele 
para que mande aqueles que trabalha-
rão em seu nome. A estratégia é que 
ao orarmos, ele vai enviar-nos a nós 
mesmos e muitos outros. O texto diz: 
“E percorria Jesus todas as cidades 
e aldeias, ensinando nas sinagogas 
deles, e pregando o evangelho do rei-
no, e curando todas as enfermidades 
e moléstias entre o povo. E, vendo 
as multidões, teve grande compaixão 
delas, porque andavam cansadas e 

desgarradas, como ovelhas que não 
têm pastor. Então, disse aos seus 
discípulos: A seara é realmente gran-
de, mas poucos os ceifeiros. Rogai, 
pois, ao Senhor da seara, que mande 
ceifeiros para a sua seara”. 

Nas cidades está sendo travada 
uma luta invisível aos olhos huma-
nos. Uma luta ferrenha entre os que 
servem o Império das Trevas e os que 
servem o Reino de Deus. Estamos 
em um campo de batalha disputando 
o mesmo espaço onde as pessoas 
vivem suas buscas cotidianas. A 
nossa eficiência ou ineficiência no 
agir será determinada não pela nossa 
capacidade de fazer, mas pela nossa 
dependência daquele que faz.

O ensino bíblico é que o mundo 
inteiro jaz no maligno. Isto quer dizer 
que as organizações, as estruturas 
humanas, sejam elas sociais,, eco-
nômicas, recreativas, educacionais, 
religiosas, políticas e tudo o mais 
estão vivendo em ruptura com Deus e 
todas elas fazem parte desse mundo 
que está prostrado, caído diante do 
maligno.

Assim, o grande desafio que temos 
em relação às cidades para efetiva-
mente desenvolvermos a evangeliza-
ção e implantação de novas igrejas 
não é apenas de uma estratégia 
adequada do ponto de vista humano, 
mas de uma parceria com o Senhor 
da seara que envia os trabalhadores 
para a sua seara.

Pesquisas e estratégias são re-
levantes e precisam ser trabalhadas, 
mas deixarmos de fora a direção e 
orientação do Senhor, nada prospe-
rará. 

As Cidades Como Desafios Evangélicos 
não praticantes
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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

A obra aqui em Doura-
dos foi iniciada pelo 
Pastor fundador da 

Igreja Batista Central Antonio 
Majela Pupin, o qual começou 
a EBT- Escola Batista Teológica 
iniciando suas atividades com 
aproximadamente 15 (quinze) 
alunos, formando 3 (três), sen-
do um ordenado Pastor, hoje 
Pastor Auxiliar da Igreja Batista 
Central, outro é Tesoureiro 
em nossa Igreja e o terceiro 
é Obreiro e está à frente da 
Igreja em Ponta Porã fundada 
por um dos professores deste 
seminário, Pr. Ricardo de Oli-
veira Leite.

A EBT encerrou suas ativi-
dades em 2003, portanto o SIBI 
vem preencher esta lacuna 
com uma proposta atual e dinâ-
mica contando com o apoio do 
SEIBIM - Seminário e Instituto 
Batista Independente Macedô-
nia de Franca São Paulo, com 
uma vasta experiência na for-
mação de Pastores e Obreiros 
fundamentalistas; o SEIBIM 
tem a sua frente o Pastor Paulo 

Uma situação inusita-
da me aconteceu no 
mês passado.  Uma 

jovem de família católica veio a 
falecer e a família estava muito 
aflita por não ter conseguido 
um caixão. Vieram me pedir 
emprestado o gerador, a plai-
na e a serra elétrica.  Resolvi 
fazer o caixão, pois sei que 
eles não sabem usar esses 
equipamentos. 

Muitos homens lá estavam 
providenciando tábuas, pre-
gos, madeiras, etc... Cheguei 
e pus a mão na massa. Todos 
estavam admirados de ver um 
estrangeiro fazendo aquilo, 
mas não deixei pessoas inex-
perientes usarem a serra por 
temer acidente. 

Ao meio dia me serviram 
um prato de comida esquisita, 
que comi meio sem gosto, mas 
já era tarde e eu estava com 
fome.  Enquanto isso a jovem 
morta “esperava” na sala sobre 
uma mesa com duas velas 
acesas do lado. Fui para casa 
3h30 da tarde, mas deixei todos 
contentes, pois o caixão esta-
va pronto. Agradeci ao Deus 

 “A Bíblia é o mais poderoso instrumento que o pregador pode ter. Com ela falo com 
confiança à mais sofisticada ou mais degradada ou mais incrédula das pessoas.” 

( H. M. S. Richards ) 

Castelan reconhecido no meio 
Independente como um homem 
de visão missionária, evange-
lista e plantador de Igrejas Lo-
cais. Creio que não poderíamos 
ter melhor apoio.

Nosso propósito
Nosso instituto tem como 

principal finalidade glorificar 
a Deus através da instrução 
teológica do (a) aluno (a), 
oferecendo-lhe qualificação 
acadêmica de qualidade, vi-
sando o preparo do (a) obreiro 
(a) para os desafios da obra 
missionária, pastoral, ou dos 
diversos ministérios desenvol-
vidos pela igreja local.

Nossos cursos
- Curso Básico em Teolo-

gia— 1 (um) ano.
Programado para prepa-

rar obreiros leigos, líderes de 
departamentos e todos os que 
almejam, melhor servir ao Se-
nhor em sua igreja local. 

- Licenciatura em Teolo-
gia—3 (três) anos.

Prepara pastores, missio-
nários e evangelistas para 
servirem de acordo com a sua 
vocação ministerial. Exigência: 
Primeiro Grau.

- Bacharel em Teologia—4-
(quatro) anos.

Visa preparar pastores, 
missionário, evangelistas e 
professores para servirem de 
acordo com a sua vocação 
ministerial.

Exigência: Segundo Grau.
 
requisitos
Todo aluno deverá ter uma 

indicação da sua igreja local 
por escrito. Caso seja de uma 
igreja não fundamentalista 
deverá se submeter a todas as 

normas e doutrinas defendidas 
por este Instituto Bíblico.

 
oferecemos
1. Um corpo docente de 

excelente qualificação; e ma-
térias específicas com pastores 
convidados

2. Ambiente climatizado e 
instalações amplas, bem como 
uma biblioteca;

3. Possibilidade de internato 
nas dependências do Orfanato 
IAME para trabalho voluntário 
(vagas limitadas, para 2 (dois) 
rapazes, e duas (2) mocas, 1 
(um) casal).

4. Estágio preparatório na 
nossa Igreja local e Igrejas vizi-
nhas (Ponta Porã-MS e Fátima 
do Sul-MS)

 
contatos
Endereço: Rua Aquidaua-

na, 703 - Bairro Vila Lili.
Dourados/MS. E-mail: sibi-

dourados@hotmail.com
Telefones: (67) 3424-7956 

(67) 8154-6501 (67) 9925-
1916

por ter sido útil. A família ficou 
muito agradecida e mandou-me 
um quilo de carne de vaca de 
presente. É assim que abrimos 
as portas para o Evangelho 
por aqui.

Na obra de Deus funciona 
assim; precisamos estar dis-
postos a ser usados em tudo ou 
perderemos grandes oportuni-
dades. Geralmente é por esses 
meios que Deus abre caminhos 
para salvar almas.

O Timor Leste é um lugar 
em que a morte é mais cele-
brada que a vida. O defunto é 
velado por dois dias ou mais, e 
o mau cheiro insuportável é o 
único argumento que os con-
vence a sepultar os mortos. En-
quanto a comida farta em meio 
a pobreza é oferecida a cen-
tenas de familiares e amigos 
que vêm de todas as partes, 
os pranteadores se revezam 
ao redor do caixão. E depois 

do enterro, muitos ainda ficam 
mais 2 ou 3 dias lamentando e 
comendo juntos.  A “festa” dura 
de 3 a 5 dias. Dai então voltam 
à rotina até completar um ano, 
quando todos voltam para a 
“festa do desluto”. 

Felizmente até agora só 
assisti dois velórios. É de ad-
mirar o choro e expressões de 
desespero.  Meu coração se 
comove ao ver a tristeza deles.  
Eu assisto tudo meditando no 
estado em que o pecado nos 
levou. Mas Graças a Deus por 
Cristo, nossa esperança, e que 
já tem se tornado a de muitos 
deles!

Muitos timorenses doentes 
deixam de comprar os remédios 
e alimentos melhores, a fim de 
reservarem o dinheiro para a 
festa do dia da morte. Em vida 
passam necessidade com a 
família, a fim de economizarem 
para a festa da morte.  Que 
escravidão! Glória a Deus que 
já transportou alguns do reino 
da morte para o da vida eterna 
em Cristo  Jesus!  Aleluia!
Pr. lourinaldo, Missionário 

no timor leste

Seminário e Instituto Batista Independente

Um povo que celebra a morte mais que a vida

Apresentando o Filme JESUS na língua Tetum

Um dos papeis da Igreja na sociedade é ser uma cons-
ciência profética capaz de ajudar a cada ser humano 
(entendido como um indivíduo livre e competente dian-

te de Deus e dos homens, vivendo em uma sociedade pluralista) 
a discernir valores essenciais que norteiam os relacionamentos 
em todas as suas dimensões.

É nesse contexto que os batistas – integrantes de uma de-
nominação cristã que, ao longo de toda a sua história, defende a 
liberdade religiosa, de consciência e de expressão – se manifes-
tam para alertar sobre os perigos que a sociedade brasileira corre 
diante das novas conjunturas sociais aprovadas pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) e que estão sendo propaladas por leis 
que tramitam no Congresso Nacional e por ações promovidas 
pelo Executivo.

Assim, alertamos para o perigo:
• De construir uma sociedade em que a legalidade pode ser 

estabelecida pelos interesses políticos e inclinações pessoais, 
como ocorreu no caso da releitura contraditória feita pelo STF do 
artigo 226 da Constituição Federal. O artigo diz:

“Art. 226 - A família, base da sociedade, tem especial proteção 
do Estado.

(...)
§3o – Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a 

união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

§4o – Entende-se, também, como entidade familiar a comuni-
dade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.

§5o – Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal 
são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.

Quando uma casa que tem como principal missão defender 
a Constituição a rasga, corremos o perigo de viver um Estado 
jurídico de exceção, ao qual a nação brasileira não deseja re-
troceder.

• De destruir o conceito de família (que não é só cristão, mas 
universal e multicultural) para reconstruí-lo sob a égide somente 
da afetividade e não em toda a dimensão de suas funcionalidades 
como base da sociedade.

• De criar uma sociedade em que os valores essenciais são 
relativizados, pois onde tudo é relativo nada sobra para apoiar os 
alicerces do nosso futuro.

• De viver em uma sociedade que abandona os valores divi-
nos revelados nas Escrituras Sagradas, pois a História, desde os 
tempos bíblicos, têm demonstrado que sociedades que abando-
naram os valores mais elementares implodiram por perderem os 
seus pilares sustentadores – ainda que tenham sido, em algum 
momento, grandes potências no contexto universal.

Tais atitudes nada mais são do que a iniqüidade instituciona-
lizada. Assim, conclamamos a sociedade brasileira a continuar 
mostrando que existem opiniões divergentes. Sem discriminação e 
com respeito a cada indivíduo, tais manifestações visam a defesa 
de valores pessoais e sociais, com integridade. Somente quando 
todos os segmentos da sociedade se expressam é que as forças 
políticas de nossa nação se sensibilizam para obviedade dos 
valores essenciais, como no caso recente da decisão de nossa 
presidente, Dilma Rousseff, ao impedir a distribuição do chamado 
“kit contra a homofobia” nas escolas públicas.

curitiba, 27 de maio de 2011
Pr. Paschoal Piragine Jr.

Mesmo nada tendo em comum com a Convenção Batista 
Brasileira, compartilhamos de tal posicionamento e por essa razão 
publicamos o presente Alerta à Nação Brasileira.

Alerta à Nação 
Brasileira

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. 

VISITE ISRAEL

Entre em contato pelo site: www.brisrael.com.br 
ou pelo telefone (19) 3368-6947.
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Desordem no Tribunal é uma expressão que pode 
nos dar uma boa noção do que o apóstolo Paulo 
enfrentou em sua vida. Depois de 2 julgamentos 

forjados, ele foi levado para Cesaréia, e lá passaria por mais 
3 julgamentos.

Nas últimas edições vimos três mensagens, baseadas no 
livro de Atos, sobre esta trajetória de prisões e julgamentos, 
respondendo as seguintes perguntas: O que fazer quando 
sabemos que enfrentamos lutas por causa de nossa fé? (21.1-
36); O que fazer quando sabemos que somos atacados por 
causa de nossa fé? (21.37-23.1-10); O que fazer quando Deus 
confirma seu plano? (23.11-35).

Nesta edição vamos responder a quarta pergunta, que 
encerra esta série de audiências na vida de Paulo:  O QUE 
FAZER QUANDO SOMOS JULGADOS POR CAUSA DE NOS-
SA FÉ? (Atos 24) A resposta é incisiva: “Defender a verdade 
publicamente!” A maneira que Paulo lida com esta situação 
nos dá três razões para aceitarmos que FALAR A VERDADE 
SEMPRE É A ÚNICA OPÇÃO!

A primeira é PORQUE SEMPRE HAVERÁ OS ENGANA-
DORES. Não dá pra mentir devido a circunstâncias difíceis, 
porque elas sempre existirão. Os acusadores contrataram um 
orador profissional, um advogado (v.1); contrataram um baju-
lador profissional (2-4); contrataram um caluniador profissional 
(5-6); contrataram um chantagista emocional profissional (7-8). 
Nos dias atuais a igreja sofre o mesmo tipo de acusação e jul-
gamentos. Pastores e líderes são acusados injustamente por 
pessoas que querem dominar os membros das igrejas

Em Filipenses 3:18-19, Paulo afirma: “Pois muitos andam 
entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e, agora, 
vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo.  O 
destino deles é a perdição, o deus deles é o ventre, e a glória 
deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as 
coisas terrenas.”

A segunda razão para falar a verdade sempre é PORQUE 
SOMENTE ELA APRESENTA OS FATOS COMO SÃO. Paulo 
trouxe ao conhecimento de Felix os fatos reais (10-13); ele 
apresentou a real razão das acusações, sua fé (14-18);e então, 
acusou seus opositores de faltarem com a verdade (19-21). 
Por causa disso,  Felix decidiu tomar mais conhecimento do 
caso antes de sua decisão final (vv.23-24), ou seja, a verdade 
apresentada por Paulo ganhou mais evidencia do que a mentira 
contada por Tértulo.

Quais são suas justificativas para alguém não falar a verda-
de, diante de acusações, ou julgamentos, ou pré-julgamentos? 
1 Pedro 3:14-17 diz: “ Mas, ainda que venhais a sofrer por 
causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, 
portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados;   antes, 
santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando 
sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir 
razão da esperança que há em vós,  fazendo-o, todavia, com 
mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo 
em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que 
difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque, se for 
da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que 
é bom do que praticando o mal.”. 

A terceira razão é PORQUE DEUS SEMPRE OFERECE 
UMA NOVA OPORTUNIDADE PARA TESTEMUNHAR. Os 
versículos 24-26 mostram Felix, juntamente coma esposa, 
procurando Paulo, atrás de propina, e em vez disso sendo é 
evangelizado. A ordem dos fatos foi: Paulo foi procurado pelo 
governador; ele concentrou sua palavra em Cristo; foi solicito; 
e agiu com sabedoria

O resultado é que o apóstolo permaneceu preso por dois 
anos, aguardando o julgamento, enquanto Felix foi substituído 
por Festo (v.27). Mas Atos 9.15-16 tinha dito: “Mas o Senhor lhe 
disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido 
para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como 
perante os filhos de Israel;  pois eu lhe mostrarei quanto lhe 
importa sofrer pelo meu nome.” 

As ocasiões que surgem para testemunharmos de nossa 
fé, não são coincidências, Deus tem um plano para a vida de 
cada pessoa, e vai nos usar para isto. Por isso, devemos estar 
preparados. Colossenses 4:5-6 diz: “Portai-vos com sabedoria 
para com os que são de fora; aproveitai as oportunidades. A 
vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para 
saberdes como deveis responder a cada um.”

Concluindo, quero citar Provérbios 12.17: “O que diz a ver-
dade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, a fraude.” 
Agora, pense comigo: Se nosso testemunho não é correto, não 
teremos a atenção das pessoas. Portanto, FALAR A VERDADE 
SEMPRE É A ÚNICA OPÇÃO.

coNferêNciA MiSSioNáriA Araguari, MG, liderada pelo Pr. Marcos Gesiel Laurentino. O 
Pregador foi o Pr. Everton Firmino (foto) da Igreja Batista Inde-
pendente Macedônia de Franca, SP. O Espírito Santo trabalhou 
fortemente nos corações dos presentes. No dia 10 a Igreja Batista 
Ebenézer de Uberlândia e se fez presente. No dia 11 estiveram 
presentes as Igrejas: Batista Vida Nova e Batista do Calvário, 
ambas de Uberlândia MG; Batista Independente de Franca com 
seus músicos e coral. A Igreja Batista Fundamental de Catalão 
esteve presente nos dias, 9, 10 e 11. Um antigo quarteto de Jovens 
dos quais seus participantes hoje estão casados cantaram no dia 
11. Foi um tempo único para a Igreja em Araguari.   

17º coNgreSSo dA APec
De 01 à 05 de agosto de 2011, na cidade de Serra Negra-SP, 

será realizado o 17º Congresso Nacional da APEC. Neste será 
comemorado os 70 anos de Ministério no Brasil da Aliança Pró 
Evangelização das Crianças. O tema deste ano será “Crianças do 
Brasil para Deus – Este é o desafio”. Faça sua inscrição através 
do site www.apecbr.com.

 AMi coNvocA dUAS ASSeMbléiAS

 “A bíblia é uma janela neste mundo-prisão, através da 
qual nos é possível divisar a eternidade. “ 

( Timoty Dwight )

Falar a verdade 
sempre é a 

única opção

Durante os dias 01 à 05 de junho a Igreja Batista Independente 
de Benevides encontrava-se em jubilo por realizar a VII Confe-
rencia Missionária que levou seus membros a refletirem acerca 
da grande comissão a nós deixada pelo Senhor Jesus Cristo em 
Mateus 28, cujo tema questiona “Missões! É o chamado de Deus 
para minha vida? Na ocasião a igreja aproveitou também para 
reconhecer o trabalho, esforço e dedicação dos professores do 
Instituto Batista Bíblico do Norte (IBBN), os quais preparam seus 
alunos com convicções solidas e motivação, deixando-os aptos 
para desenvolverem seus ministérios no lugar onde o Senhor 
os chamar. As pregações foram proferidas pelos pastores, José 
Moraes, Raimundo, William (Bill) e Kyron Horton. Estiveram pre-
sentes 421 pessoas de diversas igrejas. A igreja Batista Indepen-
dente de Benevides apóia atualmente 11 projetos missionários. 
Nas conferências três almas foram salvas. Na foto, Pr.  William 
Horton (Bill), um dos Oradores, Pr. Natanael Rodrigues Nogueira,   
Pastor da Igreja e a irmã Conceição Amaral, Diretora de Missões 
da Igreja.

eNdereço No chile
O missionário Pr. Jomar Pinto de Souza e a esposa Regiane 

Antunes de Souza mais o filho Davi estão comunicando o ende-
reço para correspondência no Chile: CALLE 21 DE MAIO Nº 160 
POBLACIÓN SAN FRANCISCO - RANCAGUA - CHILE. Pela 
internet o e-mail é: pastor_jomar@hotmail.com e o telefone para 
qualquer contato é 00XX567267427002.

AibreceS 2012
Coloque desde já em sua agenda e participe com sua igreja e 

família do 54º Retiro das Famílias e assembléia das Igrejas Batistas 
Regulares do Centro Sul do Brasil. O local será o Hotel Recanto 
Bela Vista em Águas de Lindóia SP no período de 30 de janeiro a 
2 de fevereiro de 2012. O tema será “A Igreja de Deus: Origem e 
Propósito” e o preletor ainda será confirmado futuramente. O inves-
timento por pessoa será o seguinte: Apartamento duplo: R$ 365,00; 
Triplo R$ 340,00; Quádruplo: R$ 325,00 e Quíntuplo: R$ 310,00. 
Crianças até dois anos não pagam. De 3 a 5 anos, R$ 100,00 e de 
6 a 9 anos, R$ 200,00. Inscrições feitas após o dia 3º de novembro 
de 2011 sofrerão um acréscimo de 10%. Reserve desde já o seu 
lugar fazendo sua inscrição antecipada através do depósito de R$ 
50,00 em nome da AIBRECES no BRADESCO Agência 198, Conta 
Corrente 47575-0 e mande o comprovante juntamente com os seus 
dados via e-mail para: aibreces@terra.com.br. 

coNferêNciA de AvivAMeNto

Nos dias 9 a 12 de Junho de 2011 foi realizada a primeira 
Conferência de Avivamento na Igreja Batista Fundamental em 

assembléias que serão realizadas no dia 28 de julho de 2011 no 
Hotel Majestic em Águas de Lindóia SP durante a realização do 
V Congresso Missionário. Na assembléia extraordinária serão 
realizadas alterações estatutárias e na ordinária apresentação 
dos relatórios financeiros, admissão e demissão de conselheiros 
e a eleição e posse da nova diretoria. A convocação foi efetivada 
através do seu Presidente, Pr. Severino Ramos Monteiro Alves.

Pr. JoSUé, 50 ANoS de MiNiStério!

De 8 a 15 de maio de maio de 2011, a Primeira Igreja Batista 
Bíblica em Cidade Ademar, São Paulo, capital esteve em festa. É 
que o seu pastor e fundador, Josué Pereira Félix comemorou o 
Jubileu de Ouro Ministerial. Foi uma semana inteira de pregações 
que contou com os seguintes pastores trazendo as mensagens: Pr. 
Wallace Williams, de Leander, Texas EUA; Pr. Nilton Osmar Malves, 
da Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém, São Paulo SP; Pr. Osmar 
Vandete de Freitas, da Igreja Batista Bíblica em Jardim Aeroporto, 
Campinas SP; Pr. Steven Trask da Primeira Igreja batista Bíblica 
em Pedreira SP; Pr. Edgar Sandri, da Igreja batista Bíblica em 
Joinville SC; Pr. Domiciano Gonçalves, Templo Batista de Vila das 
Mercês, São Paulo SP; Pr. Ebenézer Rodrigues, co-pastor da PIBB 
em Cidade Ademar. No domingo pela manhã, foi inaugurada uma 
placa comemorativa do Jubileu de Ouro Ministerial logo na entrada 
do templo. A grande surpresa nas comemorações foi o fato de a 
Comissão Organizadora do evento ter trazido de surpresa, sem que 
o Pr. Josué soubesse, o Pr. Wallace Williams que é considerado 
o seu “Pai Ministerial”. Muitas bênçãos e emoções com gratidão a 
Deus foi a tônica do evento.

cAbo verde
Nos dias 13 a 19 de junho o missionário Júnior esteve 

visitando igrejas no estado de São Paulo para divulgação 
do Projeto Cabo Verde. Na Segunda-feira, dia 13, esteve no 
IBM - Instituto Bíblico Missionário na Primeira Igreja Batista 
Bíblica em Cidade Ademar, São Paulo SP desafiando os alu-
nos e apresentando o trabalho em Cabo Verde. Na Quarta, 
dia 15 esteve no culto da mesma Igreja em Cidade Ademar 
apresentando os frutos do Projeto Cabo Verde o qual eles 
já tem recebido o apoio daquela igreja. No Sábado, dia 18 
esteve na Igreja em Jardim Almeida em um tempo muito bom 
desafiando a mocidade e diversos irmãos ali. No Domingo, 
dia 19, pela manhã, esteve com os irmãos da Igreja Batista 
em Moraes Prado e à noite na Igreja Batista Bíblica em Jar-
dim Mirian. Para saber mais sobre o Projeto Cabo Verde da 
Missão Maranata – Ministérios Multiculturais entre no blog: 
www.projetocaboverde.blogspot.com.

eNdereço e Site
Comunicamos que a Primeira Igreja Batista Regular de Cubatão 

SP está com seu novo site no ar (http://www.ibrcubatao.com.br) e que 
em vista disso, o pastor Jorgival estará usando um novo e-mail a partir 
de agora: prjorgival@ibrcubatao.com.br. Também as correspondên-
cias via correio deverão ser enviadas para o novo endereço: Rua 15 
de novembro, 304 - Vila Nova - Cubatão - SP - CEP: 11520-010.

A AMI – Asso-
ciação Missionária 
Independente, com 
sede administra-
tiva na cidade de 
Ribeirão Preto SP 
convocou o seu 
Conselho para duas 
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edgardonato@terra.com.brNotíciAS dA obrA PiAUí-bAhiA dr. JohN PiPer No brASil

Qual a sua atitude para a visão que Deus tem para o 
seu povo? O capítulo 13 e 14 de Números é uma das 
passagens mais inspiradoras para uma comunidade 

(igreja local)  e para alguém em particular.  Recordar: Essa é 
uma nação que saiu do Egito... Uma comunidade de peregrinos 
carregando bagagens e animais. Chegaram na fronteira da 
Terra Prometida...  É provável que avistavam de longe, chaminés 
e cidades com muros fortificados. Os corações batiam fortes: “Ufa, 
estamos chegando após tantas semanas no deserto”! Deus havia 
dado a Escritura da Terra, desde os tempos de Abraão, mas preci-
savam expulsar os moradores. Tinha que suar a camisa, lutar... Foi 
dada uma ordem para um grupo de 12 homens espiarem a terra. 
Não era para opinarem se deveriam ir ou não, mas darem um rela-
tório das características da região, relevo, vegetação, habitantes... 
Deus já havia prometido a vitória. Os doze eram conhecidos, boa 
gente, confiáveis. Estiveram fora por 40 dias, apanharam amostras 
dos frutos. Mostraram as grandes romãs e figos, as uvas de ITU... 
Imagine as interjeições: Ohhh, Puxa! Hummmmmm...

Infelizmente, para dez dentre eles, o relatório foi negativo: 
Falaram mais do que deviam. Era para contarem como era 
a terra e não para exporem seus medos pessoais.  Algumas 
pessoas têm grande capacidade de jogarem bombas verbais 
no ânimo dos outros.

O negativismo é contagiante. O pensamento natural é que 
não se pode vencer desafios grandes. Quem somos nós? “Esse 
Moisés tá doido! Eles são numerosos e alguns são gigantes”. 
Os murmuradores nos puxam para trás, atravancam o desen-
volvimento. Existem aqueles “duvidadores” constantes da ação 
de DEUS. O povo se esqueceu da bondade do Senhor, do 
livramento, das vitórias que Deus lhes dera. Quando a maioria 
é deficiente de visão, a miopia espiritual traz um grande ônus 
e sobrecarrega os lideres.  Não queriam mudar de vida, mas 
achavam que tinham que mudar de liderança. Infelizmente os 
pessimistas deram de 10 x 2 nos otimistas.

Mas esses dois estavam completamente certos. Dois es-
pias tinham perspectivas diferenciadas. Seus nomes: Josué e 
Calebe.  Eles encararam o desafio. “Vocês não topam, mas nós 
temos condições. Não saímos do cativeiro para morrermos no 
deserto, nosso destino é a Terra Prometida”. 

Imagine numa assembléia, após uma fala dessa. “Puxa! 
Parabéns Calebe! Belo discurso Josué, vamos aplaudi-los”? 
“Nada, vamos apedrejá-los”! Não estamos aqui apenas para 
estudar história bíblica antiga, mas fazer a conexão com a nossa 
realidade.  Essa passagem serve para nos ajudar a enfrentar 
os nossos gigantes, a vencer os nossos medos.  

O jeito de viver da maioria tem o poder de nos convencer 
a não evangelizar, a não confiar em Deus e sim no cartão de 
crédito, a esfriar na fé, a seguir as circunstâncias, a acompanhar 
as novelas e seguir a moda dos “cananeus.”

Veja esse pequeno texto do Elben César: Os sem-ânimo.
“Os sem-ânimo são aqueles que não levantam a voz para 

falar, não levantam os pés para andar, não levantam os olhos para 
ver, não levantam a cabeça para se aprumar. Estão sempre sem 
coragem, estão sempre cansados, estão sempre parados. Não 
fazem planos, não aceitam desafios, não se põem em marcha. 
De tudo dizem que não vale a pena nem vai dar certo. Exageram 
o número e o tamanho das dificuldades. Reparam os gigantes 
e não reparam o poder de Deus – Nm 13.31-33. Não produzem 
obras nem maiores, nem menores daquelas que Jesus fez – João 
14.12. Na verdade, não realizam obra alguma. Desperdiçam o 
potencial que têm em Jesus. São omissos por falta de ânimo, são 
frustrados por falta de ânimo, são tristes por falta de ânimo.

Os sem-ânimo não pode ir para a guerra porque, além de se-
rem inúteis, são uma influência desencorajadora para os outros 
– DT 20.8. Eles não atravessam o Mar Vermelho, não tomam 
posse da t erra de Canaã e ainda escondem, num pedaço de 
pano, a moeda de ouro que deveriam fazer render” – Lc 19.20-
21. (Dicionário dos Desprovidos, p. 11 – Editora Ultimato).

Não somos Israel, não nos foi dada a ordem de tomar uma Terra 
de Canaã aqui, mas de levarmos pessoas para a Canaã Celestial. 
Somos a Igreja e a guerra continua, só que o seu foco é “Ide e fazei 
discípulos de todas as nações.” É muito estimulante ter uma visão, é 
um tônico! A gente se anima, mesmo quando as coisas não andam 
do jeito que gostaríamos. Infelizmente, nem todos vivem empolga-
dos, ou não acreditam, ou tem uma visão bem pessimista da vida. 
Os desafios continuam. Há povos não alcançados para ouvirem o 
Evangelho, há os muçulmanos. Há pessoas em nossa volta que 
são verdadeiros gigantes de incredulidade. Não sabem que o bem 
estar material camufla suas reais necessidades de Deus. 

Toda a geração dos murmuradores pereceu no deserto. 
Apenas Josué e Calebe desfrutaram na Nova Terra.  Quando 
buscamos o Reino primeiro, é como se Deus dissesse: “Cuide 
dos meus interesses e eu cuidarei dos seus.”

Somente aqueles que se dispõem a fazer parte do plano 
de Deus para o seu povo celebrarão o verdadeiro sentido da 
realização pessoal.

“É impossível escravizar mental ou socialmente um povo que lê a Bíblia. 
Os princípios são os fundamentos da liberdade humana.” 

( Dorace Greeley )

Os sonhos de Deus e os 
nossos sonhos pessoais

Temos sido impulsionados por Deus para realizar a sua obra 
aqui nesta região e sempre estamos promovendo programas 
que visem o crescimento de todo o trabalho. Meu alvo é ganhar 
mil almas para Cristo, e para isso, já entreguei cinco mil folhetos. 
Promovemos na região uma conferência com temas variados e 
foi convidado para esse evento o Pr. Geovan Bezerra dos Santos 
missionário da CBBN. O trabalho foi realizado dos dias 14 a 19 
de junho, com cultos na Igreja Batista Bíblico em Mansidão e na 
Congregação Batista Bíblica de Aroreias município de Mansidão. 
Dia 15 Culto na Igreja Batista Bíblica em Mansidão - BA. Dia 16 
culto na Congregação Batista Bíblica em Aroreiras município de 
mansidão. Dia 17 reunião com os pastores e obreiros, onde foram 
definidas estratégias de crescimento para as obras batistas bíblicas. 
Estavam Presentes vários pastores como: Pr. José Antonio e sua 
esposa Arquimínia, Pr. Eurípedes, Pr. Geovan e sua esposa Vera, 
Pr. Jacó. Pr. Jefferson, Obreiros: Simplício, Gildo, e vários irmãos. 
No sábado dia 18 realizamos um encontro de jovens foi muito 
abençoado, e no domingo dia 19 realizamos escola dominical, en-
contro de casais à tarde e à noite foi o culto de encerramento com 
90 pessoas presentes. Tivemos duas pessoas que se converteram 
e, certamente, muito crescimento espiritual. Notícia enviada pelo 
Pr. José Marques com 36 anos de vida missionária.

JUbileU de oUro

Em abril, no dia 21, a Igreja Batista Bíblica em Valparaiso, 
Santo André SP sob a liderança do Pr. Paulo Guedes Soares 
comemorou o seu Jubileu de Ouro. A igreja começou como Igreja 
Batista Bíblica de Rudge Ramos e depois teve que mudar devido 
à desapropriação do seu templo pela companhia metropolitana. 
Na noite do culto de comemoração, que teve como preletor, o 
Pr. Sérgio da Igreja Batista de Cambuci contou com a presença 
de 12 pastores e um total de setecentas pessoas presentes. 
Para contatos: Igreja Batista Bíblica em Valparaiso, Pastor Paulo 
Guedes Soares, Rua Tupi, 461 - Valparaíso - Santo André - SP – 
Telefone:(11) 4426-9624. Na foto o templo atual.

ANiverSário e bAtiSMo

Nos dias 3 a 7 de outubro 
de 2011 o Dr. John Piper es-
tará no Brasil como o principal 
preletor 27ª Conferência da Fiel 
em Águas de Lindóia SP. Além 
do Dr. Piper, outros preletores 
serão Dr. Stuart Ollyott e Dr. Au-
gustus 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 Marilene pelo e-mail: marilene@edito-
rafiel.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.

13º coNgreSSo
Nos dias 19 a 22 de outubro de 2011 a Missão Chamada da 

Meia-Noite estará realizando em Águas de Lindóia SP o 13º Con-
gresso Internacional Sobre a Palavra Profética. O tema deste ano 
será: “2012 e as Profecias”. Para saber mais e fazer sua inscrição 
visite: www.chamada.com.br.

A bíbliA eM áUdio
O Pr. Paulo Castelan, 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. A gravação foi no Studio Gravadora CR 
Som. Os interessados poderão adquirir o MP-3 com o 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. O investimento 
é de apenas R$ 25,00 (Vinte e cinco reais).

coNgreSSo MiSSioNário
Nos dias 3 a 7 de setembro de 2011 acontecerá em Manaus 

AM o Primeiro Congresso Missionário da Amazônia com duplo 
objetivo: Propor um espaço de relacionamento para troca de ex-
periências entre os pastores e missionários e potencializar ações 
visando facilitar parcerias em áreas da vida da igreja, tais como 
evangelização, ações missionárias, capelanias, ação social entre 
outras. Os convidados a participar do congresso serão pastores, 
missionários, agências missionárias e instituições afins. O núme-
ro 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 chamar a atenção para o potencial 
missionário que representa a Amazônia brasileira. Em breve as 
informações sobre inscrições serão divulgadas tanto através de 
folder como aqui pelo Jornal de Apoio.

AcAMPAMeNto 2011
A UMBABICRE – União das Mulheres Batistas Bíblicas de 

Campinas e Região estará realizando nos dias 25 a 27 de novem-
bro de 2011, o Acampamento 2011 com início na sexta-feira à noite 
e encerramento no domingo após o almoço. O investimento será 
de R$ 110,00 por pessoa e crianças até 4 anos são isentas de pa-
gamento. Para maiores informações entre em contato com Denise 
(19) 3278-1214 ou 9432-4440 e Maria Alice (19) 3224-2012.

NASce UMA NovA igreJA

Deus tem abençoado a Obra Batista Bíblica do Centro Oeste 
através do ministério de implantação de igrejas do Pr. Geovan 
Bezerra dos Santos. Ele está servindo ao Senhor há 27 anos dos 
quais 21 anos naquela região,  através do trabalho missionário 
realizado na Primeira Igreja Batista Bíblica em Novo Gama. No dia 
15 de Maio do corrente, foi organizada a Igreja Batista Bíblica em 
Lunabel com a aprovação da igreja mãe  Igreja Batista Bíblica em 
Novo Gama GO Na ocasião foi realizado um culto e a assembléia 
onde estavam presentes um bom número de irmãos da região. 
Esta nova Igreja será pastoreada pelo Pr. Alexsandro. 

A Igreja Batista da Fé em Capão Redondo, São Paulo SP sob a lide-
rança do Pr. Joel Azer comemorou 22 anos de existência realizando uma 
série de conferências nos dias 21 e 22 de maio último. Os pregadores 
foram os pastores Ebenézer Rodrigues da Primeira Igreja Batista Bíblica 
em Cidade Ademar, São Paulo SP e Marcos Dezzasso da Congregação 
batista Regular em Vila dos Remédios, São Paulo SP. As mensagens 
foram desenvolvidas sob o tema das conferências: “Compromisso!”. 
Para grande alegria de todos e festa no céu, durante o evento três almas 
se renderam aos pés de Cristo Jesus e sete novos convertidos foram 
batizados: Luciana, Patrícia, Cristiane, Moisés, Márcio, Ricardo e José, 
na foto com o Pr Joel, primeiro à esquerda do grupo.
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Uma Nova Geografia do Sagrado: É possível um Deus 
Urbano? A visão de muitas teologias é limitada com 
relação à ação de Deus na sociedade. Muitas vezes 

estas teologias privatizam Deus colocando-o sob o jugo dos 
caprichos dos homens, é “Deus agindo” de acordo com o que o 
homem acha conveniente. A bem da verdade, o que acontece é 
que  muitos estão tentando definir Deus de acordo com os seus 
caprichos. Com isto ficam de fora novas perspectivas para uma 
ação pastoral mais ampla no que diz respeito à missão urbana 
da perspectiva de Deus.

Penso que há a necessidade de se considerar novas metas 
no que diz respeito à missão integral, mas não é possível esta 
consideração sem que o tema do Deus Urbano esteja em pauta 
no que diz respeito à missão. Hoje não podemos olhar para o tema 
da missão urbana (ou para a cidade) e nem afirmar que existe 
um Deus Urbano (não no sentido de que Deus não existe, mas 
agindo) sem atentarmos para alguns fatos importantes.

Por falar em Deus Urbano, penso se referir a Sua ação face a so-
ciedade, ou seja, a cidade – onde os pobres, as viúvas, os drogados, 
etc também estão na perspectivas deste Deus. Deus não somente 
se preocupa com os índios, com os camponeses, mas também com 
aqueles que vivem na cidade com suas limitações ou não de vida.

É possível sim um Deus urbano a partir do momento que 
entendemos que não é possível ser igreja, ou fazermos missões 
de longe. E a cidade é uma ponte para que a distância seja 
encurtada, pois é através da realidade urbana onde nasce um 
novo projeto de vida. É preciso acercar a realidade para que a 
Teologia seja feita da perspectiva correta, pois é na realidade que 
as coisas acontecem. Pensando deste modo a Teologia deixará 
de ser utilitarista e passará a ser uma Teologia para o bem do 
povo. Esta teologia que quero tomar a liberdade de chamá-la de 
espiritual e não utilitarista. É uma Teologia que relaciona muito 
bem a práxis com a academia. Pois para que possamos confir-
mar um Deus Urbano é preciso sair da metafísica, é a questão 
de uma secularização positiva. E somente olhando para a ação 
transformadora de Jesus Cristo em seu ministério pastoral será 
possível estabelecer neste sentido uma Teologia Apofática e não 
utilitarista. Isto na verdade é deixar-se esvaziar de pensamentos 
medíocres (mesquinhos) e encher-se de uma nova proposta de 
realidade cristã. Desta forma podemos dizer que é possível Um 
Deus Urbano e se ter uma nova geografia do Sagrado.

Portanto, como descrevi, penso que é preciso considerar uma 
nova realidade de missão. Colocando em pratica em nossas vidas 
como ministros, assim como, fazendo valer em nossas igrejas 
locais, alguns valores como os citados acima.

Deus olha para as cidades. Não é possível sermos ministros, 
quanto menos sermos igrejas de longe. Precisamos considerar as 
cidades. Considerar uma teologia espiritual e não utilitarista. Focar 
a ação transformadora de Jesus em seu ministério pastoral. 

Buscar a Kenósis – esvaziar-se de pensamentos medíocres 
e olhar para uma nova proposta de realidade cristã.

Pr. Márcio b. S. trindade
igreja batista regular Maranata - Marilândia do Sul - Pr

No segundo semestre deste ano, o Templo Batista 
Bíblico de São José dos Campos SP sob a liderança 
dos pastores Walace Juliare e Paulo Henrique estará 

realizando de setembro a dezembro o curso “Perspectivas no 
Movimento Cristão Mundial”.

Trata-se de um curso dinâmico com 12 lições ensinado por 
líderes apaixonados por Deus e por Seu reino. Perspectivas 
promove reflexão, dando ênfase especial à tarefa inacabada de 
evangelização mundial. O curso ajuda o participante a considerar 
o propósito global de Deus a partir de quatro Perspectivas: Bíblica, 
Histórica, Cultural, Estratégica.

Em São José dos Campos as aulas serão ministradas nas 
seguintes datas: 24 de setembro; 8 e 22 de outubro; 5 e 19 de 
novembro e 3 de dezembro das 8h30 às 13 horas. Os instrutores 
serão: David Merkh, Eduardo Franco, Kevin Bradford, Humberto 
Aragão, Júlio Moromissato, entre outros.

O custo do curso completo é de R$ 150,00 e inclui coffe break 
e material didático. Para saber mais entre em contato com Lidiane 
da Silva pelo e-mail: li.di@hotmail.com, telefone (12) 8112-3352 
ou Werner Seitz pelo e-mail: Werner.seitz@gmail.com, telefone 
(12) 6468-6167.

Antes de falar sobre o 
treinamento, quero 
explicar um pouco 

sobre a OANSE.  A sigla OAN-
SE significa Obreiro Aprovado 
não se Envergonha. Os 2 alvos 
da OANSE são: Evangelismo e 
Discipulado. Hoje estamos pre-
sentes em mais de 190 países 
e, no Brasil temos mais de 170 
igrejas com o ministério. 

O nosso ministério oferece 
uma ferramenta para o ministé-
rio com crianças, um programa 
durante 2 horas para crianças 
de 6 a 12 anos que pode ser 
adequado a sua realidade: 
Aos sábados, no domingo de 
manhã, tarde ou noite. Nestas 
2 horas, separamos em 3 pe-
ríodos: Período de Jogos (40 
minutos) que têm como objetivo 
trazer as crianças e que se 
sintam animadas a retornarem 
na próxima semana, além de 
oferecer um momento onde 
eles reverenciam a bandeira 
do Brasil cantando o hino a 
Bandeira e fazem também um 
compromisso a Bíblia; Período 
do Manual (40 minutos) , que é 
a memorização – Se a criança 
desde os 6 anos até os 12 anos 
de idade em nosso programa, 
ela memoriza e revisa mais 
de 350 versículos; Período de 
Devocional (40 minutos), onde 
temos período de cânticos, tes-
temunhos, período para lem-
brar e orar pelos missionários, 
avisos, premiação pelos versí-
culos memorizados, mensagem 
bíblica, apelo e encerramento. 
Se desejar ver mais sobre o 
programa da OANSE na prá-
tica e ver algumas das igrejas 
com o ministério, convidamos 
você a conhecer o nosso blog: 
www.oanse.org.br/blog.diogo. 
Na página principal temos um 
vídeo do youtube que mostra o 
ministério na prática.

Queremos que o pastor 
avalie a possibilidade de de-
senvolver este ministério em 
sua igreja. Pense que nossas 
igrejas só oferecem 2 horas 

Sob o tema “Fiéis Sol-
dados de Jesus Cris-
to”, baseado em Efé-

sios 6:13, a ALADIC - Aliança 
Latino-Americana de Igrejas 
Cristãs estará realizando o seu 
XXI Congresso Latino America-
no nos dias 23 a 28 de janeiro 
de 2012 no Paladium Hotel na 
Estância Hidromineral de Serra 

“É impossível governar perfeitamente o mundo, sem Deus e sem a Bíblia.” 
( George Washington )

Nova perspectiva 
de missões

Perspectivas

ALADIC realizará 
seu XXI Congresso

Negra SP. Ao mesmo 
tempo e no mesmo local 
será realizado o XVIII 
Congresso do CIIC - 
Concílio Internacional 
de Igrejas Cristãs, sob 
o tema: “Sê Fiel até a 
Morte” baseado em Apo-
calipse 2:10.

Em breve os organi-
zadores estarão envian-
do as circulares com a 
relação dos palestrantes 
e conferencistas. Os 
organizadores estendem 
o convite aos pastores, 

líderes, missionários, irmãos e 
irmãs do exterior e do Brasil.

Para maiores informações 
entre em contato com o pes-
soal das Relações Públicas 
e Comunicação da ALADIC. 
Email: contacto@aladic.org. 
Conheça mais através do site 
da ALADIC: http://www.aladic.
org/index.htm.

(máximo) semanais de ensino 
bíblico comparado a 6 horas di-
árias de contato com Televisão 
e Internet. 

Este treinamento tem como 
alvo não só treinar de 2 a 3 
obreiros de sua igreja com o mi-
nistério, mas também capacitá-
lo para que ao retornar em sua 
igreja, ele tenha o material e a 
capacidade de multiplicar este 
ministério. 

Alguns pastores têm, pelo 
menos, um destes problemas 
para a não implantação do 
ministério: 

1 – Espaço Físico – As brin-
cadeiras podem ser ajustadas 
conforme o seu espaço físico. 
No treinamento, a igreja rece-
berá 1 manual com mais de 100 
jogos diferentes e adaptados 
aos mais diferentes tipos de 

espaços;
2 – Falta de Pessoas – 

Estamos desafiando a você a 
enviar para o treinamento de 2 
a 3 pessoas. Elas, ao retornar 
a sua igreja, cada uma delas 
irá desafiar, pelo menos, mais 2 
pessoas e treiná-las. Com isso, 
se sua igreja enviar 2 pessoas 
e cada uma treinar mais 2, tere-
mos 6 pessoas. Estas 6 podem 
trabalhar tranquilamente com 
até 36 crianças, fazendo com 
elas o discipulado correto. Se 
você enviar 3 pessoas e cada 
uma delas treinar outras 2 pes-
soas, teremos 9 pessoas e com 
isso você poderá alcançar com 
discipulado até 54 crianças em 
sua igreja. 

3 – Dinheiro – A igreja terá 
2 investimentos: Do treina-
mento e do material para as 

crianças: 
- Do treinamento – O valor 

da inscrição é de 150,00 para 
a primeira inscrição e 80,00 
para a inscrição a partir do 
2º. Participante. Com isso, a 
igreja receberá 1 manual de 
Jogos, 1 DVD que ajudará no 
treinamento da igreja, 1 manual 
de treinamento básico, 1 exem-
plar do manual da criança, 3 
folhas de ingresso (1 de cada 
idade), CD com powerpoint’s e 
ferramentas para treinar outros. 
Para cada participante ele re-
ceberá uma apostila com mais 
de 180 páginas. Neste valor 
também está incluso o almoço 
no sábado e coffe-break do 
treinamento;

- Da Criança – O material da 
criança consiste no manual de 
memorização e no sistema de 
premiação para 1 ano. A OAN-
SE têm 2 opções de premiação: 
Um certificado, que é mais dis-
ponível financeiramente para 
as igrejas desde R$ 22,00 por 
mês, por criança e a opção da 
faixa de prêmios que o valor 
deste material é desde R$36,00 
por ano, por criança.Este valor 
a OANSE pode facilitar em até 
8 vezes.

O líder treinado não só 
conhecerá o ministério, mas 
ele irá realizar um programa 
OANSE, será desafiado bi-
blicamente quanto a impor-
tância do ministério infantil 
, como desafiar e envolver 
pessoas a trabalharem no 
ministér io infant i l  ,  como 
evangelizar de uma forma 
bíblica e como treinar outros 
para junto com eles já a partir 
de Agosto realizarem o minis-
tério OANSE. 

diogo henrique
Missionário oANSe

fones: (11) 5924 6797
 ou (11) 8117 6607

e-mail: 
diogo@oanse.org.br

blog: www.oanse.org.br/
blog.diogo 

O que é o Ministério 
OANSE?
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Mesmo tendo nas-
cido em um lar 
cristão, Silas con-

verteu-se a Cristo aos dezoito 
anos de idade e desde então 
foi grandemente usado pelo 
Senhor na sua seara. Começou 
como presidente da mocidade 
de sua igreja local, participou 
de corais sendo excelente 
tenor e tornou-se pregador da 
Palavra. Ainda em sua igreja 
local Silas ocupou os seguintes 
cargos: Secretário da Diretoria, 
Diácono, Presidente da Socie-
dade de Homens e Professor 
da Escola Bíblica Dominical. 

Na vida profissional come-
çou como office-boy da São 
Paulo Light – Serviços de Ele-
tricidade SA (Hoje Eletropaulo) 

Corria o ano de 2008 
e o Pr. Paulo Ri-
cardo Gonçalves 

pastoreava a Igreja Batista 
Boa Esperança em Cuiabá MT 
da qual são membros o casal 
José Ramos e Aparecida Ra-
mos (Na foto maior com o Pr. 
Paulo e a esposa Regiane). Os 
dois casais fizeram planos para 
uma viagem a Israel. Foram três 
anos de oração e preparação, e 
finalmente, no mês de maio os 
planos se concretizaram e os 
quatro visitaram a Terra Santa!

O irmão José Ramos e 
sua esposa, que nos últimos 
anos já tem sido instrumento 
de Deus para abençoar vários 
missionários, bem como a sua 
igreja local, dessa vez abenço-
aram o Pr. Paulo Ricardo e a 
irmã Regiane presenteando-os 
com essa viagem de doze dias 
inesquecíveis para Israel.

Em conversa com o pastor 
Paulo ele disse, um tanto emo-
cionado: “Quando nos prepará-
vamos para a viagem, por maio-
res que fossem as expectativas, 
ainda não podíamos imaginar 
o que nos aguardava. Estavam 
por vir, dias em que nos sentiría-
mos como que vivendo em meio 

reUNião de PAStoreS
No dia 2 de julho aconteceu mais uma reunião de pasto-

res e obreiros da região Nordeste do Estado de São Paulo e, 
como sempre, contou com a presença de representantes de 
diversas igrejas daquela região. A Igreja Batista do Calvário 
em Morro Agudo, sob a liderança do Pr. Edilson J. P. Araújo foi 
a hospedeira e serviu um excelente café da manhã e almoço. 
Os pregadores fora, os pastores, Walace S. Juliare do Templo 
Batista Bíblico de São José dos Campos SP e Wagner de Barros 
da Segunda Igreja batista Independente de Ribeirão Preto SP. 
A próxima reunião está marcada para o dia 10 de setembro de 
2011 na Igreja Batista Boas Novas em Guairá sob a liderança 
do Pr. Cleiton. Em novembro acontecerá a última reunião deste 
ano no Templo Batista Ebenézer em Barretos SP sob a liderança 
do irmão Dorian Anderson.

PriMeirA forMAtUrA

iNtrodUção Ao eStUdo 
do Nt grego

Wc taylor
editora batista regular

www.editorabatistaregular.
com.br

As informações contidas 
neste livro são de grande 
utilidade ao aprendizado, 

reciclagem e aprimoramento 
na língua grega, a fim de 
promover uma eficaz ex-

egese neo-testamentária e 
excelente exposição 

“Uma pessoa que se privou do conhecimento da Bíblia
privou-se da melhor coisa que existe no Mundo. “ 

( Woodrow Wilson ) 

deUS Não eStá 
eM SilêNcio

Dr. Albert Mohler Jr
Editora Fiel

www.editorafiel.com.br
A pregação expositiva não 

pode decair. Utilizando pas-
sagens como Deuteronômio 
4 e Ezequiel 37, o Dr. Mohler 

apresenta os elementos 
básicos do preparo da 

pregação, enaltece a sua 
glória e emite uma chamada 

urgente à sua prática.

No MUNdo, 
MAS Não do MUNdo

William MacDonald
www.chamada.com.br
Esta obra é um plano de 

batalha que chama a Igreja 
à ação. Ela abrange tópicos 
como: o reino das trevas e 
o seu imperador maligno, 
o Rei Jesus e o Reino que 

realmente interessa, o que o 
mundo oferece as armas de 

nossa guerra.

fAMíliA S/A 
Josué Campanhã
Editora Hagnos

www.hagnos.com.br
Nesta obra o autor nos con-
vida a refletir sobre a missão 

da família e aconselha a fazer 
um check-up familiar, con-

siderando planos, desejos e 
sonhos, além de frustrações, 

ansiedades, decepções e 
conflitos. Trata-se de uma 
excelente ferramenta para 
construir uma família bem-

sucedida e equilibrada. 

e aposentou-se em 1989 como 
Advogado-Chefe da Procura-
doria Fiscal da Eletropaulo.

Na área acadêmica, Silas 
tornou-se Bacharel em Direito 
pela USP em 1967. Em 1979 
tornou-se Bacharel em Teologia 
em 1979 pelo Instituto Batista 
Regular de São Paulo. No dia 
15 de maio de 1989 recebeu o 
grau de Doutor Honoris Causa 
em Humanidades pelo Seminá-
rio Teológico da Fé, em Elkins 

Park, Pensylvania, EUA. O 
título lhe foi outorgado devido à 
sua extraordinária liderança na 
América Latina, principalmente 
por ser o Relator da Comissão 
de Revisão da Língua Portu-
guesa da Sociedade Bíblica 
Trinitariana do Brasil.

Na área acadêmica, Dr. Si-
las foi professor de Métodos de 
Estudos Bíblicos e Epístola aos 
Romanos no Instituto Batista 
Missionário em São Paulo e foi 
membro do Conselho Delibera-
tivo da Sociedade Mackenzie 
de Educação, Pesquisa e Cul-
tura, de 1982 a 1988, quando 
foi Vice-Presidente do Instituto 
Presbiteriano Mackenzie.

Atuando no movimento 
fundamentalista, Dr. Silas é 

Presidente da CIEF – Confe-
deração de Igrejas Evangélicas 
Fundamentalistas do Brasil 
desde 1970. Em nível interna-
cional atuou no CIIC – Concílio 
Internacional de Igrejas Cristãs 
e na ALADIC – Aliança Latino-
Americana de Igrejas Cristãs.

Ao morrer, Dr. Silas atuava 
como Vice-Presidente e Diretor-
Executivo da Sociedade Bíblica 
Trinitariana do Brasil cargo que 
ocupava desde 1993. 

Aos familiares, irmãos e ami-
gos, Silas Evangelista de Oliveira 
deixa excelentes recordações. 
A tristeza momentânea pela 
separação não apaga a expec-
tativa de que em breve todos nós 
estaremos com ele na presença 
do Senhor.

às histórias bíblicas”.
Deixo que ele mesmo, narre 

o ocorrido em poucas palavras: 
“Desde a chegada a Tel Aviv, 
uma cidade moderna, rica, com 
vistas para o Mar Mediterrâneo, 
palco da desventura de Jonas 
e das viagens do apóstolo 
Paulo, até o último momento, 
andando pelas ruas e vielas 
de Jerusalém na manhã em 
que partiríamos de volta, Deus 
encheu os nossos corações de 
alegria”.

“Uma rápida visita na casa 
de Simão, o curtidor, onde 
Pedro teve a conhecida visão 
do lençol, enquanto admirava 
o mar à sua frente; um ótimo 
passeio pela cidade de Nazaré, 
lugar que Jesus passou grande 

parte de sua vida; a emocionan-
te chegada a Tiberíades, com a 
incrível vista do Mar da Galileia; 
a passagem pelas ruínas da 
antiga Cafarnaum, onde Cristo 
esteve durante a maior parte 
de Seu ministério; o assentar 
na grama, no monte chamado 
das “bem-aventuranças”; uma 
visita ao Mar Vermelho; e ain-
da, um banho no Mar Morto. 
Tudo isso e ainda a chegada 
a Jerusalém. Usando as pala-
vras bíblicas, “sentíamos como 
quem sonha... e então a nossa 
boca se encheu de um sorriso 
de louvor.”

“Estar no alto do Monte das 
Oliveiras, vendo logo abaixo, o 
Jardim do Getsêmani, e o vale 
de Cedron, tendo um pouco 

a esquerda, a 
Eira de Araúna 
e à sua frente, 
a esplanada 
do Templo e 
a cidade de 
Jerusalém foi 
maravilhoso! 
Poder de um 
único ponto, vi-
sualizar a casa 
do sacerdote 
onde Jesus foi 

Morre o Dr. Silas Evangelista de 
Oliveira, Vice-Presidente da SBTB

Batistas Independentes na Terra Santa

torturado durante toda a noite, 
a fortaleza onde ouviu as pala-
vras de Pilatos e o lugar onde 
a cruz foi erguida. Tudo isso 
desperta no cristão um desejo 
ainda maior de fazer todas es-
sas verdades conhecidas”.

“Mas de tudo, nada se com-
para a estar no túmulo que se-
ria de José de Arimatéia, onde 
o Nosso Senhor Jesus Cristo 
teria sido sepultado e ler os 
escritos na porta: ‘Ele não está 
aqui, pois ressuscitou’.”

“Louvado seja Deus por 
essa oportunidade dada aos 
seus servos e fica um incentivo 
àqueles que tiverem oportuni-
dade. Vale a pena!”

Orai pela paz de Jerusa-
lém. 

ACONTECIMENTOS

O Seminário Emaús que teve seu início em 1990 em Orlân-
dia SP onde permaneceu por 11 anos até 2002 e depois teve 
mais duas fases em Guarulhos e São Bernardo do Campo agora 
está em uma nova fase sob a coordenação do Pr. Edilson J. 
P. Araújo funcionando em pólos em diversas igrejas do Brasil. 
No dia  primeiro de julho aconteceu a primeira formatura dessa 
nova fase com três formandos que estavam fazendo matérias 
complementares em Morro Agudo SP:  Wellington, Cláudio e 
Denivaldo (Foto). Ao fundo, o Pr. Edilson.

MP6 – iMPActo dA PAz
O “Impacto da Paz” é uma viagem missionária do projeto 

Missão Possível em apoio a uma igreja local, desenvolvendo 
neste período diversas atividades evangelísticas que abrangem 
todas as faixas etárias e um ensinamento prático aos jovens 
participantes do projeto de como viver uma vida Por Ele e Para 
Ele. Jovens cristãos que tenham um comprometimento com Deus 
e com sua igreja local são convidados a dedicarem integralmente 
suas vidas durante a realização do projeto através do uso de seus 
dons, do compartilhar o evangelho e da disposição para servir. 
Estes jovens são treinados juntamente com os participantes da 
igreja que receberá o projeto e passam a formar uma só equipe 
que apoiará e servirá a igreja durante a realização do mesmo. 
Com este projeto, o PEPE mostra esta visão não apenas para 
a igreja onde está sendo realizado o projeto, mas também para 
cada igreja representada pelos participantes. Assim, pretende 
que todos os envolvidos no projeto sejam despertos para um 
estilo de vida evangelizador. O “Missão Possível – Impacto da 
Paz” já foi realizado em: Presidente Prudente, SP (Jul/2006); 
Indaiatuba, SP (Abr/2007); Itapecerica da Serra, SP (Jun/2007); 
São Paulo, SP (Dez/2007); Belo Horizonte, MG (Jul/2008); Cam-
pinas, SP (Jul/2009). O MP-6 acontece este mês de julho de 2011 
no período de 16 a 30 nos seguintes locais: Primeira Semana: 
Igreja Batista Regular em São Simão - São Simão, SP; Segunda 
Semana: Igreja Batista Nova Jerusalém - Campinas, SP. Saiba 
mais visitando o site: www.pepe.org.br. 

 
deSPertAr MiNiSteriAl

No dia 18 de junho de 2011 aconteceu na Igreja Batista 
Independente no Parque São Sebastião em Ribeirão Preto 
SP, o Segundo Despertar Ministerial promovido pelo Seminário 
Emaús. Compareceram pastores e irmãos de diversas igrejas 
da região para uma programação que começo às 14 horas com 
fórum sob o tema “Deus chama. Quem prepara?”. À noite, o 
evento encerrou-se com um culto que teve como pregador o Pr. 
Jader Saraiva da Primeira Igreja Batista de São Sebastião do 
Paraíso MG e diversas pessoas entregaram suas vidas para o 
ministério. Para saber mais sobre o Emaús entre em contato 
com o Pastor Edilson Araújo pelo e-mail: seminarioemaus@
gmail.com ou pelos telefones: (16) 3851-1471 e 9104-6533.



c

m

k

y c

m

k

y c

m

k

y

c

m

k

y c

m

k

y c

m

k

y

Ano XXVII
Página 8

Julho de 2011
Edição 222

No período de 1 a 4 de novembro deste ano em Cara-
guatatuba, Litoral Norte do Estado de São Paulo, estará 
acontecendo a Primeira Conferência Pastoral Novo 

Tempo sob o tema “Resgatando a Alegria de Servir”.
O evento está será promovido pela Igreja Batista Novo Tempo 

sob a liderança dos pastores Jay Ross e Alex Hensley e os dois 
principais preletores virão dos Estados Unidos. Pr. Mike Dorough 
é pastor da Second Baptista Church Warner Robins, Geórgia, e 
Dr. Jim Perdue é pastor da Crosspoint Baptist Church Millington, 
Tennessee. 

O local escolhido para hospedar os participantes foi o aconche-
gante Hotel Litoral Norte (www.hotellitoralnorte.com.br) localizado 
no centro de Caraguatatuba bem em frente à praia.

Em breve os organizadores estarão distribuindo os folhetos 
com as informações e as fichas para as inscrições.

No dia 2 de julho de 
2011, a Igreja Batis-
ta Boas Novas em 

Sales Oliveira SP deu posse 
ao seu novo pastor, Walmir 
Hensley Quaresma. Ele chegou 
à cidade, de mudança, vindo 
de Caraguatatuba SP no dia 
23 de maio. 

Natural de Caraguatatuba, 
SP onde também se converteu 
a Cristo, Pr. Walmir é casado 
com Mary Katherine Hensley 

desde o dia 18 de novembro 
de 2006. O casal tem duas 
filhas: Chelsea Isabel Hens-
ley Quaresma, (30/10/2008) 
e Ashley Mayara Hensley 
(25/04/2011).

O culto de posse do Pr. 
Walmir Quaresma teve como 
pregador, a seu convite, o Pr. 
Walace Silva Juliare do Templo 
Batista Bíblico de São José dos 
Campos SP e contou com a 
presença dos pastores: Paulo 

Pastor Walmir é empossado na Igreja 
Batista Boas Novas em Sales Oliveira SP

Henrique, também do TBB de 
São José dos Campos, Paulo 
Ricardo Gonçalves da IBI de 
Orlândia SP, Almir Nunes da 
Igreja Batista da Vitória em 
Batatais SP, Francisco Holanda 
Moreira da Igreja Batista Bíblica 
de Ituverava SP e Carlos Alberto 
Moraes que atuou como pastor 
interino no período de transição 
e deu posse ao novo pastor. A 
foto maior abaixo mostra os 
pastores juntamente com o Pr. 

Walmir e mais o Vice-
Presidente da Igreja, 
Carlos Passaglia e o 
diácono, irmão Luiz.

Os contatos da 
igreja com o pastor 
Walmir começaram 
no dia 21 de agosto 
de 2010, logo depois 
da saída do seu an-
tecessor, o Pr. Márcio 
B. S. Trindade que foi 

para a Igreja Batista Maranata 
em Marilândia do Sul PR. Nos 
dias 30 de outubro e primeiro 
de novembro aconteceu o 
primeiro contato entre o Pr. 
Walmir e a Igreja. Depois, no 
período de 15 a 24 de janeiro, 
em um segundo encontro, os 
irmãos estavam prontos para 
tomar uma decisão e no dia 9 
de março de 2011 oficializou-se 
o convite para o pastoreio.

O endereço do Pr. Walmir 
é: Rua Ricar-
do Ruzzene, 
344, Jardim 
Alto Limpo 
e m  S a l e s 
Oliveira SP, 
walmirqua-
r e s m a @
gmail.com e 
os telefones 
s ã o :  ( 1 6 ) 
3852-3587 e 
9180-9671. 

Pastores estarão 
sendo convidados 
para resgatarem a 
alegria de servir


