
Ano XXVII - nº 223 Distribuição Interna jornaldeapoio@yahoo.com.br Agosto 2011

c

m

k

y c

m

k

y c

m

k

y

c

m

k

y c

m

k

y c

m

k

y

O Ministério Rocha Eterna presi-
dido pelo Pr. João Henrique (Na foto 
com a esposa), tem colhido muitos 
frutos nos trabalhos dentro dos pre-
sídios. Atualmente o curso bíblico à 
distância alcança mais de 2.500 alunos 
em diversas penitenciárias em todo o 
Brasil. Veja nesta edição o testemunho 
de um dos convertidos. (Página 5).

Até mesmo aqueles que 
alimentavam as melho-
res expectativas com 

relação ao V Congresso Missionário 
Batista Fundamentalista realizado 
em Águas de Lindóia no período 
de 26 a 29 de julho último foram 
surpreendidos pelas ricas bênçãos 
do Senhor. A alegria pela operação 
do Espírito Santo moveu os corações 
dos presentes.

Deus usou os preletores da ma-
nhã, Pr. Álvaro Augusto Pavan da 
Igreja Batista Bíblica do Centro em 
Campinas SP, Pr. Paulo Castelan 
da Igreja Batista Independente em 
Franca SP e Pr. Sérgio Moura da 
Igreja Batista Esperança em São 
Paulo SP da mesma forma que usou 
o pregador dos três cultos noturnos, 
Pr. Robson Marcelo da Silva do 

A MBAM - Missão Bra-
sileira de Apoio aos 
Missionários juntamente 

com o Jornal de Apoio estão em-
penhados em localizar TODOS os 
missionários brasileiros (Homens 
e mulheres - rapazes e moças) que 
sejam ligados às igrejas batistas 
fundamentalistas: Batistas Bíblicos, 
Batistas Independentes, Batistas 
Regulares e demais igrejas funda-
mentalistas.

Os missionários podem estar 
ligados a uma missão, junta, as-
sociação ou serem enviados di-
retamente pela sua igreja. Podem 
ser implantadores de igrejas ou 
missionários para quaisquer outros 
projetos, tanto no Brasil como no 
exterior. Missionários transculturais 
ou não. 

O objetivo é fazer um levanta-
mento o mais preciso possível de 
TODOS os nossos missionários. A 
exigência básica é que o missionário 
(a) seja ligado a uma igreja batista 

fundamentalista, mesmo que a mis-
são da qual faça parte seja interde-
nominacional, como Missão Novas 
Tribos do Brasil, Asas de Socorro, 
Meva, entre muitas outras.

Ajude-nos a localizar TODOS os Missionários

O que você pode fazer?
Para que este levantamento 

alcance o objetivo de identificar 
TODOS os missionários será ne-
cessário a participação de TODOS 

os que estiverem lendo este texto. 
Caso você tenha endereços de mis-
sionários, envie este texto a eles. Se 
você solicitar-nos, podemos enviar 
a você no seu e-mail. Solicite para: 
jornaldeapoio@yahoo.com.br.

Converse com outros membros 
de sua igreja. Olhe no quadro de mis-
sões (avisos) de sua igreja, fale com 
o seu pastor, com os irmãos mais 
ligados ao trabalho missionário.

Não vai custar muito para você, 
mas a sua participação poderá ajudar 
os missionários, pois um dos nossos 
alvos é divulgar o trabalho de cada 
um para melhoria do sustento finan-
ceiro e do apoio em oração.

Para onde enviar os endereços?
Pelo correio: Jornal de Apoio - 

Caixa Postal 125 - 
CEP 14300-000 Batatais SP

Por e-mail: jornaldeapoio@yahoo.
com.br

Por telefone (Pr. Carlos): (16) 
3761-0749 e 9192-1440 (Claro).

1 - Deus não escolhe pessoas capaci-
tadas, ele capacita os escolhidos. 
2 - Um com Deus é maioria.  
3 - Devemos orar sempre, não até 
Deus nos ouvir, mas até que possa-
mos ouvir a Deus. 
4- Nada está fora do alcance da 
oração, exceto o que está fora da 
vontade de Deus. 
5- O mais importante não é encontrar a 
pessoa certa, e sim ser a pessoa certa. 
6 - Moisés gastou: 40 anos pensando 
que era alguém; 40 anos aprenden-
do que não era ninguém e 40 anos 
descobrindo o que Deus pode fazer 
com um ninguém.
7 - A fé ri das impossibilidades. 
8 - Não confunda a vontade de Deus, 
com a permissão de Deus. 
9 - Não diga a Deus que você tem um 
grande problema. Mas diga ao proble-
ma que você tem um grande Deus.

Destaques
OrdenAçãO PAstOrAl

A Primeira Igreja Batista Bíblica 
em Jardim São Pedro, Itapecerica 
da Serra SP, sob a liderança do Pr. 
José Reginaldo G. Santana acaba 
de consagrar mais um pastor para 
sua equipe ministerial. Trata-se do 
irmão Ademario Júnior (Na foto 
com a esposa Tatiana), formado pelo 
Seminário Batista Esperança de São 
Paulo, capital. (Página 5).

COJUBAB

A COJUBAB – Comunhão da 
Juventude Batista Bíblica da Bahia 
realizou o seu II Congresso em Va-
lença-BA sob o tema: “Eu quero fazer 
a Diferença”. Cerca de 170 pessoas 
participaram do evento. (Página 5).

testemUnhO

nOve frAses PArA 
vOCê nãO esqUeCer

Sob as bênçãos do Senhor foi realizado no final de julho de 
2011 o V Congresso Missionário Batista Fundamentalista

Templo Batista Ebenézer em Goi-
ânia GO.

O tema “A Realidade Missionária 
Brasileira” levou os congressistas à 
reflexão sobre o que tem sido feito e 
como podemos melhorar nosso tra-
balho missionário para implantação 
de novas igrejas. Ficou claro para os 

presentes que o mesmo Deus que nos 
incumbiu da missão de pregar o evan-
gelho também nos dá as condições 
para que esse trabalho seja realizado.

Com toda certeza o desafio que 
foi lançado pela AMI ao iniciar a 
divulgação do congresso estimulou 
os preletores e os congressistas e o 

Senhor Jesus foi glorificado. O desa-
fio dizia: “Na obra missionária você 
tem que decidir se vai fugir, ficar 
olhando ou fazer algo”. A decisão 
da maioria, com toda certeza, é que 
podemos e vamos fazer algo!

(leia mais na página 3)

Conselho Auditório

Missionários

Pr Marcelo Pr Álvaro Pr Paulo Pr Sérgio Nova diretoria

JornalApoio223.indd   1 04/08/2011   10:17:04



Agosto de 2011
Página 02

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

COntrA O CristiAnismO BíBliCO
Com informações publicadas no Gospel Mais, quero mostra-

lhes que o deputado e ativista gay Jean Wyllys (PSOL), está 
desesperado em sua luta contra os cristãos bíblicos. Diversas 
vezes ele já se mostrou real inimigo dos “cristãos fundamen-
talistas”. Agora ele postou um texto em sua coluna para Carta 
Capital, traçando um paralelo entre a atual situação do Brasil 
de imbróglios políticos com o massacre praticado na Noruega. 
Ele destaca em seu texto o fato de o terrorista Anders Behring 
Breivik se declarar cristão e afirma que este não é apenas um 
problema norueguês. “Em todo o Ocidente, a direita religiosa 
tem ganhado força e se expressado da maneira mais assusta-
dora possível, ao menos para pessoas pautadas por princípios 
humanistas e minimamente a par das conquistas da ciência 
no último século”, diz ele. O Deputado completa sua análise 
ressaltando que se em uma sociedade de bem estar social como 
é a Noruega, o cristianismo fundamentalista levou Andres 
Behring Breivik a praticar o massacre em Oslo, imagine o que 
poderá acontecer no Brasil, que segundo ele hoje as crenças dos 
cristãos conservadores tem exercido grande influência sobre o 
discurso público. De maneira premeditada e mentirosa Wyllys 
tenta ligar o assassino da escola de Realengo no Rio de Janeiro 
aos cristãos fundamentalistas. Além disso, ele anda espalhando 
que recebe ameaças telefônicas de pessoas que se identificam 
como cristãos. Esse homem está em desespero e será capaz de 
qualquer atitude contra os que crêem na Bíblia.

em diversas deno-
minações aqui no 
Brasil e em toda 

parte do mundo cristão os 
teólogos estão alvoroçados 
com o reavivamento de uma 
heresia que está ressurgindo 
e mexendo com as posições 
teológicas de muitos. As he-
resias dificilmente são novas. 
Na maioria das vezes são pro-
dutos reciclados e revestidos 
com novas embalagens. O pai 
da mentira (Satanás) nunca 
desiste de envenenar a mente 
das pessoas tentando levá-las a 
desacreditar as Escrituras. Ele 
torce a Palavra de Deus desde 
o Éden quando conseguiu ludi-
briar Eva para que esta levasse 
Adão ao pecado que provocou 
a depravação da raça humana.

Durante todo o desenrolar 
da história do povo de Israel as 
investidas de Satanás visavam 
gerar desconfiança e descren-
ça nos atributos de Deus. De 
geração a geração surgia a 
necessidade de reavivar para o 
povo de Deus os ensinamentos 
tantas vezes repetidos. Mes-
mo assim, quando o Messias 
veio para a Nação de Israel o 
povo estava tão confiante nos 
ensinos rabínicos dos mestres 
fariseus que não perceberam 
que suas crenças haviam se 
distanciado tanto das Escri-
turas a ponto de nem mesmo 
reconhecerem em Jesus, o 
Messias. Eles examinavam as 
Escrituras que falavam dele, 
mas não o reconheciam na 
pessoa daquele humilde car-
pinteiro que nascera de Maria. 
Queriam uma linhagem nobre 
humanamente falando e não a 

O Brasil se encontra entre os cinco maiores países 
emergentes do mundo. Os juros exorbitantes e o 
sonho de consumo dos brasileiros estão atraindo 

milhões de dólares para a nossa economia. Os mais pessi-
mistas dizem que estamos vivendo a bolha do crediário fácil 
e que nos próximos dois anos, tudo que subiu há de descer, 
levando o nosso país mais uma vez à estagnação econômica. 
Tomara que seja apenas pessimismo, mas a realidade é que 
64% das famílias brasileiras se encontram endividadas, e a 
grande maioria delas, na área de consumo. 

Apesar dos avisos catastróficos, o Brasil realmente vive 
um período de prosperidade financeira. O salário médio de 
admissão de um trabalhador teve um aumento de quase 27% de 
2003 a 2009. Analisando do ponto de vista inflacionário, não foi 
um grande aumento; porém, os brasileiros foram às compras: 
compraram e reformaram suas casas e adquiriram carros zero 
quilômetro através de financiamentos fáceis e de longo prazo. 
Obviamente, os crentes não ficaram fora dessa fartura e muitos 
estão endividados também, contrariando ensinamentos claros 
da Palavra de Deus sobre consumo e empréstimos. 

Se os crentes prosperaram, as igrejas bíblicas (pois, as 
não bíblicas sempre prosperam com a venda de ilusões), 
prosperaram também? Errado! Uma vez endividados, muitos 
crentes deixaram de entregar os dízimos, ofertas e a promessa 
de fé para Missões. Infelizmente, a obra de Deus não tem 
prosperado como o povo de Deus. Malaquias 3:8 diz, “Rou-
bará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: Em 
que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas”. Assim como 
a prosperidade do país, a prosperidade dos crentes também 
está ameaçada: a do Brasil, por causa de um governo que 
gasta muito além do que arrecada e a dos crentes, por causa 
do materialismo e da avareza para com a Casa de Deus. Não 
temos certeza se o Brasil irá falir, mas temos certeza que o 
crente que não é generoso para com a obra de Deus não pode 
contar com a proteção de Deus quando a bolha do financia-
mento fácil estourar e o desemprego voltar a assolar a nossa 
nação. A prosperidade verdadeira não depende da economia 
do momento, mas da fidelidade de sempre: “E por causa de 
vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos  
da vossa terra; e a vossa vide no campo não será estéril, diz 
o SENHOR  dos Exércitos” (Malaquias 3:11).  

Ponto de Vista 
Pr. Rômulo Weden Ribeiro

rwribeiro@globo.com

BATISTAS INDEPENDENTES, 
BÍBLICOS E REGULARES
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O perigo da 
prosperidade brasileira

O Deus que não pode
linhagem messiânica que fora 
preparada e reservada pelo 
próprio Deus soberano.

O endurecimento veio a 
Israel, a Igreja nasceu e as 
promessas para Israel perma-
neceram na espera do tempo 
certo em que Cristo voltaria. 
A bendita esperança do cristão 
passou a ser a volta de Cristo e 
essa esperança que inundou o 
coração dos crentes em Jeru-
salém continua inundando os 
nossos corações.

Mas voltando ao primeiro 
século da era cristã, descobri-
mos que nem deu tempo de 
passar a primeira geração de 
discípulos e os falsos mestres 
já estavam levando o povo 
a misturar graça com obras 
fazendo prevalecer os judaizan-
tes. Foi isso que levou o após-
tolo Paulo a escrever a carta às 
igrejas da Galácia em meados 
do primeiro século. Também o 
apóstolo Pedro ao escrever a 
sua segunda carta por volta do 
ano 66 fazia um alerta geral a 
todos os crentes lembrando-os 
das verdades fundamentais da 
fé cristã em contraste com as 
heresias que haviam surgido e 
estavam sendo ensinadas por 
falsos mestres, principalmente 
acerca da bendita esperanças do 
cristão que é a volta de Cristo 
(II Pedro 3:4).

Nos dois milênios de his-
tória da Igreja todas as here-
sias que foram detectadas no 
primeiro século da era cristã 
reapareceram de tempos em 
tempos. Atualmente a heresia 
da moda recebe a designação 
de Teísmo Aberto e apresenta 
um Deus que não é todo pode-

roso e nem soberano. Um Deus 
que pouco sabe sobre o futuro, 
é vulnerável e vive mudando 
de idéia na medida em que as 
suas criaturas exercendo livre 
arbítrio endurecem a cerviz. 

Na verdade, desde meados 
do século XX que alguns teólo-
gos reavivaram essa heresia não 
apenas com a designação de Te-
ísmo Aberto, mas também com 
outras belas embalagens como 
Teologia do Processo e Teologia 
Relacional. Como sempre, tudo 
com boa aparência e muito con-
ciliador ao gosto do freguês. 

O Deus desses “teistas” 
tem os mesmos atributos que 
a Bíblia descreve sobre Deus, 
mas são atributos subordina-
dos ao que eles denominam de 
“o mais importante atributo de 
Deus:o amor”. Segundo seus 
mentores, a subordinação de 
Deus ao amor leva-o a ficar 
comovido com os dramas 
humanos e acaba mudando 
seu comportamento devido a 
isso. Assim, não se pode mais 
dizer que Deus é soberano, 
pois a liberdade humana tem 
a capacidade de mudar os 
seus desígnios. Esse Deus 
relacional e de “mente aberta” 
está em processo e, portanto, 
torna-se incapaz de cumprir 
os seus planos devido ao livre 
arbítrio de suas criaturas.

Alguns dos defensores dessa 
heresia chegam a dizer que, de-
vido a essa sua submissão à von-
tade humana, Deus desconhece 
o futuro, pois vai aprendendo 
com suas criaturas humanas e 
decidindo o que se deve fazer. 
Diante de tanta vulnerabilidade 
em seu relacionamento com o 

homem, os planos desse Deus 
relacional vão sendo alterados 
pela lógica de tal teologia e o 
atributo maior que é o amor, 
acaba com sua onipotência, 
onisciência e onipresença dando 
o golpe de misericórdia em sua 
soberania.

Enfim, o Teísmo Aberto 
é um buraco sem fundo que 
cabe muitas heresias particu-
lares e teologias isoladas de 
quem sempre gosta de parecer 
diferente. Eles dizem que Deus 
não sabia que Adão cairia em 
pecado. Foi surpreendido! O 
perigo dessa teologia é tão 
sutil que há décadas, quando 
surgiu em sua primeira fase 
conseguiu atingir até mesmo 
as mentes de alguns líderes 
batistas que passaram a desa-
creditar da iminência da volta 
de Cristo. Fica difícil acreditar 
que o toque da última trom-
beta para aquele dia e hora 
determinados pelo Pai para a 
volta do Filho seja cumprido, 
pois para os que duvidam da 
imutabilidade dos planos de 
Deus, Jesus só poderá voltar 
quando todas as culturas, po-
vos, tribos, línguas e nações 
forem alcançadas pelos crentes 
da atual dispensação. 

Essa crença mudou tanto a 
escatologia quanto a missiologia 
de alguns líderes batistas que 
aderiram ao amilenismo, pois 
passaram a condicionar o arre-
batamento às ações da Igreja. 
Por tabela, acabaram com a fun-
ção profética dos 144 mil judeus 
que serão selados pelo próprio 
Deus durante a tribulação para 
fazer o que eles passaram a 
acreditar que a Igreja fará.

sAtAnistA mAtA A mãe
Adolescente de 17 anos, acusado de matar a mãe de 

48 anos de idade, em Aparecida do Taboado (MS), na 
divisa com São Paulo, disse ter cometido o crime por 
ele ser adepto a seitas satânicas, e a vítima, por acreditar 
em Jesus Cristo, uma “invenção do homem”, segundo 
o rapaz. Ele foi preso na manhã do dia 2 de julho. Mãe 
e filho, diz o registro policial, discutiram logo após o 
adolescente ter dito que havia produzido um vídeo que 
tratava de terrorismo e ao qual todos da família deveriam 
assistir. A mãe teria retrucado e dito: “Para com isso meu 
filho, está estragando a sua vida”. O rapaz continuou: 
“Você não devia acreditar em Jesus, isso é uma invenção 
dos homens”. O pai do adolescente, separado da mulher 
há dez anos, estava na casa e viu a cena, segundo depoi-
mento na polícia. Em seguida, o rapaz, que foi repreen-
dido de novo pela mãe, entrou na cozinha, pegou uma 
faca e golpeou sete vezes no peito da vítima, que caiu 
no chão, enquanto o ex-marido corria atrás de socorro. 
A mulher morreu num posto de saúde, assim que recebia 
o atendimento médico. O rapaz foi localizado na manhã 
seguinte. Após registrar o caso na polícia, investigadores 
foram à casa do rapaz e lá apreenderam um computador 
onde eram arquivados livros em formatos digitais com 
textos que narram “doutrinas satânicas”, afirma o bole-
tim policial. (Evangelizai).

A ação nem sempre traz felicidade, 
mas não há felicidade sem ação. 

(Benjamin Disraeli)
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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.

A adversidade desperta em nós capacidades que, 
em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. 

(Horácio)

realizado pela AMI – 
Associação Missionária 
Independente a cada 

dois anos em Águas de Lindóia 
SP no Hotel Majestic, o Congresso 
Missionário Batista Fundamentalista 
superou as melhores expectativas 
neste ano de 2011. As bênçãos 
foram tremendas e a alegria pela 
operação do Espírito Santo moveu 
os corações.

Com boa representação de di-
versos estados brasileiros, o evento 
foi realizado nos dias 26 a 29 de 
julho com a presença de quase todos 
os missionários. Não compareceu 
apenas o Pr. Jomar P. Souza que 
trabalha em Rancagua no Chile, o 
Pr. Ruy Lopes de Messias que está 
em Rio Branco AC e o representante 
do trabalho conveniado do IAME 
em Dourados MS, irmão Israel. Dos 
conselheiros que permanecem na 
missão apenas o Pr. Amilcar Bragan-
ça Vasconcelos não pôde compare-
cer devido a uma cirurgia.

Os relatórios de cada projeto 
missionário demonstraram que o 
Senhor tem abençoado o trabalho. 
Alguns estão construindo, outros 
estão pagando o terreno que foi 
comprado em parcelas, outros estão 
fazendo uma poupança para dar 
início ao processo de adquirir uma 
propriedade. 

Durante o congresso o Pr. Ar-
mando Castelan do Projeto Pedre-
gulho SP recebeu a doação de um 
carro Gol no valor mínimo de R$ 
17.000,00 para ser vendido e aplica-
do no início da construção do templo 
que já está com o projeto aprovado; 
o Pr. Vanderley Borges recebeu duas 
ofertas: uma de R$ 910,00 para aju-
dar na compra de um teclado para 
sua igreja e mais R$ 5.000,00 para 
ser aplicado na construção do local 
de culto em Goianésia GO; e o Pr. 
Josué Amaral recebeu uma oferta no 
valor de R$ 15.000,00 para ajudar 
na compra do terreno em Presidente 
Prudente SP. Esta oferta foi levanta-
da no último dia do congresso entre 
os presentes e parte do valor consiste 
de promessas de irmãos que ficaram 
de enviar posteriormente durante 
este mês de agosto. 

Ele está com todos os vales que 
foram preenchidos pelos irmãos 
e poderá acompanhar os recebi-
mentos. Para contato com pastor 
Josué Amaral da Silva use o e-mail: 
pastorjoamaral@gmail.com e para 
correspondência: Caixa Postal 4430 
CEP 19.020-970 Presidente Pruden-
te SP. Os interessados em ajudar na 
compra deste terreno poderão entrar 
em contato com o missionário, pois 
ainda faltam recursos para esta fase 
do projeto.

Congresso missionário superou as expectativas

Nos próximos meses poderá estar sendo 
aprovado mais um Projeto pela Diretoria 
da AMI. Trata-se do Projeto Periperi na 
Bahia. Durante o congresso o Coordenador 
de Missões, Pr. Carlos A. Moraes reuniu-se 
com o Pr. Edson Peixoto acompanhado de 
sua esposa Edleusa e pelo Pr. Tomé Lopes 
dos Santos (Foto) e os primeiros passos 

Como pastor, quando 
falo de ministério en-
tendo que se refere a 

área de maior atuação que Deus 
me colocou para agir, sendo assim 
a igreja. Posso exercer outros, mas 
a priori a igreja onde estou na linha 
de frente.

Existem vários aspectos que 
geram conflitos na igreja, como: 
cargos, preferências, muito trabalho, bens materiais, dis-
cordância doutrinária, etc. Pela minha curta experiência de 
trabalho eclesiástico o que foi citado acima surge todos os 
dias. Para nós algo anormal, mas normal quando falamos de 
relacionamentos e ajuntamento de pessoas, onde há pessoas 
há conflitos; com mais ou com menos freqüência. Mas a 
questão é: quais ações podemos usar para mediar isto? 

1. Estabelecer as prioridades: Deus e Relacionamentos 
Saudáveis. Sem a ação de Deus todas as outras ações ficam 
incompletas. Deus é aquele que está mais interessado nas 
resoluções dos conflitos. Como mediador de conflitos tenho 
que constantemente buscar restabelecer relacionamentos 
saudáveis através de instruções terapêuticas, sejam elas de 
púlpito ou individualmente.

2. Não deixar para depois. O mais breve possível temos 
que confrontar de maneira eficaz. O conflito passivo tende 
a trazer prejuízos a pessoa, a família e a Igreja. Ainda há o 
risco de ser repetitivo. “Um enfrentamento não é bom nem 
ruim, bem conduzido é absolutamente vital”.

3. Compreender a personalidade da pessoa envolvida.
4. Estabelecer uma comunicação produtiva. Escutar é ne-

cessário para avaliação e resolução. Estar atento às expressões 
claras de comunicação das pessoas.

5. Estabelecer um processo coerente. Lógico, alternativo 
e voluntário.

6. Partir para respostas de conciliação pessoal e assistida. 
Estabelecer escolhas participativas e mediadoras

Pr. márcio B.s. trindade. 
igreja Batista regular maranata.

e-mail/msn - pr.marcio.teo@gmail.com
site - www.teologando.teo.br

Em assembléia extraordinária que 
antecedeu a ordinária de eleição da Dire-
toria a AMI aprovou algumas alterações 
estatutárias. Entre as principais mudanças 
está a criação da figura do Secretário na 
Diretoria para aliviar os trabalhos do Diretor 
Administrativo e a inclusão de um terço dos 
missionários no Conselho da Missão. A cada 
dois anos, de forma rotativa, um terço dos 
missionários será escolhido entre eles para 
fazer parte do Conselho.

Assim, o Conselho da AMI está com-
posto atualmente pelos seguintes pastores: 
Amilcar B. Vasconcelos de Dourados MS, 
Carlos A. Moraes de Batatais SP, João Ca-
margo V. Filho de Guarulhos SP, Manoel 
A. Souza de Londrina PR, Milton Calazans 
de São Paulo SP, Paulo Castelan de Franca 
SP, Renato de Sá Barreto de Guarulhos SP, 
Sérgio Moura de São Paulo SP, Wagner de 
Barros de Ribeirão Preto SP, Paulo Ricardo 
Gonçalves de Orlândia SP e Roberto C. 
Brito de Ribeirão Preto SP. Os primeiros 
missionários eleitos para fazer parte do 
Conselho são: Leonilson Pereira Leite de 

Diretoria Direção do Louvor                              Culto

Missionários da AMI

CONSELhO E DIRETORIA DA AMI 
Igarapava SP (Uberaba MG), Tomé 
Lopes dos Santos de Camaçari BA, 
Robson Marcelo da Silva de Goiânia 
GO, Geraldo Majela Pupin de Fátima 
do Sul MS e Josué Amaral da Silva de 
Presidente Prudente SP.

A nova composição da Diretoria 
eleita e empossada para o próximo biê-
nio ficou assim constituída: Presidente 
Pr. Renato de Sá Barreto Neto, Diretor 
Administrativo Pr. Roberto Castilho 
de Brito, Secretário Pr. João Camargo 
de Vasconcelos Filho. O cargo de Di-
retor de Missões foi transformado em 
Coordenador de Missões e continua 
ocupado pelo missionário Pr. Carlos 
Alberto Moraes. Também foi aprovada 
a eleição bienal de dois supervisores 
que serão eleitos dentre os conselhei-
ros para atuarem no acompanhamento 
dos relatórios financeiros da missão. 
Os dois supervisores eleitos para o 
primeiro mandato foram os pastores 
Manoel Aparecido de Souza e Pr. 
Paulo Ricardo Gonçalves.

foram dados. O processo de montagem e posterior aprovação do Projeto seguirão 
em trâmite normal e no devido tempo será divulgado assim que a AMI nos enviar 
relatório. Orem pelo Pr. Edson e sua esposa Edleusa Peixoto.

NOvO PROjETO

Ações para 
mediação de conflitos

JornalApoio223.indd   3 04/08/2011   10:17:05



edgardonato@terra.com.br

Agosto de 2011
Página 04

A alegria é o fogo que mantém aquecido o nosso objetivo, 
e acesa a nossa inteligência. 

(Helen Keller)

Mundanismo
Existem cristãos mundanos: Eles vão curtindo músicas 

sensuais, vão deixando escapar um palavrão aqui, uma 
mentirinha ali, uma piada suja acolá, vão ficando, vão se 
amoldando à galera… O Ló de hoje quer “só love” quer esta 
perto de Sodoma. A gente se entrega! A gente se entrega!

Quando o mundo alcança a Igreja? Quando paramos de 
influenciar, quando baixamos nossos padrões, quando não 
disciplinamos mais o membro em pecado, quando entende-
mos mais sobre a novela das oito do que sobre a Nova Vida, 
quando gastamos mais com prazeres do que com Missões, 
quando somos mais freqüentes ao Shopping do que ao local 
de adoração.

Quando a Igreja alcança o mundo? Quando nos humi-
lhamos diante do Senhor, quando oramos pelos perdidos, 
quando pregamos o arrependimento, quando evangelizamos, 
quando somos generosos na obra missionária, quando temos 
atitude de servo…

Dois perigos
Dois perigos que a igreja enfrenta: o mundanismo e o 

legalismo. 
O mundanismo é a falta de cercas, de fronteiras, não há 

diferença entre cristão e o não cristão. 
Já o legalismo é a vida isolada, distante, mentalidade de 

gueto, só nós, só igreja, só domingo.

Notícias estremecedoras
Ouço notícias estremecedoras na mídia, contudo, posso 

orar. Pedro, o pescador que já teve o barco cheio de peixes, 
prestes a afundar, disse: Lancem sobre Ele toda a vossa 
ansiedade porque Ele tem cuidado de vós. Tenho a quem 
recorrer. E assim, na dependência de Deus a existência tem 
sabor de encantamento, de expectativa, de dependência, de 
deslumbramento.

Você percebe que estamos numa crise de autoridade? 
Necessitamos de boas influencias, de referências; ficamos 
decepcionados com políticos, polícia, professores, padres, 
pais, pastores, médicos… Estamos perplexos! Socorro Se-
nhor! Já não há homens piedosos!

A escolha de músicas novas
Vejam alguns critérios que sigo na escolha de músicas 

novas para o louvor. Creio que ajudarão a filtrar antes de 
vocês:

1.  Respeito para com o nome de Jesus (não chamá-lo de 
você, omissão do nome de Deus ou uma pessoa apaixonada 
fazendo declarações de amor, como se fosse romantismo).

Evitar hinos com:
2.  Repet ição  de  pa lavras ,  repet ição  de  es -

trofes,  demorados (alguns com até 7 minutos): 
poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso 
Deus…

3. Português incorreto, palavras antigas, palavras difíceis 
demais, termos simbólicos sem explicações. Vou me encon-
trar com Deus no Val de Jaboque, Vou buscá-lo em Gilgal, 
a unção está nesse lugar, 

4. Teologia incoerente, esquisita: Fica perto de mim que 
essa bênção pega…

5. Pobreza de conteúdo: Dê o seu melhor pra Deus / Mexe 
o pé para Jesus /  Levante a mão para Jesus… 

Tomem cuidado: Como vocês, aprecio muito hinos novos 
e o nosso repertório precisa ser ampliado. Contudo, alguns 
hinos são verdadeiras agressões à boa inteligência, apesar de 
serem agradáveis de cantar. Um aspecto que devemos prezar 
muito é a sã doutrina. O hino precisa ser instrutivo, falar de 
verdades que existem na Palavra, citar passagens bíblicas. 
Esses são os melhores, pois é a própria Bíblia cantada. Infe-
lizmente poucos hinos referem-se á cruz, à morte salvadora, 
transformação de vida, integridade de caráter.

Algumas 
reflexões

PrOJetO PiAUí de participarem desse projeto. Se nos unirmos neste propósito, 
a bênção se concretizará. Havendo tal possibilidade, por favor, 
deixem-nos saber. Gostaríamos que os irmãos também orassem 
para que Deus levante um pastor para assumir o ministério em 
Araraquara. Recentemente três jovens se converteram a Cristo, 
orem por eles: Antônio, Leandro e André. Toda quarta-feira 
estamos lá e aos domingos temos uma escala de irmãos que nos 
ajudam. Várias famílias chegaram à igreja, o trabalho está uma 
bênção, precisamos agora de alguém para assumir aquela obra. 
Continuem orando por nós: Pr. Fernando, Milena, Isabela e Ana 
Luisa. Contatos: Prfernando20@hotmail.com. Rua Gervásio 
Cyrino, 99 – Parque Fehr – CEP 13563-751 – São Carlos, SP, 
Telefones: (16)-3374-6184 e 8116-4547.

 
treinAmentO OAnse

O treinamento acontecerá nos dias 04 de Novembro (das 
19hs ás 22:30), dia 05 (das 08hs ás 20hs) e no dia 06 de No-
vembro de 2011 (das 13 ás 17:30) na Igreja Batista Esperança 
– Próximo ao Metrô Santa Cruz – São Paulo. A data limite 
de inscrição é o dia 31 de Outubro e o valor da inscrição é de 
R$100,00 por pessoa. As inscrições devem ser realizadas pelo 
site, preenchendo o formulário no final desta página. Este valor 
cobre coffe-break do treinamento, Almoço no sábado, 1 kit por 
igreja (1 cd com todas as transparências do treinamento, 1 livro 
de Jogos OANSE, 1 manual de treinamento básico OANSE ,1 
livro da criança, 1 folha de ingresso faísca, 1 folha de ingresso 
flama, 1 folha de ingresso tocha, 1 DVD de treinamento Básico 
Infantil – para líderes que irão desenvolver o ministério com 
crianças de 6 a 12 anos). Além disto, cada aluno receberá 1 kit 
contendo o manual do treinamento com mais de 180 páginas. 
O alvo do treinamento é treinar treinadores. Por isso, quem 
participar no final do treinamento irá realizar um programa 
OANSE com crianças e estará capacitado para retornar em sua 
igreja e treinar os seus obreiros do ministério infantil. Entre em 
contato com o missionário Diogo Henrique pelos telefones (11) 
5924 6797 - 8117 6607. Site com Informações: www.oanse.
org.br/blog.diogo - E-mail: diogo@oanse.org.br.

JUBileU de PrAtA
Nos dias 19 a 21 de agosto de 2011 a Igreja Batista Funda-

mental em Cuiabá MT sob a liderança do Pr. Lourival Pedroso 
estará comemorando seu Jubileu de Prata de fundação. São 25 
anos desde que o missionário John C. Raehl iniciou o trabalho. 
Diversos pastores passaram pelo ministério desta igreja e o traba-
lho permanece firme até os dias de hoje levando pessoas a Cristo 
e edificando-as. O pregador das conferências será o Pr. Amilcar 
Bragança de Vasconcelos da Igreja batista Central de Dourados 
MS que foi um dos pastores da Igreja Batista Fundamental. 

fAmíliA serrA em CAsCAvel Pr
O Pr. Josafá Fernandes Serra com sua família estão em 

Cascavel iniciando uma nova Igreja Batista que será chamada 
de Igreja Batista Manancial. Estão semeando a santa semente 
com o fim de que o Senhor gere novas vidas para Ele mesmo. O 
trabalho está na fase inicial e o missionário está dando estudos 
sistemáticos da Bíblia com pessoas interessadas. Para contatos 
com o missionário eu o E-mail: josafaserra@yahoo.com.br.

GOiâniA e reGiãO
No mês de junho o missionário Pr. Robson Marcelo realizou 

um intenso trabalho de distribuição de folhetos nas proximidades 
da igreja com realização de cultos especiais e os resultados foram 
bons para o trabalho, pois diversas pessoas visitaram a igreja pela 
primeira vez e alguns tomaram decisão por Cristo. Neste mês de 
agosto novos batismos serão realizados. Orem pelo novo trabalho 
em Goianira GO que precisa de um pastor. O Pr. Misael que em 
breve estará visitando algumas igrejas para levantar sustento para 
o ministério da gráfica. Ele está trabalhando na confecção de fo-
lhetos e enviando para algumas igrejas conforme a solicitação das 
mesmas, além do que está orando pela possibilidade de começar 
uma nova igreja na cidade próxima de onde mora.

  
CAtAlãO GO

No dia 01 de agosto teve inicio as aulas do 2º Semestre no 
IBF - Instituto Batista Fundamental em Catalão-GO que abriu 
oportunidade das pessoas se prepararem para servir a Deus no 
sudoeste goiano. Qualquer interessado deve entrar em contato na 
Igreja Batista Fundamental de Catalão pelo telefone (64) 3442-
8943 e falar com Glauco. Prepare-se também para participar do 
Retiro de Pastores e família onde também serão bem vindos os 
obreiros ou aqueles que almejam o episcopado. O evento ocor-
rerá no dia 12 a 14 de setembro na Estância Esperança. O inves-
timento por pessoa adulta será de apenas R$ 40,00. O tema será 
“A saúde no ministério”. Maiores informações pelo site www.
estanciaesperanca.webnode.com.br ou email: glauco_esdras@
hotmail.com ou wkieffer@gfa.missions.org, telefones (64) 8137-
4700 ou Igreja Batista Fundamental (64) 3442-8943.

O missionário Omar de Carvalho nos enviou no final de julho 
as informações atualizadas do Projeto Piauí. O desafio tem sido 
levantar entre as igrejas uma oferta no valor de R$ 30.000,00 
(Trinta mil reais) para colocar o templo em condição de uso na 
cidade de São Brás, sertão do Piauí onde trabalha o missionário 
Apoeme enviado pela Igreja Batista Independente de Serrana SP. 
Irmão Omar está solicitando às igrejas que queiram apoiar este 
projeto para que levantem uma oferta especial ajudando a com-
pletar o valor necessário. Deus tem abençoado o projeto que conta 
até o final de julho com o valor de R$ 23.000,00 (Vinte e três mil 
reais) e pelo menos mais três igrejas que prometeram enviar uma 
oferta. A foto mostra como já está a construção com os R$ 6.400,00 
que já foram enviados anteriormente para o projeto. A viagem da 
equipe do irmão Omar para São Brás será no dia 9 de agosto e 
retorno dia 22. Ainda há vaga de pedreiro no carro. Contato com 
Omar pelo e-mail: omarjcdecarvalho@hotmail.com. 

PrOJetO riO BrAnCO
O Projeto Rio Branco no estado do Acre, sob a liderança do 

missionário Pr. Ruy Lopes Messias com a esposa Jane e o filho 
Estevão está caminhando bem. Pr. Ruy teve que fazer mais uma 
cirurgia e para tanto esteve ausente durante três meses tratando-
se em Ribeirão Preto SP onde foi submetido a uma cirurgia de 
pregas vocais para extrair um pólipo (de origem benigna). O 
procedimento cirúrgico, bem como o pós operatório foi bem 
sucedido, mas o missionário teve que permanecer por duas se-
manas em repouso vocal absoluto. Agora está de volta ao campo 
dando continuidade ao trabalho. Para o mês de setembro está 
sendo programado mais um batismo de vários novos irmãos que 
estão fazendo discipulado. Para contato: E-mail: ruydomessias@
hotmail.com, telefone (68) 3242-0126.

Além dAs frOnteirAs
No período de 27 a 30 de julho aconteceu na Igreja Batista 

da Graça em São José dos campos SP a 6ª Conferência da 
Comunhão Batista sob o tema “Além das Fronteiras – Como 
implantar igrejas num mundo pós-cristão? (Isaias 61:1). O 
principal preletor foi o Dr. Tom Ascol da Grace Baptista Church 
em Cape Coral, na Flórida EUA. Os demais preletores foram 
os pastores: Marcos Granconato, Gilson dos Santos, Maurício 
Andrade, Rob Freire, Franklin Ferreira e Jonas Madureira.

BênçãOs em sãO CArlOs

São muitos os desafios, grande a responsabilidade, porém, 
sabemos que não estamos sozinhos nessa batalha, afinal, Aque-
le que nos chamou não dorme, não se ausenta do trono, está 
sempre presente para intervir. O trabalho tem sido intenso, no 
entanto, louvamos a Deus pelo ânimo que nos concede cada dia. 
Caminhamos para vencer uma das etapas mais difíceis do proje-
to de implantação de uma igreja que é a compra do terreno para 
a construção do local de culto. Temos agora um pouco mais de 
60% do valor do terreno pelo qual estamos orando. Acatando 
a sugestão de um irmão de uma das igrejas que participam no 
nosso ministério, estamos lançando um desafio: Gostaríamos 
que os irmãos orassem para que Deus levante 40 igrejas ou 
irmãos em particular que venham contribuir com R$ 1.000,00. 
Orem com carinho sobre a questão e considerem a possibilidade 
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esCOlA BAtistA sinAi
A Escola Batista Sinai de Avelino Lopes PI precisa das ora-

ções dos irmãos. A escola faz parte do trabalho missionário do 
Pr. José Antonio Marques e está completando 35 anos e neste 
período muita gente que ali estudou saiu para diversas partes do 
Brasil como profissionais liberais e outras profissões. Muitos 
ex-alunos são crentes fiéis e alguns se tornaram pastores: Pr. 
Carlos da Igreja Batista de Avelino Lopes PI, Pr. Jacó da Igreja 
Batista Bíblica de Curimatá BA e Pr. Jeferson da Igreja Batista 
Bíblica de Júlio Borges PI. Algumas ex-alunas se tornaram 
esposas de pastores: Luziene, casada com Pr. Eurípedes que 
está em Buritirama BA, Vera que é esposa do Pr. Geovan em 
Novo Gama GO. A escola mantém convênio com o Sistema 
Positivo de Ensino para oferecer mais qualidade aos seus alunos 
e todos os dias são ministradas aulas bíblicas semelhante aos 
que são ministrados em nossas Escolas Bíblicas Dominicais. 
Orem para que haja ainda mais conversões ao senhor Jesus.

OrdenAçãO PAstOrAl

visitando a Primeira Igreja Batista da Torre (dia 21) e depois 
para Escada (Interior de Pernambuco), onde visitou a Primeira 
Igreja Batista de Escada no dia 22. Dia 23, Pr. Júnior chegava a 
João Pessoa PB, onde esteve em conferência na Igreja Batista 
Regular no bairro Bancários. Dia 26, partiu para Fortaleza 
CE a fim de reencontrar a família e para prosseguir juntos nos 
nossos próximos compromissos. Após visitar mais algumas 
igrejas já agendadas e realizar as últimas consultas e exames 
médicos a família retornará a Cabo Verde, África. 

ii COnGressO COJUBAB

A ambição do homem é tão grande que para satisfazer a uma vontade 
presente, ele não pensa no mal que dentro em breve daí pode resultar. 

(Henry Ford)

O apóstolo Paulo havia passado por cinco julga-
mentos, e estava em Cesaréia aguardando sua via-
gem para Roma. Após tantas lutas, esperávamos um 

pouco de alívio, mas em Atos 27, lemos que no lugar de conforto 
ele recebeu uma nova tempestade, não provocada por ele.

Algumas informações importantes sobre a viagem: a) 
havia no barco 276 pessoas. Este número não era absurdo 
para a época. O historiador Flavio Josefo relata, em certa 
ocasião, de um navio para 600 pessoas. b) “havia passado 
o jejum” (v.9) – O Dia da Expiação dos judeus, que caia 
em fins de Setembro ou em Outubro. Segundo os cálculos 
judaicos, o período de navegação durava em geral do Pen-
tecostes (Maio-Junho) até a Festa das Cabanas, cinco dias 
após o jejum. Os romanos consideravam a navegação após 
o dia 15 de Setembro duvidosa e, após o dia 11 de novem-
bro, suicida. Por isso, Paulo disse considerar uma viagem 
arriscada (v.10). O que de fato se tornaria!

Com isto em mente, o que um naufrágio tem a nos ensi-
nar? UM NAUFRÁGIO ENSINA MAIS SOBRE DEUS E 
NÓS MESMOS DO QUE MUITAS BONANÇAS.

Primeiro, NO LUGAR DE FIXAR OS OLHOS NA TEM-
PESTADE, OLHE PARA O OBJETIVO DE DEUS PARA 
SUA VIDA. Deus havia garantido que Paulo chegaria em Roma 
(At 23.11). Deus garantiu sucesso na viagem, mas não elimi-
naria as dificuldades, porque estava dando uma chance para os 
viajantes confiarem nele como Paulo (At. 27.9-12). Lembre-se 
que tempestade não é sinal de ausência da vontade de Deus 

Confiar em Deus é muito mais do que acreditar que Ele 
existe, significa ficar com Ele durante a tempestade e nau-
frágio. Se você abandona o barco é porque está confiando 
apenas em você mesmo! Mas, se permanece até o fim, é 
porque decidiu em quem deve confiar. 1 Timóteo 1:18-19 
diz “Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, 
segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto: 
combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa 
consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa cons-
ciência, vieram a naufragar na fé.” 

Segundo, ACEITE A ORIENTAÇÃO DE DEUS DU-
RANTE O NAUFRÁGIO. Deus confirma a tempestade e 
seu livramento (vv.21-31). Paulo recebe uma visão e fala aos 
tripulantes e presos do navio, sobre o livramento de Deus. 
Os marinheiros demonstram falta de fé, mas Paulo reafirma 
sua fé na promessa de Deus, e age com sabedoria.

Após uma difícil viagem eles atracaram em segurança 
numa ilha desconhecida. A vida dos prisioneiros foi poupa-
da mais uma vez, por causa da presença de Paulo, e enfim 
chegaram em Malta. Isto ensina que confiar na Palavra de 
Deus é muito mais do que ter e ler sua Bíblia, significa pensar 
e buscar as coisas do alto, quando o naufrágio é iminente. 
Confiar na Palavra de Deus nos faz eliminar pulseiras de 
energia; medicações controladas; elixir e mandingas, porque 
cremos que Deus tem a solução que precisamos. 2 Pedro 
1:3-4 diz: “Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido 
doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo 
conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua 
própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as 
suas preciosas e mui grandes promessas, para que por elas 
vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos 
da corrupção das paixões que há no mundo”

Estas duas lições diretas sobre nós e Deus, chamam nossa 
atenção para uma terceira lição direta, só que agora é sobre 
nós e nossos lideres. ACEITE A LIDERANÇA DE UM SER-
VO DE DEUS. Deus usou Paulo para confirmar e conduzir 
seus planos. As pessoas não o ouviram no começo (v.11) e 
o resultado foi desastroso (v.21). Paulo tomou a iniciativa 
de instruí-los (9-10); falou-lhes com autoridade (21); era 
confiante, encorajador e honesto (22-26); manteve o foco e 
dava exemplo (33-38); e então obteve sucesso (39-44). Meu 
conselho, diante disso é: Valorize os conselhos bíblicos sobre 
aceitar o conselho de nossos líderes (Hb 13.7, 17). 

Quando olhamos, então, para Atos 27 e vemos a lições 
que podemos aprender com o naufrágio de Paulo, desco-
brimos que UM NAUFRÁGIO POR MAIS DIFÍCIL QUE 
SEJA, SEMPRE PODE OFERECER UM RECOMEÇO 
PARA AQUELES QUE SOBREVIVEM A ELE!

Lições de um naufrágio

No último dia 25 de Junho de 2011 ocorreu nas dependên-
cias da Primeira Igreja batista Bíblica em Jardim São Pedro, 
Itapecerica da Serra SP o culto de consagração pastoral do 
irmão Ademario Júnior. O culto de consagração pastoral contou 
com a presença de 16 pastores, familiares, amigos e irmãos, foi 
uma grande benção. O exame ao sagrado ministério da Palavra 
ocorreu no dia 13 de maio de 2011, sendo o concílio composto e 
organizado pelo Comitê Teológico da JUBBESP, mais pastores 
de igrejas locais das regiões Sul, ABC e Guarulhos SP. O concilio 
examinatório concedeu nota favorável e boas recomendações 
para que a igreja local desse continuidade no processo de consa-
gração pastoral. Ademario Júnior é natural de São Paulo, nascido 
no dia 13 de janeiro de 1983 e converteu-se ao Senhor com 17 
anos de idade, e logo na sua juventude foi desafiado a servir a 
Jesus Cristo na liderança de Sua igreja. Desde a sua conversão 
atuou nos seguintes ministérios de Jovens, Finanças e Educação. 
O novo pastor é casado com Tatiana desde novembro de 2006 
tendo se formado em Teologia pelo Seminário Batista Esperança 
em São Paulo SP (2010) e Ciências Contábeis (2004). A partir 
de agora Ademario Júnior passa a compor a equipe pastoral 
juntamente com o Pr. José Reginaldo G. Santana à frente da 
Primeira Igreja Batista Bíblica em Jd. São Pedro. Para contatos 
com o novo pastor: E-mail: jrademario@gmail.com, telefone 
residencial (11) 5839-1565 e da igreja: (11) 4666-9774

mOçAmBiqUe, ÁfriCA
Já estamos em Moçambique! Chegamos ao final da nossa 

maratona de visitas às Igrejas. Nós iniciamos no dia 14 de outu-
bro de 2010 em São Paulo, depois estivemos na Bahia, Paraná, 
Rio Grande do Sul, Acre e Pará. Conseguimos visitar mais de 70 
Igrejas e Congregações com êxito, pois muitas famílias e irmãos 
também decidiram apoiar o Projeto do Metro Quadrado. Já temos 
78 promessas de participação, sendo que, alguns já estão partici-
pando. Temos Igrejas que já adquiriram mais de 50 metros e já 
depositaram. Não conseguimos ainda alcançar o alvo o qual havía-
mos planejado que são 100 igrejas para o total apoio na Campanha, 
ainda temos mais de 20 espaços a serem adquiridos. Algumas 
igrejas ainda não se decidiram, pois precisam passar por assem-
bléias, estamos aguardando essas adesões, pela fé. A Campanha 
do Metro Quadrado continua e para obter mais informações entre 
em contato conosco: Pr. Odenilson de Sousa Figueiredo e Maria 
Luiza das Neves Figueiredo, telefones (00xx) 258846235621; 
25821749031 – E-mail: pr.odenilson@hotmail.com.

CABO verde
O missionário Júnior e sua família partiram de São Paulo 

dia 16 de julho para destinos diferentes. Mônica, Isabella 
e Rebeca seguiram para Fortaleza CE, enquanto Pr. Júnior 
partia com destino a Porto Velho RO. Em Fortaleza, Mônica 
e as meninas puderam estar junto aos familiares e continuar o 
agendamento e realização de exames e consultas médicas. Em 
Porto Velho, Pr. Júnior esteve em conferência missionária na 
Segunda Igreja Batista, sob a liderança do Pr. Marcos Glaison. 
De Porto Velho, dia 19 seguiu para Recife PE onde esteve 

Para a glória de Deus a Cojubab realizou o seu II Congresso 
no Guaibim Praia Hotel em Valença-BA. Com o mesmo tema 
do I Congresso ocorrido no ano passado: “Eu quero fazer a 
Diferença” este segundo foi realizado entre os dias 22 a 26 de 
Junho de 2011 com um número aproximado de 170 irmãos, 
representando 24 Igrejas e Congregações principalmente da 
Bahia, mas também participação dos estados São Paulo e 
Roraima. Os preletores foram os pastores: Domiciano Gonçal-
ves, Humberto, Samuel Barreto, Eurípedes, Evaldo e a irmã 
Glorinalva. O III Congresso Cojubab deverá ser realizado em 
2013. Para aqueles que desejarem DVDs com mensagens do 
II Congresso poderão fazer seu pedido para o Pr. Luis Carlos 
através do e-mail: lsacramentosantos@yahoo.com.br.     

CAmAçAri BA
O missionário Tomé Lopes dos santos e família está animado 

com o novo trabalho de implantação da Igreja batista Peniel, pois 
já estão em fase adiantada de acabamentos da construção. No 
dia 28 de maio das 9 às 21 horas foi realizado um trabalho de 
impacto evangelístico em parceria com a Igreja Batista Templo 
Jerusalém. O trabalho contou com o apoio de profissionais qua-
lificados, como médicos, advogados e a  Secretaria de Saúde; 
que prestaram excelentes serviços sociais à comunidade durante 
o impacto evangelístico. Esteve presente no local uma equipe de 
irmãos que durante o dia, distribuíram literaturas e fez Estudos 
Bíblicos e a noite um culto de louvor e pregação da Palavra de 
Deus. No culto foi alcançado um total de 500 pessoas e muitos 
frutos foram colhidos. O Templo Batista Jerusalém fundado 
pelo Pr. Tomé e que está sob a direção do Pr Candido Mendes 
os Anjos trabalho em parceria com o ministério do missionário 
dando suporte logístico e espiritual. Há muito ainda para ser feito, 
mas o Senhor tem abençoado e a obra será completada. Orem 
pelo missionário Pr. Tomé Lopes, sua esposa Lucia Helena e a 
filha solteira Raquel Arminda. Para contatos: Caixa Postal 456 
Vila de Abrantes – CEP 42.840-000 Camaçari – BA. Por e-mail: 
prtomeylucia@yahoo.com.br e telefone (71) 3623-1958.
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CAmPO rOndOniense desafio de construir três salas para EBD e uma casa pastoral 
em Santa Izabel do Rio Negro AM. O projeto custará cerca 
de cem mil reais e ele pede as orações dos irmãos que partici-
pam do seu ministério. O endereço é o seguinte: Igreja batista 
Independente Central, Rua Padre José Shneider, s/n, Centro 
– CEP 69.740-000 Santa Izabel do Rio negro AM. O e-mail 
é: prmoises23@hotmail.com e os telefones: (97) 3441-1387 
e (71) 9955-8040 (Celular). 

nOvO PrOJetO
O Pr. Hélio de Oliveira e sua esposa Helena estão iniciando 

um novo projeto de implantação de igreja em Guarulhos SP. O 
trabalho está localizado no Bairro Jardim Fortaleza. Pr. Hélio é 
missionário da CBBN e sua igreja enviadora é a Igreja Batista 
Bíblica em Vila São Jorge Guarulhos SP sob a liderança do Pr. 
Renato de Sá Barreto Neto. Pastor Hélio teve a aprovação do 
Comitê de Missões da Comunhão Batista Bíblica Nacional. 
Para contatos: Rua José Nilson Ferretti, 1226 – CEP 07.142-
216 Guarulhos SP, e-mail; pralveslena@hotmail.com, telefones 
(11) 2088-1861 – 5740-1662 – 6560-3160. 

COnCentrAçãO semestrAl dA Cief
No dia 19 de novembro de 2011 acontecerá em São Paulo, 

capital a Concentração Semestral da CIEF – Confederação 
das Igrejas Evangélicas Fundamentalistas do Brasil. O evento 
será hospedado pela Igreja Batista Emanuel na Rua Eugênio 
Falk, 396 sob a liderança do Pr. Marcos Antônio da Silva. 
Será servido um lanche gratuito a todos os participantes. Não 
é necessário confirmar a presença. Todos são bem vindos, 
tanto pastores como os membros da igrejas. Divulgue entre 
os membros de sua igreja.

Em meio a centenas de 
cartas que recebemos em nos-
so escritório central do Minis-
tério Rocha Eterna, uma carta 
descrevendo o testemunho de 
salvação de uma alma presa 
em um presídio de segurança 
máxima, moveu meu coração 
em ver como o discipula-
do por correspondência tem 
transformado vidas dentro das 
penitenciárias. Atualmente 
são mais de 2.500 alunos em 
diversas penitenciárias em 
todo o Brasil! Estudando a 
Palavra de Deus á Distancia, 
muitas almas têm sido salvas 
e transformadas através da 
Proclamação do Evangelho 
do Senhor Jesus Cristo. Se 
Você deseja participar em nos 
ajudar e sustentar a proclamar o 
evangelho através deste depar-
tamento do Ministério Rocha 
Eterna junte-se a nós em oração 
e considere a possibilidade em 
ajudar a enviar uma corres-
pondência ou uma Bíblia para 
cada alma sendo discipulada 
no Presídio, o custo é de apro-
ximadamente R$ 5,00.

Pr. João Henrique N. Al-

Ontem eu te vi quando começava o seu dia. Acor-
dou e nem sequer orou ao seu Deus. Ou melhor, 
durante todo o dia você não orou, e nem se 

lembrou de abençoar sua comida. Você é muito ingrato para 
com o seu Deus, e isso em você me agrada muito. Eu também 
gosto da enorme fraqueza que sempre demonstra no que diz 
respeito ao seu crescimento espiritual, em ser um cristão.  
Raramente lê a Bíblia e quando faz está cansado. Não me-
dita no que lê, ora quase nada, além disso, muitas vezes diz 
palavras que não analisa. Por qualquer pretexto chega tarde 
ou falta ao seu culto de ensino. E o que falar de suas mur-
murações? Lembra daquele dia da tua fraqueza com aquela 
linda pessoa? Oh como foi bom! 

Mas o que mais me agrada é que você não se arrepende, 
pois sabe que é jovem e tem que aproveitar a vida, pensa só 
na carne e acredita que santidade é coisa para quando chegar 
no céu, mas nada tem a ver com esta vida. Não há dúvida 
você é um dos meus!

Amo as piadas vergonhosas que você conta e que tam-
bém escuta. Você ri delas, eu também rio de ver um filho de 
Deus participando disto. O fato é que nos sentimos bem. A 
música vulgar e de duplo sentido que você escuta me agrada 
demais. Como você sabe quais são os grupos que eu gosto 
de escutar! Também adoro quando murmura e se revolta 
contra o seu Deus. 

Sinto-me feliz quando vejo você dançando e fazendo estes 
movimentos sensuais, eles me fascinam. Como isso me agra-
da! Você quer se encontrar comigo qualquer dia destes?

Certamente quando você está se divertindo saudavel-
mente, fico triste, mas sem problema, sempre haverá outra 
oportunidade. Tem vezes que me faz coisas incríveis, quan-
do dá mal exemplo às crianças ou quando os autoriza para 
perderem a sua inocência através da televisão, músicas ou 
coisas do gênero. Eles são tão espertos que imitam facilmente 
tudo o vêem. Muito obrigado. 

O que mais me agrada é que poucas vezes tenho que te 
tentar, quase sempre cai por conta própria. Você busca os 
melhores momentos, se expõe às situações perigosas, me 
dando lugar em sua vida! 

Se tivesse cabeça mudaria de ambiente e de companhias; 
buscaria a palavra de Deus e entregaria realmente a tua vida 
àquele que você chama de Deus e, ainda mais, viveria o resto 
de seus anos sob a orientação do Espírito Santo. 

Não tenho costume de enviar este tipo de mensagem, mas 
você é tão acomodado espiritualmente que não acredito que 
vá mudar nada. 

Não me entenda mal, eu te odeio e não te dou a mínima. 
Se eu te busco é porque você me satisfaz com as tuas atitudes 
e faz cair em ridículo a Jesus Cristo.

Assinado: Teu inimigo que te odeia: Satanás 
(Ou como queira me chamar). 
  

(PS - Se realmente me amas, 
não mostre a ninguém mais esta carta.)

Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, 
invocai-o enquanto está perto.

Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno 
os seus pensamentos, e se converta ao SENHOR, que se 
compadecerá dele; torne para o nosso Deus, porque gran-

dioso é em perdoar. (Isaias 55: 6,7)

A amizade começa onde termina ou 
quando conclui o interesse. 

(Cícero)

ves - Diretor - Ministério 
Rocha Eterna.

Para maiores informações 
entre em contato conosco pelo 
telefone (16) 3612 0278, ou 
então pelo e-mail: rochaeter-
nabr@hotmail.

testemunho de 
Gilmar Cassiano

(Marília Julho de 2011)
Ao iniciar este testemunho, 

elevo meus pensamentos a 
Deus para que quando este 
chegar a suas mãos a mesma 
encontre, todos na paz do Se-
nhor Jesus Cristo. Em primeiro 
lugar venho agradecer a todos 
pelo maravilhoso trabalho, que 
a Missão Rocha Eterna vem 
fazendo e que me levou ao 
conhecimento de Cristo.

Através dos estudos que 
vocês me mandavam, pude 
abrir meus olhos espiritual-
mente e a semente da Palavra 
desta vez foi plantada em meu 
coração. Através dos estudos 
e muita oração dos que inter-
cediam por minha alma pude 
chegar ao arrependimento e a 
amar meu próximo e a Pala-
vra de Deus. Eu achava que 

jamais poderia encontrar 
a verdadeira felicidade, 
paz e amor dentro de uma 
cadeia onde só existe mal-
dade, maus pensamentos, 
ódio, dor e vingança. 

Hoje sou feliz e tenho 
Jesus em meu coração. 
Peço todas as madrugadas 
a Deus que este senti-
mento jamais saia do meu 
coração, mas cada dia que 
se passa eu quero muito 

deram uma arma muito mais 
potente de 66 tiros e estão me 
ensinando a manuseá-la: a 
Bíblia.  Já fui liberto da carne 
e das drogas e quero sair daqui 
um pescador de almas. 

Irmãos vocês crêem que 
Deus pode mudar a vida de 
um traficante, ladrão, vicia-
do e homicida? Eu, pois não 
acreditava, mas agora eu 
creio! Sou uma testemunha 
viva e pretendo assim que sair 
daqui ser batizado e testemu-
nhar que fui por anos instru-
mento nas mãos do diabo e 
hoje graças a Deus e vocês da 
Rocha Eterna sou uma nova 
Criatura em Cristo Jesus.

Além das expectativas, o trabalho do Pr. Marcos Glaison 
Alencar Ferreira está crescendo em numero, espiritualida-
de e maturidade rumo à organização em igreja. O trabalho 
conta atualmente com 20 membros atuantes, 20 congregados 
freqüentes e um bom número de visitantes nos cultos. Neste 
mês de agosto serão iniciados os alicerces do templo e o Pr. 
José Duarte da Igreja Batista Canaã em Rio Branco, deverá 
dar apoio ao trabalho de construção na segunda quinzena 
de agosto, com uma equipe de construtores para auxiliar na 
fundação do alicerce. Para contatos com Pr. Marcos, use o e-
mail: prmarcos_regular@hotmail.com ou ligue para o telefone 
celular da TIM (69) 8130-4430. Em agosto serão realizados 
mais quatro batismos.

sAntA izABel dO riO neGrO Am
O missionário Pr. Moisés Gomes de Oliveira está diante do 

Testemunho

Carta de 
Satanás a um 
jovem crente

mais à medida que eu vou 
lendo e meditando. Minha 
mente e meu coração têm 
muito mais sede de Jesus, 
mas o diabo tem se levantado 
contra mim, ele pessoalmente 
e usando pessoas, mas agora 
eu não tenho mais medo dele. 
Eu tenho Jesus e aprendi a 
usar as armas que vocês da 
Rocha Eterna me ensinaram, 
a Palavra de Deus (Espada do 
Espírito). Nunca mais quero 
sair deste caminho. Por favor, 
continue me ajudando espiri-
tualmente. 

Há uns tempos atrás eu 
confiava era em um calibre 
38 de seis tiros, hoje vocês me 

Pr João e esposa
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A amizade começa quando, estando juntas, duas pessoas podem 
permanecer em silêncio sem se sentirem constrangidas. 

(Tyson Gentry)

li um artigo interessante – via internet – atribuído ao 
Frei Beto. Ele acerta quando diz que “... A palavra 
hoje é ‘entretenimento’. Domingo, então, é o dia 

nacional da imbecilização coletiva. Imbecil o apresentador, 
imbecil quem vai lá e se apresenta no palco, imbecil quem 
perde a tarde diante da tela. Como a publicidade não consegue 
vender felicidade, passa a ilusão de que felicidade é o resultado 
da soma de prazeres: ‘Se tomar este refrigerante, calçar este 
tênis, usar esta camisa, comprar este carro, você chega lá! O 
problema é que, em geral, não se chega”! (autor citado).

E não se chega mesmo, gerando assim uma insensibilida-
de. É o fruto da cultura inútil. Na vida cristã, em muita gente, 
a indiferença surge da frustração. É aí que a mensagem do 
evangelho próspero ganha espaço. Sem compromisso com 
a Palavra, mas prometendo sucesso financeiro e saúde, o 
evangelho pós-modernidade incha, e muito. 

Estamos numa geração massificada pelo materialismo.  
Até nossas igrejas foram atingidas: lazer acima do sagrado. 
Fico pensando na programação da telinha; não estaria ela, 
com novelas, realitys shows, futebol e outras inutilidades mais, 
segurando os crentes em casa nos dias de cultos, mormente de 
oração? Há os que acordam no domingo e buscam em primeiro 
lugar as outras coisas para depois chegarem à igreja, no meio 
do culto (e quando chegam!). À noite, aparecem. A mensagem 
é mais evangelizadora e não tão incomodativa. 

Insisto na necessidade de um avivamento. Tenho pregado 
sobre o assunto. Um avivamento tal qual o rogado pela missio-
nária Rosalee M. Appleby, quando chamada a orar diante de 
uma igreja. Segundo o Pr. João Falcão Sobrinho, ela pediu um 
avivamento sem agressões à exegese bíblica, sem desvios da sã 
doutrina, um avivamento que trouxesse convicção de pecado, 
poder na oração, poder na pregação, amor entre os irmãos. 

Bem sei que há irmãos orando muito. São os apercebidos 
de que o Arrebatamento está próximo. Os tais rogam por 
mais anseio de crescimento na fé. Há muito pesar quando a 
carne desce da cruz. Choram e lamentam a miséria da velha 
natureza. Querem mais fome e sede de Deus. Literalmente 
anelam pelo viver recomendado por Paulo: Ora, como rece-
bestes a Cristo Jesus, assim andai nele (Cl 2:6). 

Em poucas linhas, umas perguntas à nossa profunda refle-
xão. As respostas deixarão claro se estamos no caminho de 
um avivamento, buscando andar como Jesus andou:  
1. Medita na Palavra diariamente e vive em oração?(Jo.5:39; 
Lc 18:1)
2. Tem desejo de obedecer a Palavra de Deus? (I Sm 15:22)
3. Tem alegria de ir à Casa do Senhor? (Sl. 27:4; 84:10; 
122:1; Hb 10:25)
4. Tem “pés formosos” ou “apressados para o mal”?(Is 
52:7;Pv 6:18)
5. Há desejo de se humilhar, perdoar ou pedir perdão? (Tg 
4:10;Mt 6:14,15)
6. Alimenta a Ira ou clama a Deus para resolvê-la? (Sl 
37:8;Pv 30:33)
7. Tem prazer em contar bênçãos ou facilidade para criticar? 
(Pv 6:12 a 14)
8. A língua é “medicina” ou “veneno de serpente”? (Pv.16:24; 
Rm 3:13,14)
9. Estão os teus olhos “na luz ou nas trevas”? (Mt 6: 22,23)
10. Devolve o dízimo ou “tem a mão na bolsa de Cristo”?(Ml 
3:10; Jo 12:6)

Reflita nas respostas. Uma maneira simples de uma termos 
uma ultrasonografia do nosso interior. Está Crescendo? Buscar 
o crescimento é estar no caminho de mais consagração a Cristo. 
Tal busca revela por si só um coração quebrantado, orando 
como o salmista: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e 
renova dentro em mim um espírito inabalável... Restitui-me a 
alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito volun-
tário (Sl 51:10 a 12). À oração feita com o coração contrito, 
a resposta de Deus: Buscar-me-eis e me achareis quando me 
buscardes de todo o vosso coração (Jr 29:13).

Não há consumismo, imbecilidade e indiferença quando 
há humildade, quebrantamento e oração. O que acontece, isso 
sim, é uma bendita transformação! Em lugar de religiosidade, 
um avivamento! E um dos indícios do avivamento é quando 
as cousas do alto ganham prioridade no nosso cotidiano. 
Assim começa o avivamento bíblico.

Está crescendo?
Uma plataforma 

totalmente inte-
rativa, capaz de 

armazenar informações e ano-
tações de estudos de forma 
pessoal e que possibilita ao 
usuário acesso a livros com 
preços diferenciados. Essa é a 
proposta da Biblioteca Digital 
Hagnos - a nova ferramenta 
literária da Editora, cujo lan-
çamento nacional, incluindo 
breve apresentação do produ-
to, acontece em 18 de agosto, 
no Centro de Eventos MuBi, 
durante o Fórum de Ciências 
Bíblicas. 

O novo produto integrará 
o Sistema de Biblioteca Di-
gital Libronix que, no País, é 
representado pela Sociedade 
Bíblica do Brasil. Trata-se de 
uma tecnologia utilizada para 
oferecer bibliotecas digitais e 
ferramentas de estudo intera-
tivas, de maneira escalonada, 
ou seja, não há limite para o 
armazenamento de informa-
ções. “O acesso à plataforma 
Libronix é gratuito. O que o 
usuário adquire, posterior-

mente, são conteúdos diferen-
ciados para potencializá-la. E 
é aqui que entra a Biblioteca 
Digital Hagnos”, esclarece 
gerente de marketing da edi-
tora, Thiago Terrengui.

Com valor de custo aces-
sível, fixado em R$ 239,00, a 
Biblioteca Digital da Hagnos 
será composta, inicialmente, 
por onze títulos: Janelas para 
o Novo Testamento, Marcos, 
Manual da Exegese, Mala-
quias, Novos Caminhos para 
a Educação Cristã, O Período 
Interbíblico, Cristologia a 
doutrina de Jesus Cristo, Foco 
e Desenvolvimento no Novo 
Testamento, Doze Homens 
uma Missão, Geografia da 
Terra Santa e das Terras Bíbli-
cas e Foco e Desenvolvimento 
do Antigo Testamento. 

Segundo Terrengui, as 
obras foram escolhidas por 
representarem a bibliografia 
básica necessária para compor 
o acervo de estudantes de teo-
logia, pastores e estudiosos da 
religião. “No formato digital, 
os livros saem para o público 

final por um valor até 20% mais 
barato quando comparado aos 
livros na versão impressa”, 
salienta o gerente de marketing. 
O novo produto poderá ser 
adquirido por meio do site da 
Editora Hagnos (www.hagnos.
com.br) ou na Livraria Hagnos 
(Rua Conde de Sarzedas, 135 - 
Sé - São Paulo). 

 
sobre o sistema libronix

O sistema Libronix ad-
quire, cataloga e organiza os 
recursos de uma biblioteca e 
ajuda o usuário a encontrar 
informações. Tem capacidade 
de interpretação, assim, per-
mite que o usuário tenha aces-
so a informações no contexto 
que indicar, além de descobrir 
e criar conexões entre fontes 
variadas. Também possibilita 
o compartilhamento, ofere-
cendo ferramentas e métodos 
para anotar recursos, extrair e 
citar fontes e colaborar com 
outros usuários. E ainda: auxi-
lia o usuário a distribuir as in-
formações com tarefas como 
“notas compartilhadas”, em 

Editora Hagnos lança sua primeira Biblioteca 
Digital no Fórum de Ciências Bíblicas

Preço e comodidade são algumas das vantagens para o leitor que terá acesso
aos primeiros títulos a partir deste mês de agosto de 2011

que marcações e comentários 
são automaticamente compar-
tilhados pela Internet. 

Por meio do sistema é pos-
sível habilitar outros recursos 
via Internet. Ele ainda suporta 
interfaces de usuário e livros 
eletrônicos traduzidos para 
centenas de idiomas. Um sele-
tor de teclado permite digitar 
usando diferentes idiomas no 
Libronix, recurso de grande 
utilidade em pesquisas nas 
línguas originais da Bíblia – 
hebraico, aramaico e grego.

 
ferramenta essencial 

para pesquisa
A pesquisa, básica ou 

avançada, é o ponto forte 
no Libronix. Basta digitar 
palavras ou frases para que 
o sistema alcance os mais 
complexos resultados que o 
usuário desejar. Sua interface 
também pode se adaptar ao 
conteúdo da biblioteca, apre-
sentando diferentes diálogos 
de pesquisa à medida que o 
usuário apresentar  novos e 
diferentes tipos de recursos. 

O mAndAmentO 
esqUeCidO: seJAm 

sAntOs
William macdonald

Actual edições
www.chamada.com.br

tel. (51) 3241-5050
Este livro mostra como 
você pode dar um teste-
munho digno de crédito. 

William MacDonald havia 
lançado o livro Verdadeiro 
Discipulado 25 anos antes 
deste e o sucesso da publi-

cação foi idêntico.

qUem é ele AfinAl?
mauro Clark

editora Batista regular
www.editorabatistaregu-

lar.com.br
tel. (11) 5041-9137

Você realmente conhece o 
Jesus da Bíblia? Este livro 
apresenta Jesus como ele 

verdadeiramente é: 
Deus e homem, santo e 

acessível, morto e ressusci-
tado, justo e bom.

hOmens de OrAçãO 
dO A.t.

e. m. Bounds
edições Cristãs

www.edicoescristas.com.br
tel. (14) 3322-3930

Nas orações de Abraão, 
Moisés, Elias, Ezequias, 

Esdras, Neemias, Samuel e 
Davi temos muito a apren-
der. Eles recorreram a Deus 
em ocasiões específicas e 

foram atendidos.

A PresençA de deUs e As 
reAções hUmAnAs

Pr. Gilmar Crispim
inteligência editorial

e-mail: pastorgilmarcris-
pim@hotmail.com

tel. (74) 3651-0469 e 9195-9342.
Este livro é um chamado a to-
dos que desejam ir mais fundo 
nas águas profundas do Pai e 
anseiam mais de Sua presença. 
Quando a presença de Deus se 
manifesta tudo é transformado, 
tudo é mudado...
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As previsões dos 
Maias e de um 
antigo livro chi-

nês afirmam que o fim do 
mundo acontecerá no dia 21 
de dezembro de 2012; outros 
falam que haverá uma invasão 
de “extraterrestres”. Já houve 
tantas datas anunciadas para 
o fim do mundo, mas todas 
falharam. 

Não podemos esquecer 
que a Bíblia é a única bús-
sola confiável, capaz de nos 
orientar quanto aos eventos 
futuros. Através dela somos 
exortados: “... acaso, não 
consultará o povo ao seu 
Deus?” (Is 8.19; 45.11). Esse 
convite é estendido novamen-
te a todos nossos queridos 

A Editora Fiel anun-
cia o retorno do 
pastor John Piper 

ao Brasil dezessete anos após 
sua participação na 10ª Con-
ferência Fiel para Pastores e 
Líderes em 1994. Piper estará 
presente na 27ª Conferência 
Fiel, no Congresso Teológico 
Mackenzie em São Paulo e no 
evento Juntos em Cristo na 
cidade do Rio de Janeiro.

Fundador do ministério 
Desiring God, Piper é hoje um 
dos mais influentes pastores 
norte americanos. Por meio 
suas mensagens espalhadas 
pelo mundo todo através da 
internet, algumas com mi-
lhões de visualizações, ele 
tem influenciado e cativado 
principalmente o público jo-
vem com sua teologia. Além 
de ser reconhecido como um 
grande pregador, John Piper 
também se destaca como um 
dos principais escritores cris-
tãos da atualidade, dezenas de 
suas obras já foram traduzidas 
e publicadas em português 
pelas editoras Vida, Cultura 
Cristã, Vida Nova, Mundo 
Cristão e FIEL.

Entre os dias 3 e 7 de 
outubro John Piper estará 
presente na 27ª Conferência 
Fiel em Águas de Lindóia no 

amigos para, jun-
tos, participarmos 
do 13º Congresso 
Internacional Sobre 
a Palavra Profética, 
nos dias 19-22 de 
outubro de 2011, 

 1 - Arno froese (eUA)
Diretor-executivo da Obra 
Missionária Chamada da 
Meia-Noite nos EUA. 

2 - meno Kalisher (israel)
Pastor da Jerusalem Assem-
bly - House of Redemption 
em Israel.

3 - norbert lieth (suíça)
Diretor da Chamada da Meia-
Noite Internacional. 

4 - eros Pasquini Jr 
(Brasil)

Pastor da recém-formada 
Igreja Batista Bereana, em 
São Caetano do Sul – SP.

1 - reinhold federolf 
(Brasil)

Missionário alemão que tra-
balha com a Obra Missionária 
Chamada da Meia-Noite há 
30 anos no Brasil, fazendo 
parte de sua diretoria. 

interior de São Paulo. Tendo 
como tema “Evangelização 
e Missões” a conferência 
deve receber um público de 
aproximadamente 2.500 con-
ferencistas, em sua maioria 
pastores e líderes vindos de 
todas as regiões do país. Além 
de Piper, a conferência terá 
como preletores Augustus 
Nicodemus, Stuart Ollyott. 
Mauro Meister, R. W. Glenn 
e Franklin Ferreira. O evento 
contará também com a pre-
sença de importantes agências 
missionárias do país, e uma 
mega livraria com títulos 
de diversas editoras nacio-
nais. O objetivo principal 
da conferência é oferecer à 
igreja brasileira uma visão 
bíblica de missões, bem como 
despertá-la para seu chamado 
de fazer missões. 

Durante os dias 7 e 8 de 
outubro Piper estará presen-
te no Congresso Teológico 
Mackenzie, um evento pro-
movido pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie em 
parceria com a Editora Fiel.

Após esses dois eventos 
em São Paulo John Piper irá 
para a cidade do Rio de Ja-
neiro, onde no domingo, dia 
9 de outubro, será pregador 
do Juntos em Cristo, um culto 

resultante de uma parceria da 
Editora Fiel e do ministério 
Juntos em Cristo, uma asso-
ciação de igrejas evangélicas 
de diversas denominações 
com atuação no Rio de Ja-
neiro. O evento será realizado 
no centro de exposições Rio 
Centro. Com a expectativa 
de receber cerca de 4 mil 
participantes e o evento tem o 
objetivo de unir e despertar a 
igreja evangélica carioca para 
um retorno ao evangelho puro 
e simples de Jesus Cristo.

Para maiores informações 
entre em contato com Tiago 
Dias através do seu e-mail: tia-
godias@editorafiel.com.br, 
telefone (12) 3919-9999.  

Editora Fiel traz John Piper ao Brasil2012 e as Profecias

em Águas de Lindóia-SP.
Necessitamos urgente-

mente duma direção clara a 
seguir nesses tempos finais, 
para nos mantermos no ca-
minho estreito e alcançar-
mos o maravilhoso alvo 
prometido! O Senhor deseja 
renovar nosso ânimo e nos 
abençoar através da comu-
nhão e da Sua Palavra, para 
que, em meio à turbulência 
de nosso tempo, sejamos luz 
e sal para os que vivem ao 
nosso redor!

Aguardamos a sua presen-
ça com grande alegria, desta 
vez novamente em Águas de 
Lindóia-SP – Hotel Monte 
Real, para esta farta progra-
mação, acrescida de algumas 

novidades. 
Faça sua inscrição através 

do site: www.chamada.com.
br/congressos

(Dieter Steiger).

PRElETORES 

1 2 3

4 5

Os eventOs
27ª Conferência fiel 

para Pastores e líderes
3 a 7 de Outubro - Hotel Majestic 

/ Águas de Lindóia, SP
www.editorafiel.com.br/pastores

Congresso teológico mackenzie
7 a 8 de Outubro - Universidade 

Presbiteriana Mackenzie
São Paulo, SP

www.mackenzie.br 

Juntos em Cristo
9 de Outubro - Rio Centro / 

Rio de Janeiro, RJ 
www.editorafiel.com.br/juntos 
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