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O trabalho de evangelização de 
crianças traz muitos benefí-

cios para o ministério de uma igreja 
local. Veja na página 3 a EBF especial 
que foi realizada por uma igreja em 
Santo André SP.

Como dispensacionalis-
tas, pré-tribulacionistas e 
pré-milenistas que somos, 

parece-nos que o soar da última trom-
beta não vai demorar muito. Um dos 
mais evidentes sinais dos últimos dias 
é a apostasia (*), pois o texto bíblico 
falando sobre esse dia diz claramen-
te: “Ninguém de maneira alguma vos 
engane; porque não será assim sem 
que antes venha a apostasia, e se ma-
nifeste o homem do pecado, o filho da 
perdição” (II Tessalonicenses 2:3).

Eu quero citar aqui apenas algu-
mas aberrações que estão acontecen-
do aos nossos olhos e a cada dia se in-
tensificando no meio neo-pentecostal. 
E não se trata de fenômeno apenas 
brasileiro. No mundo inteiro coisas 
semelhantes estão acontecendo.

Quando você pensa que já viu 
tudo que poderia parecer mais bizarro, 
ainda vêm mais surpresas. Tem um 
tal de apóstolo Valdemiro Santiago 
da Igreja Mundial do Poder de Deus 
que já lançou muitas novidades no 
mercado gospel de bizarrices. A 
última que acaba de ser patenteada 
pelo neo-apóstolo é o que podemos 
chamar de “chulé santo”.

Um articulista que admiro muito 
e que escreve regularmente no blog 
Púlpito Cristão apelidou o Valdemiro 
de “Cowboy de Gezuis”, o que lhe 
cabe muito bem pela forma assoviada 
que pronuncia o nome de Jesus e 
pelo chapelão que costuma usar. O 
suor desse tal apóstolo já “abençoou” 
muitos incautos. Lançaram há pouco 
tempo a campanha “Sê tu uma ben-
ção” onde toalhinhas de rosto eram 
distribuídas nas igrejas da denomi-
nação e muitos “testemunhos” foram 

Recentemente morreram 
John Stott e Amy Winehou-
se. Stott morreu aos 90 

anos. Amy morreu aos 27 anos. Stott 
morreu de complicações decorrentes 
da idade. Amy morreu de “causas 
desconhecidas”, mas, ao que tudo 
indica ocasionada por uma overdose. 
Stott morreu em casa ouvindo “O 
Messias” de Handel e cercado por 
amigos que se revezavam na leitura 
de textos bíblicos. Amy morreu em 
casa. Sozinha.

Stott escreveu dezenas de livros 
de conteúdo cristão que se tornaram 
luzeiros para a fé de milhões de cris-
tãos em todo o mundo. Obras como 
“Crer é também pensar”, “A cruz 
de Cristo”, “Ouça o Espírito, ouça o 
Mundo” e diversas outras obras. Ao 
lado outros servos de Deus fundaram 
o Movimento Internacional de Evan-
gelização Mundial Lausanne. Dedicou 
sua vida ao treinamento e ao ensino 
de milhões de líderes nas regiões mais 
carentes de treinamento teológico 
do mundo, dentre elas, a América 
Latina. Amy se tornou conhecida por 
sua melodiosa voz que cantava letras 
que evocavam tristeza, desespero e 
solidão. Ela enterrou o seu próprio 
coração em uma das suas canções. 

Stott sempre será lembrado por 

sua simplicidade, humildade e dedi-
cação em defesa da causa do Evan-
gelho. Amy sempre será lembrada por 
suas performances de embriaguez e 
seus usos de drogas. Por sua aparên-
cia cada vez mais frágil diante da luta 
perdida contra o vício.

Em todo o mundo, apenas os 
cristãos protestantes lamentaram a 
morte de Stott. Não foi noticiado por 
nenhuma grande rede de TV. Nenhum 
jornal ou revista da chamada grande 
“mídia secular” escreveu nem mesmo 
uma nota sobre a sua morte. Mas, sua 
vida está escrita na memória e no co-
ração de milhões. Em todo o mundo, 
a morte de Amy foi noticiada exausti-

vamente. TV, 
rádio, jornais 
e  rev i s tas 
ded ica ram 
pág inas  e 
páginas, ho-
ras e horas 
de cobertu-
ra a morte 
“prematura” 
daquela jo-
v e m  “ t ã o 
promissora” 
que seguia o 
exemplo de 
tantos outros 

priedade da Igreja Anglicana. Amy 
morreu numa bela mansão em um 
bairro nobre de Londres.

Stott não deve ter deixado muito 
de herança material. Mas, sua herança 
espiritual é inestimável. Amy deixou 
milhões de dólares, cuja parte o pai 
reverterá para ajudar no tratamento 
de pessoas vítimas do álcool e das 
drogas. Talvez seja uma forma “de dar 
sentido a tudo isso”.

Stott sempre estava sorrindo. 
Amy parecia não ter motivos para 
ser feliz.

Parece que para o mundo, a morte 
de Stott não fez nenhuma diferença. 
Mas, é notório que para o mundo, a 
morte de Amy foi uma perda inesti-
mável.

Stott morreu crendo na suficiên-
cia única e exclusiva do sacrifício de 
Cristo para ofertar graciosamente ao 
homem a salvação. Amy... não sei no 
que ela cria. Mas, por sua vida, pode-
se afirmar que não havia experimen-
tado uma nova vida em Cristo. Nele 
há esperança. Nele há alegria. Nele 
há sentido para quem somos e o que 
fazemos com nossa existência. 

Stott morreu e foi para o céu. E 
a Bíblia diz: “Que adianta ao homem 
ganhar o mundo inteiro e perder a sua 
alma?” (Vanessa Karla).

A morte dos britânicos John Stott e Amy Winehouse

dados sobre o poder miraculoso de 
tais “patuás”. Agora, dentro da mesma 
campanha que lançou a toalha ungida 
vem a etapa da meia ungida baseado 
no texto bíblico que diz “Todo lugar que 
pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho 
dado, como eu prometi a Moisés.”

Nessa nova etapa estão distri-
buindo meias consagradas no monte 
pelas mãos do Bispo Pereira e outros 
pastores no Rio de Janeiro. 

Fico embasbacado não apenas 
pelo fato de haver quem seja capaz 
de tais feitos, mas principalmente por 
haver que acredite. Tenho que ver 
nos escritos do apóstolo Paulo que 
não podemos estar muito longe do fim 
quando ele diz, por exemplo: “Mas o 
Espírito expressamente diz que, nos 
últimos tempos, apostatarão alguns da 
fé, dando ouvidos a espíritos engana-
dores e a doutrinas de demônios, pela 
hipocrisia de homens que falam men-
tiras, tendo cauterizada a sua própria 
consciência, proibindo o casamento e 
ordenando a abstinência dos manjares 
que Deus criou para os fiéis e para 
os que conhecem a verdade, a fim de 
usarem deles com ações de graças.” 
(I Timóteo 4:1-3). 

Diante de tais aberrações soa 
atualizada as palavras de Jesus em 
Mateus 24:24: “Porque surgirão fal-
sos cristos e falsos profetas, e farão 
tão grandes sinais e prodígios que, 
se possível fora, enganariam até os 
escolhidos” ou Marcos 13:22: “Porque 
se levantarão falsos cristos, e falsos 
profetas, e farão sinais e prodígios, 
para enganarem, se for possível, até 
os escolhidos”.

Há momentos em que, por pro-
curar manter a pureza da fé cristã eu 

me vejo coagido por um ecumenismo 
espúrio que quer calar aqueles que 
continuam acreditando que a Palavra 
de Deus é a verdade e que há ab-
solutos nessa sociedade corrupta e 
corruptora. Mas também esta forma 
de nos vender faz parte dos sinais do 
fim dos tempos, pois referindo-se à 
mesma época o apóstolo Pedro disse: 
“Por avareza farão de vós negócio 
com palavras fingidas; sobre os quais 
já de largo tempo não será tardia a 

sentença, e a sua perdição não dor-
mita” (II Pedro 2:3).

Que o Senhor tenha misericórdia 
desta nossa geração, pois se a cres-
cente apostasia e a multiplicação das 
heresias indicam a proximidade da 
revelação de Cristo, o arrebatamento 
está às portas!

(*) Ato de apostatar; abandono 
público da fé; abjuração. Abandono 

de uma doutrina; deserção.

Se a crescente apostasia e a multiplicação das 
heresias indicam a proximidade da revelação 

de Cristo, o arrebatamento está às portas!

antes dela. 
John Stott foi pranteado com es-

perança por aqueles que eram seus 
amigos e compartilhavam sua fé em 
que a morte é apenas o início de uma 
abundante e plena vida ao lado de 
Cristo na eternidade. Amy foi pran-
teada por milhões de fãs e amigos, 
conhecidos e desconhecidos, e princi-
palmente, por seu pai e sua mãe, que 
não cansavam de repetir: “Nos últimos 
dias, ela estava bem”.  Seu pranto 
era pela perda. E apenas isso. Talvez 
muitos deles pensem que a morte “é o 
fim”. Amy agora sabe que não é.

Stott morreu numa casa simples, 
num acampamento para idosos, pro-

Faleceu no dia 19 de agosto de 
2011, vítima de um acidente, o 

nosso irmão Jusimar Lojor Nogueira 
de Nobres MT. Leia matéria completa 
na página 7 sob o título: “O crente não 
morre, ele entra direto no céu”.

Ajude-nos a localizar TODOS 
os missionários batistas fun-

damentalistas das nossas igrejas 
aqui do Brasil. A MBAM está com um 
projeto que visa ajudá-los. Saiba mais 
lendo matéria na página 3.

Ainda 
h á 

tempo para 
você se ins-
crever para 
participar da 
27ª Confe-
rência Fiel 
para Pasto-
res e Líderes 
deste ano e 

A f o t o 
mos-

t r a  o  P r . 
A n d e r s o n 
Dantas com 
sua esposa 
Marianne e o 
filho Alexan-
dre. Eles são 
membros da 
Igreja Batis-

Grande perda !

Escola Bíblica 
de Férias

Pr. Anderson 
Dantas

ta Independente em Campo Belo 
MG e trabalham na implantação de 
uma igreja em Boticão MG. Leia 
nesta edição na página 6, na coluna  
Aconteceu, Acontece, e Acontecerá, 
a situação atual desse trabalho de 
implantação de igreja.

27ª Conferência 
Fiel

Missionários

ouvir o Dr. John Piper. Veja matéria 
na página 7.

Jusimar com sua mãe Carlina
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“A luz é um fogo elétrico posto pela natureza ao serviço da vontade: ela alumia os que sa-
bem empregá-la e queima os que abusam. O império do mundo é o império da luz.”

( Eliphas Levi )

Acaba de ser publi-
cado o resultado de 
uma pesquisa refe-

rente ao período de seis anos, 
(de 2003 a 2009), mostrando 
que cinco milhões de evangé-
licos deixaram de ter vínculo 
com igreja. De 4%, esses evan-
gélicos aumentaram para 14% 
em relação ao total dos crentes 
das diversas denominações — 
um salto e tanto. 

O levantamento, ainda 
preliminar, é da POF - Pes-
quisa de Orçamento Familiar, 
do IBGE. Ele foi feito com 
base em 56 mil entrevistas. A 
antropóloga Regina Novaes 
disse que esses “evangélicos 
genéricos” assemelham-se 
aos católicos não praticantes. 
Atualmente o jogador Kaká e 
a sua esposa Carol são exem-
plos desse tipo de evangéli-
cos, pois eles não frequentam 
nenhuma igreja desde que 
saíram da Renascer ao final 

Nova MiNiSSéRie
A TV Record deve embarcar cerca de 50 
profissionais para as gravações da minis-
série “Rei Davi” no Canadá, na segunda 
quinzena de setembro, que terá 25 capítulos 
e estréia em janeiro do próximo ano. De 
acordo com a emissora, viajarão os prin-
cipais elementos das áreas de produção, 
maquiagem e técnica, além do elenco. 
Uma vez que este trabalho envolve custo 
bem elevado, a ordem é não cometer erros 
para não sair mais caro, daí a escolha dos 
melhores em cada função. O time será co-
mandado pelo diretor Edson Spinello. Além 
das cenas normais, o pessoal também irá 
fazer várias gravações de stockshot nas 
regiões visitadas, como Cache Creek e 
Kamloops, que serão inseridas no decorrer 
da história. Spinello promete um capricho 
especial nos quesitos iluminação e figurino, 

imprescindíveis para captação em HD. Até 
em função dos equipamentos disponíveis, o 
desafio é fazer alguma coisa muito próxima 
do cinema. Depois dessas cenas lá fora, 
a equipe de “Rei Davi” visitará cidades do 
nordeste brasileiro. (Notícias Gospel)

CatóliCoS e evaNgéliCoS
Os evangélicos não param de crescer. È o 
que mostra uma pesquisa inédita do eco-
nomista Marcelo Neri, da Fundação Getúlio 
Vargas, com base em dados do IBGE. As 
informações foram divulgadas neste final 
de semana pela revista Veja. Entre 2003 
e 2009, houve uma queda de 7,3% entre 
os que se declaram católicos. Nesse mes-
mo período, os evangélicos passaram de 
17,9% para 20,2% do total de brasileiros. 
Hoje, portanto, os católicos somam 68,4% 
da população — o menor porcentual da 

de 2010. 
O pesquisador Ricardo 

Mariano, da PUC-RS, recorreu 
a uma expressão criada pela 
socióloga britânica Grace Da-
vie para explicar o fenômeno 
dos evangélicos sem pastor: 
“believing without belonging” 
(crer sem pertencer). O certo, 
segundo Mariano, é que há 
uma tendência de as pessoas 
buscarem uma autonomia em 
relação a igrejas que defen-
dem valores extemporâneos 
e fidelidade nos dízimos, entre 
outros custos. Ele chama esse 
comportamento de “desinsti-
tucionalização”, que tem a ver 
com um individualismo cada 
vez mais forte.

Vivemos uma época em 
que as pessoas não querem 
ser cobradas. Falta de compro-
misso é a tônica desta geração 
que prefere fazer o que está em 
sua cabeça e não a vontade 
soberana de Deus.

Estamos em uma equipe 
trabalhando na implantação 
da Igreja Batista da Vitória em 
Batatais e percebemos que há 
alegria genuína no coração de 
uma pessoa que entrega sua 
vida a Cristo e passa a viver 
não como escravo, mas como 
servo voluntário de alguém que 
lhe deu vida.

Ser cristão é ter compro-
misso com Cristo e com o pró-
ximo, pois não há como servir 
a Deus sem servir ao que vive 
ao nosso lado. Em todo o Novo 
Testamento vemos que a cami-
nhada inicial da Igreja de Cristo 
despertava um sentimento de 
pertencimento nos seus mem-
bros e o fato de ter Cristo como 
cabeça trazia harmonia a todo 
o corpo.

Uma das práticas que sem-
pre serviram para fortalecer as 
igrejas batistas de posição fun-
damentalista foi o fato de valori-
zarmos a presença participativa 

nos cultos semanais. A ênfase 
bíblica sobre o sacerdócio de 
todos os salvos é fator decisivo 
para o envolvimento. Precisa-
mos enfatizar a importância do 
serviço de cada membro da 
igreja local deixando-se usar 
pelos seus dons.

É muito importante que os 
pastores e professores das 
classes bíblicas em nossas 
igrejas não deixem de ensinar 
sobre as bênçãos de fazer par-
te de uma igreja local.

Vamos ler a Bíblia e buscar 
viver de conformidade com 
a Palavra de Deus. Vamos 
firmar-nos em nossa igreja 
local e manter ali um sério 
compromisso de membresia 
não apenas para servir-nos 
de Deus, mas realmente para 
servir a Deus. Ao invés de 
engrossar as fileiras dos evan-
gélicos genéricos, entre nas 
fileiras dos cristãos bíblicos 
comprometidos.

Evangélicos genéricos

história (no início dos anos 80, 90% 
da população era católica). A pesquisa 
mostra outra novidade: proporcional-
mente, entre os brasileiros católicos 
há mais homens do que mulheres. 
É a primeira vez que isso acontece. 
Para coibir o crescimento a Igreja 
Católica divulgará uma nova visita do 
Papa para janeiro de 2013. O líder 
papal encontrará o seguinte quadro: 
o número de católicos no Brasil, que 
diminuiu aceleradamente nos anos 
80 e 90 e se estabilizou no início da 
década passada, voltou a cair. A per-
cepção que o número de evangélicos 
dobrará na próxima década chegando 
a 109 milhões, segundo estimativas da 
SEPAL – Servindo Pastores e Líderes. 
Os evangélicos representarão 50% da 
população brasileira. (Fonte: Creio).

O celular, apesar de sua enorme utilidade, é um dos 
elementos mais anti-sociais que existem, pois não 
pede licença e interrompe conversas entre amigos, 

familiares e, infelizmente, a adoração que redemos a Deus 
na hora dos cultos. Mesmo quando não toca, o seu usuário o 
acessa cerca de 34 vezes ao dia sem a menor necessidade. 
Trata-se de um comportamento compulsivo que afeta a maioria 
dos donos de celulares. Felizmente, a ciência já admitiu o perigo 
que a radiação emitida por  celulares pode representar para o 
cérebro humano, mas esta descoberta não conseguiu inibir o 
uso excessivo deste pequeno aparelho. Como crentes, qual 
deve ser a nossa atitude para com o celular e outros aparelhos 
eletrônicos que se tornaram mania entre as pessoas?

Primeiramente, desligar o celular quando estiver orando, 
lendo a Bíblia ou adorando a Deus na igreja. Quando estamos 
tendo comunhão com Deus, precisamos evitar qualquer tipo de 
distração ou interrupção. O celular não tem o direito de inter-
romper a nossa comunhão com Deus e muito menos atrapalhar 
as pessoas ao nosso redor que  também vieram para adorar 
a Deus. No entanto, é exatamente isso que acontece quando 
o celular toca ou vibra durante um culto de adoração: “Guarda 
o teu pé, quando entrares na casa de Deus; porque chegar-se 
para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois 
não sabem que fazem mal” (Eclesiastes 5:1). 

Os serviços de telefonia no Brasil são os mais caros do 
mundo, mas apesar deste custo, os brasileiros compram mais 
celulares que qualquer outro povo. Dinheiro tem sido jogado 
fora devido à compulsão eletrônica. Faríamos bem se economi-
zássemos o uso do celular assim como tentamos economizar o 
consumo de água e luz. Muitas pessoas estão gastando mais 
dinheiro com empresas de telefonia do que com dízimos, ofer-
tas para Missões e filantropia. Hoje em dia, o celular permite 
torpedos, e-mails, facebook e twitter para quem deseja ficar 
24 horas conectado, não sobrando tempo para pensar em 
Deus, meditar em Sua Palavra e, principalmente, falar sobre 
as Suas obras. 

Em suma, o celular pode ser usado de forma sábia ou 
de forma errada. Deveria ser utilizado como instrumento de 
trabalho, ajuda, aproximação, proteção, mas não deveria se 
tornar um vício que nos afasta de Deus: “Todas as coisas me 
são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas 
me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma” 
(I Coríntios 6:12). 

Maníacos 
dos celulares
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 “Um bom general deve não apenas conhecer o modo de vencer, 
mas também saber quando a vitória é impossível.” 

( Políbio ) 

Marta e Maria são irmãs de Lazaro, são mulheres 
citadas nos evangelhos, viram um milagre acon-
tecer diante de seus olhos, foram testemunhas da 

ressurreição de Lazaro seu irmão que já estava morto há três 
dias, mas ficaram famosas e são mais lembradas pelo dia que 
Jesus sentou na sala da casa destas mulheres e elas tiveram 
reações bem diferentes.

Marta recebeu Jesus com alegria, foi para a cozinha preparar 
uma refeição perfeita, correu para dar a Jesus uma bacia com 
água bem fresca para que 

Senhor pudesse descansar seus pés da caminhada, estava 
preocupada com todos detalhes, queria que Jesus estivesse 
confortável em sua casa,agiu como qualquer um de nós agiria, 
uma visita tão importante, quando pensou Marta Jesus poderia 
voltar, vou preparar o que tenho de melhor e começou a se agi-
tar, a trabalhar, a acumular tarefas, e lá na sala Maria sentada 
ouvia Jesus falar parecia tão despreocupada, sem tarefas, sem 
pressa, apenas escutava.

Não sei qual atitude seria a sua, mas olhando para as nossas 
vidas acho que todos correriam para a cozinha procurando algo 
para fazer, seria uma briga por tarefas, e Jesus ficaria sentando 
sozinho na sala.

Como é difícil nos livrar das preocupações, como desejamos 
medir nossas vidas por atos, por bens materiais, por realizações, 
e isto tem levado o ser humano a se esquecer de Deus, pois 
nesta correria não sobra tempo para sentar, para aprender, 
para meditar.

Até mesmo as crianças hoje em dia têm agendas lotadas, 
tempo para brincar, para imaginar, para rir simplesmente não 
sobra, e esta geração atarefada tem a cada dia se esquecido 
da melhor parte.

Qual é a melhor parte de sua família, será a televisão 42 
polegadas tela plana que está na sala, ou será o computador 
de ultima geração que está no quarto do seu filho, você já se 
perguntou se na correria para ter você não viu que a melhor parte 
de sua família são seus filhos, é sentar na sala ter uma longa 
conversa, é brincar até cansar, é dizer boa noite com carinho.

Qual é a melhor parte de sua vida, será o emprego, a 
promoção em vista, os investimentos, ou será o tempo que 
você reserva para sentar aos pés de Jesus escutando o que 
sua Palavra fala, o tempo que você reserva para conversar 
com Deus em oração, ou o louvor natural que sai da sua boca 
durante o dia.

Maria escolheu a melhor parte e Jesus disse que ninguém 
poderia tirar dela esta comunhão, esta alegria de estar perto de 
Jesus, pois quando os dias maus chegam, quando a dor bate 
em nossa porta, os bens materiais, para nada valem, nestes 
momentos precisamos da presença de Jesus.

Como o salmista sentia desejo de estar com Deus, preci-
samos colocar no primeiro horário de nossas agendas o tempo 
reservado para ler a Bíblia, meditar, orar pedindo e principal-
mente agradecer por nossa salvação e pelo privilégio de poder 
escolher estar com o Senhor.

Quando escolhemos a melhor parte, estaremos mais perto 
de nossas famílias, vamos ter tempo para conversar, comparti-
lhar o dia de nossos filhos, e na igreja servir será a nossa alegria, 
não vamos ficar sentados procurando os defeitos e problemas, 
estaremos atentos no que é necessário ser feito.

Neste mundo de correria, onde todos têm muitas tarefas, 
escolher a melhor parte é servir ao nosso Salvador com alegria 
e a paz que o mundo não consegue ter vai habitar em nossos 
corações e seremos benção na vida de muitas pessoas.

Mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha 
confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. 
(Salmos 73:28).

A melhor parte
“E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada” 

(Lucas 10:42)

No período de 13 a 
17 de julho as crian-
ças da nossa Igreja 

Batista Bíblica em Valparaiso, 
santo André SP e convidados 
tiveram o privilegio de conhecer 
Nazaré a cidade onde Jesus 
foi criança, e aprender sobre o 
nosso Salvador. 

Nestes dias a igreja foi 
transformada na cidade de 
Nazaré, para este evento foram 
três meses de muito trabalho, 
contamos com a ajuda de mui-
tos irmãos que usaram seus 
dons para fazer os cenários, 
preparar as dinâmicas, traduzir 
os corinhos, foram mais de 54 
irmãos envolvidos inclusive ir-
mãos da igreja Batista e Areias 
em Recife, durante o evento 
um grupo de irmãos dedicados 
trabalhou a cada dia buscando 
as crianças ,ensinando, can-
tando e contando a historia de 
Jesus através de encenações 
que levaram as crianças a 
participar da vida de Jesus, 
cada professor dedicou  tempo 
e cuidado com cada criança 
para que a historia de Jesus 
, seus milagres e sua morte e 
ressurreição pudesse alcançar 
os corações das crianças e de 
suas famílias.

Na média tivemos a pre-
sença de 80 crianças, com 18 
decisões ao lado de Jesus, 
e no domingo pela manhã 
tivemos o encerramento com 
o momento missionário, onde 
contamos para as crianças a 

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

mente com o Jornal de Apoio 
estão empenhados em localizar 
TODOS os missionários bra-
sileiros (Homens e mulheres 
- rapazes e moças) que sejam 
ligados às igrejas batistas 
fundamentalistas: Batistas Bí-
blicos, Batistas Independentes, 
Batistas Regulares e demais 
igrejas fundamentalistas.

Os missionários podem 
estar ligados a uma missão, 
junta, associação ou serem 
enviados diretamente pela sua 
igreja. Podem ser implantado-
res de igrejas ou missionários 
para quaisquer outros projetos, 
tanto no Brasil como no exte-
rior. Missionários transculturais 
ou não. 

O objetivo é fazer um le-
vantamento o mais preciso 
possível de TODOS os nossos 
missionários. A exigência bá-

Ajude-nos a localizar 
TODOS os Missionários

sica é que o missionário (a) 
seja ligado a uma igreja batista 
fundamentalista, mesmo que a 
missão da qual faça parte seja 
interdenominacional, como 
Missão Novas Tribos do Brasil, 
Asas de Socorro, Meva, entre 
muitas outras.

o que voCê 
Pode fazeR?

Para que este levantamento 
alcance o objetivo de identificar 
TODOS os missionários será 
necessário a participação de 
TODOS os que estiverem lendo 
este texto. Caso você tenha 
endereços de missionários, 
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 mem-
bros de sua igreja. Olhe no 
quadro de missões (avisos) de 
sua igreja, fale com o seu pas-

tor, 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 susten-
to financeiro 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)

historia da querida missioná-
ria Dilma Lopes Batista, as 
crianças conheceram a vida 
de uma missionária que esta 
viva e atuante no campo com 
seu esposo o Pr. Wanderely, 
sempre contamos a historia de 
missionários estrangeiros que 
viveram no passado, mas desta 

vez  elas puderam conhecer 
uma historia atual.

Foram dias de muita ale-
gria, todos os departamentos 
da igreja participaram ado-
lescentes, jovens, senhoras 
e homens, cada um teve seu 
papel nestes dias, a irmã 
Neusa Verne agradeceu a 

cada um que se dedicou para 
a preparação desta Escola 
Bíblica de Férias, oramos para 
que as crianças alcançadas 
possam guardar em seus 
corações a historia de Jesus 
menino que cresceu e morreu 
para nos salvar. (Nancy Felix 
Fragoso). 

“Nazaré, onde Jesus foi menino” 
Escola Bíblica de Férias



edgardonato@terra.com.br

Setembro de 2011
Página 04

 “O heroísmo pode salvar um povo em circunstâncias difíceis; mas é apenas 
a acumulação diária de pequenas virtudes que determina a sua grandeza.” 

( Gustave Le Bon ) 

As opiniões sobre as marcas de uma igreja madu-
ra são muitas. Algumas pessoas dizem que uma 
igreja madura é uma comunidade que está sempre 

crescendo, mais e mais pessoas novas, ou sustenta uma 
boa quantidade de missionários, ou expulsa demônios com 
freqüência, contribui financeiramente e há vários programas e 
empreendimentos bem sucedidos. Outros afirmam uma igreja 
de ponta é uma que funciona como uma empresa, alcança 
metas, obrigações bem definidas, o staff é competente e  tudo 
funciona com eficiência.

Alguns dizem que uma igreja madura é entusiasmada e ma-
nifesta grandes emoções e euforia. Outros diriam que  o sinal de 
maturidade é demonstrado através de centenas de pessoas ma-
triculadas na Escola Bíblica e cultos dominicais superlotados.  

Essas características podem estar presentes, mas não 
significa que fazem parte de uma igreja amadurecida. Afinal, 
qual é o padrão bíblico de maturidade? Em várias epistolas, 
percebe-se três virtudes presentes numa igreja equilibrada, 
como por exemplo: “Damos sempre graças a Deus por todos 
vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar 
recordando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da 
vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa 
esperança em nosso Senhor Jesus Cristo.”   I Ts 1.2-3

Você percebeu? São três características principais:  Amor, 
Fé e Esperança!

A fé fala da fé salvadora e da confiança que um corpo local 
de cristãos têm em Jesus, o Salvador e o Cabeça da igreja. A 
esperança descreve uma visão otimista, esperança bíblica por 
causa da fidelidade de Deus no passado, nosso relacionamento 
com Ele no presente e a nossa ardente expectativa da sua Vinda 
e do enorme desejo de  vivermos com Ele para sempre. Já o 
Amor fala dos relacionamentos que deveriam existir na igreja 
local, algo que não existe em nenhum outro grupo, pois é um 
amor divino derramado em nossos corações que nos distingue.  
Esse amor se manifesta no trato dos “uns aos ‘outros.”

Agora, pois, permanecem, a fé, a esperança e o amor, estes 
três: porém o maior destes é o amor – I Co 13.13

Incrível, o que é mais importante no mundo? Pensamos 
que o mais importante é o poder, a sedução, o sucesso, a 
competição, o dinheiro...  De uma certa maneira o dinheiro 
ganha “de lavada” na preferência, na motivação das pessoas, 
e como isso de alguma maneira nos influencia! O verdadeiro 
amor, embora seja tão belo, parece que é relegado, é deixado 
ao plano do discurso. Concordamos, mas na hora do vamos 
ver, o pensamento predominante é... “o que ganho com isso?” 
Nada em nossa vida deveria ser mais importante para Deus do 
que o nosso amor por Ele. Obedecer a esse mandamento não 
é tarefa fácil; vai contra a nossa natureza egoísta. É por isso 
que temos toda a vida para aprender. 

A maior demonstração do amor bíblico (conhecido como 
ágape), amor que não é humano foi quando Jesus enfrentou 
a cruz. Apesar da angustia de sua alma e do seu desejo de 
evitar a cruz, ele foi crucificado! E por que ele o fez? Porque 
nos amou! Portanto, o amor bíblico, o amor cristão, age e faz 
a vontade de Deus apesar dos sentimentos. 

Jesus disse que nosso amor uns pelos outros (não as 
nossas crenças doutrinárias, conhecimento bíblico, posições 
teológicas, “igrejice”) é que irá impactar o mundo em volta. 
“Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se tiverdes 
amor uns aos outros.” João 13.34:

Queridos, se Paulo fosse escrever uma carta para nós. 
Como começaria? Agradeceria o quê? As atividades do nosso 
calendário? Os eventos que promovemos, acampamentos, 
ministérios? A maneira como ganhamos almas? A grandeza do 
nosso prédio e terreno? 

O que ele diria da nossa fé? O que diria da nossa esperança 
pessoal ou coletiva? Como está a temperatura do nosso amor? 
Como essas virtudes são traduzidas na prática?

AMOR, o que há 
de melhor na Igreja 

de Jesus!

viSão BRaSil-iNdia 20120
Enfim estamos com nossos vistos indianos no passaporte. 

Nosso desejo é partir por volta do dia 27 de Setembro. Durante 
os dois últimos anos fizemos muitas viagens pelo Brasil. Visi-
tamos aproximadamente 100 igrejas e quase todos os nossos 
seminários. Foi uma oportunidade excelente para divulgar nosso 
ministério e as necessidades dos povos indianos. Levantamos o 
nosso sustento, o qual inclui as despesas dos nossos filhos que 
ficarão no Brasil. No entanto, quanto às necessidades imediatas 
(passagens, mudança e acomodações) ainda dependemos de 
ofertas extras. Há dois meses alugamos uma casa em Siliguri e 
agora precisamos mobiliá-la com o básico. Queremos agradecer 
seu apoio e pedir que continuem conosco. Paráfrase de Roma-
nos 15:25 “Agora estou de partida para... a Índia, a serviço dos 
santos.” VISÃO.BRASIL-ÍNDIA 2020 - Um esforço conjunto de 
igrejas batistas fundamentalistas para alcançar cada região da 
Índia com o Evangelho de Jesus Cristo através de missionários 
nacionais indianos. Pr. Jeff Quevedo.

HoMeNageM ao PR. daNiel BRoWeR

imaginar que o lugar era bastante quente e de difícil acesso para 
as pessoas chegarem principalmente as pessoas idosas. Então 
orávamos a Deus para ele providenciar para nós um lugar para 
alugarmos que tivesse uma varanda para realizar os cultos, e ele 
assim o fez e nos deu uma casa com um espaço de fazermos 
os cultos. O nosso Deus tem feito coisas maravilhosas a maior 
delas é a salvação de Dona Maria e do Sr. Paulo pedimos que 
orem por eles, pois tem passado momentos difíceis com as suas 
famílias. Continuem orando pela família de Keka que moram em 
um povoado Miguel dos Anjos para ganhamos eles para Jesus, 
pois será uma porta aberta para fazermos culto no lar. No mês 
de junho perdemos uma batalha ficamos muitos tristes com a 
morte de Dona Dulce, era uma senhora que fazia tempo que 
estávamos evangelizando, e ela não tinha tomado uma decisão 
ao lado de Cristo. Pedidos de oração: Por um teclado; um violão 
e por um terreno, além do nosso sustento que ainda não dói 
alcançado. (Pr. Guaraci, Sandra, Julia e Juliana)

 
eu queRo SeR uSado Pó deuS

A Igreja Batista Regular da Fé, em 
Uberaba, MG homenageia seu pastor 
e fundador, missionário Daniel Bro-
wer, por seus 70, em 10 de outubro de 
2011. Somos gratos, primeiramente a 
Deus, depois a este servo, que tem de-
dicado sua vida em prol do evangelho 
e salvação de almas à “nossa amada 
Uberaba” (frase dele). Brower foi o 
primeiro missionário Batista Regular a 
chegar a Uberaba, há 35 anos. Fun-
dou a primeira Igreja, Batista Regular 

da Graça, com sua esposa Nancy (na glória há quatro anos), 
seus filhos Jeremias e Jule. No decorre, nasceu-lhe, em Ubera-
ba, mais duas filhas Jenifer (na glória há 8 anos) e Jayme. Du-
rante todo este tempo, pastor Daniel tem ajudado grandemente 
todas as Igrejas em Uberaba, com sua sabedoria, seu conheci-
mento e especialmente com seu amor. Servo humilde, generoso 
e piedoso. Após tirar um câncer maligno, nas cordas vocais, sua 
voz tornou-se baixa, nem por isso deixou-nos. Com a ajuda de 
microfones e caixa de som continua a pastorear-nos. Glória a 
Deus por ainda haver servos assim! Homenagem sincera dos 
membros da Igreja Batista Regular da Fé localizada na Avenida 
Reynaldo Boareto, 50 Conjunto Uberaba I

BêNçãoS eM JaBotiCaBal
Estamos bem de saúde, e 

a igreja está crescendo... Qua-
se todos os cultos têm pessoas 
nos visitando. Durante o período 
de aulas abrimos a igreja para 
oração as 06h30 e às 11h30 nos 
horários em que os alunos da 
escola ao lado da nossa igreja 
entram em aula. Logo na primei-
ra semana aconteceu o assassi-
nato das crianças da escola em 
Realengo – RJ e muitas vezes 
mães ficavam em frente à igreja 
assustadas conversando sobre 
aquela tragédia. Percebi que a 

igreja podia dar respostas e consolo, então comprei uma faixa 
de pano preto e escrevi a palavra “LUTO” as pessoas se aproxi-
mavam para ver “quem morreu” e abaixo outro cartaz dizia: EM 
MEMÓRIA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA TASSO DA SILVEIRA 
– REALENGO - RIO DE JANEIRO... ENTRE E COLOQUE O 
NOME DE SEUS FILHOS (AS) NO LIVRO PARA NOSSA SEMA-
NA DE ORAÇÃO PELAS CRIANÇAS DA ESCOLA MILTON M. 
BRAGA - JABOTICABAL – SP. Foram 26 mães, pais e crianças 
conversando conosco e dando endereços e muitos aceitaram 
visita em casa e estamos orando por eles... Minha esposa com o 
M.I.M.E. (Ministério Mulheres de Esperança) tem recebido mui-
tas bênçãos, na última programação tivemos seis visitantes não 
crentes (21 ao todo) e a D. Silmara e a D. Isabel aceitaram a 
Cristo e estão firmes trazendo seus filhos e netos aos cultos. Nas 
nossas cartas, comunicamos algumas de nossas necessidades 
como caixa de som, violão, microfone, nosso planejamento para 
iniciar a EBD com um pedido por material para evangelismo de 
Crianças, etc... Deus nos atendeu em tudo o que pedimos... 
Quero agradecer a cada igreja e a cada irmão que ao ouvir a 
leitura de nossa carta sentiu-se tocado a apoiar essa obra que 
não é nossa, mas de Deus... Saibam que o Senhor abençoará 
sua vida e sua igreja, obrigado por serem sensíveis a vós do 
Mestre... Pr. Daniel e Vanessa.

PRoJeto BoquiM
No dia 18 de maio fez um ano que chegamos aqui em Boquim 

com o intuito de fazer a vontade de Deus. Antes deste dia procu-
rávamos uma casa para morar rodamos pela cidade de Boquim 
inteira, e não achávamos nada para alugar, mas o nosso Deus 
sempre providencia um lugar para o seu servo, e nos concedeu 
alugar uma casa em cima de uma padaria. Os irmãos podem 

de Deus, isso não é um chavão de palavras evangélicas, é a 
verdade. Ore por mim a esse respeito. Estamos obedecendo as 
palavras do Senhor Jesus: espalhando a palavra de Deus, tes-
temunhando, visitando e o discipulado entre os irmãos tem sido 
constante, de maneira que eles estão crescendo, evangelizando 
e testemunhando também. Apesar de haver muita resistência, 
estamos caminhando, mas precisamos de fieis intercessores 
que nos cubram em orações, pois Jesus ensinou em Lc. 18:1... 
sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, creio que orar 
por nós é de vital importância para o bom andamento deste mi-
nistério. Orar por: Saúde e constância da família neste ministério. 
Libertação das trevas e salvação daqueles que temos alcança-
do. Crianças e adolescentes que alcançamos, mas não podem 
vir a igreja. Pelo terreno que desejamos para a futura igreja. Pe-
los obreiros que estão aos poucos brotando da própria igreja. 
Estamos no processo para a compra de um terreno, temos 10 
mil reais e precisamos de mais 25 mil reais, orem e vejam o que 
Deus pode fazer através de vocês para essa compra. Pr.Josué 
Amaral - Caixa Postal 4430 CEP: 19020-970 Presidente Pruden-
te SP. E-mail pastorjoamaral@gmail.com

 
CoNStRução No Piauí

Eu quero ser o ho-
mem que Deus deseja 
usar – este é o meu 
pensamento e minha 
constante oração. Para 
ser esse homem tenho 
que me esvaziar dia-
riamente de meus “por 
quê?”, ”queixas”, “etc.” 
e me encher da doce 
e agradável vontade 

As fotos mostram a fachada da Igreja no Piauí terminada e 
a equipe que lá esteve na última viagem missionária. Logo que 
terminamos tivemos o culto de inauguração. Orem para o supri-
mento completo dos gastos que tivemos lá. Segunda-feira eu 
vou fazer um empréstimo de R$ 5.000,00 para cobrir os cheques 
que passei para o dia 01 de setembro. Orei e não senti paz de 
parar a construção, já que estávamos lá para fazer o trabalho e 
tínhamos tempo para isso. O telhado, portas e janelas nós com-
pramos colocados. Só tínhamos que terminar o reboque, fazer 
o contra-piso e os enquadramentos das portas e janelas, e por 
fim fazer a pintura. Se a sua igreja ainda não participou com uma 
oferta para esse projeto e quiser nos ajudar para abater o valor 
do empréstimo, deposite para a conta abaixo e me avise: Omar 
de Carvalho – BRADESCO Ag. 64 - C/C 222.785-1.

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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 “Uma vida de reação é uma vida de escravidão, intelectual e 
espiritualmente. Deve-se lutar por uma vida de ação, não reação.” 

( Rita Mae Brown ) 

KaxiNaWá
Estamos ainda no processo de aprendizado do idioma Kaxi-

nawá e a cada dia com cada palavra nova em que aprendemos 
e conseguimos entender, nos traz a esperança, de que um dia 
este povo terá o privilegio de ouvir da Palavra de Deus em seu 
idioma. Louvo a Deus por me dar esse privilégio de participar 
desse ministério. E por falar em aprendizado de língua, no dia 14 
de setembro estaremos recebendo a visita do consultor lingüís-
tico da M.N.T.B. que avaliará e nos dará novas diretrizes para o 
avanço do aprendizado. Por favor orem por nós (todos da equi-
pe) para que possamos progredir no conhecimento do idioma 
e da cultura do povo Kaxinawá. Quero agradecer a Deus e aos 
irmãos que tem orado e participado conosco, por ter conseguido 
comprar uma canoa e um motor que está nos ajudando muito 
a desenvolver o ministério. Coloco aqui os nomes dos outros 
integrantes da equipe para que possam orar por eles também: 
casal Alfredo, Fábia e filhas Laís e Letícia. Solteiros, Adriano e 
Henrique. Alfredo e família sairão para um período de férias. 
Orem para que possam ter um bom tempo com seus familia-
res e renovar seus ânimos. Os desafios continuam, as aflições 
e tribulações são constantes, porém, podemos ter bom ânimo, 
pois o autor e consumador da nossa fé, aquele que foi à nossa 
frente e nos deu o exemplo, saiu vitorioso, e nEle somos mais 
que vencedores! Então independentemente das aflições, das tri-
bulações e de tudo que possa nos acontecer, a nossa identidade 
não muda. Sempre somos e seremos mais que vencedores. (Pr. 
André, Marlete, Duda e Ester).

PRoJeto BíBlia PaRa todoS 

um ponto de pregação num bairro do outro lado da cidade, onde 
até o momento, dois adolescentes estão fazendo o estudo da 
palavra de Deus (Mateus e Alefe). Ajudem-nos em oração para 
que tenhamos a paciência e a sabedoria necessária para aguar-
damos o tempo de Deus para todas as coisas. Fui convidado 
para dar auxilio espiritual numa clinica de dependentes quími-
cos na cidade de Santa Rosa do Viterbo, mais ou menos 60 km 
daqui de casa. Vários dos internos são moradores de Ribeirão 
e pretendemos dar assistência a eles aqui na igreja também, 
quando saírem da clínica. Ore pelos diretores da clínica e da 
ONG – Roberto e Renata (crentes, mas sem igreja), André e 
Luciana (espíritas kardecistas) - estamos muito próximos deles, 
testemunhando de Jesus. Para mais informações, pode entrar 
em contato conosco através de fone, e-mail ou até mesmo vin-
do nos visitar. Mais uma vez muito obrigado por suas orações 
e ofertas. (Pr. Roberto Brito e família (16) 3877-1036 – E-mail 
rsrsbrito@gmail.com). 

 
evaNgelizaNdo MuçulMaNoS

O que esperar de quem quer servir a Jesus. No Evan-
gelho de Marcos 10.35-45 vemos Jesus quebrando 
três mitos sobre a maneira de servir, e nos ensinando 

uma preciosa lição.
Primeiro Mito: DA POSIÇÃO (35-40). Tiago e João se aproxi-

maram de Jesus pedindo para assentarem ao seu lado quando 
estivesse na glória. Eles queriam a glória de Cristo quando 
estivesse em seu maior momento de glória, período onde toda 
raça, língua, tribo e nação o olhará. Enquanto Jesus estava 
na cruz, havia lugar em sua direita e esquerda, mas ninguém 
quis. Eles estavam de olho na posição de honra que Jesus 
receberia ao cumprir sua missão. Eles achavam que posição, 
título, poderia fazê-los felizes, ou satisfeitos. Quantas vezes, 
não fazemos a mesma coisa? Oferecemos-nos para trabalhar 
na obra do Senhor, em alguma área na igreja, e passamos a 
buscar uma posição de destaque. Jesus respondeu que não é 
da competência do homem buscar esta posição na igreja de 
Deus (v.40).

Segundo Mito: MITO DA COMPETIÇÃO (41,43). Os outros 
10 se indignaram, a palavra original denota muita tristeza. Os 
discípulos ficaram muito ofendidos, descontentes, insatisfeitos. 
A ira tomou conta deles. Por quê? Porque queriam a mesma 
posição. Achavam que conquistando este lugar de destaque, 
seriam mais respeitados, ou servidos. Quantas vezes, não 
fazemos a mesma coisa? Competimos por uma posição para 
alcançar lugar de destaque, achando que este destaque nos 
dará algum privilégio aos olhos de Deus.

Terceiro Mito: MITO DA DOMINAÇÃO (DO PODER). Jesus 
lhes disse: “os governantes... tem-nos sob seu domínio”. A visão 
de liderar naqueles dias era muito parecida com a atual, onde 
líderes são servidos. Mas Jesus concertou esta idéia, afirmando 
que quem quiser ser o primeiro que seja o servo (vv.43-44).

A grande lição que aprendemos das reprovações de Jesus 
pode ser resumida com uma frase dita pelo Sr. Davi Smith: 
AQUELE QUE NÃO SERVE NÃO SERVE. No verso 45 vemos 
que se queremos servir a Jesus em sua igreja, temos que seguir 
seu exemplo. Ele afirmou que um líder é servo, e não Senhor! 
Jesus enfatiza que aquele que trabalha em sua obra deve servir 
e não esperar ser servido.

Conta-se que uma enfermeira fazia curativos em muitas fe-
ridas de um paciente. Alguém, impressionado, disse-lhe: “Nem 
por um milhão eu faria um trabalho desses”. E ela respondeu-
lhe: “Eu também não, mas faço tudo por amor a Jesus, como 
se estivesse cuidando dele. Ele me amou, cuidou da minha dor, 
das minhas feridas. Estou retribuindo esse amor”.

Qual o verdadeiro modelo bíblico de servo, que encontramos 
na Bíblia?

Aquele que é abnegado (Fp 2.5-8). Jesus não pensou em si 
mesmo. Quando servimos pensando somente em nossos inte-
resses, não estamos servindo a Cristo mas a nós mesmos.

Aquele que busca excelência (1 Cr 21.21-25). Davi não pen-
sou no que era mais fácil, mas no melhor.Quando recebemos 
uma tarefa e fazemos somente “pro gasto”, não estamos servindo 
com  amor, mas por obrigação.

Aquele que sabe priorizar (Lc 10.38-42). Maria não pensou no 
que era mais urgente, mas no mais importante. Para entendermos 
o que é prioridade, temos que saber que há tempo para todas as 
coisas. O contra-senso nesta história foi Marta. Seu problema não 
foi trabalhar, mas aplicar os três mitos do servo, tentando alcançar 
posição; competindo com sua irmã; buscando poder.

Por fim, Aquele que é consagrado (Cl 3.22-24). “Servos, obe-
decei em tudo ao vosso senhor segundo a carne, não servindo 
apenas sob vigilância, visando tão-somente agradar homens, 
mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto 
fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não 
para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recom-
pensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo;  
pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita; 
e nisto não há acepção de pessoas.”

O que você está vendo enquanto serve ao Senhor? Oportu-
nidade para aparecer? Oportunidade para ter uma posição de 
destaque? Oportunidade para controlar as coisas do seu jeito? 
Oportunidade para mostrar que é melhor que seu irmão/ã? Ou 
uma oportunidade de abençoar vidas?

Lembre-se: AQUELE QUE NÃO SERVE NÃO SERVE

Mitos 
sobre servir

“Fiel o que vos chama, 
o qual também o fará.” 1 
Ts 5:24 – Este versículo 
fala que Aquele que cha-
ma também é fiel, ou seja, 
Deus que nos chama é fiel 
para nos ajudar naquilo 
que Ele quer que O sirva-
mos.  No mês de setem-
bro o projeto Bíblia para 
Todos completa dois anos 

de existência, nestes dois anos já enviamos 761 Bíblias, para 
22 missionários, espalhados tanto pelo Brasil, como em países 
como Moçambique, Gâmbia e Cabo Verde. O Projeto Bíblia para 
Todos consiste basicamente fazer envios de Bíblias para missio-
nários que estão no campo pregando a palavra de Deus. Nestes 
dois anos o projeto tem se mantido com ofertas da Igreja Batista 
Maranata (Fone: (0xx51) – 3594-4026 Pr. Marcelo Martins), na 
qual o projeto é desenvolvido, se você deseja contribuir para o 
desenvolvimento deste ministério a conta do projeto Bíblia para 
Todos é a seguinte: (Caixa Econômica Federal, Agência: 0471 
Procedimento 013 conta poupança, Nº conta: 62045-2 em nome 
de Josias dos Santos Candiolli). Temos feito um pouco pelos 
missionários, mas queremos fazer mais ainda, então se você 
conhece alguém que precisa de Bíblias entre em contato conos-
co, entre em contato com o projeto missionário Bíblia para Todos 
através do E-mail: josiassc@gmail.com . 

 
 aNiveRSáRio

A Igreja Batista 
Independente mace-
dônia em Franca SP 
sob a liderança do 
Pr. Everton A. Firmi-
no está comemoran-
do mais um ano de 
existência realizando 
uma série de confe-
rências nos dias 2 a 4 
de setembro de 2011. 
O preletor é o Pastor 
Amando Castelan Junior missionário na cidade de Pedregulho, 
que também foi Pastor da igreja durante algum tempo. O tema 
das conferências é “Evangelização e Missões”.

PRoJeto RiBeiRão PReto
Com o nosso trabalho na ONG que fica aqui no bairro, muitas 

oportunidades estão surgindo. Eu dou aulas de religião para as 
crianças, e a Solange dá aulas de flauta e coral. Temos contato 
com cerca de 60 crianças toda semana. Algumas já estão vindo 
nos cultos da igreja (Felipe, Giulia, Rafael, Ana Carolina, Maria 
Gabriela). Tive a oportunidade de dar uma palestra para os pais 
dessas crianças no final de junho, falando sobre sermos exemplo 
para nossos filhos, e esse contato foi muito bom. Por conta disso 
Dimas e sua filha Ana Flávia vieram na igreja em 14/08. Orem 
por eles. Aproveitamos o dia dos namorados e convidamos vinte 
casais para um jantar (era a quantidade que comportava nosso 
espaço). Para nossa alegria 17 casais chegaram e tivemos um 
delicioso jantar e um contato ainda mais marcante. Com nossos 
vizinhos, estamos mantendo contato através de passeios jun-
tos, comida em casa, etc. Temos procurado, dentro do possível, 
aproveitar as datas comemorativas para fazer contato com as 
pessoas através de reuniões especiais. Estamos também com 

De 18-29 de julho deste ano estive em Foz do Iguaçu fa-
zendo um Treinamento de Evangelismo a Árabes e Muçulmanos 
(em Foz há 25 mil árabes aproximadamente). Durante o treina-
mento ouvi dois palestrantes internacionais, um pastor libanês 
e um pastor norte americano que trabalhou por mais de vinte 
anos como missionário no Paquistão. Além destes ouvi o tes-
temunho de um libanês ex-muçulmano que pertencia ao grupo 
terrorista Hezbolla e que agora segue o Senhor Jesus e teste-
munhos de vários missionários que estão trabalhando no mundo 
muçulmano. Durante o treinamento sai com um grupo de irmãos 
para distribuir o Evangelho de São Lucas em Árabe nos bairros 
próximos a uma Mesquita Sunita. O treinamento foi uma bên-
ção e muito proveitoso, sendo assim, o colocarei em pratica no 
ministério aos árabes muçulmanos que tenho desenvolvido em 
São Paulo. Uma das orações que estávamos fazendo durante 
o treinamento é o que Senhor colocasse muçulmanos no nosso 
caminho para testemunharmos, e o Senhor respondeu nossas 
orações, pois assim que cheguei ao Aeroporto em Guarulhos fiz 
contato com um adolescente iraquiano de 14 anos que veio para 
jogar futebol num time aqui no Brasil, na oportunidade lhe dei 
um folheto evangelístico em Árabe. Seu nome é Abdu. Orem por 
ele. Para palestras e conferencias sobre árabes e muçulmanos 
entrar em contato através dos telefones: (11) 5924-6670 / 5939-
8363 / 9926-1113 ou e-mail pastoricardomarques@hotmail.com. 
Na foto uma Mesquita Sunita em Foz do Iguaçu (Pr. Ricardo M. 
de Brito).

MiSSõeS
Nos dias 20 e 21 de agos-

to a Igreja batista Indepen-
dente Betel em Franca SP 
sob a liderança do Pr. Cacil-
do Matias realizou sua série 
de conferências missionárias 
para renovação da Promes-
sa de Fé para missões. O 
pregador foi o Pr. Carlos Al-
berto Moraes missionário e 
coordenador de missões da 
AMI. Pastor Carlos ainda se 
recupera de uma cirurgia do coração, mas já está realizando al-
gumas atividades. A Igreja Betel em Franca apóia onze projetos 
missionários e deverá acrescentar alguns novos após a confe-
rência.
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“Toda violação da verdade não é apenas uma espécie de suicídio do 
mentiroso, é também uma punhalada na saúde da sociedade humana.” 

( Ralph Waldo Emerson ) 

PRoJeto PoRtugal
Amados irmãos quero muito contar só as bênçãos. Porém, 

sinto-me obrigado a citar ao menos a tribulação em curso sobre 
a nossa única portuguesa que restava na igreja em Fernão Fer-
ro, a irmã Maria do Rosário (85 anos), a fim de que orem por ela 
e por nós. Na véspera do “dia das mães” foi atropelada perto da 
sua casa por um carro desgovernado. Ficou em coma vários dias 
com múltiplas fraturas no fêmur e mão; partes afetadas da cabe-
ça e coluna. Após 2 meses de boa recuperação com a graça de 
Deus, entrou em depressão, chegando ao ponto de solicitarem a 
minha presença no hospital que dista 60 km da nossa casa. Na-
quele dia eu estava ainda mais longe, participando e pregando 
num ministério em outra cidade. A enfermeira disse-me que já 
notaram que após as nossas frequentes visitas ela reage melhor 
e coopera com o tratamento. Por duas vezes levei as nossas 
igrejas a visitá-la. Assim ela disse aos demais pacientes: “eu sou 
amada!” Se não bastasse isso, ainda tenho novos casos disci-
plinares nas nossas igrejas, sendo que para um caso específico 
tenho recebido conselhos de pastores idôneos de cá e do Brasil, 
aos quais somos muito agradecidos e temos procurado seguir as 
instruções passo a passo. Para fazer contatos: E-mail: cgdjovito-
nunes@clix.pt (Pr. Jovito, Cristina, Gabriel e Daniela Nunes).

 
de volta a CaBo veRde

tem trazido um grande desafio para toda Igreja. Outra área que 
temos procurado despertar a Igreja é o envolvimento missioná-
rio. Ajudem-nos em oração pela aquisição de um terreno para a 
construção do nosso local de culto. (Pr. Ricardo de Oliveira Leite 
e Família).

BotiCão

Tenho ficado a pensar: por que nossas igrejas de linha funda-
mentalista em sua grande maioria, não têm crescido, se nós 
temos vivenciado, afirmado e proclamado que temos defendido 

e vivenciado a sã doutrina?  Por que algumas de nossas igrejas ao invés 
de crescerem estão minguando, sendo a tônica a falta de ânimo e o des-
compromisso com a evangelização? Falta de preparo de nossos obreiros? 
Falta de treinamento adequado de nossos membros? Ou o nosso foco 
está desfocado? Ou o nosso radicalismo exacerbado está atrapalhando 
para que a obra do Senhor avance? A ordem do Senhor Jesus é muito 
clara: “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os 
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar 
todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco 
todos os dias, até a consumação dos séculos”. 

Ficou registrado nos anais históricos de uma conhecida igreja funda-
mentalista, que um pastor tido de renome nacional, que liderava aquela 
tão sofrida igreja aqui pelos lados do Nordeste, quase ‘mata’ de inanição 
aquela igreja, a qual não teve outra alternativa senão a de solicitar o seu 
afastamento daquele pastorado destrambelhado, para que ela não fechas-
se as suas portas...Esperamos que ele tenha aprendido a não mais usar 
a sua idiossincrasia, pensando em primeiro lugar no benefício da saúde 
e vitalidade da igreja local que hoje lidera, mudando assim a sua ótica um 
tanto quanto opaca, embaciada ao extremo. 

Há uma outra pergunta que merece ser feita: como podemos manter 
a integridade da nossa fé diante das ameaças doutrinárias que existem 
por aí afora no assim-chamado mundo religioso? Precisamos dar uma 
boa olhada em Atos 17.15-34 para que possamos aprender como Paulo 
reagiu num ambiente totalmente hostil. Para defender a fé cristã diante de 
outros credos religiosos precisamos, antes de tudo, saber em que cremos 
e por que cremos. Sem conhecer nossas crenças e dominar o conteúdo 
da nossa fé como poderemos entrar num debate religioso? Quando Paulo 
chegou a Atenas, conhecia profundamente a doutrina cristã. 

A fonte de conhecimento da fé são as Escrituras Sagradas. Temos 
nós aprendido a manejar (repartir) “bem a palavra da verdade”?  (II Tm 
2.15). A única maneira pela qual podemos aprender as verdades de Deus 
é através do estudo acurado da Palavra de Deus, sob a iluminação do 
Espírito Santo (João 14.17). Precisamos estudar diuturna e sistematica-
mente a Palavra de Deus até que consigamos verbalizar com confiança 
o que conhecemos de alguém que nada sabe sobre a fé cristã. Se isso 
parece ser muito trabalhoso, tenhamos a certeza de que é mesmo. Estudar 
a Palavra de Deus não é algo fácil. A grande verdade é que nós, pastores 
e obreiros, fazemos de tudo um pouco, menos encontrar e separar um 
tempo para estudar a Palavra de Deus e dedicar um tempo a oração e a 
meditação. Achamos que o período de seminário foi o suficiente para o 
desempenho de nosso ministério. Ledo engano! Este exercício deve ser 
uma alegria, jamais um fardo, de forma leviana. 

Precisamos conhecer a crença dos outros, para que tenhamos estra-
tégias para evangelizá-los. Para ilustrar a razão pela qual é importante 
conhecer a crença dos outros, olhemos para a passagem de Paulo em 
Atenas. Na medida em que ele caminhava pela cidade, percebeu muitos 
ídolos que ali existiam e isso o incomodou (Atos 17.16). Contudo, em vez 
de retornar à sua acomodação, saiu à praça onde falava com todos os 
que se apresentavam. A Bíblia diz que “alguns dos filósofos epicureus e 
estóicos contendiam com ele” (Atos 17.18a). Na época de Paulo, tanto 
os epicureus como os estóicos eram grupos hostis às boas-novas do 
Evangelho. A mensagem da ressurreição de Jesus não era bem aceita. 
Quando Paulo lhes falou sobre Jesus, disseram: “Parece que é pregador 
de deuses estranhos”, diziam eles (Atos 17.18b). Embora estivesse em 
um ambiente hostil, Paulo não ficou confuso. 

Apesar de os filósofos gregos pensarem que ele fosse um “faroleiro” 
(tagarela), que dissesse bobagens sobre essa tal “ressurreição”, não 
tomou esses comentários como pessoais e não ficou na defensiva, pois 
compreendeu a razão pela qual não conseguiam captar a mensagem. 
Posteriormente, em uma epístola à igreja de Corinto, Paulo explicou que 
os cristãos não devem se surpreender quando outras pessoas acham que 
as boas-novas do Evangelho não fazem sentido (I Cor. 1.22-23). 

Nós, os fundamentalistas, precisamos aprender, o quanto antes, a 
dialogar sobre convicções religiosas. Muitas vezes, é necessário usar uma 
verdade em que a pessoa crê para, a partir dela, anunciar a mensagem 
do Evangelho. Quando os filósofos pediram a Paulo que lhes explicasse 
melhor sua crença, o apóstolo não os condenou pela religiosidade que 
tinham. Ele fez o seguinte comentário: “passando eu e vendo os vossos 
santuários, achei também um altar em que estava escrito: AO DEUS 
DESCONHECIDO. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o 
que eu vos anuncio”. (Atos 17.23). Paulo sabia que os atenienses temiam 
que pudessem esquecer-se de adorar alguma divindade. Por isso fizeram 
um altar ao “DEUS DESCONHECIDO”. O apóstolo elogiou os atenienses 
pelo desejo de conhecer a Deus. A seguir, ofereceu-se para contar-lhes 
sobre o único Deus verdadeiro. Essa foi à tática brilhante de Paulo. Ele a 
utilizou porque conhecia a crença dos filósofos.

Em vez de ficarmos decepcionados e nos afastarmos das pessoas 
que não têm a mesma crença que nós, devemos ter compaixão delas. 
Precisamos buscá-las com amor, sabendo que, sem Cristo, elas estarão 
eternamente separadas do Deus verdadeiro que as ama e que providen-
ciou uma maneira para que escapassem da condenação espiritual eterna. 
Devemos ser cuidadosos e amorosos quando abordamos as pessoas para 
dar testemunho de nossa fé. Se tentarmos impor nossos pontos de vista, 
sem diálogo, achando que todos estão errados e apenas nós estamos 
certos, corremos o risco de afastar as pessoas, de modo que não desejarão 
saber mais sobre nossa esperança em Cristo. Temos a responsabilidade 
de repartir a esperança que temos. Não nos esqueçamos de que o próprio 
Jesus nos deu esse mandamento imperativo (Mt. 28.18-19; Mc 16.15). 

Não basta acreditar em um Deus verdadeiro ou ter um sistema de 
crenças genuíno. Precisamos ir além. A Palavra de Deus nos manda 
compartilhar a mensagem de Jesus com aqueles que pensam diferentes 
de nós, com aqueles que não conhecem a mensagem genuína de Jesus. 
Isso é o que precisamos fazer com a nossa fé. Pensemos com bastante 
seriedade em Tiago 1.22-23. Quando mostramos respeito pela crença 
de outras pessoas, elas acabarão por perguntar sobre a nossa fé, e 
precisamos estar prontos para responder com clareza de pensamento 
e com amor.  Pedro nos orienta a isso: “estais sempre preparados para 
responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da 
esperança que há em vos” (I Pd. 3.15).  

Estamos comprometidos 
com a evangelização?

adoRação
a.P. gibbs

tel. (14) 3322-3930
e-mail: 

edicoescristas.com.br
www.edicoescristas.com.br

Há uma diferença entre 
ministério e adoração: minis-
tério é o que desce do Pai, 
por meio do Filho, no poder 

do Espírito Santo, através do 
instrumento humano. Adora-
ção é o que sobe do crente, 

pelo poder do Espírito Santo, 
por meio do Filho, ao Pai.

defiNição de doutRiNa 
(vol. 2)

C.d. Cole
tel. (18) 3906-5585

e-mail: imprensa@palavra-
prudente.com.br

Caixa Postal 4426
19020-970 - P. Prudente SP

Este volume aborda três 
das doutrinas básicas da fé 
cristã: Pecado, Salvação e 

Serviço. Os que estudam as 
doutrinas da fé cristã preci-
sam ter em sua biblioteca 
este e o primeiro volume.

MilagReS No 
evaNgelHo de João

Norbert lieth
actual edições

tel. (51) 3241-5050
e-mail:pedidos.chamada.

com.br
www.chamada.com.br

João descreve nove dos mila-
gres de Jesus e menciona o 

motivo pelo qual fez a escolha 
– inspirado pelo Espírito Santo: 
todos os milagres destinam-se 
primeiramente, a despertar a 
fé das pessoas, de que Jesus 
Cristo é o Messias e o Filho de 

Deus (João 20:31).

a faMília PeRfeita 
é iMPeRfeita

Silmar Coelho e Janice Coelho
N.d. editora

telefax (21) 2443-2071
e-mail: contato@naodesis-

taeditora.com
www.naodesista.com

Não pretendo ensinar-lhe a 
ser pai ou marido. Não se 

aprende a ser pai ou marido 
em livros. Aprende-se lidando 
com as dificuldades. Somos 

diferentes e não iguais. A vida 
não tem uma cor só. Em amor 
e não em perfeição a família 

deve ser desenvolvida.

Em julho estive 
terminamos nossa vi-
sita ao Brasil para de-
safiar as igrejas para 
nos apoiar no trabalho 
missionário em Cabo 
Verde. Tivemos oportu-
nidade de visitar diver-
sas igrejas e foi uma 
benção para nós. No 
dia 21 de julho partimos 

do aeroporto em Fortaleza com destino a Cabo Verde, nossa ter-
ra! Fizemos uma boa viagem e chegamos bem. Agradecemos a 
Deus, pois tudo o que trouxemos do Brasil foi liberado na alfân-
dega, talvez porque o Pr. Izaías estava no aeroporto da Praia 
para nos auxiliar junto com o irmão Jean Michael, sobrinho do 
atual presidente do País. Encontramos nossa casa em perfeito 
estado, Deus a preservou de todo o mal! (Pr. Junior e Família - 
Cidade da Praia - Ilha de Santiago - Cabo Verde)

CaMPo gRaNde
Já há quase oito meses que estamos morando em Campo 

Grande-MS. A cidade é muito bonita, capital do nosso estado 
e consegue unir a modernidade de uma cidade grande, com 
muita preservação da natureza; quase todos os dias podemos 
ver próximo da nossa casa periquitos, tucanos e um bando de 
araras que fazem o maior barulho! A Igreja reagiu muito bem à 
nossa chegada e estão muito animados. Sentimos o amor deles 
e a vontade de trabalhar. No mês de Julho tivemos uma pro-
gramação especial com os Jovens com o tema “Cristo o Único 
Caminho” com pregação Evangelística e um tempo de lazer que 
foi uma grande benção. Em nossa Escola Bíblica Dominical te-
mos realizado ensinos, e práticas evangelísticas com o objeti-
vo de ganhar outras almas para Cristo, uma programação que 

Nos quatro 
anos e meio do 
trabalho em Boti-
cão MG através do 
missionário Ander-
son Dantas, almas 
têm sido salvas, 
vidas transforma-
das, discipulados 
realizados, acon-
selhamentos, ba-
tismos e dois terre-
nos de 400m² cada 
foram adquiridos. 
Primeiro teve iní-
cio a construção 
do prédio para a 
Igreja no fundo 
de um dos terre-
nos adquiridos. Já 
está no processo 
de conclusão des-
sa primeira etapa 
da construção do 
templo. Deus tem 
abençoado com ofertas, ajuda de mão de obra e envolvimento 
e participação dos próprios irmãos da igreja em Boticão. Fu-
turamente deverá ser construído um templo maior na frente, 
e o atual será utilizado para sala da EBD. Há mais ou menos 
dois anos teve início a construção da casa pastoral, pois no 
Boticão é muito difícil encontrar uma casa para alugar. Pela 
fé foram dados os primeiros passos rumo à construção da 
casa pastoral. O missionário doou o seu próprio carro para 
pagar a mão de obra do alicerce até a laje. Depois de fechar 
o negócio com o pedreiro, Deus em sua bondade e infinita 
sabedoria lhes concedeu uma oferta para a compra de mate-
riais para a construção. Há mais de um ano esta construção 
estava paralisada. Todavia, recentemente veio a doação da 
terra para aterrar o terreno e uma oferta muito generosa. Só 
que para terminar por dentro para mudar ainda falta muita 
coisa e os irmãos ali têm trabalhado arduamente para atingir-
mos este objetivo. Para que a obra seja concluída ainda falta 
o seguinte: portas e janelas = R$6.000,00; Madeira cobertura 
= R$2.500,00; Azulejos da cozinha = R$525,00; 3 caminhões 
de areia fina (reboco); 130 saco de cal (reboco); 30 sacos de 
cimento (reboco); 2 caminhões de brita (contra-piso); 2 ca-
minhões de areia grossa (contra-piso); 20 sacos de cimento 
(contra-piso); 60 sacos de 20kg de argamassa; 3 mil blocos 
(muro); 20 sacos de cimento (muro). O templo e a casa estão 
registrados em nome da igreja enviadora do missionário em 
Campo Belo MG.
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 “O que fazemos durante as horas de trabalho determina o que temos; 
o que fazemos nas horas de lazer determina o que somos.” 

( Charles Schulz ) 

Nascido em 15 de 
setembro de 1978, 
filho caçula de uma 

família de 12 irmãos, sendo 8 
homens e 4 mulheres. Seus 
Pais, João Lojor Ribeiro e 
Carlina Nogueira Ribeiro. Teve 
o seu encontro real com Cristo 
aos 12 anos de idade, quando 
o aceitou como Senhor e Sal-
vador de sua vida na Estância 
Maranata. Bacharel em Teolo-
gia pelo Seminário Emaus e 
Bacharel em Direito pela UNED 
– Diamantino turma 2010. Um 
grande companheiro, pregador 
da Palavra de Deus, um irmão 
incentivador dos Jovens e crian-
ças, sempre disposto a contribuir 
para que os mesmos fossem 
aos acampamentos realizados 
na Estância Maranata, por dizer 
que, o tempo ali na presença 
de Deus era ímpar e muito 
importante no desenvolvimento 
espiritual dos que ali estavam. 

O irmão Jusimar era o vice-
presidente da Igreja Batista Ma-
ranata em Nobres, onde tam-
bém era musicista, dirigente de 
culto e EBD. Também quando 
necessário exercia a função de 
professor da EBD dos adoles-
centes. Um servo Fiel, honesto 
e íntegro. Concursado, Jusimar 
trabalhava há sete anos como 
Agente Penitenciário na Cadeia 
Pública de Nobres-MT.

Sua morte ocorreu na noite 
do dia 19 para 20 de agosto 
na zona rural, onde o mesmo 
havia ido caçar com os irmãos, 
prática da qual Jusimar muito 
se alegrava e tinha como um 
dos seus hobbies preferidos. 
O primeiro era a leitura da 
Palavra de Deus, a qual não 
abandonava em momento 
algum, inclusive no dia de sua 
morte passou a tarde toda 
de sexta-feira lendo a Bíblia 
no sítio, antes de irem para a 
“espera” (como eles chamam o 
local onde ficam para esperar o 

Dez ambiciosos missionários colocaram suas vidas 
em risco Um parou para calcular o custo e então 
sobraram nove.  

Nove missionários em potencial preocupados com o destino do 
mundo Um achou que era velho demais e então restaram oito

Oito missionários estudiosos aprenderam a pregar sobre o 
céu Um preferiu ser fazendeiro e então ficaram sete

Sete sinceros missionários partiram em direção ao arado 
Um não conseguiu apoio e então ficaram seis

Seis ansiosos missionários desejando muito chegar Um 
cansou de esperar pelo visto e então ficaram cinco

Cinco missionários idealistas chegaram ao solo estrangeiro 
Um sofreu “choque cultural” e então ficaram quatro

Quatro sérios missionários tão ocupados quanto possível 
Um não manteve o casamento e então ficaram três

Três missionários cansados tentando não ficar tristes Um 
não voltou das férias e então ficaram dois

Dois missionários maduros Louvaram a Deus pelo que 
tinham feito Um foi chamado à glória e então só resta um

Um missionário idoso fazendo o que pode fazer. Mas o 
trabalho é muito grande. Quem irá ajudá-lo? Será você?

Quando o ministério de con-
ferências da Editora Fiel 
começou em 1985, não ima-

ginávamos as oportunidades que sur-
giriam para proclamar o evangelho de 
Cristo aos povos de fala portuguesa em 
todo o mundo. Por sua graça, o Senhor 
abençoou o trabalho da Editora Fiel, e 
somos imensamente gratos pelos mui-
tos meios através dos quais ele ampliou 
nosso alcance. Uma das maneiras mais 

Dez Missionários

27ª Conferência Fiel 
para Pastores e Líderes

significativas pelas quais Deus nos abriu oportunidades de mi-
nistério foi o trabalharmos juntos com nossos amigos em favor 
da causa de Cristo.

John Piper e os irmãos do ministério Desiring God têm uma 
paixão permanente por evangelização e têm-se esforçado por 
materializar a satisfação que vem de possuirmos alegria com-
pleta no Santo. A igreja brasileira está, a cada dia, assumindo 
um papel mais ativo na evangelização mundial. Nós, envolvidos 
nos ministérios da Editora Fiel, desejamos fazer o que pudermos 
para preparar e desafiar a igreja a seguir todos os meios possí-
veis tanto de preparo como de envio de seus membros, a fim de 
obedecerem a Grande Comissão.

Em 2011, a Conferência Fiel focalizará o tema Evangelização 
e Missões. Uma vez mais, nos reuniremos com amigos de todo o 
Brasil em Águas de Lindóia, em 3 a 7 de outubro. O nosso propósito 
é estudar as profundas verdades da Palavra de Deus, confiantes de 
que ele abençoará o tempo que passaremos juntos e demonstrará 
a unidade que temos em Cristo por meio de seu Espírito Santo.

John Piper, Augustus Nicodemos, Stuart Olyott, Franklin 
Ferreira, Sillas Campos e Mauro Meister abordarão conosco os 
grandes temas da Bíblia relacionados a Missões e à proclamação 
do evangelho para a alegria de todos os povos.

Estamos entusiasmados pela oportunidade de estudar as Es-
crituras, gozar de comunhão e adorar juntos. Venha estar conosco 
em outubro para ouvir o ensino que, cremos, instruirá a mente e 
inflamará o coração com amor por nosso Senhor e uma paixão 
por levar o evangelho até aos confins da terra.

Em Cristo, 
Ricardo Denham III

Contatos: tel.: (12) 3919 9992 – Ramal 802
e-mail: conferencias@editorafiel.com.br

www.editorafiel.com.br

“O crente não morre, 
ele entra direto no céu”

Jusimar lojor Nogueira (1978 – 2011)

animal sair). 
Sua morte foi causada 

por um disparo acidental, 
de sua própria arma, que 
como dizem os mais ex-
perientes, era uma arma 
“moxa”, com o gatilho 
muito sensível ao toque. 
O mesmo retornava do 
seu local de “espera”, com 
a arma municiada, pois o 
local é de mata nativa, e 
muito cheio de onças e 
outros animais ferozes, 
ao chegar à porteira, foi 
abrir a mesma e aciden-
talmente deixou sua arma 
bater no chão, o que fez 
com que a mesma dispa-
rasse e atingisse o seu 
coração. O médico legista 

ainda falou aos corações da 
família e dos presentes através 
dos pastores presentes, pasto-
res estes que fizeram parte da 
vida do irmão Jusimar, Pr. Lou-
rival (Morada da Serra-Cuiabá, 
e amigo de seminário do irmão 
Jusimar), Pr. Antonio Geraldo 
(Cristo Rei-Várzea Grande), 
Pr. Anselmo (Santo Antonio 
do Leverger), Pr. Amilcar Vas-
concelos (Dourados-MS) e Pr. 
Estevão Huestis (Sinop-MT). 
Todos os pastores tiveram a 
oportunidade de falar um pouco 

a respeito do testemunho do 
irmão Jusimar, e todos foram 
unânimes em dizer que o irmão 
Jusimar era um exemplo de 
Cristão para a sua geração. 

Em uma de suas últimas 
pregações, talvez a única que 
foi gravada em áudio o irmão 
Jusimar diz o seguinte: “O 
crente não morre, ele entra 
direto no céu”, assim cremos 
que aconteceu com o irmão 
Jusimar, um servo que está 
agora alegrando ao Senhor 
com seus louvores.

disse que foi uma morte rápida, 
sem sofrimento, praticamente 
instantânea.

O Seu funeral foi lindo, a 
família, os irmãos de fé da igre-
ja local, e diversas igrejas de 
Cuiabá, Várzea Grande e San-
to Antonio do Leverger (pois 
era um irmão muito querido 
por todos), e os amigos da ci-
dade estavam presentes. O Pr. 
Jefferson, que também é seu 
cunhado falou aos presentes 
sobre o testemunho e exemplo 
de servo fiel a Deus que era o 
jovem Jusimar. 
Usou o texto de 
II Crônicas 21:20, 
onde fala que o 
rei Jeorão por 
não ter sido fiel 
a Deus foi sem 
deixar de si sau-
dade, e mostrou 
que como os pre-
sentes podiam 
perceber não era 
o caso do irmão 
Jusimar, que es-
tava deixando 
muitas saudades 
a todos os pre-
sentes, o Senhor 

Com pastores no Congresso AMI - Julho 2011

Com a mãe Lendo a Bíblia
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Os missionários Pr. 
Alexssandro e Co-
rina de Goiás, pais 

de Rebeca de seis anos, por-
tadora da síndrome de ossos 
de cristal são novamente os 
convidados do Acampamento 
da Umbabicre – União de Mu-
lheres e Moças Batistas Bíbli-
cas de Campinas e Região. 

Neste ano, a diretoria tam-
bém vai levantar oferta para 
ajudar no tratamento da ga-

Recentemente recebi 
um pedido de uma 
moça que esteve 

em nossa igreja nos visitando 
em um culto de aniversário de 
uma irmã, aonde ela veio a 
se converter ao Senhor Jesus 
Cristo. Depois de se converter 
ela me fez o seguinte pedido: 
“Visite meu irmão na prisão de 
Ribeirão Preto para que ele 
ouça também de Jesus Cristo e 
da salvação que só nele há”. 

Como o meu trabalho é 
nas unidades em Serra Azul eu 
estava sempre em oração para 
que o Senhor nos permitisse ir 

rota. No ano passado, o valor 
alcançado foi de mais de dois 
mil reais. Rebeca ganhou uma 
cadeira de rodas, mas o equi-
pamento não é motorizado e 
o objetivo é abençoá-la neste 
sentido. Para isto, a diretoria 
conta com a colaboração de 
todas. 

Portando, se mobilizem nas 
igrejas para levantar recursos. 
Lembrando que o acampamen-
to ocorre daqui a dois meses 

nos dias 25, 26 e 27 de no-
vembro. O tema desta terceira 
edição é “Mulheres em busca 
da Excelência”, tendo como 
preletora a irmã Márcia Bezerra 
(esposa do Pastor Ebenézer 
de SP). 

O encontro será no Recan-
to Maanaim (perto da Fazen-
da Bradesco em Campinas, 
mesmo local de 2010 ) com 
três dias de programação. A 
entrada será na sexta (25/11) 

com saída no 
domingo (27/11) 
depois do almo-
ço. Desta vez, 
cada igreja vai 
homenagear um 
Estado brasilei-
ro. 

A programa-
ção inclui tam-
bém noite de 
louvor, estudos, 
palestras, desfile 
adulto e infantil 
e premiações. 
Para o lazer as 
acampantes vão 
contar com pisci-
na, futebol, ba-
zar e muito mais. 
Neste momento, 
as orações são 
importantes para 

Missionários de Goiás participarão novamente 
do  Acampamento da UMBABICRE

PRogRaMação oCoRRe de 25 a 27 de NoveMBRo.

que tudo ocorra conforme a 
vontade de Deus. O valor é 
R$ 110,00 por acampante. 
Crianças até quatro anos são 
isentas, acima desta idade 
pagam o valor integral. 

Não percam a benção!

irany Santos
eventos e divulgação          

informações
denise (19) 3278-1214  e 

Maria alice (19) 3324-2012

Diretoria da UMBABICRE

em Ribeirão e encontrar esse jovem. Carona vai, carona vem e o 
coração ardendo por essa alma. “Senhor me ajude ir de carro!”

Na quarta feira, dia 24 de agosto indo para Serra Azul pas-
samos antes no banco para ver se tínhamos alguma oferta e vi 
que o Senhor providenciou para que pudesse encher o tanque, 
glorifiquei ao Senhor pela sua Palavra que disse a Paulo “Passa a 
Macedônia e ajuda-nos”. Viajamos em oração e com muita alegria 
de espírito. Procuramos o jovem que prontamente nos recebeu 
surpreso, mas ouviu desejoso atentamente o que Deus tinha para 
ele naquele momento. No final, em lágrimas prostrado no chão 
creu, confessou Jesus Cristo como Filho de Deus e o recebeu 
como Salvador de sua alma.

Jones é seu nome. Sua decisão frutificou quando seu amigo 
Adriano vindo ver o que acontecia foi também convencido pelo 
Espírito Santo e se prostrou diante de Deus arrependido e se tor-
nando, em Cristo, uma nova criatura. Glória, honra e poder seja ao 
meu Senhor eternamente por ter nos dado a honra e o privilégio 
de serví-lo, mesmo sendo um miserável pecador.

Muito obrigado a todos que tem orado por nós!
Pr. Mauricio arruda

Capelão nas Penitenciárias de Serra azul i e ii

Mais um testemunho 
de salvação


