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Aconteceu no dia 11 
de novembro de 
2011 a ordenação 

pastoral do irmão Celso Fac-
chini da Silva. Ele é casado 
com Élida Chicão e trabalha 
na Igreja Batista Vitória em 
Londrina, PR. Leia mais na 
página 4

Com um olho nas pro-
fecias bíblicas e outro 
nos noticiários nas últi-

mas semanas não pude deixar de 
ver fortes indícios da proximidade 
do aparecimento do Anticristo. 
Não, eu não me incluo entre aque-
les que querem marcar a data do 
arrebatamento e nem pretendo in-
centivar você a deixar tudo de lado 
e ficar apenas esperando a volta 
de Cristo. É saudável, no entanto 
observar como os acontecimentos 
em nossos dias mostram como 
pode estar próximo a volta do Se-
nhor. Quero mostrar quatro fatos 
que indicam como a globalização, 
que culminará com a entroniza-
ção do Anticristo, se desenrola 
aos nossos olhos. Continua na 
página 7

Uma das frases mais 
ouvidas durante a 
Primeira Conferên-

cia Pastoral Novo Tempo em 
Caraguatatuba SP nos dias 1 
a 4 de novembro de 2011 foi 
esta: “As pessoas não estarão 
interessadas em quanto você 
sabe até que percebam o quan-
to você se importa com elas”. 
Essa foi a tônica do evento, 
pois o mais importante é se 
importar.

Reunindo 68 pastores de 
dezenas de igrejas entre os 115 
participantes de oito estados, 
os números desta primeira 
conferência estiveram dentro 
das expectativas dos organi-
zadores. No culto de quarta-
feira à noite, com a presença 
de membros da Igreja Batista 
Novo Tempo de Caraguatatu-
ba, o número de participantes 
chegou a 215. 

Também participaram com 
estandes de divulgação di-
versas organizações: SBTB – 
Sociedade Bíblica Trinitariana, 
AMI – Associação Missionária 
Independente, EBR – Editora 
Batista Regular, Missão Asas de 
Socorro e o Jornal de Apoio.

O conteúdo das mensagens 
expositivas na Carta de Paulo 

A AIBRECES - Asso-
ciação de Igrejas 
Batistas Regulares 

do Centro Sul do Brasil estará 
realizando a sua 54ª Assem-
bléia e Retiro para as Famílias 
no Hotel Recanto da Bela Vista 
em Águas de Lindóia SP, no 
período de 30 de janeiro a 2 de 
fevereiro de 2012.

Sob o tema “A Igreja de 
Deus: Origem e Propósito” 
baseado em Mateus 16:18 e 
tendo como preletor principal o 
Pr. Almir Marcolino Tavares da 
Igreja Batista do Novo Juazeiro 
em Juazeiro do Norte CE, que 
também é o Presidente da Asso-
ciação das Igrejas Batistas Re-
gulares do Brasil, a liderança da 

Fatos que indicam a proximidade 
do aparecimento do Anticristo

aos Filipenses 
preencheu ade-
quadamente o 
tema proposto 
pelos organiza-
dores: “Resga-
tando a Alegria 
de Servir”, pois 
as nove mensa-
gens proferidas 
pelos pastores 
J im Perdue e 
Mike Dorough fo-
ram ao cerne da 
vida do apóstolo 

Associação espera contar com 
público em 2012, pois restam 
poucas vagas para o evento.

A programação contará 
também com os seguintes semi-
nários: “Qual a intenção quando 
se inicia uma Igreja Batista Re-
gular?” com o Pr. Tomé Cosme 
de Farias da Igreja Batista Boas 
Novas em Campinas SP; “Igreja 
e Sociedade: Diálogo ou Rivalida-
de?”, com Pr. Wagner Lima Ama-
ral da Igreja Batista Tremembé, 
São Paulo SP e “Missões depois 
de 2010”, com Pr. Alfredo Celso 
Ferreira, da Igreja Batista do Rio 
Bonito em São Paulo SP.

Para efetivar a inscrição é 
necessário fazer um depósito 
de R$ 50,00 por pessoa, na 

conta bancária BRADESCO 
Agência 198-8 - Conta Cor-
rente: 47575-0 em nome de 
Associação de Igrejas Batistas 
Regulares do Estado de São 
Paulo. Ao efetuar os depósito, 
favor enviar cópia por fax (11) 
3222-7057 ou pelo correio para 
Rua 24 de Maio, 116, 4º Andar, 
Sala 34 – CEP 01.041-000 
São Paulo SP ou via FAX: (11) 
3222-7057 E-mail: aibreces@
terra.com.br ou prmiltoncala-
zans@ig.com.br.

OBSERVAÇÃO: Antes de 
fazer o depósito entre em 
contato para saber os valores 
totais do evento, pois a partir 
deste mês de dezembro há 
novos valores.

Batistas Regulares se reúnem em janeiro

O mais importante é se importar

Parte dos pastores presentes

Pastores da IBTN Preletores

Destaques

Durante a Con-
ferência da AMI 
em ju lho  de 

2011 no Hotel Majestic em 
Águas de Lindóia SP, foi 
levantado uma oferta es-
pecial para a compra de um 
terreno para o Projeto PIP 
– Plantando Igreja em Pru-
dente (Presidente Prudente 
SP) sob a responsabilidade 

A Igreja Batista em D. 
Pedro, Manaus AM, 
sob a liderança do Pr. 

João Azevedo Saraiva Jr come-
morou 35 anos de fundação reali-
zando uma série de conferências. 
A partir do dia 25 de junho foi 
realizada a Feira Internacional de 
Missões com atividades todos os 
dias, indo até 1 de julho quando 

35 Anos

A JUBBESP 
-  J u n t a 
B a t i s t a 

Bíblica do Estado de 
São Paulo elegeu sua 
nova Diretoria para 
o biênio 2012-2013. 
Veja quem são os 
novos diretores na 
página 5

Eleição na JUBBESP

A Primeira Igreja 
Batista em Cipó 
sob a liderança 

do Pr. Eliel Barbosa acaba 
de renovar a Promessa de 
Fé para missões através 
da Conferência Missio-
nária nos dias 18 a 20 de 
novembro de 2011 tendo 
como preletor o missioná-

Promessa de Fé

Ordenação Pastoral

Doação para terreno

do Pr. Josué Amaral, missionário através da AMI – Associação 
Missionária Independente. Diversos irmãos que não dispunham 
de recursos para ofertar na hora, depositaram vales para serem 
cobertos posteriormente. No total foi ofertado/prometido R$ 
15.000,00, mas a maior parte em vales. Até o momento foram 
entregues R$ 8.380,00 e está faltando R$ 6.620,00 em vales. Os 
doadores ficaram de entregar a doação até o final deste ano e 
para efetuar os depósitos pode usar a seguinte conta bancária: 
SANTANDER Ag. 0033 - Conta - 60.922185.7 em nome de Mauro 
Nobuo Tanaka. Para contatos com o Pastor Josué use o telefone 
(18) 3916-3463, e-mail: pastorjoamaral@gmail.com ou a Caixa 
Postal 4430, CEP 19.020-970 Presidente Prudente SP.     

rio Pr. Robson Marcelo da Silva de Goiânia GO. 
Leia mais na página 5

teve início as conferências indo até dia 3. Os preletores foram os 
pastores Wendell Hiers, missionário fundador da igreja, e o Pr. 
Mendes, da 1ª. Igreja Batista de Atibaia-SP. Na ocasião, a igreja 
entregou placas comemorativas aos 35 anos de existência a di-
versos irmãos membros fundadores, aos pastores da igreja: João 
A. Saraiva Jr, Paulo Arruda, Frank Real, Almir Verdelho e Aníbal 
Xavier e aos missionários fundadores, Pr. Wendell Hiers, Daisy 
Hiers, e Pr. Donald Watson (in memorian) e Donna Watson. A foto 
mostra o Pr. João Saraiva e sua esposa Antônia. A membresia 
atual é de 272 membros e 43 congregados.

O Presidente da associação, 
Pr. Milton Calazans

Cidade do Vaticano

Paulo que APRENDEU a viver 
contente em toda e qualquer 
situação. A única maneira de 
não perder a alegria de servir é 
permanecer fiel a Deus perma-
necendo na Sua Palavra.

Viver para si mesmo rouba 
o sentido da vida e por essa 
razão o nosso cristianismo 
precisa constantemente res-
gatar o seu sentido prático 
sem se tornar pragmático. 

Priorizar o próximo é a receita, 
pois “as pessoas não estarão 
interessadas em quanto você 
sabe até que percebam o 
quanto você se importa com 
elas”.
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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

Ponto de Vista 
Pr. Rômulo Weden Ribeiro

rwribeiro@globo.com
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O ano de 2011 foi 
marcante na minha 
vida pessoal, fami-

liar e ministerial. Como pano de 
fundo, o segundo semestre de 
2010 foi um período difícil. Mui-
to trabalho e a saúde bastante 
debilitada. Eu sabia que não 
estava bem, mas os médicos 
não conseguiam diagnosticar 
exatamente o que estava acon-
tecendo. Foi apenas no início 
de 2011 que veio o diagnóstico 
que me levou a uma cirurgia de 
revascularização com três pon-
tes de safena e uma mamária!

Foi um início de ano muito 
difícil com a ansiedade queren-
do tomar conta. Mas o Senhor, 
em Sua soberania, sabendo 
tudo que aconteceria, deu-me 
uma boa dose daquela paz 
que excede todo entendimento. 
As orações intercessórias e 
a solidariedade dos irmãos e 
amigos, aliada à presença ca-
lorosa dos familiares serviram 
como proteção eficiente.

Confesso que cheguei a 

Deus não é o autor do mal! Porém, há males que Ele 
permite com o propósito de provar os seus servos e 
demonstrar o Seu infinito poder: “Vós bem intentastes 

mal contra mim; porém Deus o intentou para bem, para fazer 
como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida” 
(Gênesis 50:20). Há certos males na vida sobre os quais não 
devemos reclamar. 

O mal necessário da livre imprensa. Alguns políticos odeiam a 
livre imprensa e há muito tempo estão cogitando a possibilidade 
de criar um órgão regulador que vigie os meios de comunicação. 
No Brasil, já há leis capazes de punir a calúnia, a mentira e difa-
mação, mas os maus políticos querem mesmo é impedir que a 
imprensa cumpra o seu papel de fiscalizador do poder público. 
Sem a imprensa para investigar o governo da situação, seja ele 
federal, estadual ou municipal,  a corrupção no Brasil seria muito 
pior do que já é e haveria menos fundos para a saúde e a educa-
ção.  

O mal necessário da democracia. Apesar de suas falhas, a 
democracia, sistema de governo em que a população exerce a 
soberania, é o sistema governamental melhor que existe. Através 
do voto, colocamos ou tiramos os nossos representantes de seus 
cargos. Infelizmente, muitas pessoas não têm acesso às informa-
ções corretas e acabam doando seus votos em troca de programas 
de ajuda social que são usados para promover candidatos e seus 
partidos. As leis da ficha limpa e da responsabilidade fiscal estão 
perdendo forças diante da união dos políticos que votam em causa 
própria sobre essas matérias. Ainda assim, a democracia é melhor 
que a ditadura e a ganância entre políticos, por pior que seja, 
impõe certos limites ao partido que está governando o país. 

O mal necessário da separação entre as igrejas. O Novo 
Testamento defende a autonomia da igreja local. Isto não sig-
nifica independência espiritual e financeira, mas administrativa. 
Mesmo os apóstolos respeitavam a autogovernança das igrejas, 
ao mesmo tempo em que corrigiam erros doutrinários. Apesar de 
que as igrejas são autônomas, os homens que as lideram não 
são e nem deveriam ser. A Bíblia ensina o princípio da prestação 
de contas a Deus e às pessoas que nos cercam. Os membros 
da igreja e os diáconos não são patrões dos pastores, mas são 
amigos e conselheiros que podem admoestar e exortar quando 
necessário. Além disso, o Novo Testamento ensina o princípio da 
submissão mútua e não apenas de cima para baixo. Infelizmente, 
há homens de Deus que não se sentem confortáveis com a pres-
tação de contas, mas esta prática faz bem para a alma e unifica 
as pessoas que estão trabalhando em um mesmo ministério. 
Portanto, não há nada de errado quando pastores e missionários 
precisam prestar contas à igreja local e às agências missionárias. 
Autonomia é para as igrejas e não para os homens. 

“Criatividade consiste apenas em perceber o que já esta lá. Você sabia que os sapatos 
direito e esquerdo só foram inventados há pouco mais de um século? “ 

( Bernice Fitz-Gibbon )

CRistão DeCaPitaDo
Após uma extensa busca pelo paradeiro de Juma Naradin 

Kamil, os cristãos da região de Bakool, sudoeste da Somália, 
encontraram o corpo decapitado de Kamil. Ele, que fora se-
questrado, trazia no corpo marcas de uma execução feita pelo 
grupo terrorista muçulmano Al-Shabaab. “É comum a Al-Shabaab 
decapitar aqueles que abraçam a fé cristã, ou mesmo meros 
simpatizantes dos ideais ocidentais,” disse um cristão local à 
agência de notícias Compass Direct News. “Nosso irmão Kamil 
aceitou a fé cristã há três anos e estava determinado em sua fé 
em Deus. Sentiremos muito a falta dele.” O sequestro aconteceu 
em 21 de agosto, quando três homens da Al-Shabaab forçaram 
Kamil a entrar em um carro. Muitos cristãos locais acreditam 
que os extremistas estavam acompanhando a rotina de Kamil, 
a fim de executarem a tarefa. A Al-Shabsab tem cerca de 7 mil 
membros. Eles procuram, através de ameaças e atos violen-
tos, impor uma versão estrita da Sharia, lei islâmica, em todo 
território muçulmano. O principal objetivo do grupo é eliminar o 
cristianismo da Somália. E aqui em nosso país os muçulmanos 
gozam de plena liberdade. Se conseguirem ser maioria já viu 
o que vai acontecer com os cristãos. Vamos responder a eles 

com o amor de Cristo e evangelizá-los.

até o PaPa sabe
Na sexta-feira, dia 18 de novembro o papa católico Bento XVI 

expressou sua preocupação com o crescimento das igrejas evan-
gélicas na América Latina e África. Em conversa com jornalistas 
a bordo do avião que o levava a Cotonou, a capital do Benin na 
África.  O líder da religião católica disse que frente a esse desafio 
o catolicismo tem que oferecer uma mensagem simples, profunda 
e compreensível. Ele afirmou que as igrejas evangélicas estão 
crescendo porque expõem uma mensagem compreensiva e uma 
liturgia participativa que, na realidade, consiste no “sincretismo 
de religiões”. Segundo ele, “isso garante um êxito, mas também 
resulta em pouca estabilidade”, ressaltou. Na verdade, mesmo 
não crendo como crê o papa, tenho que reconhecer que neste 
ponto ele está certíssimo, pois muito do tal de crescimento 
evangélico não passa de “sincretismo religioso”. O verdadeiro 
cristianismo bíblico nunca será tão grande, pois o seu caminho 
continua sendo estreito e o reino de Cristo continua não sendo 
deste mundo. Salvação de almas não atrai multidões, mas o 
misticismo sim. A própria religião católica sabe disso.

Cinco acontecimentos
pensar que não chegaria vivo 
ao arrebatamento como tem 
sido o meu desejo, pois havia 
um fator complicante naquele 
problema que por si mesmo já 
era grave. Mesmo estando em 
perfeita paz, quando olhei para 
minha fiel esposa que teve que 
me deixar entrar sozinho no 
Centro Cirúrgico do Instituto 
Dante Pazzanese, cheguei a 
pensar que não voltaria.

Mas Deus foi misericordio-
so não apenas dando a paz, 
mas também assegurando a 
vida e permitindo que novas 
perspectivas pudessem ser 
agregadas à minha vida. Na 
verdade ainda estou procuran-
do assimilar as diretrizes de 
Deus para este período que 
denomino de sobrevida.

Mas este não foi o único 
momento marcante em minha 
vida neste ano. Deus havia 
reservado muito mais. Três dos 
outros quatro acontecimentos 
serviram para reacender em 
minha vida o prazer de servir 

a Deus: O Congresso da AMI 
no mês de julho, a Conferência 
Fiel em outubro e a Primeira 
Conferência Pastoral Novo 
Tempo na virada de outubro 
para novembro.

Nestes três eventos o Se-
nhor falou comigo de modo 
muito especial. Talvez pelo 
fato de percebermos a fragi-
lidade da vida nos tornemos 
mais sensíveis à voz do Se-
nhor. Mas o fato é que as 
mensagens e o ambiente nes-
tes três eventos alcançaram 
objetivos muito especiais em 
minha vida. Uma descoberta 
que foi a confirmação de tudo 
o que tem acontecido em mi-
nha vida desde 1998. Ficou 
claro como a luz do dia o fato 
que eu não posso controlar 
o que as pessoas pensam a 
meu respeito, mas não posso 
me esquecer um só momento 
que Deus sabe tudo sobre 
minha vida.

Na vida nós não podemos 
mudar o alvo quando surgem 

obstáculos, pois eles servem 
para o Senhor fazer aflorar 
em nós o que há de melhor 
ou de pior. O melhor nos for-
talecerá e o pior deverá ser 
extirpado. Cada obstáculo 
nos faz perceber que de fato 
somos uma vida que está em 
obras, pois o Senhor ainda 
não terminou o que pretende 
fazer em nós.

O quinto acontecimento 
marcante neste ano foi o re-
gresso de minha filha primogê-
nita ao Brasil depois de quatro 
anos de preparação juntamente 
com seu marido e filha para 
retornarem como missionários. 
Pode parecer pouco para quem 
enxerga de fora e mais à distân-
cia, mas só Deus sabe o quanto 
é importante neste final de ano 
minha família estar reunida de 
corpo e alma. 

Que o ano de 2012 seja 
para todos nós um tempo de 
glorificar a Deus, pois a Ele 
pertencem a honra, a glória e 
o louvor. Maranata!

Males
necessários

Fogos e luzes anun-
ciam que mais uma 
etapa se cumpriu.

Nossos passos são agora 
memórias de alegrias e lágri-
mas.

Sorrimos e fizemos com 
que outros sorrissem.

Choramos e fizemos com 
que outros chorassem.

Viramos mais uma página 
encerrando uma fase de opor-
tunidades.

O bem ou o mal que fize-
mos são agora lembranças 
que não podemos mudar. E no 
íntimo o coração muitas vezes 
sussurra: Á se eu pudesse vol-
tar atrás!

Por mais que tenhamos 
procurado fazer o bem, a alma 
pede mais, sabe que não foi o 
que devia ter sido. E a inde-
sejável culpa se levanta como 
se dissesse: o seu tempo aca-
bou! Então, a já envelhecida 
estrela de natal nos faz pensar 

no sol que se põe e na noite 
que se aproxima. Paramos, 
pensamos na brevidade da 
vida, na seriedade das nossas 
escolhas e densas nuvens de 
dúvidas pairam sobre nós. O 
que me reserva o amanhã? Si-
multaneamente, festas e luzes 

nos convidam a 
fugir da realida-
de que assusta. 
Mas é em vão, 
não podemos 
negar a própria 
história, a ver-
dade no íntimo. 
Será, porém, 
que precisa 
terminar assim, 
como um rio 
de incertezas 
que deságua 
num oceano 
de dúvidas? Se 
estivéssemos 
entregues à 
nossa própria 

O Ano Finda !

sorte não haveria esperança. 
Pois não podemos, por nós 
mesmos, renascer e consertar 
o que quebramos. Mas apesar 
de nós há esperança. E a ga-
rantia para is to é que o natal 
aconteceu. Deus se fez ho-
mem na pessoa de Jesus. Vi-

veu como um de nós, porém, 
sem nunca ter pecado. Foi por 
nós rejeitado, mas não nos 
rejeitou. Mesmo tendo ele o 
poder e o direito de condenar 
a todos nós, ele quis morrer 
em nosso lugar, levou sobre 
si a nossa culpa, a tragédia 
do nosso passado. Jesus nos 
amou sendo nós ainda peca-
dores. Ele é a mais reluzente 
realidade que precisa brilhar 
diante dos nossos olhos, pois 
só nele há garantia de que o 
amanhã pode ser melhor. ”... 
todo aquele que nele crê re-
cebe remissão de pecados...” 
(Atos 10:43)  “...Arrependei-
vos e crede no evangelho.” 
(Marcos 1:1) E Feliz Ano 
Novo. 

José Soares Filho
Igreja Batista Bereiana 

Jaraguá do Sul - SC 
E-mail: 

josefilhosoares@bol.com.br
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“A criatividade surge da tensão entre espontaneidade e limitações. A última 
como os bancos de areia nos rios forçando a espontaneidade em várias formas 

que são essenciais para a obra de arte ou poema. “ 
( Rollo May )

Se você pensou que este título teve a intenção de trazer 
à sua lembrança “O evangelho segundo o Espiritis-
mo”, pensou certo, pois é sobre essa associação que 

pretendemos chamar atenção. Recentemente, deparei-me com 
uma situação, no mínimo inusitada, pregando as Boas Novas a 
um cidadão. Ao abordá-lo, com o Evangelho de Cristo, ele logo 
fez questão de dizer que era um intelectual religioso respeitado 
e membro de uma grande igreja evangélica, onde também 
era o braço direito do pastor.  Até aqui, a conversa parecia 
muito familiar, mas quando o assunto em questão veio a ser o 
sacrifício vicário de Cristo para a salvação do pecador, aquele 
sujeito quase teve um infarto. Ele afirmou que apesar de ser 
“evangélico” sua crença não é na salvação pela graça, mas a 
reencarnação formulada por Alan Kardec, pois as respostas 
do espiritismo, segundo ele, são mais lógicas e  convincentes. 
Ao ouvir esta afirmação, fui eu quem quase teve um infarto. A 
partir daquele dia, dispus-me a investigar sobre o espiritismo 
e fiz algumas descobertas estarrecedoras. Uma pesquisa feita 
pela Universidade de Oxford, revelou que em 2004, dos mais 
de 6 bilhões de pessoas do mundo, 4 bilhões crêem na reencar-
nação, nas suas mais variadas formas. Isso representa 64% da 
população mundial. Os entrevistados, apesar de serem adeptos 
de religiões tradicionais, incluindo os protestantes, revelaram 
um profundo consentimento pela doutrina espírita. 

No Brasil, há uma sutil migração de “evangélicos” para as 
sessões de espiritismo. Acredite!  A questão relevante é: O que 
estaria atraindo os “evangélicos” para uma prática que a Bíblia 
condena?   Imagino que a resposta esteja na similaridade da 
forma de culto das igrejas evangélicas com os princípios espi-
ritualistas, tais como: Ênfase nas experiências, nas manifes-
tações de espíritos, na salvação pelas obras, na prosperidade 
financeira, na falta de doutrina, nas “águas bentas”, e por fim, 
o foco na pessoa do Espírito Santo, enquanto a Bíblia enfatiza 
a pessoa de Cristo. “Mas, quando vier aquele Espírito de ver-
dade, ele vos guiará em toda a verdade; porque não falará de 
si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará 
o que há de vir. 

(João 16:13). Ao que parece, muitos “evangélicos” depois de 
percorrem por quase todas as “igrejas” à procura de respostas 
e soluções para seus problemas imediatos e não encontraram, 
estão buscando, agora, mais uma alternativa, ao perceberem 
a semelhança entre Kardec e “Evangélicos”. Uma ressalva 
necessária sobre este assunto: A mensagem que o movimento 
evangélico anuncia não é o Evangelho da graça, produzido no 
Calvário e motivado pelo amor Incondicional de Deus que leva 
a uma vida santa, mas um “evangelho” com letra minúscula, 
pequeno, falso, diabólico, espiritualista e produzido pelos “dou-
tores” da atualidade: “Porque virá tempo em que não suportarão 
a sã doutrina; mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão 
para si doutores conforme as suas próprias concupiscências”. 
(2 Tm 4:3). 

 Para nós, pastores e cristãos do Caminho, precisamos 
saber discernir nossa época com menos intelectualidade e 
mais espiritualidade, mais fé em Deus e menos confiança em 
nós mesmos. Precisamos fazer ecoar nossa voz de manifesto 
contra todas as formas de engano.  E a maneira de fazermos 
isso é continuarmos anunciando a “loucura” da pregação do 
Evangelho Puro e Simples, para salvação de muitos. No fim 
da conversa com aquele sujeito, apresentei-lhe o Evangelho 
de Cristo na sua integralidade, mas ele preferiu o Evangelho 
segundo os “Evangélicos”, ou segundo Alan Kardec, como 
preferir. 

Gostaria de comparti-
lhar com os irmãos 
o que Deus tem 

feito através de nossas vidas. 
Chegamos de mudança em 
Pirajuí-SP em Outubro do 
ano passado com um grande 
desafio e objetivo de alcançar 
e realizar o trabalho em seis 
presídios da região com aproxi-
madamente oito mil e duzentos 
sentenciados. Agradecemos ao 

Já faz três anos que 
estamos em Tefé AM, 
cidade aonde você 

chega de barco vindo de Ma-
naus AM em 2 ou três dias, de 
lancha a jato e aproximada-
mente 14 horas ou de avião em 
uma hora e vinte minutos. 

A cidade de Tefé é conhe-
cida como “A Princesinha do 
Solimões”, sendo um pólo onde 
se tem grandes expectativas de 
melhorias em meio a muitos 
problemas. É que a Petrobras 
chegou até aqui trazendo con-
sigo a criação de novos cursos 
na Universidade, mais empre-
gos e muitos novos benefícios 
que antes não havia.

A região amazônica tem 
inúmeras riquezas a ser ex-
ploradas e preservadas, mas 
algo que considero bem inte-
ressante é que nossos rios são 
as estradas, pelos quais temos 
acesso às mais longínquas 
comunidades e vilas, cidades 
e até outros países, como os 
que ficam na fronteira.

Há riqueza de água potá-
vel, mas temos dois momen-
tos diferentes por aqui com 
relação à água. Na época da 
cheia a água sobe, há fartura 
de peixes, podemos transitar 
livremente por diversos canais 
que, na época da seca, setem-
bro e outubro, principalmente, 
(vazante, quando baixa o nível 
dos rios) não é possível. Na 
seca o transporte é feito a pé, 
de bicicleta ou moto-taxista. 
Na cheia só por embarcação 
pequena, média e grande. 

Geralmente a seca traz 

Senhor porque as Unidades 
Prisionais puderam observar 
que há verdade e sinceridade 
em nosso trabalho e também 
uma mudança significativa 
no comportamento de muitos 
sentenciados. Existem muitas 
barreiras nas prisões pelas 
quais Deus tem dado graça 
para superá-las dia após dia.

Um testemunho impres-
sionante foi quando ao pregar 

no texto de Mc 10:46 em um 
pavilhão, um jovem ajoelhou-se 
no chão e começou a chorar 
desesperadamente, continuei 
apresentando naquele texto 
como o cego Bartimeu foi salvo 
e saiu da vida miserável, então 
aquele jovem entregou sua vida 
a Jesus, ele não conseguia 
levantar nem parar de chorar, 
mas disse a ele: Geovane 
(seu nome) levante e viva para 
Deus! Os outros presos me 
disseram que aquele jovem 
tinha tentando suicídio na noite 
anterior, mas naquela manhã 
Deus nos enviou para salvação 
daquela pobre alma. Esta é 
uma das grandes maravilhas 
que o Senhor tem realizado; 
outro testemunho foi de um 
homem que estava com HIV e 
leucemia, e pediu oração em 
favor de sua vida, então mostrei 
para ele que a pior enfermida-
de de um ser humano é viver 
e morrer sem Cristo e ele se 
converteu do poder de satanás 

ao poder de Deus, passado 
alguns dias recebi a informação 
que aquele irmão partiu para 
eternidade com Cristo, e suas 
últimas palavras quando saiu 
de sua cela para o hospital foi: 
“Levarei minha Bíblia comigo 
até encontrar meu Salvador 
Jesus no céu.” Desde que 
chegamos em Pirajuí, 1.687 
homens orando e recebendo 
Jesus Cristo como Salvador e 
Senhor! São mais de 150 Ho-
mens na classe de discipulado 
Bíblico para Glória de Deus. 
Precisamos e dependemos 
de orações, e necessitamos 
de igrejas que nos apóiem 
financeiramente, para terem o 
privilégio de fazer parte dessa 
obra nos presídios.

Reinaldo batista Mendes.
Missionário evangelista da 
Missão Rocha eterna - Mi-

nistério em Prisões.
Contatos: (14)35721547 ou 

(16)9263-9340 – e-mail: reia-
lineepriscila@hotmail.com

1.687 conversões

diversas dificuldades como a 
falta de água quando os rios 
chegam a ficar dez metros 
abaixo do nível normal. Em 
alguns lugares a situação é 
crítica porque seca tanto que 
não há água nem para beber, 
pois fica com mau cheiro e 
gosto horrível. Sem falar no 
isolamento, pois com o canal 
seco não há como viajar para 
outras localidades.

Estive em um local no ano 
passado na seca, em que 
as pessoas gentilmente me 
ofereceram água para beber, 
e estava escolhendo entre as 
garrafas pet (que reservavam 
água) aquela que era, literal-
mente, menos amarela. 

A navegação também fica 
bastante perigosa, porque as 
águas estão rasas, correndo 
o risco de encalhar na areia 
ou bater em alguma madeira, 
podendo até virar o barco. Por 
isso, poucas pessoas se atre-
vem a viajar para localidades, 
pois a água é escura e dificulta 
visualizar troncos de árvores 
que estão submersos.

Quando chega a seca por 
aqui eu penso nas palavras de 
Jesus em João 4:14 “Aquele...
que beber da água que eu lhe 
der nunca mais terá sede...será 
nele uma fonte a jorrar para a 
vida eterna”. É impressionante 
como hoje em dia as pessoas 
demonstram sede, secura es-
piritual. A água é exatamente 
para dessedentar, saciar nossa 
sede e o Senhor prometeu 
que não ficaríamos com sede, 
pois não precisamos continuar 
navegando nas águas rasa 
e sujas deste mundo, mas 
mergulhar nas profundezas 
de Deus.

Navegar em águas rasas 
é perigoso, porque traz à tona 
todos os obstáculos que estão 
no fundo do rio. Além disso, 
o fundo do rio não é plano, 
existem muitos altos e baixos 
que poderão causar graves 
acidentes como encalhar ou 
naufragar.

A igreja onde estamos au-
xiliando, Primeira Igreja batista 
regular de Tefé, possui uma 
congregação em Maraã, cidade 

Nossa vida em Tefé

O evangelho 
segundo os 
evangélicos

que fica aproximadamente ca-
torze horas rio acima. Na seca 
não há como ir até lá. Neste 
mês de dezembro estaremos 
lá para uma conferência de 
aniversário da Sociedade fe-
minina e eu e minha esposa 
faremos um treinamento para 
professores de Escola Bíblica 
Dominical capacitando líderes 
para que possam dar continui-
dade ao trabalho.

Temos ajudado o pastor 
Domingos na administração 
da igreja, na área de música, 
aconselhamento e nos ministé-
rios entre jovens, adolescentes 
e crianças. Estejam orando 
por nós e nosso ministério. Pr. 
Samuel, a esposa Cristiany 
e os filhos Diana, Suzana, 
Giovana. 

Para entrar em contato 
use o e-mail: prsamuela-
maro@hotmail.com e cris-
tiany-amaro@hotmail.com, 
telefone (97) 3343-4406. Pelo 
correio: Pr. samuel olegar 
amaro – Rua Monteiro Loba-
to, 93 – Centro- CeP 69.470-
000 tefé aM.

Pense
John Piper
editora Fiel

www.editorafiel.com.br
É muito comum colocar-
mos o pensar e o sentir 
em oposição, em espe-
cial no que diz respeito à 
experiência cristã. Neste 
livro Piper nos mostra que 
glorificar a Deus com nos-
sa mente e coração não é 
“ou pensar” “ou sentir”, e 

GRanDes iGReJas, 
Pequenos LíDeRes

Josué Campanhã
www.hagnos.com.br

Este livro visa encorajar 
aos servos a continu-
arem servindo como 
“pequenos líderes”, por 
mais que cresçam, e 
contribuir para que sua 
visão seja a de construir 

intRoDução à 
antRoPoLoGia 

MissionáRia
Ronaldo Lidório

edições Vida nova
www.vidanova.com.br
O autor procura mostrar 
como aplicar o conheci-
mento antropológico ao 
contexto de missões e 
evangelização e propõe 

o ateísMo CRistão
augustus nicodemus
editora Mundo Cristão

www.editoramundo-
cristao.com.br

Nesta obra, Nicodemus 
nos provoca a escolher-
mos entre o certo e o 
errado, pularmos de nos-
sas poltronas e tomarmos 
partido nessa verdadeira 
guerra que a igreja evan-
gélica brasileira vive con-

“grandes igrejas”, não apenas em ta manho, 
mas em espiritualidade e semelhança à 
Cristo.

metodologias que ajudarão o missionário ou 
evangelista a estudar e conhecer melhor o seg-
mento social com o qual trabalham. tra suas próprias entranhas. sim “tanto pensar como sentir”.
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“Não é conhecer muitas coisas, mas sim pôr muitas coisas em contato umas 
com as outras que constitui um primeiro grau de criatividade.” 

( Hugo von Hofmannsthal )

Por que será que quanto mais temos, mais desejamos? 
Que mistério é esse que nos leva adiante, após uma 
conquista e depois vem uma insatisfação. Por que 

temos tanta dificuldade para admitir que temos bastante e 
estamos satisfeitos?

Sabe qual é a resposta? Sabe por que somos insaciáveis? 
Porque os objetos, as conquistas, os sonhos alcançados são 
incapazes de preencher o vazio da nossa alma. “Os olhos não se 
fartam de ver. Ec 1.8. Nós somos mais imagéticos e sensoriais 
do que voltados para as realidades espirituais. Gostamos de 
ver belas imagens, paisagens, cores, movimentos...”

Você sabia que algumas pessoas tiveram acesso a tudo 
que gostariam. Elas experimentaram de tudo na vida, degus-
taram todos os alimentos, vinhos saborosos, experimentaram o 
conforto das melhores e maiores casas. Tiveram jóias, objetos 
caríssimos de arte, moraram nos palácios mais luxuosos, tive-
ram talheres de prata e ouro e as mais belas mulheres a seus 
pés. Uma dessas pessoas, sabe quem é? O autor do livro de 
Eclesiastes, Salomão. Ele disse em 2.10: “Tudo quanto dese-
jaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de 
alegria alguma...” Ele chegou a conclusão que essa alegria é 
artificial, ilusória, obtida por meio de amigos, festas e farras. Tem 
gente assim. Acredita falsamente nisso. E ainda diz: “Eu tenho o 
direito de ser feliz.” Por causa desse pensamento se entregam 
às suas paixões e fogem das suas responsabilidades. Logo se 
tornam reféns das situações, dos prazeres, das extravagâncias 
que cometem... E continuam insaciáveis.

Salomão foi alguém que construiu um senhor patrimô-
nio, mas não teve relacionamentos significativos. Não tinha 
tempo para filhos, para celebrar, como muitos hoje: Agenda 
lotada, novos cursos, mais uma pós, dois empregos, o stress 
para superar limites. Sua conclusão: “Tudo é vaidade”. Em 
nossa sociedade, jovens incríveis abrem mão da família, 
de desenvolver uma espiritualidade sadia e se entregam 
ao mundo corporativo. Buscaram uma realização que não 
satisfaz a alma. 

Quem foca o seu trabalho como meio de realização passará 
a vida inteira para descobrir que ao “subir” colocou a escada no 
lugar errado. Por que o mundo corporativo não supre as mais 
profundas carências...

É evidente que quem ganha muito dinheiro, por causa da 
grande capacidade de gerar recursos vai adquirir imóveis, bens, 
latifúndios, fazendas, contratar mais funcionários... Toda essa 
riqueza se torna visível. Imagine as festas de aniversário que 
o Salomão fazia. Se fosse em nossa época, ele não iria para 
a Ilha de Caras, teria sua própria ilha, desfilaria seus carros 
imponentes e importados... 

“Mulheres e mulheres”... Se fosse uma mulher diria: “Ho-
mens e homens aos meus pés, como Cleópatra do Egito já teve 
imperadores a seus pés.” Mas veja a frustração:  “Contudo, 
quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o tra-
balho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo 
foi inútil, foi correr atrás do vento.” Esse é um refrão, debaixo 
do sol, a vida da perspectiva humana, sem Deus, tudo é como 
correr atrás do vento e vaidade. Nós todos estamos sujeitos a 
achar que bebidas e festas, acumulo de bens, sucesso profis-
sional, carreira estabelecida, fama, poder e prestigio trazem 
segurança pessoal.

Veja bem, apesar das realizações em diferentes áreas, o 
vazio existencial em nosso coração continua, temos fome de 
algo e tentamos preencher... Continuamos insaciáveis. Qual 
será a resposta?

Blaise Pascal dizia: “Somente Deus tem o tamanho exato 
do vazio que existe dentro de nós”. Em outras palavras, o autor 
de Eclesiastes afirmou: “Também pôs Deus no coração do ho-
mem o anseio pela eternidade; mesmo assim ele não consegue 
compreender inteiramente o que Deus fez” – Ec 3.11.  A nossa 
necessidade maior é de retornar para Deus. Somente a volta 
para o Eterno, em íntima comunhão irá preencher esse vácuo. 
Esse apetite desordenado que temos, essa busca desenfreada 
por afirmação, por amor dos outros, por segurança, por uma 
trilha espiritual só encontrará a sua satisfação plena na pessoa 
de Jesus de Nazaré. Ele disse: “Eu sou o Pão da Vida; o que 
vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá 
sede”.  

Não há nada de errado em ter sonhos, desde que esses 
sonhos estejam subordinados a uma causa maior acima do 
sol. Mais cedo ou mais tarde, iremos constatar que a vida não 
se resume a conquistar coisas, mas carregar valores que per-
manecem para sempre, eternamente.

Qual é o objetivo principal da sua vida? Nós existimos para 
glorificar a Deus, impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. 
Nós não existimos para promover a nossa glória pessoal e 
impressionar os outros com os nossos títulos, nossas posi-
ções sociais... Deixe isso para quem não tem a eternidade 
no coração.

27 anos eM PinDaMonhanGaba o sustento dos missionários que atuam nos presídios.

oRDenação PastoRaL
Quanta 

satisfação

A Igreja Batista Regular da Fé em Pindamonhangaba sob a 
liderança do Pr. Sitri Lobato completou 27 anos no mês de No-
vembro. Para marcar a data foi realizada uma série de conferên-
cias nos dias 4 a 6 tendo como preletor o Pr. Lúcio Rocha, mis-
sionário em Boituva SP. O tema das Conferências foi: “A Igreja 
Vencedora”. Na ocasião a igreja foi desafiada a manter firmes na 
doutrina, na oração e no temor do Senhor. O resultado foram 2 
conversões e algumas decisões de irmãos para continuar firmes 
no Senhor. A Deus toda a honra e toda glória.

enContRo De MuLheRes

No dia 22 de outubro deste ano aconteceu o Segundo Encon-
tro de Mulheres na Igreja Batista Boas Novas em Fátima do Sul 
– MS sob a liderança do missionário Pr. Geraldo Majela Pupin. 
A coordenação do evento esteve a cargo da irmã Vilani Pupin, 
esposa do pastor e contou com a participação de representantes 
de várias igrejas daquela região. O tema do encontro foi “De-
pressão” baseado em estudo no livro de Rute e a preletora foi 
Onédia de Vasconcelos, de Dourados MS. Foi uma grande ben-
ção para todas as irmãs inclusive algumas que viajaram cerca 
de quinhentos quilômetros. As igrejas representadas foram: Igre-
ja Batista Boas Novas de Fátima do Sul, Igreja Batista Central 
de Dourados, Igreja Batista Independente de Ponta Porã, Igreja 
Batista Ebenézer de Campo Grande, Igreja Batista Bíblica de 
Campo Grande. Foi uma grande benção tanto os estudos como 
a comunhão.

PoRto aLeGRe
O missionário Joel Ribeiro e sua família passaram por mo-

mentos difíceis com a perda de entes queridos. A Flavia esposa 
do Joel perdeu seu pai em abril e o Joel perdeu uma irmã em 
junho. Mas o trabalho nos presídios não parou, pois a obra do 
Senhor tem que ser realizada enquanto é tempo. Tanto o pai da 
Flavia quanto a irmã do Joel ouviram o Evangelho e tomou uma 
decisão de entregar as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Nas 
prisões onde trabalha o Joel tem visto a mão do Senhor agindo 
de um modo que só vê quem tem os olhos abertos espiritualmen-
te. Apenas para ilustrar, certo dia o Joel estava saindo de uma 
galeria e um soldado da Polícia Militar, o chamou e disse que os 
presos de uma galeria queriam que ele passasse por lá, para 
pregar a Palavra de Deus para eles. É uma galeria nova que 
esta separada para aqueles presos que querem fazer tratamen-
to para deixarem o vício do crack. Ninguém tinha ainda entrado 
nela para fazer o trabalho de evangelismo, e por isso aquele 
recado tocou muito o Joel. Não é comum o pessoal da seguran-
ça dar recado de preso para alguém fora da prisão, No sábado 
seguinte, dia 18 de junho o Joel foi até aquela galeria e foi mais 
um dia que ficou marcado na sua vida. Depois da pregação no 
momento do apelo todos os 14 presos que ouviram a Palavra 
tomaram uma decisão, e a maior maravilha tem sido o testemu-
nho de três daqueles detentos. Foi aí que o Joel compreendeu 
porque aquele soldado da PM lhe deu o recado: o Senhor Deus 
Todo Poderoso usou-o. Um dos presos disse que estava no sis-
tema penitenciário há 30 anos e nunca tinha assistido um culto. 
Outro admitiu que estava há 22 anos e também nada ouvira de 
Cristo. E um terceiro estava preso há 12 anos e também nunca 
ouvira falar de Jesus na prisão. Vale a pena orar e contribuir para 

Mais um pastor foi examinado e consagrado ao santo minis-
tério no dia 11 de novembro de 2011, sendo este o irmão Celso 
Facchini da Silva, casado com Élida Chicão (Foto). Seu exame 
foi realizado na Igreja Batista Vitória em Londrina, PR, com a 
presença de pastores e representantes de Igrejas Batistas Re-
gulares e Independentes. O presidente da mesa foi o missionário 
da Baptist Mid-Missions, Pr. Ray Charles Ronk, e o secretário do 
concílio o Pr. Jorge Facchini Jr., pastor da Igreja Batista Vitória 
em Londrina. Sua ordenação ocorreu no mesmo dia do concílio. 
Celso está apoiando a Igreja Batista Vitória há mais de um ano 
como pastor de jovens e auxiliado também na área de música. 
Ele tem sido uma benção para a Igreja. Orem por essa nova fase 
na vida de Pr. Celso Facchini da Silva, e que Deus possa aben-
çoar ricamente seu ministério! 

CaMaçaRi ba

O ministério do Pr. Tomé Lopes dos Santos e família cami-
nha para a implantação da terceira igreja na Bahia. No momento 
ele está em dois ministérios ao mesmo tempo em transição da 
segunda para a terceira igreja. No Templo Batista Jerusalém nos 
dias 27 a 30 de outubro foram realizadas as Conferencias Mis-
sionária com a presença do Pr Roberto Castilho de Brito, Diretor 
Administrativo da AMI, acompanhado de sua esposa Solange 
que é secretária da missão. Foram quatro noites abençoadas, 
com mensagens desafiadoras de Deus, falando profundamente 
aos corações por meio da Palavra. Muitos irmãos dedicaram-se 
para melhor ao servirem ao Senhor. No Templo Batista Peniel, 
o novo trabalho já em andamento também aconteceu a Primei-
ra Conferencia Missionárias nos dias 5 e 6 de novembro tendo 
como preletor o mesmo Pr Roberto Brito que esteve visitando 
diversas igrejas em Salvador e adjacências. Para contatos: Pr 
Tomé Lopes dos Santos - Caixa Posta 456 – CEP 42.840-000 
Vila de Abrantes – Camaçari –BA. Para contatos: email: prto-
meylucia@yahoo.com.br.

PR. JúnioR no Cabo VeRDe
“Maravilha! Estávamos orando há muito tempo e agora 

o Senhor nos abençoou. Encontramos um lugar mais amplo 
para nos reunir. Louvado Seja Deus!” Esta foi a expressão do 
Pr. Manoel Júnior que está trabalhando juntamente com sua 
família em Cabo Verde. Conseguiu um local adequado para 
os trabalhos, próximo de onde está morando e que compor-
ta aproximadamente 100 pessoas. Depois de ter assinado o 
contrato estão fazendo algumas pequenas reformas que são 
necessárias. O plano e desejo é começar a reunir ali antes 
do início do próximo ano. Os cabo-verdianos estão ouvindo o 
evangelho através de cultos ao ar livre, estudos bíblicos e tra-
balhos sociais que ajudam a aproximação das pessoas. Por e-
mail: teologojunior@yahoo.com.br; pelo SKYPE: familiacabo-
verde; Por telefone: 00-31-238-261-7246; No Orkut: Junior & 
Mônica; No MSN: teologojunior@hotmail.com; No Facebook: 
Manoel Junior.
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“O presente impõe formas. Sair dessa esfera e produzir 
outras formas constitui a criatividade. “ 

( Hugo von Hofmannsthal )

boquiM
O Pastor Guaraci relatou que “A obra em Boquim não tem 

sido fácil. Muitas lutas e batalhas têm sido travadas dia após 
dia, mas continuamos pregando o evangelho conforme ele 
tem nos chamado. As pessoas a cada dia têm endurecido 
os seus corações para Deus, e se entregado à idolatria e ao 
materialismo nesta vida passageira, mas não tem coração 
que Deus não quebrante. Neste trimestre recebemos a visita 
ilustre do pastor Luiz Malta e da sua família da Igreja Batis-
ta Bíblica em Vila Basílio Machado em São Paulo, capital, 
o que foi uma grande benção para nós, e muito nos esti-
mulou. O pastor Luís trouxe-nos uma mensagem edificante 
que nos deu força e nos encorajou para continuarmos firmes 
no serviço do Senhor. Louvamos a Deus por suas bênçãos. 
Nossos pedidos de oração: Salvação de Almas. Nosso sus-
tento material e espiritual. Crescimento espiritual dos novos 
convertidos. Ao se aproximar o final do ano, agradecemos de 
coração por todos os nossos cooperadores do trabalho em 
Boquim, que o nosso Deus continue abençoando as vossas 
vidas suprindo todas as vossas necessidades”. Orem pelo 
Pr. Guaraci, pela sua esposa Sandra Rosa, e pelas filhas 
Julia Rosa e Juliana Rosa. 

ConFeRênCias MissionáRias

O Textus Receptus refere-se ao texto em grego usado 
por João Ferreira de Almeida para traduzir a Bíblia 
na língua Portuguesa e, ainda, pelos reformadores e 

pelos tradutores da famosa “English Authorized Version”, de 1611. 
Sua relação com outras edições do texto grego, impressa nos 
séculos 16 e 17, está exposta nos parágrafos seguintes: 

A primeira edição publicada do texto grego foi a de Desidério 
Erasmo, impressa em Basle, em 1516, seguida da sua edição de 
1519, que foi usada por Martinho Lutero em sua tradução para 
o alemão. Erasmo também publicou edições em 1522, 1527 e 
1535. As duas últimas incluíram algumas mudanças da Poliglota 
Complutensiana. O Novo Testamento dessa Bíblia, Poliglota de 
Compluto, ou Alcalá, na Espanha, foi, na verdade, impresso em 
1514. Porém não esteve em circulação até 1522. Cristóvão Plantin 
reimprimiu, com pequenas alterações, o texto grego Compluten-
siano, em Antuérpia, em 1571, 1572, 1573, 1574. 1583 e 1584. O 
mesmo texto foi também impresso em Genebra, em 1609, 1610, 
1612, 1619, 1620, 1622, 1627 e 1628.

Simão Colineo (Sino Colinaeus), um impressor em Paris 
publicou, em 1534, uma edição baseada nas edições de Erasmo 
e do Novo Testamento Grego Complutensiano. Esse trabalho de 
Colineo nunca foi reimpresso, mas foi superado pelas edições 
mais famosas do seu enteado Robert Stephens, publicadas em 
Paris em 1546, 1549, 1550 e 1551. A edição de 1550, conhecida 
como a edição real “Royal edition” ou “editio regia”, seguiu o texto 
das edições de Erasmo de 1527 e 1535, com leituras marginais 
da poliglota Complutensiana. A edição de Genebra, feita em 1551, 
foi uma reimpressão do texto de 1550, na qual apareceram, pela 
primeira vez, as divisões atuais de versículos numerados.

Teodoro Beza publicou, em Genebra, quatro edições in-folio, 
do texto grego de Stephens, com algumas mudanças e uma 
tradução própria em latim, em 1565, 1582, 1588 e 1598. Durante 
esse período, Beza também publicou várias edições in-octavo, 
em 1565, 1567, 1580, 1590 e 1604. As edições de Beza, par-
ticularmente a de 1598, e também as duas ultimas edições de 
Stephens, foram as principais fontes usadas para a versão João 
Ferreira de Almeida, de 1681.

Os irmãos Elzevir, Bonaventure e Abraham, publicaram edi-
ções do texto grego, em Leyden, em 1624, 1633 e 1641, seguindo 
a edição de Beza de 1565, com algumas mudanças nas suas 
revisões posteriores. O prefácio da edição Elzevir, de 1633, deu 
nome a essa forma do texto, base da versão João Ferreira de 
Almeida, da Dutch Statenvertaling (holandesa), de 1637, e a de 
todas as versões protestantes da Reforma: “Textum ergo habes, 
nunca ab omnibus receptum...”. O Texto Elzevir tornou-se conheci-
do em toda a Europa como “Textus Receptus” ou Texto Recebido. 
Ao longo do tempo esses títulos vieram a ser identificados, na 
Inglaterra, como o texto de Stephens, de 1550.

As edições de Stephens, Beza e Elzevir apresentam, todas, 
substancialmente, o mesmo texto. As variações não são de grande 
significância e raramente afetam o sentido. A edição do “Textus Re-
ceptus”, base da versão de João Ferreira de Almeida, segue o texto 
da edição de Beza de 1598 como autoridade primordial e corresponde 
ao Novo Testamento no Grego Original, editado por F. H. A. Scrive-
ner, MA., DCL., LLD, e publicado pela imprensa da Universidade de 
Cambridge em 1894 e 1902. (Informativo da SBTB).

Nos dias 15 e 16 de outubro o Templo Batista em Vila São 
José - São Paulo – Capital sob a liderança do Pr. Ricardo Mar-
ques Brito realizou uma série de conferências missionárias sob 
o tema: “MISSOES: O IDE LEVADO A SERIO”. A Igreja foi aben-
çoada com as mensagens desafiadoras trazidas pelos Pastores 
Nilton Osmar Malves, Marcos Cruz e o Missionário Americano 
Jonathan Mathews. No sábado dia 15 houve uma recepção após 
o culto para todos os presentes. No momento a Igreja apóia 19 
projetos missionários. No dia 13 de novembro a igreja realizou 
mais um batismo em que foram batizados três adolescentes: 
Tayná, Gabriel e João Felipe.

PRoJeto JabotiCabaL
Um trabalho que tem produzido frutos para a glória de Deus 

no na implantação da igreja em Jaboticabal é o MIME - Mi-
nistério Mulheres de Esperança. No último dia 7 de setembro 
houve uma programação com 22 visitantes e vários contatos 
para visitas foram feitos. O Pr. Daniel ganhou de presente de 
uma irmã um notebook com wireless, e ele agora, mesmo es-
tando sem internet em casa, vai ao Jaboticabal Shopping que 
tem internet grátis e vai atualizando o blog novamente: http://
ibejaboticabal.blogspot.com. O alvo agora é uma Kombi para 
ajudar no trabalho. Orem pela gravidez da Vanessa, pois está 
na fase dos enjôos. 

CoJubasuL Rs
A COJUBASUL - Comunhão da Juventude Batista do Rio 

Grande do Sul estará realizando no período de 17 a 21 de fe-
vereiro de 2012 em Guaíba RS o acampamento do período 
de carnaval. O local tem instalações para as moças (camas 
e colchões). Os rapazes precisam providenciar barracas. Os 
organizadores têm ótimas expectativas de que haverá grande 
participação das igrejas. O investimento para os participantes 
será o seguinte: Quem efetuar o pagamento até dia 15 de janei-
ro: R$ 115,00 por pessoa. Quem fizer o pagamento na chegada 
ao acampamento, o valor será de R$ 120,00 por pessoa. Para 
maiores informações use o e-mail: cojubasul@hotmail.com ou 
então: Pr. Wesley (51) 8106 85 74, e-mail: werisil@hotmail.
com; Thiago (51) 8161 62 47, e-mail: thiagoecaroline@hotmail.
com; Guilherme (51) 9313 26 89, e-mail: guilhermelemos_22@
hotmail.com.

Na última reunião de pastores e obreiros da JUBBESP - Jun-
ta Batista Bíblica do Estado de São Paulo aconteceu a eleição da 
nova Diretoria para o biênio 2012-2013 e ficou assim constituída:  
Presidente: Pr. Mário José da Silva; Vice-Presidente: Pr. José 
Reginaldo Santana; Secretario Pr. Joel Barbosa; Vice-Secretá-
rio: Elias; Tesoureiro. Eliel; Vice-Tesoureiro Pr. Sérgio Barbosa. 
Conselho Fiscal: Pr. Nilton Malves; Pr. Esdras Pintor; Pr. Uziel.

 
MinistéRio De aPoio CaLebe

Os irmãos Omar e Maria permaneceram em Goianésia, GO, 
substituindo o pastor Wanderley até o dia 5 de dezembro. Nesse 
período o Pr. Marcos de Cajuru foi até lá para ajudar na pintura da 
igreja. O alvo do Pr. Wanderley é de ter 40 pessoas congregando 
até o final deste ano. Atualmente são 28 pessoas. Omar conse-
guiu também os recursos financeiros para imprimir nessa viagem, 
já que em Goiânia é mais barato, 100 mil folhetos, sendo que 50 mil 
são para distribuição gratuita nas igrejas missionárias, e 50 mil para 
vender nas outras igrejas para continuar esse ministério de impres-
são. Em agosto Omar foi ao Piauí ajudar o missionário Apoeme na 
construção do templo, e com a Graça de Deus conseguiu deixar a 
igreja pronta para usar com os R$ 36.000,00 alcançados. Lá sem 
entender Omar foi direcionado em oração pedir um empréstimo, 
pois ainda não tinha levantado todo o dinheiro. Depois de voltar, 
no dia que estava indo para tomar o empréstimo dos R$ 3.000,00 
que faltavam, recebeu uma oferta pessoal de R$ 4.200,00. Como 
ele repassa 75% do que ganha para a obra de Deus, isso foi exa-
tamente o que precisava para não ter que pedir um empréstimo. 
Pôde ainda comprar um fogão novo para sua esposa com o que 
restou. Na última semana de julho de 2012 Omar voltará ao Cabo 
Verde para ajudar num trabalho de evangelismo com as pessoas 
atraídas por um grupo de médico que vão ajudar lá n período de 1 
a 12 de agosto. O custo das passagens varia de R$ 2.200,00 a R$ 
2.800,00, dependendo da época que fizer a compra. Normalmente 
com mais uns R$ 1.200,00 cobre as outras despesas. Orem para 
Deus dar o dinheiro para Omar levar também a sua esposa Maria 
desta vez. Ele já tem o dinheiro para a sua passagem. Para conta-
tos: Rua Girolano Precinoto, 139, Cândido Portinari, Ribeirão Preto, 
SP CEP 14.193-518, telefone do escritório: (16) 3629-7024 - Tele-
fone residencial: (16) 3013-6064 - Celular (16) 9150-8975 - E-mail: 
omarjcdecarvalho@hotmail.com.

iV ConFeRênCia MissionáRia

No “Dia da Bíblia”, um breve 
histórico do Textus Receptus

no segundo domingo de dezembro nós comemoramos 
“o Dia da bíblia” aqui no brasil e para marcar esta data 

vamos contar um pouco da história do “textus Receptus”.

A Primeira Igreja Batista em Cipó sob a liderança do Pr. Eliel 
Barbosa realizou a IV Conferência Missionária nos dias 18 a 
20 de novembro de 2011 tendo como preletor o missionário Pr. 
Robson Marcelo da Silva de Goiânia GO. O tema, baseado em 
Efésios 5;14  foi “Desperta  o tu que dorme, levanta de entre os 
mortos  e Cristo te iluminará”. O principal objetivo do evento foi 
a renovação da Promessa de Fé para missões para 2012. O 
preletor abordou alguns aspectos deste tema que fez os irmãos 
refletirem e tornarem-se mais generosos nesta área tão impor-
tante na vida da igreja. 

nova Diretoria da JubbesP
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“Um aspecto essencial da criatividade é não ter medo de fracassar.” 
( Dr. Edwin Land )

Dezembro chegou! O ano que se encontra no seu final passou 
célere, extremamente veloz! Parece que foi ontem que es-
távamos descansando, em família, desfrutando o feriado do  

primeiro dia do ano! Muitos planos, muitos projetos!
Agora, tudo se repete. Novamente as cidades se engalam para o perí-

odo natalino, praças, lojas, igrejas, indústrias, comércio, colégios e casas, 
se enfeitam cada um a seu modo e dependendo das suas condições e 
portes financeiros, com algo alusivo ao Natal. Tudo é lembrado, jantares 
preparados com antecedência, nos mínimos detalhes, presentes adquiri-
dos a dedo, para as faixas etárias, árvores de Natal armadas e enfeitadas 
e até mesmo expostas no rall das nossas Igrejas, mormente expostas 
nas mais tradicionais, e, nas portas de nossas casas, não podem faltar 
a ‘coroa de azevinho’, a ‘bota vermelha’, e em algumas de nossas casas 
tidas como cristãs mais tradicionais, para satisfazer o sonho inocente de 
nossas crianças, de nossos filhos e netos, se afoitam a introduzir a figura 
dócil do ‘Papai Noel’, para o brilhantismo da ‘troca de presentes’ – ápice 
da nossa festa familiar, antes do já tradicionalismo ‘jantar natalino’! Tudo 
muito bonito, tudo muito aconchegante, tudo muito familiar, se tudo isso 
não fosse herético, nada tendo a ver com o Nascimento de Jesus!

Sei que mais uma vez irei chocar ou escandalizar a muitos dos 
nossos queridos, mas minha consciência não me permite ficar calado 
diante de tantas coisas pagãs que celebramos todos os anos, em nossas 
igrejas e em nossas casas. E muitos ficam irritados quando combatemos 
esta gama de rituais, que nada tem de cristãs. Em meu livro “Confissões 
Surpreendentes de um ex-Padre”, já na quarta edição, realço em um 
apêndice, dedicado a uma análise histórica sobre o Natal, e lanço a 
pergunta: “Natal – festa cristã ou pagã cristianizada?” Não tenho parado 
de receber críticas após o lançamento de meu livro, desde a sua primeira 
edição, sobre esta minha pergunta chocante, realçada com profunda 
análise bíblica e histórica. Uma das peculiaridades do cristão batista é 
a plena liberdade de consciência e livre acesso de cada um à Verdade 
revelada nas Sagradas Escrituras, a única regra de fé e prática.

O Natal, como nós o conhecemos, nunca foi celebrado desta forma 
pela Igreja Primitiva. Tampouco foi festejado durante os primeiros três 
séculos da Igreja Cristã.  A razão para o natal ter se tornado um “dia 
santo” não diz respeito à Bíblia Sagrada. As Sagradas Escrituras não 
explicitam a data do nascimento de Jesus. Em nem um lugar da Bíblia 
somos incentivados a celebrar o Natal, como hoje ele se evidencia en-
tre nós. O Natal que aí está não é a mesma coisa que relembrarmos o 
Nascimento de Jesus. Um é diametralmente diferente do outro. Examine. 
Pesquise. Na lembrança do Nascimento de Jesus, usamos os nossos 
púlpitos para relembrarmos sobre para que nasceu o Salvador. Temos 
nossas cantatas que relembram e realçam de forma emocionante este 
fato histórico que mudou o mundo. Já nas comemorações do Natal, nem 
mesmo o aniversariante é lembrado!...

O dia em que o Natal é celebrado e comemorado (25 de dezembro) 
e quase todos os costumes associados a ele,  tem origem na adoração 
pagã de ídolos. Em meados do século IV, várias igrejas ocidentais de língua 
latina passaram a celebrar o Natal.  Durante o século V, essa festividade se 
tornou um “dia santo” da Igreja Católica Romana. No ano 534 d.C, o Natal 
foi reconhecido feriado oficial do estado romano. A fusão com o paganismo 
como ‘estratégia missionária’ foi claramente revelada pelas instruções do 
papa Gregório Magno aos missionários no ano 601: “Pelo fato de eles – os 
pagãos – sacrificarem bois a demônios, alguma celebração deve lhes ser 
dada em troca dessa... Eles devem celebrar uma festa religiosa e adorar a 
Deus mediante sua celebração, de forma a manterem os prazeres externos 
e poderem, rapidamente, receber alegrias espirituais”.  Por falta de espaço 
não poderemos entrar em detalhes históricos.

Mas o Natal é uma mentira ‘cristianizada’ pela Igreja de Roma. E 
muitos de nós sabemos disso e persistimos no incentivo ao erro. O 
Cristianismo é a religião da verdade. Deus não pode mentir. Toda a 
verdade e todo o conhecimento procedem de Deus. Jesus Cristo é 
“o caminho, a verdade e a vida” (João 14.6). O Espírito Santo é cha-
mado “o Espírito da verdade” (João 167.13). O Evangelho é chamado 
“a palavra da verdade” (Efésios 1.13). Deus ordena: “Não dirás falso 
testemunho contra o próximo o teu próximo” (Êxodo 20.16). Paulo nos 
diz para seguirmos “a verdade em amor” (Efésios 4.15a) para que os 
cristãos deixem a mentira e “fale cada um a verdade com o seu próximo, 
porque somos membros uns dos outros” (Efésios 4.25). Nós, os cristãos 
bíblicos devemos ser sal e luz do mundo (Mateus 5.13,16), devemos 
testemunhar ao mundo falando e vivendo a verdade. Perguntamos: a 
celebração do Natal é compatível com nossa responsabilidade de falar 
e viver a verdade perante o mundo?

Não é verdade que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Segundo a 
Bíblia, Jesus não nasceu nesse dia: “Ora, havia naquela mesma comarca 
pastores que estavam no campo, e guardavam, durante as vigílias da 
noite, o seu rebanho” (Lucas 2.8). É do conhecimento público que os 
pastores na Palestina voltavam dos campos antes do inverno. A estação 
chuvosa na Judéia começa no fim de outubro ou o início de novembro. 
Os pastores já teriam voltado com seus rebanhos para as aldeias antes 
do início da estação de chuvas. Portanto, Jesus nasceu bem antes do 
final de outubro ou bem antes das primeiras semanas de novembro. É 
evidente que Jesus não nasceu no meio da estação do inverno. Mas, 
as Escrituras nos dizem em que estação do ano Ele nasceu? Sim, as 
Escrituras Sagradas indicam que Ele nasceu no outono, mas insistimos 
na data pagã que a Igreja de Roma ‘cristianizou’.

O ministério público de Jesus durou três anos e meio e Seu ministério 
teve fim no tempo da Páscoa (João 18.30), que ocorre durante a primave-
ra. Portanto, três anos e meio marcariam o início do ministério no outono 
daquele ano. Quando Jesus começou seu ministério, Ele contava 30 
anos de idade (Lucas 3,23). Esta era a idade para o sacerdote começar 
a exercer seu ministério sob o Antigo Testamento (Números 4.3).

Se você mente a respeito do nascimento de Jesus e fez vistas 
grossas em relação à mitologia pagã, quando você falar a seu vizinho 
incrédulo sobre a ressurreição de Jesus, por que ele deveria acreditar 
em você? Ao celebrar a festa pagã do Natal, com todos os seus símbo-
los pagãos, você dar margem para que seu vizinho incrédulo não creia 
quando você lhe falar sobre a ressurreição. Porque ele poderá dizer: 
“você fala e vive uma mentira acerca do nascimento de Jesus, então 
você não é confiável para falar a respeito da ressurreição de Jesus”. 
E, afora, saia dessa... A Igreja Cristã bíblica deve parar de macular a 
Palavra de Deus inspirada e infalível ao posicionar fantasias humanas 
ao lado de revelação divina. O Natal contradiz, pois, a narrativa bíblica 
do nascimento de Jesus! Confiram isso.

shaLoM aLeiCheM 
Paz seJa ConVosCo םכילע םולש

Nos dias 25 e 26 de novembro, sob a direção do Pr. Alexan-
dre B. Dutra foram realizadas as duas últimas reuniões dos Ami-
gos de Sião deste ano de 2011 no Auditório Jacob Gartenhaus 
do Templo Batista de Indianópolis, São Paulo SP. Na sexta-feira, 
dia 25 a palestra com o Rabino Maurice Lamm que abordou 
o tema: “CHANUCA” – A Festa das Luzes. “Se não houvesse 
Chanucá, poderia ter havido Natal?”. No Sábado, dia 26 o en-
ceramento do semestre dos ENCONTROS, com a Peça “Mãos 
Vazias”, seguido de uma recepção para comemorar as bênçãos 
do Deus de Israel sobre as nossas vidas no ano de 2011. No ano 
que vem os Amigos de Sião voltarão a se reunir no mesmo local. 
Contatos e informações com Jane Dutra: (11) 2351-3491; 6860-
2505. Mantenha-se em sintonia conosco através de: Facebook: 
facebook.com/amigosdesiao; 

TWITTER: http://twitter.com/amigosdesiao Blog: http://noti-
ciasdesiao.wordpress.com.

 
PRoJeto Rio bRanCo

A Igreja Batista Fundamental de Rio Branco AC que está sen-
do implantada pelo missionário Ruy Lopes de Messias acaba 
de receber a sua inscrição jurídica no CNPJ-MF. Desta forma 
está oficialmente organizada e de maneira integral organizada, 
com diretoria e seus departamentos funcionando a contento. Em 
novembro foram batizados mais sete irmãos novos convertidos. 
O alvo agora é comprara um terreno que está ao lado da pro-
priedade da igreja para futuras ampliações. A área não estava à 
venda e agora está e o proprietário está dando preferência para 
a igreja. Estejam orando por este alvo. Contato para maiores 
informações: E-mail: ruydomessias@hotmail.com ou pelos tele-
fones: (68) 3242-0126 ou celulares: (68) 9972-0808 (Vivo) e (68) 
8113 3513 (Tim). Orem também  pela esposa Jane e pelo filho 
Estevão Messias. 

aCaMPaMento uniabb 2012
No período de 5 a e 8 abril de 2012 (Páscoa) acontecerá 

o Acampamento UNIABB – União dos Adolescentes Batistas 
Bíblicos para todos os adolescentes de ambos os sexos en-
tre 12 à 17 anos das nossas igrejas. O local será a Fazenda 
Dias – Itapecerica da Serra-SP e o tema: “Família”. O inves-
timento será de R$ 210,00 por pessoa até março de 2012. 
No preço está incluso a estadia e café da manhã. Para saber 
mais entre em contato pelo e-mail: uniabb@uol.com.br ou 
pelo telefone (11) 7964-2833 com Viviane. Visite o site: www.
uniabb.com ou www.pibbjardimsantajulia.com. As vagas são 
limitadas.

PRoJeto ubeRaba
O Pr. Leonilson P. Leite está indo para Uberaba MG todas 

as semanas e neste momento em busca de um salão ou uma 
casa para alugar para iniciar a nova Igreja Batista Fundamen-
tal. Há um salão em vista e faltam recursos para completar o 
valor do aluguel, de um púlpito e cadeiras. Em nosso trabalho 
em Igarapava SP foi realizada na Primeira Igreja Batista a 
Conferência Missionária de 2011 nos dias 29 e 30 de novem-
bro para renovação da Promessa de Fé para Missões e tem 
havido um bom crescimento na visão do povo que já participa 
do apoio para dez projetos missionários. Também no dia 30, 
durante as conferências aconteceu mais um batismo de qua-
tro novos irmãos na fé: Eunice, Taynara, Leandro e Jeferson. 
Orem pela fase de transição do Pr. Leonilson de Igarapava SP 
para Uberaba MG.

CentRo inFantiL ebenézeR
O Centro Infantil Ebenézer  é uma instituição cristã, filantró-

pica, de caráter social, que tem o propósito de acolher, assistir 
e evangelizar crianças órfãs e carentes em Moçambique, Áfri-
ca. O trabalho está sob a responsabilidade da família de mis-
sionários Mouzinho João e Haildelene, Mirian, Moisés e Yanna 
Muchaia, missionários através da APEC – Aliança Pró Evange-
lização das Crianças.  São 100 crianças órfãs e carentes de 6 a 
12 anos de idade que são atendidas todos os dias obedecendo 
a seguinte programação: entram às 7h começando com lição 
bíblica, depois vem o café da manhã, a seguir reforço escolar, 
almoço, recreação, atividades manuais e aconselhamento. É 
um centro aberto, pois as crianças só ficam no ali durante o dia, 

e às 17h30 voltam para suas famílias. Ali sempre há muitas ne-
cessidades: alimento, material escolar, material de recreação, 
roupas, etc. No momento, devido a uma grave enfermidade da 
Míriam, uma das filhas do casal, eles precisam estar no Brasil 
para melhor diagnosticar o problema e tratar. Foi detectado um 
tumor em um dos rins e talvez a menina não tenha o outro 
rim (esquerdo). A família precisa com urgência do dinheiro das 
passagens: Adulto 1.800 dólares, criança 1.442 dólares, bebê 
240,74 dólares. Quem puder ajudar, deposite qualquer valor 
para Haildelene Fernandes Muchaia. Conta: Banco Brades-
co,  Ag. 1729-9  CP 1005751-5. Contatos pelo E-mail: centro.
ebenezer1@gmail.com ou por este: centro.infantil1@gmail.
com,centro.infantil.ebenezer1@gmail.com, telefones (258) 23  
362493 e 82 55 79 400; 84 44 011 22. Endereço postal: Rua 
1.786 – 8º Bairro - Moçambique – Beira. E-mail da APEC: apec-
sofala@gmail.com. 

 
CaMPo GRanDe Ms

O missionário Ricardo Leite tem conseguido levar a nova 
igreja em Campo Grande MS ao crescimento através de vi-
sitas programadas e do trabalho nos lares. Em um dos lares 
(Sônia) cerca de 10 pessoas se reúnem para ouvir a Palavra 
de Deus. Em outra casa (Cláudia) 16 pessoas. Logo outras 
portas deverão se abrir para o trabalho. Também com as 
crianças o trabalho tem produzido bons resultados. Dentre 
muitos, destacam-se alguns nomes: Bruniele, André, Julia, 
Anne, Débora, Laiane, Ana Carolina, Jhullienne (o nome é 
assim mesmo), Bianca, Juan, Alex, Jennifer, Leonardo. Den-
tre os jovens: destacamos: Leonardo, Ângela, Elen, Guilher-
me, Adriana e Adrielli. Os adultos: Walter, Ana, Roberta e 
Élson.  Continuem orando pelo Pr. Ricardo de Oliveira Leite 
e Família. 

Mais um período de Boas Festas...
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banCo CentRaL MunDiaL
Há poucos dias através 

de uma decisão tomada pelo 
Pontifício Conselho do Vatica-
no Justiça e Paz foi proposta 
a criação de uma autoridade 
política e um Banco Central 
Mundial que possam fazer 
frente à atual crise financeira 
que assola o planeta. O pedido 
está no documento “Por uma 
reforma do sistema financeiro 
e monetário internacional na 
perspectiva de uma autorida-
de pública com competência 
universal”, apresentado pelo 
cardeal Peter Turkson, presi-
dente do Conselho Pontifício 
Justiça e Paz. 

O líder dessa entidade 
teria a função de promover 
“mercados livres e estáveis, 
disciplinados por um quadro ju-
rídico adequado”, além de fazer 
frente à atual crise financeira 
e econômica. As autoridades 
vaticanas estão explicitando 
que tal autoridade deve ter um 
“horizonte global e servir ao 
bem comum”. Se você der uma 
olhada em Apocalipse 13:16 
-18 verá que o controle total na 
Tribulação será exercido pela 
economia.

MaRionetes
Outro fato significativo são 

os acontecimentos na Grécia e 
na Itália que também deverão 
acontecer na Espanha, França, 
Portugal e outros países mais 
sujeitos aos efeitos da crise 
econômica dentro da chamada 
zona do euro. A hegemonia 
da Europa depende da 
estabilidade do euro. Aliás, 
com o início da circulação do 
euro no dia primeiro de janeiro 
de 2002, o governo mundial 
criou condições favoráveis 
para controlar a Europa. 

Pois, bem, a queda dos 
governos da Grécia e a Itália 
tiveram como pano de fundo a 
crise econômica e a ameaça 
de levante popular contra as 
medidas de austeridade que 

“A criatividade é o poder de conectar o aparentemente desconectado.” 
( William Plomer )

Quando um agricultor planta uma vinha, ele começa 
uma historia cheia de alegrias e tristezas, de boas 
colheitas ou safras pequenas, mas quando ele plan-

ta a vinha ele já vê a grande colheita, o dia em que os ramos 
estarão carregados de fruto. Nenhum agricultor planta achando 
que não vai colher nada.

Deus olha para nossas vidas com olhar de agricultor vê ramos 
cheios de frutos, pois somos ramos ligados a videira verdadeira 
que é Jesus.

Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agra-
dando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra, e crescendo 
no conhecimento de Deus.

 Colossenses -1:10
Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador somos enxer-

tados na videira que é Cristo, e assim começamos a nossa vida 
cristã de frutificar, sabemos que muitas coisas nos impedem de 
frutificar e o pecado pode nos lançar na lama , derrubando o ramo 
e assim dificultando nosso frutificar, como na vinha o agricultor 
levanta o ramo e o limpa para que possa frutificar é assim que 
Deus trata com nossas vidas quando caímos.

 E na verdade, toda a correção, ao presente, não parece ser 
de gozo, senão de tristeza, mais depois produz um fruto pacífico 
de justiça nos exercitados por ela. Hebreus 12:11

A poda espiritual só pode ser feita por Deus, pois ele conhece 
nossos corações e sabe o final da historia, nós não podemos 
dar palpite na poda que Deus esteja fazendo em nossa vida e 
muito menos na vida de outros crentes e nunca podemos tentar 
fazer a poda.

Na vida cristã para que os nossos frutos sejam muitos, é 
necessário uma junção forte com a videira que é  Cristo, é ne-
cessário permanecer.

Marta e Maria são bons exemplos do verdadeiro frutificar, 
Marta estava preocupada em fazer, em acumular atividades, 
ela estava agitada na casa querendo deixar tudo muito limpo, 
em preparar uma boa refeição e assim impressionar Jesus 
que estava em sua casa na sala ensinando, falando, Maria ao 
contrario simplesmente sentou aos pés de Jesus e aprendia, 
compartilhava, queria ouvir cada palavra do Mestre, Jesus deixou 
claro que Maria escolheu a melhor parte.

Jesus nos chama a cada manhã para ter um tempo com Ele
Como estamos agindo, Jesus esta na nossa sala nos aguar-

dando e estamos como Marta muito agitadas e ocupadas com 
nossa casa, com nosso trabalho e mesmo na igreja cargos e 
atividades que nos sufocam.

Como o Pai me amou , também eu vos amei a vós, perma-
necei no meu amor.

João 15:09
Estamos no final  de 2011, já podemos ver um novo ano 

chegando, e certamente estamos olhando para nossas metas 
de 2011 e vendo que muitas não foram alcançadas, mas temos 
a oportunidade de escrever novas metas para 2012, em nossa 
vida particular, em nosso trabalho, na nossa familia, depois de 
aprender e saber o que Deus espera de cada crente cada ramo 
que está enxertado na videira devemos colocar como meta 
principal – FRUTIFICAR  e para que isto aconteça precisamos 
PERMANECER, colocar como a primeira coisa a cada manhã 
um encontro com Jesus , um tempo de oração, meditação, um 
tempo de silencio de nossas atividades onde Deus possa falar 
aos nossos corações e assim estaremos tranqüilas, dispostas a 
poda e sentindo o bater do coração do nosso Mestre.

Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade, 
une o meu coração ao temor do teu nome, Louvar-te-ei Senhor 
Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome 
para sempre. Salmos 86: 11 e 12

Contato para palestras (11) 5058-4819 – nancy@tekton.com.br

Ao lado temos a Ficha 
de Inscrição para 
você se inscrever 

e participar no período de 23 
a 28 de janeiro de 2012, em 
Serra Negra SP, de dois even-
tos simultâneos que estarão 
reunindo os fundamentalistas 
de pelo menos 15 países, in-
cluindo o Brasil: 21º Congresso 
Latino Americano da ALADIC e 
o18º Congresso Internacional 
do CIIC. Na página 8 desta 
edição há mais algumas infor-
mações.

Você pode fazer Xerox da 
Ficha de Inscrição e enviar para 
os endereços indicados. Pres-
te atenção nas informações 
que estão na própria Ficha de 
Inscrição.

Frutificando
Eu sou a videira verdadeira, vós as varas, quem está em 

mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada 
podeis fazer. João 15:05

Fatos que indicam a proximidade 
do aparecimento do Anticristo

sempre afetam o povo e nunca 
os donos do dinheiro. Os 
fatos na Grécia e na Itália são 
didáticos para nos ensinar que 
os governantes das nações 
não passam de marionetes 
controladas pelos donos do 
capital. Tão logo o Primeiro 
Ministro grego George 
Papandreu cogitou promover 
um referendo para ver se a 
população do país concordava 
com os sacrifícios que lhes 
estavam sendo impostos pela 
União Européia, promoveram 
sua queda.

Derrubaram o Primeiro Mi-
nistro grego eleito democra-
ticamente e logo em seguida 
“entronizaram” Lukas Papa-
demos, ex-vice-presidente do 
BCE – Banco Central Europeu 
fazendo parte das equipes de 
controle econômico da Europa. 
Sabe qual foi o teor do seu 
primeiro pronunciamento? Va-
mos fazer o que os banqueiros 
querem! 

O cinismo e a astúcia desse 
pessoal do dinheiro são atitu-
des assustadoras e alarman-
tes. Eles são os verdadeiros 
causadores da crise que atinge 
a Europa e os EUA, mas con-

seguem se disso-
ciar dos males que 
causaram e ainda 
cobram por eles. O 
que esses donos 
do dinheiro mais 
querem é diminuir o 
estado para facilitar 
o controle sobre as 
nações. Privatizar 
tudo é o que eles 
pregam, pois assim 
a dependência dos 
governantes seria 
total, facilitando a 
imposição de um 
governo mundial 
sobre os governos 
das nações.

DitaDuRas
Se você tem 

FunDaMentaLisMo 
MeRCantiL

Todas as organizações in-
ternacionais criadas para ser 
referência para os estados per-
deram a credibilidade, pois em 
algum momento sua integridade 
foi violada pelos interventores 
inescrupulosos desse funda-
mentalismo mercantil que vai 
tomando conta das nações. 

Todos os governos, um 
após outro, vão se colocando a 
serviço dos verdadeiros donos 
do mundo que já controlam as 
matérias primas e a energia 
através de conglomerados que 
assumiram o controle sobre 
todas as pesquisas científicas 
e tecnológicas. 

Até mesmo as relações 
diplomáticas que sempre foram 
formalmente estabelecidas 
entre governantes, agora so-
frem intervenção dos poderes 
paralelos e as embaixadas não 
passam de salas de negócios 
das grandes empresas.

O que antes seria inconfes-
sável pelos controladores deste 
mundo, hoje é tema de conver-
sas públicas, pois eles já se as-
seguraram de que as pessoas, 
para que tenham assegurado 
pão, circo e um mínimo de ga-
rantia de segurança abrem mão 
da própria liberdade.

Contrapor-se à globaliza-
ção da economia, da política 
e da religião já se tornou algo 
impraticável. Em outras pala-
vras, é impossível os povos 
conseguirem unir-se para a 
restauração dos estados na-
cionais. Estamos às portas do 
governo do Anticristo!

O mundo vive o momento 
de quebrar todas as barreiras 
nacionais, políticas, econômi-
cas e religiosas que separam 
as pessoas. Quando todas as 
barreiras forem quebradas, 
deverá ocorrer o arrebatamento 
para ter início a Tribulação com 
duração de apenas sete anos, 
conforme está descrito no livro 
de Apocalipse. Maranata!-

21º Congresso 
Latino Americano 

da ALADIC 
18º Congresso 
Internacional 

do CIIC

prestado atenção, já deve ter 
percebido que um dos alvos 
declarados dos governantes 
deste mundo tenebroso é aca-
bar com todas as ditaduras de 
países que fecham as portas 
para a democracia que conduz 
pacificamente à globalização. 
Paise fechados são na verda-
de, trincheiras de resistência 
contra a instalação de um 
governo mundial. O atentado 
que, em setembro de 2001 
derrubou as Torres Gêmeas 
(World Trade Center) nos EUA 
possibilitou que houvesse uma 
declaração de guerra do cha-
mado mundo livre contra as 
ditaduras islâmicas. Todas elas 
serão aniquiladas para que 
haja maior abertura no mundo 
árabe e eles possam se unir ao 
restante do mundo. Liquidaram 
Saddan Hussein do Iraque, 
Osama Bin Laden líder da Al 
Qaeda, Muammar Al-Kaddafi da 
Líbia e outros já estão na corda 
bamba como Bashar Al-Assad 
na Síria . As quedas vão atingir 
Egito, Miamar (Burma), Tunísia 
e não sobrará uma só ditadura. 
Os donos do dinheiro vão con-
trolar todas as nações através 
de governantes de fachada.
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No ano de 1948 nas-
cia na cidade de 
Curvelo – MG, José 

Martins Ramos, hoje casado 
com Aparecida Casado Ramos. 
Em 1995 ambos se renderam 
a Cristo e, sendo já novas 
criaturas, foram dirigidos pelo 
Espírito Santo a se mudarem 
para a cidade de Cuiabá – MT. 
Lá, tornaram-se membros da 
Igreja Batista Boa Esperança 
e, com o passar dos anos 
cresceram espiritualmente e 
envolveram-se cada vez mais 
na obra de Deus.

Tendo já plenas condições 
de viverem tranquilamente dos 
rendimentos daquilo que con-
seguiram durante sua vida, no 
ano de 2002, Deus os moveu 
para uma nova empreitada. 
Naquele ano o irmão José Ra-

O décimo Encontro da União Femi-
nina Batista Bíblica do Estado de 
Rondônia, realizou-se nos dias 

12 e 13 de Novembro nas dependências 
das Faculdades Integradas de Ariquemes, 
as irmãs das igrejas chegaram com alegria 

A Marta de Betânia 
era irmã de Maria 
e de Lázaro. Elas 

moravam na cidade de Betânia, 
distante cerca de 3 km Jerusa-
lém. As duas irmãs e o irmão 
eram amigos muito chegados 
de Jesus. Com freqüência o 
Mestre os visitava a fim de 
descansar, compartilhar, revê-
los. Sem dúvida, eram momen-
tos inesquecíveis, conversas 
edificantes, muita comida e 
inspiração, como naquele epi-
sódio em que a Maria queria 
aprender mais e a Marta, tão 
ocupada em servir variedades, 
é gentilmente repreendida por 
Jesus quando este lhe disse: 
“Marta, Marta, estás afadigada 
com muitas coisas...”

******
A Martha de Diadema tam-

bém amava a Jesus e tinha 
quatro irmãos: Almàquio, Pau-
lo, Fábio e eu. Por ter onze 

anos a mais quando ela nas-
ceu, carreguei-a no colo. Aos 
17, conheci a pessoa de Jesus 
como Salvador. Desde então, 
levava-a com o irmão caçula 
– Fábio – a Igreja. Fomos os 
primeiros a conhecer a fé. Par-
ticipei dos momentos principais 
de sua vida: Infância, adoles-
cência, juventude, namoro, 
casamento, nascimento dos 
filhos, estávamos juntos nos 
processos de desenvolvimento 
mútuo... Como pastor e irmão, 
tive o privilegio de celebrar 
sua cerimônia de casamento...  
Éramos muito ligados em to-
das as fases. Nos últimos dois 
anos, casada com o Jorge, 
resolveram morar próximo aos 
meus pais. Com freqüência, às 
terças-feiras, eu ia visitá-los e 
tomávamos refeições juntos ou 
tínhamos os tradicionais cafés 
da tarde com nossos irmãos...  
Eles participavam e voltavam 
ao trabalho, enquanto nós 

continuávamos nosso papo até 
a hora da minha volta  para São 
Paulo, cerca de 23 km, zona sul 
da cidade. 

A casa do meu pai ha-
via se transformado numa 
pequena Betânia, lugar de 
irmãos, amigos de Jesus, lu-
gar de encorajamento mútuo, 
risadas, repreensões aos pés 
do Mestre quando orávamos 
pela minha mãe, pai, irmãos, 

cunhadas, sobrinhos, pes-
soas e situações... A ami-
zade com a minha irmã 
proporcionou-me refrigério, 
renovo e expectativas...  
Infelizmente, ela partiu de 
maneira incompreensível e 
trágica. Acometida de uma 
depressão irreversível1, não 
resistiu aos desequilíbrios 
de uma mente atribulada 
por uma cruel doença.

Como queria que você 
estivesse aqui para agrade-
cê-la por vezes sem conta 

cer tendo você por perto.” Mais 
do que uma irmã, companheira 
de lutas e de fé. Minha mãe 
acertou quando lhe deu o nome 
de “Maria Martha”, pois você 
reunia em si as qualidades 
das duas personagens: Como 
Maria, era discreta, contempla-
tiva, reflexiva; enquanto como 
Martha, era servidora, pronta 
para ajudar, desprendida. 

Lembro-me de uma antiga 
música do Grupo Logos – In 
Memorian, autoria de Paulo 
César – certamente traduz 
meus sentimentos por você, 
minha irmãzinha:

“É... já não mais podere-
mos ficar juntos, e orar e pedir 
ao Senhor que nos ponha no 
peito mais uma canção, Uma 
canção/ É... já não mais canta-
remos até em Cristo, Revelar-
se entre nuvens a nos ajuntar, 
/Conclamando os irmãos que 
de todo lugar. Depressa vem... 
Sinceramente eu tenho sau-

A Marta de Betânia e a Martha de Diadema
dades/ Dos dias que o Pai nos 
ofertou/ Nos quais andamos 
juntos lado a lado/ Lutando 
a mesma guerra do Senhor/ 
Amigo (a) que se foi, eu hoje 
sonho/ Mas sei que esta noite 
vai passar/ Pra sempre, sempre 
ser um dia lindo/ Que nunca 
poderá nos separar...” 

É... Já não mais poderemos 
ficar juntos e orar e agrade-
cer ao Senhor por mais uma 
oportunidade de compartilhar 
sonhos, frustrações na casa 
do meu pai. Um dia iremos nos 
encontrar na outra Casa, aque-
la, a qual Jesus foi preparar... A 
eterna Casa do Pai. 

Sinceramente eu tenho 
saudades!

(Endnotes)
1  Maria Martha faleceu no 
dia 24.10.11, aos 36 anos 
de idade, deixou o marido 

Jorge e os dois bebês 
Marcos (2 anos) e o Pedro 

(6 meses).

em que me incentivou quanto 
aos estudos, ministério, ajudou 
no cuidado dos meus filhos, 
visitas, companhia, ouvido 
paciente, gargalhadas das mi-
nhas piadas sem graça... Você 
que era divulgadora dos meus 
textos, sempre orgulhosa do 
seu irmão pastor e disposição a 
tempo e fora de tempo para nos 
socorrer... “Martha, Martha, que 
falta você faz!! Queria envelhe-

mos (como é conhecido), deu 
início a uma empresa na área 
da construção civil, tendo como 
propósito destinar não apenas 
o dízimo, mas sim, 50% dos 
seus rendimentos para a obra 
do Senhor.

Desde então o propósito 
tem sido honrado. Deus tem 
abençoado muito sua empresa 
e através dessa, vários missio-
nários e a própria igreja local 
(IBBE) também vem sendo 
grandemente abençoados.

Agora, iniciando em janeiro 
de 2012, mais um passo de fé 
é dado. Nasce o PROJETO 
BETEL. A partir da iniciativa e 
sonho do irmão José Ramos, o 
Pr. Paulo Ricardo Gonçalves, 
pastor da Igreja Batista de Or-
lândia, coordenará esse novo 
projeto que na primeira fase 

terá os recursos provenientes 
da Betel Lajes e Construções, 
(empresa citada acima de 
propriedade do irmão José 
Ramos), e serão destinados 
para a construção de templos 

onde estão sendo implantadas 
novas igrejas.

Esse projeto vem em res-
posta às muitas orações e 
amor pela obra missionária, 
visando adiantar o andamento 

da mesma. 
Se Deus assim nos permitir, 

pelo menos um templo deverá 
ser erguido a cada ano. O pri-
meiro passo está sendo dado, 
pela fé, na cidade de Pedregu-

Nasce um novo projeto missionário
lho, onde o missionário Arman-
do Castelan (AMI - Associação 
Missionária Independente) está 
implantando uma nova igreja.

Orem conosco para que Deus 
confirme estes planos e todos nós 
sejamos abençoados com o de-
senvolvimento da obra.

O PROJETO BETEL tem o 
apoio da MBAM – Missão Brasi-
leira de Apoio aos Missionários 
e visa o envolvimento de outros 
irmãos que também tenham o 
dom da liberalidade. Em breve 
mais notícias serão veiculadas 
sobre o projeto.

A foto mostra da esquerda 
para a direita, o Pr. Paulo Ricar-
do (coordenador do projeto), Pr. 
Armando Castelan (missionário 
em Pedregulho), e o irmão José 
Ramos (incentivador e mante-
nedor do Projeto Betel)

ver o interesse das irmãs para 
ouvir e ver fotos dos campos 
missionários

As reuniões tiveram a pre-
sença na média de 200 irmãs, 
fora crianças e esposos que 
vieram para ajudar. No ultimo 
dia tivemos decisões para 
aceitar Jesus e também muitas 
irmãs se decidiram a voltar ao 
primeiro amor, encerramos este 
encontro com a oração do Pr. 
Benício que tem trabalhado na-
quela região há muitos anos.

O próximo encontro já está 
marcado para Buritis em no-
vembro de 2012, e certamente 
todas  já estão trabalhando e 
orando para que este encontro 
se realize novamente e traga 
bênçãos e crescimento para a 
vida espiritual de todas as irmãs 
daquela região.

Agradeço a Deus pela vida 
de cada irmã, e pela família do 
Pr. Benício e da irmã Ângela 
que me hospedaram em sua 
casa com tanta alegria. Pude 
visitar a igreja em Ariquemes 
e também em Cujubim onde 
falamos às senhoras. Estar 
novamente naquele campo 
missionário nos abençoou e 
fortaleceu o nosso desejo de 
continuar servindo, pois Deus 
nos reserva surpresas e bên-
çãos maravilhosas. (Reporta-
gem de Nancy Felix Fragoso).

10 º Encontro de Mulheres em Rondônia

para participarem de mais este 
momento de comunhão.

Neste encontro tivemos a 
alegria de receber irmãs das 
igrejas de Porto Velho, Cacau-
landia, Candeias, Machadinho 

D’Oeste, Buritis, Cujubim e 
Monte Negro, e as irmãs de 
Ariquemes que estavam rece-
bendo este encontro em sua 
cidade. 

No primeiro dia a irmã Ân-
gela, presidente desta união 
feminina deu início ao encontro 
falando da alegria de estarmos 
juntas para estes dois dias de 
alegrias. O tema deste encon-
tro foi “Voltando ao primeiro 
amor” e Deus me concedeu o 
privilégio de falar às irmãs nes-
te encontro nas três reuniões 
realizadas. Nas palestras pro-
curamos levar aos corações a 
necessidade de voltar ao nosso 
primeiro amor, a ter o coração 
cheio de alegria em servir ao 
Senhor.

Na tarde do dia 12, tivemos 
duas palestras importantes 
uma sobre nutrição e outra 
sobre relacionamentos, ambas 
nos abençoaram muito.

No domingo tivemos a elei-
ção da nova diretoria desta 
união feminina, e também o 
lançamento de um projeto ma-
ravilhoso. Um grupo de moças 
das igrejas da região se reuniu 
com a decisão de ajudar os 
missionários, e também trazer 
noticias do campo incenti-
vando nos corações o desejo 
de orar, contribuir e levar a 
Palavra. Fiquei muito feliz em 

Martha e Edgar


