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Destaques

Neste ano de 2012 a Igreja Batista Bíblica Nova Jeru-
salém de São Paulo Capital, liderada pelo Pr. Nilton 
Osmar Malves tem uma extensa programação musical. 

Na foto o Coral da Igreja. Confira matéria na página 4.

A região metropoli-
tana de Campinas 
SP está com mais 

de dois milhões de habitantes 
e tem espaço para a implan-
tação de muitas novas igrejas 
de posição batista fundamen-
talista. O grande problema 
que as igrejas enfrentam ali é 
o mesmo de outras regiões do 
nosso país: a dificuldade na 
formação de novos pastores e 
missionários.

Diante desta realidade, o 
Pr. Luciano Martins da Primei-
ra Igreja Batista Regular de 
Campinas, apoiado por outros 
colegas decidiu abrir a Exten-
são do SEBARSP – Seminário 
Batista Regular de São Paulo 
em Campinas para possibili-
tar às igrejas a formação dos 
seus vocacionados para o 
ministério. 

Pr. Luciano que sempre 
teve grande desejo de partici-
par do treinamento de obreiros, 
disse que entre os principais 
motivos para levar o seminário 
para Campinas destacam-se 
três: a grande necessidade de 
novos obreiros bem preparados 
para a região, a escassez de 
escolas fundamentalistas com 
distância adequada para os 
candidatos e a grande procura 
de cursos teológicos por mem-
bros das igrejas. 

No primeiro ano letivo, que 
teve início em fevereiro de 
2011, a escola contou com 18 
alunos matriculados oriundos 
de diversas igrejas. Cinco deles 
estavam matriculados no Ba-
charelado em Teologia, sendo 
que três já haviam cursado al-
gumas matérias anteriormente 
e tiveram aproveitamento dos 
créditos. No dia 13 de fevereiro 
de 2012 o seminário iniciou 
o segundo ano letivo com 23 
alunos matriculados, sendo três 
no bacharelado. 

Os cursos estão abertos 

para todas as igrejas e não 
apenas para aquelas ligadas 
ao movimento Batista Regular. 
Para este segundo ano os 
alunos são originários de sete 
igrejas. Outra informação muito 
importante para aqueles que 
por alguma razão não possam 
participar integralmente das 
aulas, é que pelo fato de as 
matérias serem semestrais, 
há possibilidade de cursar ma-
térias avulsas. Quem concluir 
os créditos satisfatoriamente 
poderá utilizá-los para a forma-
ção no futuro. 

O corpo docente, que tem 
sido a grande bênção do SE-
BARSP de Campinas, é mui-
to bem qualificado em suas 
respectivas áreas de atuação: 

Aline Leocádio, Sílvio, José 
Arnaldo Jr, Fátima Virgílio, Pr 
Maurício, Pr Píer, Eli, Pr Tomé 
Farias e Pr Luciano Martins. A 
coordenação está a cargo da 
irmã Guaianaí Martins e você 
pode obter maiores informa-
ções através do telefone (19) 
3242-1481 com Guaianaí ou 
Pr. Luciano. O e-mail é: guaia-
silva@gmail.com.

Neste ano de 2012, embora 
as aulas tenham tido início no 
dia 13 de fevereiro, no dia 6 de 
abril o SEBARSP – Extensão 
Campinas realizou a abertura 
oficial do ano letivo com a 
presença do Dr Joseph Arthur, 
Diretor do Seminário que elo-
giou a iniciativa e garantiu total 
apoio e suporte acadêmico para 

A partir desta edição o Jornal de Apoio ganha um novo 
colunista. Trata-se do Pr. Almir Marcolino Tavares que 
assinará a coluna Meditações de um Peregrino. Pr. 

Almir é casado com Zarilene, e pai de Abigail, Adassa e Amada. 
Professor no Seminário Batista do Cariri (Crato-CE) desde 1987, e 
pastor da Igreja Batista do Novo Juazeiro (Juazeiro do Norte-CE), 
desde 1989. Blogueiro, ele assina o blog com o mesmo título de 
sua coluna no www.pastoralmir.blogspot.com. Seu e-mail: almir-
tavares@bol.com.br. Página 7.

Mesmo em meio ao grande desafio “Nosso Sonho” 
para a compra do seu próprio local de culto, a Igreja 
Batista Bíblica no Jardim Adriana em Guarulhos-SP 

sob a liderança do Pr. João Vasconcelos está ampliando a visão 
missionária. Na foto, a equipe de missões da igreja com o pastor 
da igreja, João Vasconcelos, e o pastor conferencista, Edilson J. 
P. Araújo. Leia mais na página 6.

Missões em Guarulhos SP Novo Colunista

SEBARSP de Campinas 
está no segundo ano

os pastores em Campinas. Ele 
abriu as portas do SEBARSP 
na capital para que os pasto-
res e professores participem 
de um programa de Mestrado 
aprimorando ainda mais as 
suas qualificações. Para obter 
maiores informações visite o 
site: www.sebarsp.com.br.

O pregador no culto de 
abertura foi o Pr Carlos Alber-
to Moraes, Coordenador de 
Missões da AMI – Associação 
Missionária Independente que 
abordou o tema “O Chamado 
de Deus”. Na ocasião, com a 
presença de representantes 
de diversas igrejas, foram apre-
sentados os alunos, professo-
res e demais colaboradores do 
SEBARSP.

Alunos, professores e colaboradores

Pr. Luciano Pr. J. Arthur Pr. Carlos

No dia 21 de abril a Igreja Batista fundamental de Cata-
lão GO, fundada pelo missionário estadunidense Pr. 
Bill Kieffer ordenou seu novo pastor, o irmão Glauco 

Esdras Peixoto Maciel. Na foto, Pr Glauco e sua esposa Daniela 
com Pr Robert Smith e dona Cathy. Pr Roberto é o pai na fé do 
Pr Glauco. Página 5.

Ordenação em Catalão GO

Temos novas notícias da família Araújo, nossos missio-
nários no Timor Leste. Leia a matéria, pois há motivos 
de oração. Na foto Pr Lourinaldo e Suenia com uma 

família de obreiros do Timor. Página 5.

Timor Leste

Depois de sair do Brasil para os Estados Unidos em 
busca de aperfeiçoamento profissional, Rosângela 
Souza foi salva por Jesus e retornou à Pátria como 

missionária. Na foto ela está ao centro com o Pastor Esteliano e 
sua família em Barretos SP. Veja mais na página 5.

Missionária Rosângela

Falando de Música Sacra
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Para William Shakes-
peare, “Os miserá-
veis não têm outro 

Remédio a não ser a esperan-
ça”. Para os filósofos a espe-
rança não passa de uma crença 
emocional na possibilidade de 
resultados positivos relacionados 
com eventos e circunstâncias da 
vida pessoal. Nas definições dos 
dicionários esperança é apenas 
um substantivo feminino, um 
sentimento abstrato...

Para Shakespeare, a espe-
rança é real, para a filosofia e os 
dicionários, no entanto, parece 
algo banal. Mas até mesmo na 
filosofia e nos dicionários pode-
mos enxergar certa esperança 
para a esperança quando na 
sua definição os autores trans-
mitem a idéia de que esperança 
requer certa perseverança. 

A esperança é uma das três 
virtudes do cristianismo bíblico: 
“fé, esperança e amor”. Portan-
to, para o cristão, ter esperança 
é acreditar que algo é possível 
mesmo quando tudo indica exa-
tamente o contrário. Não pode 
haver verdadeira esperança 
onde tudo parece certo, pois a 
esperança brota da incerteza. 

Frente à pós-modernidade 
que desde cedo nos educa a 
exigir resultados instantâneos aos 
nossos desejos, muitos acabam 
acreditando tão somente no que 
é palpável e visível. A fé e a es-
perança perdem terreno para o 
pragmatismo frio e calculista. As 
pessoas perdem a capacidade de 
alegrar-se com as expectativas 
do ser que vão cedendo lugar às 
sensações e ambições do ter. 

Esperança não é mera pas-
sividade. Quem tem esperança 
sai de onde está e caminha em 
busca da promessa, como fez 
Abrão. Constrói, luta com muita 
garra e perseverança. A espe-
rança nos ensina que tudo vem 
de um processo, de uma espécie 
de gestação que nos prepara en-
quanto esperamos. Na verdade, 
se não houvesse a crença de 
que a espera vale a pena, o ser 
humano desfaleceria num senti-
mento de vazio interior. 

Portanto, o desafio que se 
faz é claro: não desista! Vá em 
frente! Acredite no que Deus 
quer fazer em você! Torne-se 
uma pessoa inflamada pela 
esperança que busca o que 
parece impossível. O pragma-
tismo imediatista constitui uma 
violência contra a criatividade, 
pois interrompe o processo de 
vida que nasce da esperança.

O mais importante acerca 
da esperança é que ela nos 
prepara para o encontro com 
Deus e, talvez por isso mesmo 
é que se diga que a esperança 
é a última que morre para quem 
está vivo. Se você realmente 
tem esperança, dispa-se de 
toda forma de urgência e passe 
a esperar no Senhor. 

Das três virtudes cristãs, 
apenas o amor permanecerá 
para sempre. Portanto, preci-
samos caminhar nesta vida, 
firmados nas promessas do 
Senhor porque a Bíblia nos 
ensina a fé e o amor vêm por 
causa da esperança que nos 
está reservada nos céus. (Co-
lossenses 1:5).

Esperança

Paganismo, 
bruxaria e druidismo

Na Inglaterra, uma alteração na grade curri-
cular das escolas da cidade de Cornwall County 
tem causado polêmica, temas como paganismo, 
bruxaria e druidismo foram inseridos na disci-
plina de Educação Religiosa e passarão a ser 
ensinados em sala de aula. A intenção é que 
os alunos aprendam sobre as antigas crenças 
das Ilhas Britânicas, que existem desde antes 
do cristianismo. Conforme noticiou o Daily Mail, 
assuntos como aspectos de feitiçaria, adoração 
aos deuses de várias regiões, dentre outros, 
serão repassados aos alunos, porém, o cristia-
nismo ainda continuará como tema dominante. 
O novo programa foi implementado após a rei-
vindicação de um gruo de adeptos do paganismo 
e druidismo, solicitando ao Conselho Municipal 
de Cornwall County que inserissem as religiões 
na grade curricular e com o mesmo nível de 
ensino de outras religiões como cristianismo, 
islamismo e judaísmo. 

O que é um missionário?
Se abrirmos a Bíblia 

em busca da palavra 
missionário, não a 

encontraremos. Da mesma 
forma que não encontramos a 
palavra trindade. Mas este fato 
não significa que missionário e 
trindade sejam palavras anti-
bíblicas ou não-bíblicas. 

A doutrina da trindade é 
aceita por todos os cristãos e 
há forte base bíblica em muitos 
textos a exemplo de I João 5:7. 
Com relação ao missionário, 
o termo preciso e bíblico para 
defini-lo é “evangelista”, um 
arauto do evangelho, um pre-
gador de boas novas. Mas ele 
não é propriamente um pastor 
ou presbítero e muito menos 
um pregador itinerante ou au-
tônomo! Filipe, o evangelista, 
era um missionário (Atos 21:8). 
Todos os pastores fazem a obra 
de um evangelista (II Timóteo 
4:5), mas o nosso Senhor deu 
alguns à Sua igreja que foram 
chamados especificamente 
para serem evangelistas ou 
missionários (Efésios 4:11), os 
quais devem ser sustentados 
e mantidos em sua obra pelas 
igrejas, pois dedicam-se inte-
gralmente a esse ministério. 

Um missionário é um evan-
gelista de tempo integral ou não 
enviado sob a autoridade de 
sua igreja local em uma mis-
são específica. É exatamente 
isto que Lucas descreve em 
Atos 13:1-3 quando Barnabé 
e Saulo são despedidos pela 
Igreja em Antioquia para pregar 
o evangelho especificamente 
aos gentios.

No contexto neotestamen-
tário, o missionário é um ho-
mem chamado por Deus e 
qualificado para o ministério 
de acordo com os requisitos 
bíblicos. É um pregador das 
boas novas que leva a igreja 
a expandir-se pelo mundo 
todo de acordo com a grande 
comissão: Jerusalém, Judéia, 
Samaria e confins da terra 
simultaneamente. Essa descri-
ção de Jesus com relação aos 

campos de atuação dos mis-
sionários nos impede de fazer 
distinção geográfica ou cultural 
para determinar se alguém é ou 
não missionário.

O que há de concreto no mi-
nistério missionário nas equipe 
paulinas no livro de Atos, com 
raríssimas exceções circuns-
tanciais, é que o resultado final 
do trabalho missionário seja o 
nascimento de novas congre-
gações devidamente estabe-
lecidas com suas respectivas 
lideranças para se tornarem 
base de novos avanços mis-
sionários.

Outro detalhe importante é 
que os missionários precisam 
ter o preparo igual ou superior 
aos pastores (presbíteros), 
pois terão que treinar novos 
pastores, novos missionários 
e ajudar a estabelecer novas 
igrejas. O modelo bíblico desse 
trabalho, de novo é o apóstolo 
Paulo, missionário por exce-
lência. Seu ministério sempre 
esteve ligado às equipes de 
evangelização, treinamento 
e estabelecimento de novas 
congregações.

O grande desafio missio-
nário do presente século é a 
implantação de novas igrejas 
no contexto urbano onde as 
multidões se amontoam em 
edifícios e condomínios fecha-
dos e vivem isoladas, sem co-
nhecer nem mesmo os vizinhos 
mais próximos. Ao levantarmos 
os nossos olhos vemos os 
campos (os campos sempre 
representam o mundo todo) por 
todos os lados. Alguns lugares 
brancos para a ceifa, outros 
preparados para receberem a 
semente do Evangelho e ainda 
outros para serem arados e 
amolecidos...

Um insistente equívoco 
que persiste a cada geração é 
a crença de que missionários 
seriam apenas e tão somente 
aqueles evangelistas enviados 
pela igreja a campos mais dis-
tantes ou mais necessitados, 
mas essencialmente transcul-

turais. Em alguns casos, cria-se 
até a heresia de acreditar que a 
volta de Cristo (arrebatamento) 
dependa de a igreja completar 
a tarefa de pregar o evangelho 
a todas as culturas (povos). 

Mas há também o cons-
tante perigo dos modismos 
missiológicos como os famo-
sos projetos temporários e a 
tendência de algumas lideran-
ças descompromissadas com 
seus grupos denominacionais 
ou de comunhão doutrinária 
em alinhar-se com movimen-
tos interdenominacionais ou 
não-denominacionais que 
investem pesado em fortes 
estratégias de market ing 
e com vibrantes desafios 
caracterizados pela falta de 
compromisso doutrinário. O 
resultado de tais empreen-
dimentos são as parcerias 
pautadas pela ausência do 
compromisso eclesiológico 
na evangelização missioná-
ria. Portanto, é sábio ficar-
mos atentos com relação às 
agências missionárias que 
adentram em nossas igrejas. 
É prudente verificarmos se 
estamos alinhados doutri-
naria e eclesiologicamente. 
Caso contrário, veremos os 
nossos recursos financeiros 
sendo diluídos em parcerias 
sem nenhum compromisso 
doutrinário nem eclesioló-
gico. 

_____________________
Nota: Devido à impressio-

nante força de tais movimentos 
missionários que sugam os 
recursos de muitas igrejas, ain-
da voltaremos a este tema em 
pelo menos mais dois textos. 
Um deles mostrando que tais 
agências missionárias têm suas 
raízes em escolas teológicas 
e missiológicas que são movi-
mentos que agregam as mais 
variadas correntes teológicas. 
Outro abordando a visão pauli-
na em fazer o trabalho missio-
nário através do que podemos 
chamar de TCM – Transferência 
Cultural Mínima. 

Reação 
contra aborto

Depois da decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que legalizou o aborto aos fetos 
anencefálicos, a bancada evangélica vai tentar 
proibir o aborto através de uma proposta de 
emenda constitucional na Carta Magna. Se-
gundo o jornal O Diário, no artigo que trata da 
inviolabilidade do direito à vida, a proposta quer 
incluir o termo “desde a concepção”. Caso seja 
aprovada pelo Congresso, isso poderá proibir 
que haja qualquer forma de aborto. O autor da 
PEC, o deputado Eduardo Cunha quer com a 
medida inverter o debate sobre o aborto, visto 
que os projetos que tramitam no Congresso 
têm o objetivo de liberar a prática do aborto. A 
legalização do aborto de fetos anencefálicos 
foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF), por 8 votos a 2, no último dia 12 de 
Abril. A proposta do deputado Eduardo Cunha 
já alcançou a marca de 175 assinaturas, 4 além 
do necessário para o protocolo. 

O Senador Demóstenes Torres (GO) pediu desfiliação 
de seu partido, o Democratas, após a abertura de 
processo que certamente o teria levado à expulsão.  

Até então, o parlamentar se dizia inocente e vítima de um pré-
julgamento público. Através de escutas telefônicas, o senador foi 
flagrado favorecendo um contraventor da jogatina ilegal em Goiás 
em troca de favores financeiros.  Até aí, nada de mais. Desde os 
escândalos Waldomiro Diniz e Mensalão, que desmascararam 
o Partido dos Trabalhadores, os eleitores brasileiros já estão a 
par das roubalheiras e do descaso com os financiamentos de 
campanhas políticas. O agravante é o fato que Demóstenes 
Torres posava de honesto, justiceiro e implacável inimigo dos 
políticos corruptíveis e corruptores. Ele chegou a ser relator da 
Ficha Limpa no Senado. Como oposição, ele atirava pedras para 
todos os lados e era a esperança de seu partido para as próximas 
eleições presidenciais. A sua associação com o contraventor de 
Goiás foi descoberta por um acaso, surpreendendo a opinião pú-
blica e o próprio senador. Agora, ele terá que responder por suas 
tramóias e, no processo, encontrará muitos opositores posando 
de políticos honestos, justiceiros e implacáveis defensores dos 
interesses públicos. Bem disse Jesus: “Porque com o juízo com 
que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes 
medido vos hão de medir a vós” (Mateus 7:2). 

Jesus jamais minimizou o perigo do pecado, sobretudo o 
julgamento de Deus sobre os homens que não se arrependem 
de seus mal-feitos. O pecado é horrível e nunca deve ser 
desculpado em nome de cultura, idade, ambiente ou doenças 
físicas e mentais.  Porém, Jesus Cristo não deu ao homem, 
por mais santo que seja o direito de julgar como Deus julga. A 
ira de Deus é santa. O conhecimento de Deus é completo. A 
santidade de Deus é perfeita e Deus é sempre a parte inocente 
da história. Porém, o homem, quando não é culpado da mesma 
transgressão de seu próximo, é culpado de outros delitos iguais 
ou piores dos que ele está acusando na vida de seu semelhante. 
Por esta razão, Jesus disse aos fariseus: “Aquele que de entre 
vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra 
ela” (João 8:7). A mulher, em questão, era adúltera, mas Jesus 
usou a expressão “pecado” (anamartetos) que significa “alguém 
que não pode pecar”. Obviamente, nenhum fariseu, por mais 
zeloso que tenha sido, foi capaz de atirar a primeira pedra sobre 
a mulher adúltera. 

De acordo com os ensinamentos e a própria vida de Jesus, é 
possível assumir uma posição implacável contra o pecado, mas 
sem condenar o pecador, pois a condenação só cabe a Deus. 
Dar sempre o benefício da dúvida e não ficar caçando defeitos 
na vida de outras pessoas é o mínimo que podemos fazer diante 
do mandamento de Deus que diz: “Portanto, nada julgueis antes 
de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as 
coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos cora-
ções; e então cada um receberá de Deus o louvor” (I Coríntios 
4:5; Mateus 7:1; Lucas 6:37; João 7:24). Infelizmente, igrejas 
estão repletas de fariseus e políticos que posam de santinhos, 
mas na vida real são maridos ríspidos, esposas paroleiras, filhos 
desobedientes, casais desconjuntados e crentes que causam 
divisão entre irmãos. O pecado, seja ele nosso ou dos outros, 
sempre será descoberto: por um acaso, como foi o caso do Sena-
dor Demóstenes Torres ou por uma armadilha, como no caso da 
mulher apanhada em adultério. O correto, então, é se arrepender 
e abandonar os seus próprios pecados e não ficar procurando 
falhas na vida de outras pessoas. 

Quem pode atirar 
a primeira pedra?
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Vemos hoje aqueles 
que se preocupam 
em pregar somente 

para multidões. Isso significa 
IBOPE e rendimentos finan-
ceiros.

A Bíblia nos relata em Atos 
2 e 4 a pregação de Pedro a 
mais de 3.000 pessoas em uma 
ocasião  e 5.000 pessoas em 
outra. O próprio Senhor Jesus 
pregava a grandes multidões.

Houve época em que Evan-
gelistas, como Moody, Spurge-
on e tantos outros pregavam 
para multidões sedentas de 
ouvir o Evangelho e centenas 
e até milhares de almas se 
rendiam aos pés de Cristo

Mas também o Senhor Je-

sus nos mostra a importância 
de se pregar para um só. Ele 
deu o exemplo quando pregou 
para a mulher samaritana, o 
jovem rico e para Nicodemos. 
Isaías nos fala do atalaia e 
da nossa responsabilidade 
de pregar, de anunciarmos o 
Evangelho, de ter amor pelas 
almas perdidas. Um para Deus 
é muito importante.

E no texto citado acima 
(Atos 8:26-40) vemos o Espírito 
Santo guiando Filipe a pregar 
para apenas  uma pessoa. O 
anjo diz a Filipe: Levanta-te... 
Outra versão diz: Dispõe-te!

Filipe havia sido usado para 
uma grande obra em Samaria. 
Que surpresa ao receber agora 

a ordem de deixar aquele local 
de trabalho e correr para o de-
serto atendendo ao chamado 
de Deus mesmo sem saber 
o porquê. Certamente é um 
lugar estranho para pregar o 
Evangelho! Mas ele obedece 
sem discutir.

Eis que passa o carro de 
um alto oficial etíope que fizera 
uma longa viagem para adorar 
em Jerusalém. De lá ele traz 
uma porção das Sagradas Es-
crituras e lê um trecho no livro 
de Isaías.

O Senhor havia preparado 
tudo para Filipe. Por intermédio 
dele, o etíope aprende sobre 
o Senhor Jesus. Ele pôde ser 
batizado e continua sua jornada 

para ser um mensageiro da 
graça em seu país.

Os evangelistas não são 
apenas os que pregam para 
grandes multidões. Uma pes-
soa para Deus é muito impor-
tante. A Bíblia nos diz que “uma 
alma vale mais que o mundo 
todo”.

É o Espírito Santo quem 
conduz a obra de evangeli-
zação e estar disposta a ser 
usada por Ele é a nossa tarefa. 
Precisamos estar atentas ao 
chamado do Espírito e obede-
cer. Às vezes, como Jonas, nos 
fazemos de surdos ou como 
Moisés, colocamos desculpas 
só para não atendermos à voz 
de Deus.

O Espírito Santo está di-
zendo pra você agora: dis-
tribua folhetos, participe do 
grupo de evangelismo, visite 
os enfermos e os presos, con-
tribua com a obra missionária. 
Há pessoas neste momento 
necessitando ouvir de Jesus, 
esperando que alguém, como 
Filipe , ouça a voz e se dispo-
nha a fazer a obra. Se você 
tiver a oportunidade de pregar 
para multidões, amém, faça 
isso. Mas lembre-se: no texto 
Atos 8 o Espírito Santo nos 
mostra a importância de evan-
gelizar também um a um.

Esta é a prioridade de 
Deus. Qual é a sua, minha 
irmã?

Um para Deus é importante
(Atos 8:26-40)

APOIANDO IGREJAS

Conferências Missionárias:  
Pr. Carlos (16) 3761-0749

Fone/Fax (16) 3969-2758
missaoami@uol.com.br  
www.missaoami.com.br

Caixa Postal 309  - CEP 14.001-970
 Ribeirão Preto SP

Servir a igreja de Deus 
constitui o maior dos 
privilégios. Nada po-

derá ser mais honroso e ter 
maior significado eterno que 
servir ao nosso Cristo em sua 
igreja (1 Tm 3:1). Este foi de 
fato o meu pensamento quan-
do o Senhor finalmente trouxe 
convicção ao meu coração 
quanto ao chamado para o 
ministério.

A Igreja Batista Regular em 
Casa Nova-BA, na qual eu e 
minha esposa somos membros 
há mais de 20 anos, reconhe-
ceu o nosso chamado e nos 
enviou a uma casa de ensino, 
cuja finalidade era o preparo 
acadêmico.

O nosso primeiro desafio foi 
o Seminário Batista do Cariri. 
Foi lá onde demos os passos 
imediatos para o aprendizado 
do ministério pastoral, median-
te o contato íntimo com uma 
teologia bíblica e professores 
cujos ministérios têm sido 
moldados pelo apego e zelo às 
Sagradas Escrituras.

Foram muitos os momentos 
preciosos que vivenciamos ali. 
Assim como muitos pastores 
veteranos que por ali passaram 

afirmam, posso dizer assim 
como eles que os quatro anos 
vividos no SBC foram os me-
lhores da vida. Pelo menos até 
o momento.

O nosso segundo desafio 
envolvido no chamado minis-
terial diz respeito ao campo de 
atuação que Deus reservava 
para nós. Ele na sua providên-
cia divina permitiu nossa família 
em Julho de 2011 visitar fami-
liares em Brasília que gerou 
oportunidade de rever as mis-
sionárias Ruth e Cláudia que 
servem a Deus em LEM – Luis 
Eduardo Magalhães, Oeste 
da Bahia, na implantação do 
Ministério EBEC - Escola Evan-
gelizadora de Crianças.

Foi através deste contato 
que tivemos o privilégio de co-
nhecer a Igreja Batista Emanuel 
e ela nos conhecer. O resultado 
deste encontro resultou num 
processo de oração e busca ao 
Senhor por sua vontade em re-
lação à necessidade de ambos 
(Um Pastor e uma igreja), que 
finalmente culminou num convi-
te e num ato de aceitação.

O nosso terceiro desafio 
diz respeito ao exercício pro-
priamente dito do ministério 

pastoral. Louvo a Deus por 
me confiar o seu rebanho 
tão precioso. Rebanho esse 
que em tão pouco tempo tem 
demonstrado abnegado amor 
para comigo e minha família.

Finalmente no dia 3 de 
Março de 2012 às 20h realizou-
se no templo da Igreja Batista 
Emanuel o culto de posse. 
Deus naquela noite, em espe-
cial, foi elogiado. A congrega-
ção reunida adorou o Senhor 
e Noivo da Igreja. Com certeza 
um momento memorável para 
todos que ali estavam.

É digno de nota mencionar 
o esforço que outros irmãos e 
familiares fizeram para parti-
cipar do momento. Entre eles 
citamos o Pastor Jônatas e 
líderes da Igreja Bereana de 
Barreiras-BA; o Pr. Márcio Bas-
tos da Igreja Batista da Fé em 
Juazeiro do Norte-CE que foi o 
preletor; a missionária e Profes-
sora no SBC Janette (Juazeiro 
do Norte-Ce); os diáconos e 
irmãos da Igreja Batista Regu-
lar em Casa Nova-Ba; Estevam 
Castro também diácono da 
Igreja Batista Esperança em 
Juazeiro-BA e familiares Adão e 
Ismária da Igreja Presbiteriana 
de Sobradinho-DF.

O quarto desafio que urge 
necessário destacar é manter 
gratidão perene no coração. 
Sou grato aos familiares, aos 
nossos pais e amigos pelo 
incentivo. Sou grato à queri-
da Igreja Batista Regular em 
Casa Nova-BA pela visão do 

Reino e fidelidade a nós o 
tempo inteiro. Sou grato aos 
professores e funcionários do 
Seminário Batista do Cariri. 
Sou grato aos meus colegas 
de turma. Grato à Igreja Batista 
da Fé em Juazeiro do Norte e 
às igrejas parceiras do projeto 
“Preenchendo a Lacuna”.

Não poderia deixar de men-
cionar pessoas aos quais devo 
ser grato incessantemente. En-
tre elas minha esposa, Isolda, 
que em meio às alegrias e lutas 
aprendemos a ser cúmplices no 
amor a Deus e ao seu reino. 
Sou agraciado e grato pela 
companhia de meus pequenos 
filhos Filipe, Tiago e Rebeca. E 
por fim, sou eternamente grato 
a Jesus Cristo meu Senhor por 
ter me escolhido para ser um de 
seus mensageiros.

Posse do novo pastor em Luiz Eduardo Magalhães

Pedimos encarecidamen-
te aos irmãos que incluam na 
lista de oração de sua igreja 
o motivo de orar por nós. 
Para que a razão de estar-
mos aqui seja tão somente 
cumprir o propósito daquele 
que nos mandou: “Fazei dis-
cípulos de todas as nações, 
batizando-os... Ensinando-
os a guardar todas as coisas 
que vos tenho ordenado” (Mt 
28:19-20). 

“Ao Deus único e sábio seja 

dada glória, por meio de Jesus 
Cristo, pelos séculos dos sécu-
los. AMEM!” (Rm 16:27)

_____________________
Pr. Reginaldo Braga Dias

77 91536431(Tim); 77 
98096861 (Vivo)

IGREJA BATISTA EMANUEL
Rua Hisolda G. Cirilo, Qd 25, 

Lt 18
Jardim Imperial, Luiz Eduardo 
Magalhães. Caixa Postal 832- 

CEP 478850000

Pr. Márcio Bastos - Preletor

Pr. Reginado 
e família
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VIAgEM A TERRA DE ISRAEL FáTIMA DO SUL MS
Temos em nossa Igreja uma conferencia Evangelística nos 

dias 28 e 29 de abril. Temos a conferencia de aniversário da 
nossa Igreja nos dias 12 e 13 de maio. Temos a conferencia de 
aniversário da nossa Igreja em Dourados nos dias 25 a 27 de 
maio. Temos um encontro de pastores da região aqui em Fátima 
do Sul no dia 2 de junho. Com toda esta programação especial 
mais convites das pessoas e contatos com os visitantes estou 
sem chance de sair agora, pois minha ida ai envolveria cinco 
dias no mínimo. Pr. Geraldo Majela Pupin.

CANTATA DE PáSCOA

No dia 18 de 
março o pastor 
Ricardo M. de 
Brito do Templo 
Batista em Vila 
São José – SP 
pode realizar 
com a Graça de 
Deus um grande 
sonho desde a 
sua conversão 
que se deu em 

1996 que era conhecer a Terra Prometida a Abraão, a Isaque, 
a Jacó e a Israel. Nesta viagem ele pode peregrinar por todo o 
país praticamente de norte a sul conhecendo regiões e cidades 
históricas, inclusive cidades que hoje são controladas pelos Ára-
bes Palestinos como Nazaré, Belém, Jericó, Betânia e Hebrom, 
o que lhe serviu de experiência para o seu ministério com os 
Árabes Muçulmanos. Além de Israel o pastor também visitou a 
Jordânia que é um pais Árabe de maioria muçulmana do outro 
lado do Jordão, e neste ele pode visitar 4 cidades importantes 
como a capital Amã, Jirash (antiga Gadara), Madaba (onde se 
encontra o Monte Nebo, de onde Moisés pode contemplar a Ter-
ra) e a cidade de Petra. Seu retorno se deu no dia 18 de abril. Foi 
um mês de muitas alegrias, bênçãos e de uma experiência extra-
ordinária que ficará marcada para sempre em sua vida. Na foto 
o pastor está em frente ao Domo da Rocha na Esplanada das 
Mesquitas (Monte do Templo) na cidade de Jerusalém. Contatos 
para palestras e conferências sobre os árabes muçulmanos pelo 
e-mail: pastoricardomarques@hotmail.com ou pelos telefones: 
(11) 5939-8363 e celular 9926-1113.

PASTOR BARBOSA EM CUIABá
A Igreja Batista Independente em Jardim Umuarama, Cuiabá-

MT viveu momentos de inesquecíveis festividades por ocasião 
das comemorações de seu primeiro aniversário de organização. 
Para a ocasião foi convidado para preletor, o Pr. José Barbo-
sa de Sena Neto, ex-padre católico romano, o qual nos dias 30 
de março a 01 de abril de 2012 levou mensagens desafiadoras 
àquela igreja recém iniciada. A Igreja é liderada pelo  Pr. Antônio 
Santo Ribeiro e está localizada na Rua 1, quadra 10, n° 14 - Jar-
dim Umuarama - 78.058-620 - Cuiabá-MT.

MULhERES DE RONDôNIA
Acon teceu 

nos dias 13 a 
15 de abril do 
corrente ano, as 
conferencias da 
sociedade femi-
nina da 2ª Igreja 
Batista Regular 
em porto Velho-
RO. O evento 

teve como preletora a irmã LUCIMAR DOS SANTOS MARREIROS 
que foi grandemente usada por Deus na entrega da Palavra. Ela 
ainda visitou duas igrejas Batistas Bíblicas em Porto Velho, a Igreja 
Batista Bíblica Nova Jerusalém e a Igreja Batista Bíblica Nova Porto 
Velho de teve a oportunidade de trazer uma palavra para as res-
pectivas igrejas. A presença da irmã Lucimar foi tão abençoadora 
que já se pensa na possibilidade de trazê-la em novembro para o 
congresso feminino das igrejas bíblica do estado de Rondônia.

MISSõES EM BARRETOS
Nos próximos dias 21 e 22 de abril a Igreja Batista Bíblica de 

Barretos realizou sua Conferência Missionária Anual sob o tema 
“Revelando a Gloria de Deus Através de Missões”. O preletor foi o 
irmão Cleiton da Igreja batista Betel de Franca SP. A Igreja Batista 
Bíblica de Barretos localiza-se à Avenida 29 nº 0449, entre ruas 
06 e 08 no bairro São Jose, próximo ao Tiro de Guerra. Contatos 
pelos telefones: (17) 3324-5042 e 8119-7230. A liderança da igreja 
está como missionário estadunidense Lanny Gene Wood.

COMJOBB

Ebenézer. Já estamos preparando para o final do ano duas Can-
tatas ou Musical de Natal sendo uma pelo grupo instrumental da 
nossa igreja juntamente com o Coro “Vimos sua Glória” e a outra 
será com playback “ Foi um Milagre” sendo, as apresentações : 
16/12 e 24/12/2012. Além destas programações, o departamen-
to de música tem alguns eventos importantes: Dia 26/05/2012 
– Workshop ou Oficina de Música – Ministrada pelo o irmão Jô-
natas Guimarães e dia 30/06/2012 – Um Recital com pessoas 
iniciantes e os que já dominam o instrumento. Há, também várias 
apresentações dos conjuntos: Mensageiros Por Cristo; Conjunto 
Preciosa Graça ; Quarteto Filhos do Rei e Quarteto Vozes de 
Sião. No dia 11/08/2012 – Encontro do Conjunto Feminino (Se-
nhoras). Peço oração de todos aqueles que lerem essa matéria 
aqui no JÁ. (Israel Fortunato Guimarães - Diretor de Música da 
Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém em Vila Remo, São Paulo 
SP liderada pelo Pr Nilton Osmar Malves.

PASTOR VALTAIR

No dia 14 
de Abril nas de-
pendências do 
Templo Batista 
de Indianópo-
lis a Comjobb 
teve o privilé-
gio de ministrar 
o Primeiro Trei-

namento de Líderes de Jovens aonde foram abordado os temas: 
Integridade do Líder, Implantação de Projetos e Alinhamento de 
Equipe. O palestrante foi o Pr. Rui Alexandre – Igreja Batista 
Emanuel e o evento contou com a presença de 18 líderes (Ca-
pital e Campinas). A liderança da COMJOBB convida os líderes 
de jovens e envolvidos com o ministério jovem de suas igrejas 
a participarem dos próximos módulos que serão ministrados em 
18/08 e 08/12. A inscrição e maiores informações poderão ser ob-
tidas através dos e-mails: patricia@comjobb.org ou heleninhalais@
gmail.com. Ministério Comjobb - trabalhando em favor do Reino de 
Deus e dos Jovens Batistas Bíblicos do Estado de São Paulo.

No ultimo dia 08 de Abril a Primeira Igreja Batista Bíblica em 
Vila Natal, São SP, sob a liderança do Pr Mário José da Silva 
apresentou uma cantata de páscoa com a participação do coral 
da igreja local que encenaram uma peça sobre a crucificação de 
Jesus. O evento foi uma grande benção e contou com a presen-
ça de muitos visitantes. Duas pessoas entregaram-se a Cristo 
como Senhor e Salvador.

DéCIMO ANIVERSáRIO

A Igreja Batista Fundamental em Araguari comemorou 10 
anos de existência realizando conferências dias 19 a 22 com o 
missionário Robert Lee Smith que esteve no Brasil em abril. O 
tema das conferências foi: “Louvor e ações de graça pelas bên-
çãos recebidas”, A gratidão foi pelos dez anos da Igreja e pelo 
transplante do Pastor Marcos, entre muitas outras bênçãos! No 
sábado o culto contou com uma programação especial com a 
presença do Missionário Fundador da Igreja, Pr. Bill Kieffer.

ARIqUEMES RO
Nos dias 07 a 09 de Abril do corrente ano foi realizado o 

acampamento de páscoa em Ariquemes-RO, promovido pela 
2ª Igreja Batista que tem como pastor titular o nosso querido 
Pr. Alex Nogueira. O tema esse ano foi: “A TRANSFORMAÇÃO 
QUE O MUNDO PRECISA COMEÇA POR VOCÊ” o qual foi mui-
to bem desenvolvido pelo Pr. Marcos Glaison Alencar Ferreira, 
que esteve conosco para desenvolver o fórum sobre apostasia 
no mês de fevereiro. As mensagens foram impactantes, abenço-
adoras, o Pr. Marcos foi grandemente usado por Deus, a igreja 
amou ouvi-lo, seu jeito simples de ser e de passar a mensagem 
do Senhor faz toda diferença. Agradecemos as orações de todos 
quantos nos apoiaram. Pr. Marcos Glaison.

FALANDO DE MúSICA SACRA

A Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém está promovendo 
neste ano de 2012 alguns eventos. O Coro Ebenézer completa 
33 anos cantando, louvando a Deus e pregando o evangelho, 
através da música sacra. Sobre a regência da irmã Gildete Mal-
ves e a Pianista Gabriela Peixoto,  além dos domingos à noite, 
onde o coro se faz presente, haverá duas audições especiais: 
Dia 13/05/2012 – Com hinos mais antigos e dia 19/08/2012 – 
Com hinos mais novos. O terceiro será no 22/09/2012 – Aniver-
sário de 33 anos de muitas lutas, mas também de muitas vitó-
rias, sempre louvando e bendizendo o nome do Senhor através 
da música sacra. Haverá uma grande festa de 33 anos do Coral 

Tenho solicita-
do orações sobre a 
importante decisão 
tomada a respeito 
da minha licença 
por um ano da mis-
são  Asas de Socor-
ro para reavaliação 
do nosso ministé-
rio. Esta decisão 
se deu juntamente 
com a chamada de 
retorno feita pela 
igreja enviadora, da 

qual somos membros. Depois de obter o aval da missão saímos 
de Manaus em 04/01/12, com destino a Anápolis-GO, onde pas-
samos 4 dias com quase todos os missionários em uma con-
fraternização. Em meio a muitas mudanças feitas nos últimos 
meses, nos instalar em SP foi a maior delas. Lembrando que, as 
razões desta licença são: auxiliar o ministério pastoral em nossa 
igreja e nos aperfeiçoarmos um pouco mais na área teológica 
com treinamentos, que são: O Mestrado em Ministério, que já 
comecei no mesmo seminário onde me formei há quase vinte 
anos (SEBARSP), o Aconselhamento Bíblico (NUTRA), e o trei-
namento em Liderança Pastoral, este ainda a começar. A minha 
esposa Raquel está fazendo o curso da APEC, com duração de 
doze meses! Durante este ano buscaremos entender melhor a 
vontade de Deus em nossas vidas nestes, se será o pastoreio 
ou a implantação de igrejas. Essa decisão será ser tomada até 
dezembro de 2012, final da licença. Nestes 17 anos, servindo ao 
Senhor através de Asas de Socorro, temos tido o privilégio de 
confiar n’Ele e ver a Sua grandeza e obra, através das vidas de 
cada um dos nossos mantenedores. Os meninos estão estudan-
do pela manhã. Pr. Valtair e família. Endereço:

Rua: Alba, 1779. Apto. 114. Vila Pq. Jabaquara – São Paulo-
SP. CEP. 04346-000. Telefones: Pr. Valtair (11) 8701-6510 (TIM) 
e (11) 7438-8195 (VIVO). (11) 9762-4786 (VIVO). 

Skype: valtair9121. Raquel E-mails: raquel.valtair@gmail.
com; valtair.oliveira@asasdesocorro.org.br; raquel.oliveira@
asasdesocorro.org.br. 

Nossa igreja: www.ibjordanopolis.org
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O título acima é uma 
expressão popular 
que denota, tam-

bém, a chegada ao último estágio 
da desesperança. Não fosse a 
clareza das profecias sobre os 
tempos difíceis e o quadro de 
perplexidade gerado pela aposta-
sia, certamente os fiéis estariam 
abalados como que no fundo do 
Poço. Não, ainda não é o fundão, 
pois a igreja fiel está aqui. O 
fundo será quando o Noivo tirar a 
Noiva. Não demora, pois o hálito 
do fundão se espalha.  A situação 
de boa parte do mundo cristão 
é degradante. Ilustro-a com a 
mulher de Provérbios 7. O marido 
saiu - e ela, adúltera, acenou ao 
moço oco e amasiou-se com ele. 
Uma ilustração da perca da visão 
sobre a volta do marido (Cristo) e, 
assim, entregar-se ao amante (o 
mundo). Isso nos leva ao alerta 
bíblico: Por falta de visão o povo 
se corrompe; mas o que guarda 
a Palavra esse é feliz. O guardar 
a Palavra é o consolo de que não 
há fundo de poço aos fiéis. Há, 
sim, a glória de cima. Pondere 

sobre o assunto:
Sem noção de Pecado. São 

do Pr. Wilson Franklim as se-
guintes palavras: “... A palavra 
pecado hoje se esconde atrás 
das sobremesas: ‘chocolate se-
dução’, ‘sorvete tentação’... Note-
se que o pecado na cosmovisão 
pós-moderna ficou relacionado 
a diversos tipos de comida que 
podem afetar negativamente o 
corpo. Por outro lado, a trans-
gressão das leis de Deus com 
mentiras, adultério, prostituição, 
homossexualismo, desonra aos 
pais – tudo isso não é mais con-
siderado pecado” (O J. Batista 
– 06/11/11). 

Está certo o autor. O termo 
pecado está sumindo em boa 
parte dos púlpitos. Há muito 
blábláblá de auto-ajuda e nada 
de confrontar o homem com o 
pecado. 

Um pastor (de outro grupo) 
levou sua igreja à justiça por ho-
mofobia, pasmem! Segundo al-
guns blogs, um adolescente gay 
tocava teclado provocando uma 
insatisfação na igreja. O pastor, 

defendendo o garoto, uniu-se ao 
pai do mesmo e registrou queixa 
na Polícia. Daí, já viu... mídia, 
internet e várias manifestações 
- maioria, é claro, em favor do 
pastor. O povo, sob massificação 
da mídia, inverte valores e que-
bra preceitos que são marcos à 
sociedade. Isaias previu: Ai dos 
que ao mal chamam bem, e ao 
bem, mal; que fazem da escuri-
dade luz, e da luz, escuridade; 
põe o amargo por doce, e o doce 
por amargo (Is 5:20).

Dizem que o adolescente não 
era membro da igreja. Sendo as-
sim, faltou noção ao pastor sobre 
a gravidade de um não-membro 
atuar no culto, independente de 
ser homossexual ou não. Sendo 
membro, faltou noção ao obreiro 
de preparar o rebanho para 
apoiar o jovem em questão. E 
como abismo chama abismo, 
o pastor não teve a noção de 
pecado em levar a igreja à jus-
tiça humana (I Co 6). O quero 
dizer é que a noção de pecado 
está esvaecendo e, com isso, a 
operação do erro invade o arraial. 

O abominável vai entrando no 
lugar santo.

A grande verdade é que o 
fundo do poço está perto. Os 
homens piedosos estão sendo 
tirados ( Sl 12) e a reposição é 
escassa. Só nos resta clamar: 
Maranata. Vem Senhor Jesus.

 Falta visão da santidade de 
Deus. Sem noção de pecado, 
consequentemente sem noção 
da santidade de Deus. Acontece 
a célere descida ao fundão. Fran-
cis Schaeffer disse: As últimas 
gerações pisotearam a verdade 
da Reforma e tudo aquilo que 
essas verdades suscitaram. 

Um exemplo triste é a exu-
mação das indulgências para 
espargir o cheiro de morte que 
enriquece os que adulteram o 
Evangelho. São promessas de 
prosperidade, curas, correntes 
da oração poderosa, óleo ungido 
de Israel, copo de água santa e 
outros absurdos misturados a 
uma pregação sem renúncia, 
de ética frouxa e etc., que dão 
o novo visual às indulgências 
que ajudaram a enriquecer 

Roma. Agora engordam a conta 
bancária de bispos, apóstolos 
e paipóstolos  travestidos de 
evangélicos (Mt 7: 21 a 23). E 
como crescem! Afinal sempre 
há multidões procurando pão 
e cura. Nada de santificação. 
Escatologia? Nem pensar! O 
reino deles é neste mundo. 

A grande realidade é que o 
cristianismo pós-modernidade 
está “removendo os marcos 
antigos”. E isso gera falta de vi-
são da santidade de Deus. Mais 
uma vez cito Francis Schaeffer, 
que define a razão da agonia 
da Moral no século 21: Não é a 
decadência moral que causa a 
decadência doutrinária; é preci-
samente o oposto. 

Sem noção de pecado a 
mensagem fica sem confronta-
ção e o mundo sem referencial. 
É a descida ao fundo do poço. 
Enquanto descem, nós aguar-
damos a subida gloriosa mesmo 
remando em fortes ventos con-
trários, “guardando o que temos 
para que ninguém tome a nossa 
coroa” (Ap 3:11). Amém.

“O fundo do poço”

PAULO ARRUDA A equipe estará dando apoio ao missionário Isaias Divino (MNTB) 
trabalhando no Vale do Javari, área que abriga a maior concentração 
de pessoas isoladas do qualquer outro lugar do mundo. Logo após 
esta viagem, Rosângela visitará o trabalho dos missionários Jeremy 
Tyler e John Kokenzie em Rondônia. Rosângela conta com as orações 
de todos. Para contatos: matbrian@hotmail.com, Rua 40 Avenida 31 
Nº. 688 – CEP 14780-000 Barretos, SP.

INAUgURAçãO NO BOTICãO
Conforme temos dito nas cartas e e-mails enviados, desde que 

chegamos no Boticão em 2007, estabelecemos alguns alvos. Dentre 
eles, o de começar um ponto de pregação em Aguanil, que é a cidade 
a qual pertencemos, haja vista que o Boticão é uma comunidade, ou 
seja, distrito de Aguanil. Esse alvo foi alcançado em meados de 2009. 
Uma irmã de nossa igreja, a D. Lucimar, viúva, com seus sete filhos, 
mudaram-se para lá e abriu as portas de sua casa para iniciarmos 
este trabalho. Desde então temos ido às quartas-feiras realizar o culto 
lá semanalmente. Em dezembro do ano passado os missionários es-
tadunidenses Pr. Jaime King e sua esposa, D. Patrícia, mudaram-se 
para Aguanil com o propósito de nos apoiar e ajudar-nos a desenvolver 
essa obra. Esse trabalho é uma extensão da Igreja aqui do Boticão. 
Com a graça de Deus, no próximo dia 28 inauguraremos a Igreja 
Batista Independente de Aguanil. No dia 21, com a ajuda de jovens 
da Igreja de Campo Belo e da Igreja de Formiga, distribuiremos um 
convite para a inauguração em cada residência de Aguanil, e junto 
um folheto evangelístico. Então, por favor, orem pela salvação de 
almas nessa cidade! Seus conservos: Pr. Anderson, Marianne e 
Alexandre Dantas.

TIMOR LESTE

tem nos direcionado a trabalhar. Orem pelo sustento do missionário 
Marcus Vinicius para que ele ganhe liberdade para dedicar-se à im-
plantação da igreja. Deus tem abençoado e ele já alcançou 40% do 
sustento ideal. Para fazer contato use o e-mail: marcus-carol@hotmail.
com e os telefones: (54) 8427-0328 e (54) 8118-9902

ANIVERSáRIO DE 23 ANOS
Nos dias 19 e 20 de maio a Igreja Batista da Fé em Capão Re-

dondo SP, sob a liderança do Pr Joel Azer Macedo de Araujo realizará 
uma série de conferências em comemoração ao vigésimo terceiro 
aniversário de fundação do trabalho. O preletor será o missionário 
estadunidense Pr. David Huffman, que está iniciando uma nova IBR 
na cidade de Jundiaí-SP. No sábado o tema será: Como ser um 
crente consumidor (II Pe 3.18) e no domingo: O acordo de paz com 
a humanidade (Ef., 2.4,5). No domingo à noite, com início às 18h30 
será realizado o batismo de 14 novos irmãos, sendo seis adultos e oito 
adolescentes. No sábado o culto terá início às 19 horas. A Igreja foi 
fundada pelo missionário estadunidense Robert Wasche em 1989.

ORDENAçãO EM CATALãO gO

O missionário Paulo Arruda 
continua envolvido na construção 
do complexo de atendimento 
social de sua missão em Manaus 
AM. O propósito fundamental do 
Complexo é levar a Palavra de 
Deus para as crianças e ado-
lescentes que serão assistidos 
através da alfabetização, reforço 
escolar, inglês, espanhol, infor-

mática, música e práticas esportivas. Como parte do atendimento, 
nos propomos também a fornecer diariamente para estas crianças 
que estarão sendo assistidas: o café da manhã; o almoço e um lan-
che no final da tarde. O Complexo mede 1.415 m2 com um pé direito 
de 7m com as seguintes dependências: 5 salas de aulas; 1 sala de 
informática; 1 sala para secretaria; 1 consultório odontológico; cozi-
nha; refeitório; amplos banheiros; depósito e uma belíssima quadra 
de esportes. Pastor Paulo continua fazendo o trabalho com as crian-
ças somente aos sábados, levando a Palavra de Deus, orientações 
práticas, e sempre um gostoso lanche patrocinado pelo irmão Sérgio 
Lekaskis, da Frutas da Amazônia, que tem fornecido polpa de frutas 
para que assim possa ser oferecido suco natural para as crianças, 
e o pão, que tem sido ofertado pelo irmão Mathias Santos, da Pa-
nificadora Mestre do Pão. As necessidades no momento são: 05 Ar 
condicionados de 24.000 Btus; 01 Ar condicionado de 18.000 Btus; 
02 Ar condicionados de 9.000 Btus; 08 Ventiladores de parede (para a 
cozinha e refeitório); 06 Quadros brancos; 04 mesas de sala de aula; 
04 mesas de escritório; 24 cadeiras tipo secretaria; 120 Carteiras es-
colares; 04 Conjuntos de mesinhas e cadeirinhas; 01 Fogão industrial 
de 6 bocas e com forno; 01 Freezer horizontal tamanho grande; 01 
Freezer vertical tamanho grande; 01 Geladeira tamanho grande; 03 
Armários para cozinha; 06 Mesas de refeitório; 01 Tapete tamanho 
grande; 02 Armários de ferro com 4 gavetas; 06 Estantes de ferro 
tipo prateleiras; 01 Consultório odontológico (Este já nos foi doado); 
01 Autoclave 21 LT’S – INOX ; 01 Fotopolimerizador optilight ld Max; 
01 Amalgamador; 01 Compressor Bio Qualy Air 40 Lt’s; 01 Kit peças 
de mão luxo; Utensílios de cozinha (Panelas, pratos, talheres, copos, 
etc...). A maior necessidade agora é que o Senhor levante pessoas 
que estejam dispostas a se tornar mantenedores do missionário Pr 
Paulo Arruda, que já está dedicando tempo integral na obra. Banco 
Bradesco S/A. – Agência 3733 – C/C 11.130-9 - Paulo Rodrigues de 
Arruda – CPF 138.558.082-87. Contatos pelos e-mails: pastorarruda@
gmail.com e dr_arruda@hotmail.com. 

MISSIONáRIA ROSâNgELA
Está no Brasil para trabalho missionário 

a irmã Rosangela Souza. Ela é brasileira 
e residiu nos Estados Unidos por mais de 
18 anos para fazer Mestrado na área de 
administração de negócios. Converteu-se 
a mais de 13 anos enquanto vivia nos EUA 
e teve a oportunidade de receber treina-
mento em um colégio Batista Independen-
te Fundamentalista (West Coast Baptist 
College - Pastor Paul Chappell). Retornou 
ao Brasil em setembro de 2011 para fazer 
trabalho missionário através da sua igreja 
nos Estados Unidos (First Baptist Church 
of Long Beach - Pastor John Wilkerson). 

Temporariamente frequenta a Igreja Batista Central de Barretos (ci-
dade de seu nascimento), sob a liderança do Pr Esteliano de Morais 
Souza. Atualmente Rosângela tem tido a oportunidade de fazer parte 
da equipe missionária que estará viajando ao Amazonas nos dias 24 
de maio a 8 de junho com o Pastor Sean Lunday de São Paulo SP 
(Amazon Equipe Med Evangelismo e também uma equipe médica). 

O missionário Louri-
naldo Araújo está em fase 
de  definições de vários 
fatores de sua vida e minis-
tério no Timor Leste. Eles 
têm enfrentado grandes lu-
tas devido a burocracia de 
documentação.O visto anual 
ainda não saiu, por isso tive-
ram que sair para Indonésia 
pela segunda vez, ficando 

com visto de turista até o mês de Junho.  A razão principal do visto 
não sair  é a discriminação religiosa feita pelo governo para agradar 
a igreja católica.  No mesmo dia que o Pr Lourinaldo foi entregar os 
seus documentos, duas freiras também o fizeram.   Elas receberam o 
delas sem problemas, mas ele e sua família não.  Eles o fizeram voltar 
lá três vezes, e depois ainda o chamaram mais uma vez alegando 
falta de documentos. Depois de entregar tudo que pediram, mandaram 
esperar ser chamados, mas não chamam. No mês passado Pr Louri-
naldo e seu filho Levi tiveram uma dolorosa dengue. A viagem ao Brasil 
ainda não foi marcada, mas deve acontecer de Junho a Setembro. 
A construção da igreja em Beale continua passo a passo, trocando 
as velhas paredes de bambu por blocos. Uma grande bênção foi a 
compra da moto para o obreiro Joanico.  Graças a algumas ofertas 
extras dos irmãos do Brasil, ele está com uma Honda 125, e pode 
dar mais assistência ao ministério. Pastor Lourinaldo está fazendo 
uma sondagem para depois de seu retorno do Timor abrir um novo 
trabalho, mas dando suporte aos irmãos de Beale. 

PROJETO FARROUPILhA
O casal Pr Marcus Vinícius e sua esposa Ana Carolina continua 

servindo ao Senhor em Farroupilha RS. No primeiro trimestre de 2012, 
devido ao período de gestação da Carol, que por recomendações 
médicas se faz necessário repouso absoluto, tivemos dificuldade para 
marcar novas igrejas para apresentar nosso ministério.Temos alguns 
contatos nos bairros São José e Imigrante onde notamos que o Senhor 

No dia 21 de abril de 2012 em 
Catalão-GO na Igreja Batista Funda-
mental aconteceu a ordenação pastoral 
do irmão Glauco Esdras Peixoto Maciel. 
Compareceram aproximadamente 150 
pessoas de outras igrejas, além dos 
irmãos de Catalão. Os pastores que 
compareceram foram: Silvio da Igreja 
Batista Emanuel de Uberlândia-MG, 
João Garland da Igreja Batista Fun-
damental de Taguatinga-DF, Marcos 
Gesiel da Igreja Batista Fundamental de 
Araguari-MG, Robson Marcelo do Tem-
plo Batista Ebenezer de Goiânia-GO, 
Zander do Templo Batista Maranata de Goiânia, Armando Castelan 
do Templo Batista Maranata de Pedregulho-SP, Wanderlei Borges de 
faria da Igreja Batista Fundamental de Franca-SP, Everton da Igreja 
Batista Macedônia de Franca-SP, Agenor de Souza Almeida da Igreja 
Batista Independente de Pitangueiras - SP e Willian Charles Kieffer 
da Igreja Batista Fundamental em Catalão-GO que foi o moderador 
do concílio. O evento contou ainda com a presença do Pr. Robert 
Lee Smith com sua esposa D. Cathy que foram responsáveis pela 
conversão do Glauco quando ainda era um adolescente. Na foto 
Pr. Everton, Pr. Marcos, Pr. Robert, Pr. Glauco e irmão Carlos de 
Brasilia-DF. Todos na foto são frutos do trabalho missionário do Pr. 
Robert quando trabalhava em Franca SP.  Na outra foto, Glauco e a 
esposa Daniela.
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O capítulo 12 de Gêne-
sis é um texto essen-
cial no contexto das 

Escrituras. Contém informações 
sobre o plano de Deus para o 
seu povo ao longo da História. 
Deus chamou um homem e sua 
esposa e através do casal formou 
um povo, através do qual viria o 
Messias e por meio dele todas as 
famílias da terra seriam (e são) 
abençoadas para sempre.

A mensagem de Deus para 
Abraão deve ter sido clara e con-
vincente. Nenhum homem em sã 
consciência deixa para trás seu país, 
seus pais, seu habitat e parentes 
rumo a um destino desconhecido, 
sem ter sido totalmente convencido 
de que seria a melhor opção a 
ser feita. Imagine a insegurança... 
Quanto tempo demorou para con-
vencer a esposa Sara? Ela não era 
passiva, sem vontade própria. Eles 
viviam numa sociedade completa-
mente desenvolvida e confortável 
para a época. A sofisticação e a 
fartura floresciam em volta dos rios 
Tigre e Eufrates.  

Deus chamou Abraão, e tam-
bém nos chama. Jesus diz: Se-
gue-me! Vinde a mim! Sai dessa 
vida vazia, fútil, de enganosa, de 

religiosidade sem transformação 
do coração.  Enquanto Ele nos 
ensina: “Vinde”, depois nos ensi-
na: “Ide! Sê tu uma bênção”.

Deus não nos chama para nos 
amaldiçoar ou nos prejudicar. O 
Senhor não é um desmancha pra-
zeres... Quando Deus nos chama é 
para nos abençoar: Algo semelhante 
aconteceu conosco... Sai e vai. Sai 
dos ídolos e vai se integrar a uma 
comunidade que serve ao Deus 
vivo e verdadeiro. Sai dessa vida 
egoísta e vai servir em situações 
diferenciadas,  como voluntário. 
Sai dessa galera sem freios e vai 
receber treinamento num Seminário 
para cuidar de pessoas. Sai desse 
mundinho em que você é servido 
e vai procurar oportunidades para 
servir aos outros.

Ele partiu sem saber para 
onde ia. A primeira atitude de 
Abraão ao chegar em Canaã 
foi  levantar um altar e invocar 
o nome do Senhor. No Velho 
Testamento o ponto culminante 
do encontro de Deus com seus 
servos era o altar. Esse altar 
era uma mensagem de Abraão. 
Ele testificava numa linguagem 
não verbal que toda a sua vida, 
família, profissão, projetos,  pas-

sado  e  futuro estavam na inteira 
dependência de Deus. 

O altar é um símbolo da cruz 
de Cristo, lugar de providência 
para nós. Foi no calvário que os 
nossos pecados foram lançados 
sobre Jesus. Lá, Ele orou: “Pai, 
perdoa-lhes porque não sabem 
o que fazem.” Em outro altar 
(Monte Moriá) o patriarca foi 
impedido de oferecer o filho Isa-
que. Na cruz, Deus não poupou 
o próprio Filho, mas o entregou 
por amor a nós.  

Os altares eram marcas de 
um adorador. Hoje os adorado-
res, os verdadeiros cristãos têm 
marcas, bandeiras, posturas: 
Amor uns pelos outros; fidelidade 
no casamento; integridade nos 
negócios;  prestação de serviço 
com qualidade; respeito ao idoso; 
cuidados com o meio ambiente; 
somos contra o aborto; somos 
contra a prática do homossexu-
alismo feminino ou masculino e 
entendemos a sexualidade como 
um presente dado por Deus para 
ser desfrutado dentro das frontei-
ras do casamento.  

O altar fala de comunhão 
com Deus, oração. Não precisa-
mos edificar altares como os de 

Abraão, mas podemos edificar 
“altares” de oração em nossa 
casa, com a nossa família, no tra-
balho, na condução, qualquer lu-
gar... “Tu, porém quando orares, 
entra no teu quarto e, fechada a 
porta, orarás a teu Pai, que está 
em secreto e teu Pai, que vê em 
secreto, te recompensará” – Mt 
6.6. Será que podemos experi-
mentar o impacto da presença 
de Deus sem oração? Abraão 
era um homem de oração. Foi 
por causa da sua intercessão que 
Deus poupou a Ló da destruição 
de Sodoma e Gomorra. 

Em Genesis 11, os homens 
estão construindo catedrais, 
estão se achando, pensam mais 
neles do que em Deus. Querem 
engrandecer suas realizações, 
destacar suas conquistas, mos-
trar quem pode mais... Em Ge-
nesis 12, Deus está construindo 
uma família, lapidando o caráter, 
desenvolvendo pessoas. 

Realmente, há um grande 
contraste entre o projeto humano 
e o projeto divino de povoar e 
desenvolver a terra: Em Babel 
(Torre da confusão), há corporati-
vismo, coletividade, ninguém tem 
nome, perda da identidade. Em 

Betel (Casa de Deus), as pes-
soas têm nomes: Abraão, Sara, 
Ló. Babel dá a ideia de super-
lotação, fixação, antagonismo 
aos planos de Deus. Em Betel, 
há peregrinação, dispersão, 
missões. Babel pode ser a igreja 
voltada para si, fechada para o 
mundo, linguagem templária, 
“só a gente.” Em Betel somos 
transformados de abençoados 
a abençoadores. Em Babel as 
pessoas querem ser grandes, 
endeusadas, celebridades. Em 
Betel é Deus quem nos engran-
dece, nos dignifica, nos aceita e 
nos convida a servir. 

Por isso enfatizamos: Que-
remos ser uma igreja que cuida 
uns dos outros através dos Pe-
quenos Grupos e da celebração 
coletiva onde nos reunimos, 
conhecemos melhor uns aos 
outros, dividimos o peso, er-
guemos altares e promovemos 
a glória de Deus.  Somos como 
Abraão e Sara, não temos re-
sidência fixa... Ansiamos pela 
pátria celeste, mas enquanto Ele 
não vem, nós vamos aguardá-
lo e obedecê-lo: Intercedendo, 
proclamando, peregrinando, 
servindo e amando, pela fé.

A Torre de Babel e o Altar de Betel
Abraão não vivia longe da Babilônia, a cidade em volta da torre, inacabada, de Babel. Ele é conhecido como o 

patriarca de Israel, o pai da fé, o amigo de Deus, o homem que teve coragem de oferecer o próprio filho em sacrifício... 

REUNIãO DE PASTORES
No dia 19 de maio acontece a reunião de pastores e lideres das 

igrejas batistas fundamentalistas da região Nordeste do Estado de 
São Paulo. O evento terá lugar na Igreja Batista Independente de São 
Joaquim da Barra sob a liderança do Pr. José Mauro Teles. Para o 
mês de julho a reunião que está agendada para Igarapava SP sofreu 
uma alteração na data. Ao invés de ser no dia 21, será no dia 28 de 
julho. A mudança deve-se a conflitos com outros eventos. O Pr Le-
onilson Pereira leite mudou a data do dia 21 para o dia 28 de julho. 
Continuam abertas as datas das reuniões para os meses de setembro 
e novembro de 2012. Caso queiram marcar, entrem em contato com 
o pastor Carlos Moraes pelo e-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br ou 
pelos telefones (16) 3761-0749 e Celular Claro (16) 9192-1440.

MISSõES EM gUARULhOS

LAgES SC Aguardam mais informações. Contatos: Irany Santos (19) 8116-4150 
e 8181-5346 ou na Rádio Educativa: (19) 3241-9495 e 3241-1232. 
Informações: Denise (19) 3278-1214 e Maria Alice (19) 3324-2012.

 
IqUITOS PERU

Desde que assumi a igreja Ba-
tista Bíblica no Jardim Adriana, 
Guarulhos-SP, em janeiro de 2010, 
tenho trabalhado para ampliar a 
visão missionária da igreja e para 
isso adotamos a prática de realizar 
duas conferências missionárias por 
ano, fazendo assim uma renovação 

semestral da promessa de fé, o que tem surtido grandes resultados. 
Nos dias 24 e 25 de março tivemos nossa 1ª Conferencia Missionária 
de 2012. O Pr Edilson J. P. Araújo foi o preletor e a igreja foi ricamente 
abençoada com três maravilhosas mensagens sobre missões no capítulo 
13 de Mateus. Fomos grandemente desafiados a investir mais na obra 
missionária. A equipe de Missões, liderada pelo irmão Djalma S. de Al-
meida (FOTO), organizou toda a programação e já convida a todos para 
nossa 2ª Conferencia Missionária de 2012 que acontecerá nos dias 08 
e 09 de setembro de 2012 e terá como preletor o Pr Daniel Rodrigo de 
Sousa, missionário em Jaboticabal SP. Conheçam mais sobre a nossa 
igreja: http://batistabiblica.webnode.com.br. Pr João C. de Vasconcelos 
Filho, telefone (11) 6327-1470.

NOVA LIDERANçA
Desde o final de dezembro de 2011, o irmão Saffyk Vicuna assumiu 

a direção da Igreja Batista Fundamental em Morada da Serra como 
Presidente, após a saída do Pr Lourival que foi para Sinop MT. Foi o 
início de uma nova jornada em sua vida e ele está orando pela con-
firmação do Senhor Deus se é para assumir ou não o pastorado da 
igreja. No mês de abril a igreja realizou uma campanha de missões e 
uma conferência com o missionário estadunidense Pr Peter Doolittle. 
Outro desafio é o início de uma reforma no prédio da igreja. 

NOVA IgREJA EM FORTALEzA CE
A Primeira Igreja Batista Bíblica de Fortaleza 

implantou e inaugurou sua nova Congregação 
Batista Bíblica, no populoso bairro  Jóquei Clube, 
no dia 14 de abril de 2012. A nova Congregação 
está localizada na Rua Diamantina, 179 - Bairro 
Jóquei Clube, em Fortaleza-CE. No culto festivo de 
inauguração  pregou o missionário Pr. José Barbo-
sa de Sena Neto, membro daquela amada Igreja. 
Um bom número de irmãos e amigos compareceu 
àquele ato solene. A PIBB de Fortaleza é liderada 
pelo Pr. Elísio Pires Simões, tendo como seus au-
xiliares, o Pr. Francisco Gomes dos Santos e o Pr. 
José Barbosa de Sena Neto, também seu missionário. De parabéns 
aquela amada Igreja. 

Pela graça, misericórdia e fidelidade do senhor 
podemos anunciar com muita alegria que a mais 
nova Igreja Batista Bíblica Internacional na capital 
da Serra Catarinense cidade de Lages é uma rea-
lidade. Fizemos uma vasta distribuição de folhetos 
junto com o missionário norte americano Pr. Mark 
Willian Edwars, agendamos estudos bíblicos nas 
pesquisas religiosas. Em nossos cultos temos tido 
uma boa participação na nossa garagem em Lages 
com média de 40 pessoas entre adultos e crianças. 
Orem pelo nosso sustento, pois até este momento 
conseguimos apenas 30%. Agradecemos à nossa querida Igreja 
Batista Bíblica de Florianópolis bem como pelo Pr. Moises Damázio. 
Missionário Pr. Álvaro J. Lopez Capillera e sua esposa Clede. Contatos 
use e-mail: alvarojlcapillera@hotmail.com.

 
ExU - PE

O Pr. Edson Alves R. da Silva trabalhando em Exu-PE na Congre-
gação Batista Regular Emanuel comunica que já fez a mudança para 
o novo prédio da igreja ainda em construção, um local bem melhor do 
que o antigo prédio alugado. Porem ainda não podem voltar a realizar a 
EBD devido a 2 fatores: a falta de professores que cuidam de crianças 
pequenas. Outro fator é o fato de as classes ainda não estarem termina-
das. Os irmãos estão trabalhando no sistema de mutirão na construção e 
isto tem unido o grupo de homens da igreja. O missionário Edson relata 
a seguinte benção ocorrida em março: “No ano de 2010 o irmão Cícero 
Mendes (25 anos ) morreu num acidente enquanto trabalhava, deixando 
a Irma Janiele e seus 3 filhos. O irmão Cícero, alguns meses antes de 
falecer, havia chegado pra mim e me dito: ‘Pr. Ganhei um presentão. Um 
terreno e vim aqui para lhe pedir que orasse por nós, pra que Deus me 
capacite a construir uma casinha pra minha esposa e meus filhos’. Ele 
faleceu porem eu fiquei com aquele pedido na mente e comecei a orar 
pedindo a Deus uma solução. Falei com algumas pessoas, e resumindo 
a escrita, alguns irmãos da First Baptist Church  N.Y, liderados pelo casal 
Daniel e Susy, mais a irmã Kathy chegaram nesta cidade e se doaram 
também como serventes, passando 15 dias conosco; levantaram a casa 
para a Irma Janiele e seus filhos! Tem sido um grande testemunho do 
amor cristão para a cidade.  Voltaram para seu país, e estamos juntos em 
oração por mais recursos  para fazer o acabamento desta casa. Orem 
conosco. Há algumas semanas começamos a auxiliar no trabalho mis-
sionário na cidade de Ouricuri-Pe;  indo aos sábados dando assistência 
aos irmãos e realizando um culto a noite. Este trabalho missionário faz 
parte do projeto “preenchendo as lacunas (fundando igrejas entre os 
vales do Cariri e São Francisco), sob a liderança espiritual  da Igreja 
Batista Regular de Casa Nova-Ba. Orem por este projeto missionário, 
por um obreiro permanente e pela aquisição de um terreno. Para fazer 
contatos: Edson Silva edsonmarli@yahoo.com.br.

UMBABICRE 2012
O Primeiro Congresso da UMBABICRE – União de Mulheres Ba-

tistas Bíblicas de Campinas e Região será  no Recanto Maanaim em 
Campinas. A programação começa na sexta-feira,dia 23 de novembro e 
vai até o domingo dia 25.  A diretoria está preparando várias atividades 
além de estudos bíblicos é claro. O valor cobrado por acampante, neste 
ano  será de R$ 150,00. Portanto, irmãs programam-se e  parcelem o 
valor. O tema será  “Desperta Mulher, estamos na última hora, portanto 
filha, da-me o teu coração”. A preletora será Dilma Batista Lopes, esposa 
do missionário Vanderlei José Lopes da IBB de Manaus. Orem para que 
Deus opere nas nossas vidas poderosamente através de Sua Palavra. 

Fico muito contento sabendo que as Igrejas 
no Brasil seguem orando e contribuindo por 
nosso ministério na cidade de Iquitos e na Ama-
zônia Peruana. Minha família não se cansa de 
agradecer a Deus todo o amor que vocês têm 
compartilhado conosco. Graças a Deus pelo 
Congresso Missionário realizado no ano passado 
em Iquitos com o pastor João Saraiva, da Igreja 
Batista em D. Pedro I, Manaus-AM. Foi realmente 
de grande benção porque nossa Igreja decidiu 
começar adotando outros 5 missionários, para 
glória de Deus, além as equipes missionárias que trabalham com os 
ribeirinhos, formadas pelos próprios membros, que a igreja continua 
apoiando. Durante as comemorações da páscoa deste ano na igreja 
Batista Horeb realizamos novos batismos. Missionários:- Pr. Felix 
Saul M. Ramirez, esposa e filhos. Urbanización Rio Mar F 17 – Belén 
– IQUITOS – PERU. E-mail: sauliquitos@yahoo.es, Telefone:-   0021  
51  65-26.9185.
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Há uma anedota de 
um homem, que 
após passar muito 

tempo estudando, longe de seu 
lugar de nascimento, resolveu 
voltar para visitar os pais. Para 
chegar ao lugar era necessário 
atravessar um lago numa ca-
noa conduzida por um menino. 
Durante o trajeto ocorreu o se-
guinte diálogo entre o homem 
e o menino: 

- Garoto você sabe geo-
grafia? 

- Não senhor. 
- Pois, meu filho, você per-

deu parte de sua vida. E mate-
mática, você sabe?

- Não, senhor, eu não sei 
matemática.

- Pois é meu filho, você per-
deu outra parte de sua vida. E 
História Universal, você sabe?

- Não, isso eu também 
não sei.

- Então, meu filho, você 
perdeu metade de sua vida.

E assim o diálogo conti-
nuou, até que surgiu um pro-
blema na canoa, e ela começou 
a se encher de água. Então foi 
a vez do menino perguntar: O 

senhor sabe nadar? O homem 
respondeu: Não. E o menino, 
preparando-se para pular na 
água, disse: Pois o senhor vai 
perder toda a sua vida.  

Todos nós temos certos 
conhecimentos. Alguns destes 
conhecimentos são essenciais 
para a nossa vida, outros nem 
tanto. Por exemplo: saber o 
que faz mal ao nosso corpo é 
essencial, já saber os resulta-
dos dos jogos de futebol não. 
Alguns conhecimentos são 
necessários para uns, mas não 
para outros, exemplo: quem 
dirige precisa conhecer bem 
as leis de trânsito, os que não 
dirigem não precisam deste 
conhecimento. 

Mas, há um conhecimento 
que é necessário para todos, 
de fato essencial para a vida 
de todos, é o conhecimento 
de Deus. Porque este conhe-
cimento é essencial?

Conhecer a Deus é essen-
cial porque evita a nossa de-
gradação moral. Em Romanos 
1.28 é dito que as pessoas que 
rejeitaram o conhecimento de 
Deus foram deixadas com uma 

disposição mental reprovável, e 
assim ficaram cheias de peca-
do. No livro do profeta Oséias 
o conhecimento de Deus é um 
de principais temas. O povo 
de Israel estava perecendo 
porque lhe faltava este conhe-
cimento. E sem ele, estavam se 
comportando de uma maneira 
degradante, que causaria sua 
destruição (Oséias 4.1,6). 

Uma segunda razão para 
conhecermos a Deus, é que 
este é o único motivo de gló-
ria, é o único conhecimento 
que tem valor supremo. Em 
Jeremias 9.23,24 é dito que 
nem a riqueza, nem a força, 
nem a sabedoria humana são 
reais motivos de glória. O que 
de fato dá peso, o que fornece 
valor à vida de alguém é o co-
nhecimento de Deus. Uma vida 
que vale a pena é uma vida que 
conhece a Deus. Conta-se que 
foi oferecido a Agostinho um 
momento de intenso prazer, 
com a única condição de perder 
o direito de algum dia conhecer 
Deus. Ele respondeu: “Nenhum 
prazer vale esta perda”.

Há uma terceira razão para 

conhecermos a Deus. João 
17.3, na oração sacerdotal de 
Jesus, Ele diz que a vida eterna 
consiste em conhecer a Deus 
como único Deus verdadeiro, e 
a Ele, Jesus, como Filho envia-
do de Deus. Não há vida eterna 
sem conhecimento de Deus. 
De fato, nossa principal tarefa 
na eternidade será conhe-
cermos cada vez mais nosso 
Deus. E nunca nos cansaremos 
disto, já que Ele é infinito (Rm 
11.33-36).

O conhecimento de Deus 
traz outros benefícios. Daniel 
11.32 nos diz que quem co-
nhece a Deus é forte, persiste 
mesmo quando atacado pelo 
engano. Conhecer a Deus é o 
conhecimento mais benéfico 
para nossa vida, vai nos dar 
força diante das provações 
e tentações (Dn 3.16,17); 
segurança e submissão a Ele 
diante das perturbações do 
mundo (Sl 46.1-3,10); sabe-
doria para tomarmos decisões 
que nos farão bem sucedi-
dos (Pv 9.10); santidade que 
confirmará nossa salvação 
(2 Pd 1.2-11); e uma vida 

frutífera em toda boa obra 
(Cl 1.9,10).

Conhecer a Deus é um 
empreendimento desafiador 
(Rm 11.33-36). Para buscá-
lo precisamos usar todas as 
forças do nosso ser (Dt 4.29). 
Dele depende nossa salvação. 
Nossa atitude deve ser como 
a de Paulo, se necessário for, 
deixar tudo para conhecer a 
Cristo (Fp 3.8). Ravi Zacarias, 
no livro “Do Coração de Deus” 
diz: “Quem sois, ó Deus? Esta 
deveria ser a busca primordial 
de toda pessoa, porque deste 
conhecimento derivam todas 
as outras respostas aos gritos 
do coração e da mente.”  

O maior conhecimento 
que podemos ter é o de Deus.  
Por causa de tudo isto, vamos 
aceitar o desafio do profeta 
Oséias: Conheçamos e prossi-
gamos em conhecer o Senhor, 
pois como a alva sua vinda é 
certa (Oséias 6.6). 

Você pode ter todos os 
outros conhecimentos, mas 
se não conhecer a Deus, sua 
vida vai afundar no trajeto para 
a eternidade!

Conhecendo Deus

A IgREJA DESVIADA
Charles R. Swindoll

Editora Mundo Cristão
www.mundocristao.com.br

Considerando as leis da física e os sentidos 
humanos, quanto mais longe estamos de um 
objeto, mais dificuldades teremos em enxer-
gá-lo com nitidez e clareza de detalhes. Essa 
lei é válida para o nosso relacionamento com 
Deus: se estamos longe dele, não oramos, 

Avelino Lopes – O deserto piauiense que floresceu...
O início desta matéria está na página 8

não lemos a Bíblia, não participamos dos cultos, não vivemos em 
comunhão com outros cristãos. A igreja desviada – um chamado 
urgente para uma nova reforma é um alerta contundente para 
todo aquele que ama o Senhor e reconhece a igreja de Cristo 
como sinal visível do Reino de Deus.

DNA DA VIDA CRISTã
Rubens Muzio

Editora hagnos
www.hagnos.com.br

A saúde espiritual do cristão depende mais 
das condições em que ele se encontra, do 
que da quantidade programas da igreja 
local. Há princípios que governam a saúde 
espiritual e conduzem à descoberta do 
genuíno cristianismo. Este livro trata dos 
elementos essenciais na substância fun-
damental, no DNA da vida cristã. O que, 

realmente, significa ser cristão?  Leia este livro e reavalie os 
conceitos religiosos acumulados nos vários séculos da história da 
igreja. Procure identificar o básico da fé: O DNA da vida cristã.

MINhAS FINANçAS
Editora Esperança
Autor: Ion de Veer

www.editoraesperanca.com.br
As estatísticas apontam para um alto grau de 
endividamento do povo brasileiro resultando 
em verdadeira opressão econômica ou escra-
vidão de consumo. Muitos autores têm dado 
ênfase na aplicação de técnicas financeiras, 
mas precisamos ter em mente que a ação 
é somente uma consequência de um comprometimento com 
uma causa. Por esta razão o autor Ion de Veer optou em tratar 
temas como a motivação, os hábitos e a disciplina, considerando 
as técnicas e ações práticas como uma resposta natural a um 
comportamento saudável.

Neste último feriado 
de “semana santa” 
retornei a Avelino 

Lopes convidado para minis-
trar uma série de conferência 
missionária para renovação 
de promessa de fé. Durante os 

dias 5 a 8 de abril, seu templo 
se tornou pequeno demais para 
abrigar sua membresia e seus 
convidados. Através de mensa-
gens desafiadoras a promessa 
de fé foi renovada, tornando-se 
uma das maiores da toda a 

história daquela igreja. 
Pr. José Antônio Marques 

e sua esposa, Professora Ar-
quimínia Marques, galgaram 
licenciatura plena em Letras 
(Português/Inglês) e História, 
respectivamente. Ambos são 
professores concursados do 
estado e do município. E o bom 
mineiro, é hoje coordenador 
pedagógico geral de escolas 
do estado e do município, na 
cidade, muito respeitado pelas 
autoridades municipais.

Ajuda de maneira incansá-
vel ao casal de missionários 
da CBBN - Comunhão Batista 
Bíblica Nacional, a missionária 
norte-americana Rebecca Lou 
Terrell, sempre em atividades, 
embora já com físico debilitado, 
e com idade avançada, traba-
lhando com as senhoras e as 
crianças.

Os filhos do casal – Jacques 
Jabes Marques e James Jabes 
Marques – que passaram tam-
bém pelos bancos escolares 
da Escola Batista Sinai, são 
hoje professores de nível uni-
versitário, orgulho da Família 
Marques. O Jacques, professor 
e Matemática e Física; o Ja-
mes, professor de Português 
e Inglês. Jacques foi diretor 
geral de uma escola estadual 
em Arceburgo. Um excelente 
pregador, zeloso pela obra do 
Senhor e, certamente, será um 
futuro pastor – para alegria do 
casal Marques.

Na primeira reportagem 
que fizemos quando de nossa 
primeira visita, e que foi publi-
cada na edição número 114 
deste mesmo Jornal de Apoio, 
dissemos que, assim “como a 
terra produz os seus renovos 

e assim como o jardim faz 
brotar o que nele se semeia”, 
e hoje podemos dizer em alto 
e bom som que Avelino Lopes, 
foi o “deserto piauiense que 
floresceu” e, mormente a obra 
Batista Bíblica, neste longínquo 
recanto de Brasil, tem dado 
frutos, bons frutos!

Esta é a nossa singela 

homenagem e mais que justa 
ao casal Marques – exemplo 
de missionários que deveriam 
ser copiados por muitos outros, 
para o engrandecimento do 
Reino de Deus! 

_____________________
Reportagem com o apoio do 

colunista Pr. José Barbosa de 
Sena Neto



MAIO DE 2012  - EDIÇÃO 231 8
Rea l i zado  desde 

1996 por iniciativa 
das irmãs Selma 

Maria Pavan Agnesini da IBI de 
Batatais SP e Linda Leaf da IBI 
de Orlândia SP aconteceu no 
dia 6 de abril de 2012 na cidade 
de Bebedouro SP, o 16º Encon-
tro Anual de Mulheres Batistas 
Fundamentalistas.

A coordenação deste ano 
esteve a cargo da irmã Joi-
ce Martins, da Igreja Batista 
Bíblica de Pitangueiras, pois 
quando o evento foi marcado 
seu esposo, Pastor Luciano 
Martins pastoreava a Igreja Ba-
tista Bíblica em Bebedouro SP. 
Portanto, embora a realização 
tenha sido em Bebedouro, o 
trabalho todo foi das irmãs de 
Pitangueiras lideradas pela Joi-
ce Martins e com apoio da irmã 
Maisa Ismael de Bebedouro.

O tema deste ano foi: 
“BELLAS E SAUDÁVEIS - 
O seu interior não pode ser 
maquiado!”, baseado em I 
Coríntios 6:19 que diz: “Ou não 
sabeis que o vosso corpo é o 
templo do Espírito Santo?” 

As preletoras foram a irmãs 
Edizinete Souza (Nete) esposa 
do Pr. Esteliano Moraes Souza 
da Igreja Batista Central de 
Barretos e Maisa Ismael, esposa 
do Pr. Paulo Ismael da Igreja 
Batista Bíblica de Bebedouro. 
O desafio da palestra foi: “Que 
Deus nos tire tudo o que há de 
ruim (atitudes) como “lascas”, 
para que conforme mais perto 
chegarmos dEle, mais brilhantes 
nos tornamos como o puro dia-
mante”. Em síntese, o desafio de 
perdoar-nos mutuamente.

Estavam presentes 243 
participantes das seguintes 
igrejas e cidades: Igreja Batista 
Independente de Altinópolis 
SP, Igreja Batista Bíblica de 
Barretos SP, Igreja Batista Cen-
tral de Barretos, Igreja Batista 

O Ministério Fonte de Luz “Source of Light Ministries” 
foi iniciado no ano de 1952 nos Estados Unidos por 
um grupo de crentes da terceira idade que decidiram 

continuar servindo a Deus, mesmo depois de aposentados. Eles 
queriam cumprir a “Grande Comissão” com cursos bíblicos que 
poderiam ser feitos à distância. O alvo era levar o Evangelho ao 
mundo inteiro. Hoje o Ministério Fonte de Luz tem suas Centrais 
de distribuição em 23 países, 91 nações sendo alcançadas e suas 
literaturas traduzidas em mais de 100 idiomas. 

No Brasil, uma das primeiras pessoas a usar os cursos Fonte 
de Luz em evangelismo e edificação foi a Missionária Elva Grace 
Barber, em memória. O seu testemunho é de dificuldades nos 
primeiros anos do uso dos cursos, pois a maioria das pessoas in-
teressadas era analfabeta ou lia com muita dificuldade. Foi preciso 
alfabetizá-las para ter os primeiros frutos. Numa das lembranças 
de D. Elva ela acrescenta que, em um período que estava mais 
desanimada com os resultados uma amiga lhe escreveu dizendo: 
“Não existe um trabalho pequeno demais para que desistamos, 
mas inícios de grandes trabalhos que nos trarão grandes bên-
çãos.” No ano de 1986 foi trazida para o Brasil a sua Central de 
distribuição com os primeiros cursos em português.

O objetivo do Curso Fonte de Luz é evangelizar os descren-
tes, edificar os crentes e fortalecer as igrejas locais, fornecendo 
cursos bíblicos por correspondência gratuitos a quantos povos e 
em tantas línguas for possível. 

No Brasil, o Curso Fonte de Luz, funciona com a Central de 
distribuição localizada na cidade do Crato-Ce nas dependências 
do Seminário Batista do Cariri. Da central são distribuídos os 
cursos através das Escolas Associadas, hoje com 90 em dife-
rentes regiões do país. A distribuição é também feita através de 
“obreiros do Curso Fonte de Luz” ou mesmo pedidos diretos de 
pessoas interessadas.

Diretor Executivo: Pr. Antônio Bibiano Sobrinho
Para ter uma Escola Associada ou se tornar obreiro os inte-

ressados devem enviar correspondência solicitando formulário de 
associação para central no endereço:

Visitar a cidade de 
Avelino Lopes, uma 
cidadezinha no ex-

tremo sul do Piauí, distante 972 
Km da capital Teresina, não é 
uma tarefa das mais fáceis! 
O seu acesso é um dos mais 
difíceis. O município surgiu 
quase por uma acaso. Em me-
ados de 1914 chegou ao local, 
procedente do vizinho estado 
da Bahia, o Sr. Avelino Lopes 
do Couto, que ali implantou 
uma fazendo de gado. Pouco 
tempo depois, outras famílias 
baianas vieram a ele se juntar, 
dando o início assim ao núcleo 
da população, que recebeu o 
nome de Lagoa de Dentro. 

Na década de 70 o missio-
nário americano batista bíblico, 
Pr. Dale Barton conheceu no 
interior de Minas Gerais, um 
jovem rapaz, pacato, caladão 
e muito retraído. Tratava-se 
de um ex-seminarista católico 
romano, que pelo seu aspecto 
físico e pela estampa de seu 
rosto assemelhava-se a um 
‘monge beneditino’ dos velhos 
tempos. A grande mudança 
ocorreu quando ele teve um 
encontro pessoal com o Se-
nhor Jesus lendo a Palavra de 
Deus e através de literatura de 
Escola Bíblica Dominical, entre 

“Os verdadeiros analfabetos são aqueles 
que aprenderam a ler e não lêem” Mário Quintna

Associação 
Evangélica 

Fonte de Luz
Caixa Postal 51

63011-970 
 Juazeiro do Norte, CE

Na parte da manhã: 
Telefone (88) 3521-5473 

Fax: (88) 3523-1644.
Na parte da 

tarde e noite: 
Telefone. (88) 3571.1808 

Cel. (88) 9203.9758
E-mail: 

antoniobibiano@bol.com.br

243 participam do 16º Encontro Anual de Mulheres
Ebenézer de Barretos, Igreja 
Batista da Vitória de Batatais 
SP, Igreja Batista Independente 
de Batatais SP, Igreja Batis-
ta Bíblica de Bebedouro SP, 
Templo Batista de Cajuru SP, 
Igreja Batista Independente de 
Jardinópolis SP, Igreja Batista 
Independente de Orlândia SP, 
Igreja Batista Bíblica de Orlân-
dia SP, Igreja Batista Bíblica de 
Pitangueiras SP, Igreja Batista 
Independente de Ribeirão Preto 
SP, Segunda Igreja Batista In-
dependente de Ribeirão Preto 
SP e Igreja Batista Boas Novas 
de Sales Oliveira SP.

Foram apresentados di-
versos especiais das igrejas 
e em especial o trio da Igreja 

Batista Bíblica de Pitangueiras, 
(Jeferson, Leandro e Sidnei) 
cantando a música “Vaso de 
Alabastro” como abertura para 
a palestra. Foi uma grande 
benção!

Conforme o anúncio do 
encontro, cada irmã participou 
do momento “Minha irmã de 
oração”, no qual todas pude-
ram orar umas pelas outras, 
desenvolvendo comunhão com 
uma irmã que até então não 
conhecia.

Na parte da tarde todas 
tiveram um tempo de “SPA”, 
com relaxamento, massagens 
e dicas de saúde e nutrição, 
com as irmãs Maisa e Nete. As 
mulheres adoraram o formato 

do encontro e as bênçãos do 
Senhor foram abundantes de 
acordo com o testemunho pes-
soal de algumas participantes.

Desde o início da realização 
destes encontros anuais, o 
formato tem sido uma reunião 
em Batatais e outra em local 
escolhido pelas igrejas parti-
cipantes. Assim, os próximos 
sete encontros já foram defini-
dos. O próximo, em 2013 está 
marcado para Igreja Batista 
Independente de Batatais e 
todas as demais até 2019: 
2014 em Serrana SP, 2015 em 
Batatais SP, 2016 em Ribeirão 
Preto SP, 2017 em Batatais SP, 
2018 em Orlândia SP e 2019 
em Batatais SP.

Avelino Lopes – O deserto piauiense que floresceu...
“... o deserto se tronará em pomar, e o pomar será tido por bosque” (Isaías 32.15b)

os presbiterianos.  Seu nome: 
José Antônio Marques. 

O missionário Barton, logo 
que o conheceu, convidou-o 
para ir para o Piauí, pois havia 
conhecido diversas cidades 
piauienses e que havia se 
encantado pela cidade de 
Avelino Lopes em razão de 
sua extrema carência, mas 
foi logo dizendo ao jovem An-
tônio Marques: “se quiser vir 
comigo, que venha, mas saiba 
que é sem pretensões futuras 
para o pastorado” – porque o 
missionário jamais acreditou 
que aquele jovem poderia vir 
a ser um missionário ou pastor 
local exemplar, já que “não 
levava jeito” pela sua timidez 
exagerada. 

Em 24 de maio de 1975 
chega a Avelino Lopes acom-
panhando do missionário Dale 
Barton, o nosso moço José 
Antônio Marques. Naquela 
época, Avelino Lopes era tido 
como “dormitório de jumen-
tos”, pois era, naquela época, 
o único meio de transporte da 
pequena população da cidade 
considerada, o “fim do mundo” 
do Brasil! Energia elétrica não 
existia e, telefone, nem pensar! 
O primeiro culto foi celebrado a 
luz de lamparina, no alpendre 
de uma modestíssima casinha, 
onde passou a residir o nosso 
bom mineiro, vindo da cidade 
de Arceburgo, Sul de Minas, 
próxima das cidades de Gua-
ranésia e Guaxupé, divisa do 

estado de São Paulo. 
Hoje a Igreja Batista Bíblica 

em Avelino Lopes possui um 
templo imponente, orgulho da 
cidade,  deixando para trás até 
mesmo o templo da igreja cató-
lica. Ao lado do templo, está a 
Escola Batista Sinai, que é uma 
referência educacional na cida-
de e região. Ali a obra missioná-
ria tem sido realizada através da 
perfeita integração entre a igreja 
e a escola. Dos bancos desta 
escola de primeiro e segundo 
graus saíram cidadãos que se 
tornaram médicos, advogados, 
odontólogos, engenheiros agrô-
nomos, veterinários, administra-
dores de empresa, enfermeiros, 
fisioterapeutas, pedagogos, 
bancários e funcionários pú-
blicos  estadual e municipal, 
ocupando cargos de destaque 
no estado e na cidade. 

Sob a liderança do mineiro 
tão desacreditado, ingressa-
ram no ministério pastoral, os 
seguintes pastores que hoje 
servem ao campo: Pr. Antônio 
dos Santos, Pr. Eurípedes An-
tônio dos Santos Filho, Pr. Jacó 
Alves Dias, Pr. Jefferson Alves 
Dias e Pr. Lucas Pereira – este 
em Brasília-DF. 

Continua na página 7

Pr. Marques com a esposa Arquimínia e os filhos Jacques e James

Mulheres participantes do encontro

Maisa e Nete - Palestrantes Joice - Abertura


