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Em viagem realiza-
da ao Amazonas no 
período de 5 a 16 

de julho, com triplo objetivo, 
o idealizador do Guia Missio-
nário Batista Fundamentalis-
ta, Pr Carlos Alberto Moraes 
afirmou que todos os objetivos 
da viagem foram alcançados 
satisfatoriamente: alguns dias 
para descanso, conferência 
missionária para renovação da 

O Pr. André Luis Moreira, sua esposa Marlete Sandra 
Lima Moreira e as filhas Maria Eduarda e Ester passa-
ram dias preciosos em Manaus AM com permissão da 

MNTB. É que depois de quatro meses separados da filha primo-
gênita Maria Eduarda (Duda) eles puderam se reencontrar para 
passar suas férias juntos. Nos meses de junho e julho foram para 
Manaus, mais precisamente para Puraquequara onde há um lar 
para filhos de missionários da missão. Pelo fato de morarem em 
uma aldeia muito distante da cidade, os estudos de Duda estavam 
comprometidos, e decidiram enviá-la para Puraquequara. Pela 
graça de Deus ela madureceu tanto na sua vida espiritual como 
também na acadêmica. Continuem orando, pois neste mês de 
agosto a família já se separou de novo retornando para a aldeia. 
Novo encontro agora somente em meados de dezembro quando 
a Duda deverá ir para o Acre passar um tempo na aldeia. O Pr. 
Carlos Moraes da AMI esteve em conferências em Manaus e teve 
oportunidade de encontrar-se com a família Moreira nos cultos 
da Igreja Batista em D. Pedro. A família Moreira trabalha com o 
povo Kaxinawa.-

Dois missionários da AMI que ainda não tinham filhos 
acabam de aumentar a família e nós os apresentamos 
nesta edição. Pr. Marcus Vinícius e Ana Carolina do 

Projeto Farroupilhas RS (Página 4) e Pr. Daniel e Vanessa do 
Projeto Jaboticabal SP (Página 6). 

Marcus Benjamin 
e Daniela 

Destaques

Família Moreira

Promessa de Fé na Igreja Batista 
em D. Pedro, Manaus e contato 
com as missões com sede na 
capital do maior estado brasileiro 
visando localizar os missionários 
batistas fundamentalistas das 
nossas igrejas.

O Pr Carlos relatou que 
o descanso foi breve, mas 
intenso e surtiu efeitos benéfi-
cos, pois estar no coração da 
Amazônia, no Ariaú Amazon 

Towers é privilégio que apenas 
o Senhor poderia lhe conceder 
através da bondade dos irmãos 
da Igreja Batista em D. Pedro 
sob a liderança do Pr. João 
Azevedo Saraiva Jr.

Nos contatos com as mis-
sões com sede em Manaus, 
ele contou com o precioso 
apoio do Pr. Paulo Arruda 
que agendou quase todos os 
encontros com as lideranças 

das missões: Paulo de Tarso, 
MIBRAFÉ, MNTB, MBBA e com 
a AIBRAM – Associação das 
Igrejas Batistas Regulares do 
Amazonas.

Muitos trabalhos resultantes 
desses contatos ainda serão 
realizados e apenas para dar 
uma idéia do ocorrido, vamos 
resumir aqui os resultados das 
reuniões com as lideranças das 
missões.

Missões do Amazonas na pauta do Guia 
Missionário Batista Fundamentalista

Igreja em Manaus cresce na visão missionária
Realizando quatro 

conferências missio-
nárias por ano, a 

Igreja Batista em D. 
Pedro, Manaus AM 

passa a levantar R$ 
19.000,00 de Promes-
sa de Fé para Missões 

a cada mês, totali-
zando R$ 228.000,00 
por ano. Na foto, os 5 

pastores da igreja
Página 7

A Promessa de 
Fé para Missões

Editorial desta edição 
mostra resultados de uma 

pesquisa que comprova 
que a Promessa de Fé é 

mais eficiente
Página 2 Leia matéria na Página 4Página 4

"Urgente" Projeto
Semear 2012

Pastores: Anibal, Arruda, Saraiva, Almir e Frank

Leia matéria na página 3
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Até meados do sécu-
lo XX era natural o 
conflito de gerações. 

Apesar de ser um conflito, 
era salutar, pois resultava em 
mudanças que melhoravam o 
convívio social. Pode-se dizer 
que as duas gerações, tanto a 
antiga que havia estabelecido 
padrões sociais de compor-
tamento, quanto a nova que 
trabalhava para quebrar os 
paradigmas, se sentiam vivas 
como importantes atores das 
mudanças necessárias.

Um bom exemplo, e talvez 
o último mais abrangente que 
mexeu com a história, temos no 
movimento hippie na década de 
1960. Foi, sem dúvida, uma época 
de grandes e radicais mudanças 
com rompimentos que se es-
tenderam até à virada do século 
passado, tanto no comportamento 
social, quanto na política e nos 
posicionamentos religiosos. 

Mas o século XXI nos trouxe 
uma realidade nunca antes ob-
servada. Um novo status deno-
minado globalização que mesmo 
ainda sem a formatação definiti-
va se mostra complexo. Agora 
as comunidades são virtuais e 
os relacionamentos são mais à 
distância e sem calor humano, 
mesmo quando as pessoas vi-
vem próximas geograficamente. 
O alvo é criar o isolamento do 
individuou através de relacio-
namentos que se diluem com 
facilidade a ponto de as pessoas 
deixarem de lado a ajuda do alto 
e partirem desesperadamente 
em uma jornada insana para so-
lucionar seus problemas através 
da auto-ajuda.

Nesse mundo que se globa-
liza a passos largos, o compor-
tamento não expressa mais o 
que entendíamos por geração. 
A política passou a ser traba-
lhada não pelos ideais, mas 
meramente pelo marketing. Os 
cristãos perdem o contato com 
as pessoas e tentam evangeli-
zar pela Internet. Os interesses 
dos dominadores são mais 
facilmente estabelecidos, pois 
ainda que haja  facilidade de 
contestação através de redes 
sociais que mudam de rumo 
tão rapidamente quanto a pos-
tagem de novas bandalheiras 
no Youtube ou no Facebook, 
as pessoas comuns ainda não 
assimilaram esses canais. 

Tudo parece durar pouco 
demais para se tornar um novo 
paradigma. Às massas foram 
dadas ferramentas de mídia na 
Internet, mas elas não sabem o 
que fazer nesse mundo virtual. 
Assim, a formação de opinião, 
mesmo facilitada, não tem con-
sistência, pois a grande maioria 
age como se fosse apenas um 
game, uma brincadeira. Se 
olhar atentamente você vai 
perceber que estamos diante 
de um quadro aterrador!

Vivemos um momento ím-
par, um hiato onde as pessoas 
confundem o real com o virtual 
tornando impossível haver o 
contraponto, a contracultura, 
ou a quebra de paradigmas. A 
pergunta que não encontra res-
posta é esta: Que paradigma?

Do ponto de vista esca-
tológico cristão a resposta é 
óbvia: Jesus está às portas. 
Maranata!

Que paradigma?

Qual é a melhor 
maneira de levan-
tar fundos para 

missões? Esta é uma per-
gunta que deveria interessar 
a todos os pastores e também 
aos membros das nossas 
igrejas. Cristo me salvou em 
1967. Tive o privilégio de ser 
alcançado pela graça de Deus 
através de uma igreja que 
amava e incentivava missões, 
sob o ministério do missioná-
rio estadunidense Jaime W. 
Rose. Descobri muito cedo 
em minha vida cristã que 
missões é muito mais do que 
frases de efeito. É algo vivo 
e vibrante.

Quando Deus me chamou 
para o ministério, e esta é 
uma longa história que não 
é necessário contar aqui, eu 
queria ser missionário. Depois 
de cinco anos de preparo teo-
lógico em duas escolas, ainda 
me sentia despreparado até 
que surgiu a oportunidade de 
fazer parte da primeira turma 
de alunos do CEM – Centro 
Evangélico de Missões em 
Viçosa MG para o curso de 
Especialização em Missiolo-
gia. Inscrevi-me e fui aceito.

Já naquela época sonhá-
vamos em organizar uma 
missão e um seminário para 
o preparo de obreiros. Tudo 
foi muito rápido e logo as 
histórias da AMI – Associação 
Missionária Independente 
e do Seminário Teológico-
Missionário Emaús estavam 
sendo escritas.

Nesse meio tempo, desde 
a minha conversão, eu ofer-
tava para a obra missionária. 
Comecei a ouvir sobre a Pro-
messa de Fé para Missões 
também através do Pr Jaime 

O Brasil está perdendo os bons ventos da economia nacio-
nal por falta de mão de obra qualificada. Os profissionais 
saem das faculdades e escolas técnicas com diploma de 

especialistas, mas sem a capacitação profissional necessária para 
assumir as suas funções na indústria, comércio, agricultura e pecuária. 
Os estrangeiros estão invadindo o país para assumir os cargos quali-
ficados que os brasileiros não estão conseguindo ocupar. Não faltam 
cursos profissionalizantes. Se diploma fosse a solução, o mercado 
estaria repleto de especialistas em todas as áreas. Porém, o Brasil 
sofre a escassez de trabalhadores qualificados.  Apesar de licencia-
dos, muitos profissionais não sabem soletrar corretamente, conjugar 
verbos, interpretar textos e fazer contas básicas de matemática. O 
mais agravante é que as escolas também não conseguem ensinar 
a arte do bom relacionamento interpessoal.  Infelizmente, o Brasil 
corre o risco de perder o bonde da prosperidade por falta de méritos 
próprios, como sempre, na política e, agora, na educação.

O meio batista tradicional também está sofrendo por falta de mão de 
obra qualificada. Os alunos saem dos institutos e seminários especialistas 
em estudos científicos, mas sem as qualidades essenciais de uma lideran-
ça espiritual, sendo a primeira delas uma atitude constante de servitude. 
Jesus, o maior líder de todos os tempos, demonstrou que a verdadeira 
liderança é a arte de influenciar pessoas através de nossa postura. Os 
fariseus eram especialistas na lei de Moisés, mas eles não eram qualifi-
cados como seguidores de Moisés. Por esta razão, Jesus disse que os 
seus ensinamentos eram corretos, mas as suas ações não deveriam ser 
imitadas (Mateus 23:3). Eles queriam ser reconhecidos como líderes, im-
por suas convicções sobre as pessoas, doutrinar e orar por longas horas 
e ser devidamente recompensados, mas fugiam do trabalho de corpo a 
corpo porque eram mais professores que pastores da Palavra de Deus. 
Faltava-lhes a qualidade do amor fraternal e sobrava-lhes a especialidade 
do amor próprio. Ao fazer essas comparações, Jesus disse para os Seus 
discípulos: “Não será assim entre vós; mas todo aquele que quiser entre 
vós fazer-se grande seja vosso serviçal” (Mateus 20:26).

Precisamos considerar o nosso estilo de liderança e buscar servir 
as pessoas que Deus colocou debaixo de nossa autoridade espiritual 
sem acepção, bajulações ou favoritismos. Todas as ovelhas são igual-
mente importantes ainda que não sejam igualmente dedicadas a Deus 
ou a nós, pois liderança não é se rodear de pessoas que aprovam e 
apoiam o nosso ministério, mas ficar ao lado delas quando precisam 
e desejam a nossa ajuda. Por mais especialista que um pastor seja, 
sempre haverá um especialista melhor e mais capacitado que ele. 
Ralph Benfield, um pastor humilde e sempre bem-humorado, costu-
mava dizer: “Quase todos os pregadores que visitam a minha igreja 
pregam melhor que eu e conhecem a Bíblia melhor que eu. Mas 
nenhum deles consegue amar e servir o meu povo melhor do que 
eu”.  Em outras palavras: pastores especialistas servem para alguns 
eventos, mas os pastores qualificados são os que fazem a diferença 
na vida de seu povo e permanecem no ministério. 

Assim como o Brasil está perdendo o bonde da prosperidade por 
falta de mão de obra qualificada, muitos ministérios estão minguando 
por falta de amor e sacrifício de seus líderes. Ajudaremos uma igreja 
a crescer não só demonstrando interesse na vida espiritual das pes-
soas, mas também na saúde física, material e social dessas pessoas. 
Ao invés de esperá-las na igreja, devemos ir até as suas casas para 
discipular, orar e encorajá-las. Aconselhá-las em meio a dificuldades, 
visitá-las em hospitais e estender esse tipo de ajuda para seus paren-
tes e amigos. É verdade que os apóstolos precisavam de tempo para 
orar e estudar a Palavra de Deus (Atos 6), mas em nenhum momento 
eles ficaram escondidos no escritório ou aguardando que os sete 
homens, cheios do Espírito Santo, fizessem todo o trabalho em seu 
lugar. Os apóstolos evangelizavam, visitavam as casas, discipulavam 
as pessoas e lideravam, como no caso de Pedro, a campanha contra 
a fome e as necessidades materiais do povo (Atos 5). 

Não podemos continuar culpando a nossa falta de crescimento 
numérico à nossa posição fundamentalista e conservadora. Ainda 
que seja verdade que igrejas liberais atraem mais números que as 
conservadoras, precisamos reavaliar o nosso estilo de liderança e 
ter certeza que queremos uma igreja cheia para servirmos e não 
para sermos servidos. Antes de conhecer a doutrina de uma igreja, 
pessoas percebem a frieza ou o amor daquela igreja para com elas, 
principalmente através da pessoa e das atitudes de seus pastores e 
líderes. Portanto, vamos priorizar as qualidades espirituais ao invés 
das especializações acadêmicas. Ambas são importantes, mas o 
amor é o único dom que nunca falha. 

www.tbm.org.br

Rose que seguia os ensinos 
do pastor canadense Oswald 
Jeffrey Smith. Posteriormente 
estive em uma conferência 
missionária em Santo André SP 
e pude ouvir o filho de Oswald 
Smith, Paul Brainerd Smith. 
Meu envolvimento no minis-
tério teve início em 1979, mas 
passei a dedicar-me de tempo 
integral a partir de abril de 1984 
e fui ordenado pastor no dia 
31 de outubro de 1987, Dia da 
Reforma Protestante.

Devido ao meu trabalho 
com a AMI e o próprio Jornal de 
Apoio tenho tido a oportunidade 
de conhecer nossas igrejas de 
posição batista fundamentalista 
em quase todos os estados 
brasileiros. Em muitas des-
sas igrejas tenho participado 
de conferências missionárias 
na divulgação dos projetos. 
A minha percepção sempre 
foi de que o melhor método 
para levantar recursos para o 
sustento missionário é atra-
vés da Promessa de Fé para 
Missões.

Este ano, depois de um pla-
nejamento que vinha deste o 
ano de 2011, realizamos uma 
pesquisa para descobri como as 
nossas igrejas levantam recursos 
para missões. Enviei um formu-
lário para 450 igrejas/pastores 
e fiquei surpreso com o fato que 
46,7% responderam a pesquisa. 
Surpreso porque normalmente 
pesquisas feitas desta forma 
recebem em média apenas 10% 
de respostas. Portanto, trabalhei 
com o considerável universo de 
210 igrejas/pastores.

Das 210 igrejas/pastores, 
150 (71,4%) praticam a Pro-
messa de Fé para Missões e 60 
delas (28,6%) praticam outros 
métodos. As que praticam a 

Promessa de Fé dão entre 
33% a 80% do valor do dízimo 
para missões. No caso de 
uma igreja que tem entrada de 
R$ 10.000,00 e levanta mais 
33% para missões, arrecada 
mais R$ 3.300,00 por mês 
através da Promessa de Fé. 
Uma igreja que tem entrada 
de R$ 10.000,00 e levanta 
mais 80% pela Promessa 
de Fé, arrecada mais R$ 
8.000,00 por mês. Assim, a 
média de arrecadação para 
missões nas igrejas que pra-
ticam a Promessa de Fé é 
de 43,15% do valor total do 
dízimo e das demais ofertas 
regulares do mês.

Quanto às igrejas que 
não utilizam a Promessa de 
Fé os resultados foram os 
seguintes: Mínimo de 10% do 
dízimo e máximo de 50% de 
arrecadação com relação ao 
dízimo.  A média nestas igre-
jas é de 21% de arrecadação 
para missões com relação ao 
valor mensal de dízimos e 
ofertas regulares.

Outro detalhe importante 
que precisa ser dito e que é 
motivo para reflexão pastoral 
é o fato que a menor média de 
entrada de dízimos das igrejas 
que arrecadam menos para 
missões é notável. Igrejas 
com as mesmas condições 
em termos de membresia, 
nível social e salarial, cidades 
ou bairros de mesmo porte, 
que dão mais pela Promessa 
de Fé tendem a crescer em 
suas entradas normais.

O plano de levantar recur-
sos para missões através da 
Promessa de Fé está alicerça-
do em bases bíblicas e confir-
ma que “sem fé é impossível 
agradar a Deus”.

Games e pornô 
Um professor de psicologia da universidade de 

Standford, nos Estados Unidos, tem uma teoria de 
que os jogos de videogame e os filmes pornôs na 
internet irão levar o homem a ser extinto do planeta 
Terra. A teoria de Philip Zimbardo, diz que esses 
dois meios de entretenimento estão criando uma 
“geração de homens desajustados”. Ele explica 
que os homens atuais estão criando muitos vícios 
que os deixam “incapazes de realizar funções 
normais ou de terem relações saudáveis no mundo 
real”. No entendimento do professor, os homens 
estão gastando muito tempo isolados no mundo 
digital e, para ele, pessoas sozinhas tendem a 
morrer mais cedo. Zimbardo publicou um livro 
chamado The Demise of Guys: Why Boys are 
Struggling and What We Can Do About It (A Morte 
dos Homens: por que os jovens estão lutando e o 
que podemos fazer sobre isso), em que afirma que 
os homens estão crescendo sem a necessidade 
básica de serem seres sociais. Sua teoria ainda 
aponta que homens que jogam videogames e as-
sistem a filmes pornôs estão sendo “formatados” 
e que é muito difícil trazê-los de volta.

A Promessa de Fé para Missões

Bíblias confiscadas
Autoridades locais na província de Sha-

anxi (China) apreenderam Bíblias na casa de 
uma cristã. As Bíblias haviam sido publicadas 
pelo governo e foram adquiridas em uma igre-
ja autorizada. As Bíblias pertenciam à igreja 
não registrada de Chengguan, que tem sofri-
do hostilidades do governo há muito tempo. 
Atualmente, a polícia local tem abusado de 
sua autoridade contra os membros da igreja, 
ameaçando-os e alertando-os a não busca-
rem seus direitos legais. No incidente mais 
recente, cinco funcionários do governo invadi-
ram a casa de Xia Changzhi, em 13 de julho, 
e confiscaram cinco caixas de Bíblias. Em 16 
de julho, Xia foi convocada pela polícia para 
um interrogatório. O policial acusou a igreja 
de Xia de pirataria de Bíblias, mesmo que os 
livros confiscados tenham sido adquiridos em 
uma igreja autorizada. O oficial ainda acusou 
Xia e a igreja de comprarem livros sem terem 
a licença necessária para isso. Por se tratar 
de um caso de pirataria, o pastor e a igreja 
serão multados. (Fonte: ChinaAid). 

Mão de obra qualificada
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Quem é o maior comunica-
dor que você conhece? Sil-
vio Santos? Faustão? Seu 

professor de história? Billy Graham? 
Nenhum deles! O maior comunicador 
que já existiu na história da humanida-
de é DEUS. Ele não é apenas o criador 
de todas as coisas! Ele não é apenas 
o sustentador de todo o universo! Ele 
não é apenas o Salvador da huma-
nidade! Mas, aquele que se revelou, 
dizendo tudo o que precisamos saber, 
através de sua Palavra.

No Salmo 19, o rei Davi, traz uma 
meditação sobre glória de Deus, 
como um hino de louvor. Ele faz duas 
afirmações sobre o Deus que se 
comunica e conclui com uma oração 
redentiva.

Primeiro, Deus se comunica 
através de sua criação (revelação na-
tural). O universo silencioso anuncia 
a existência de um Deus grandioso 
(vv.1-4). Um Deus grandioso sus-
tenta sua criação com graça e poder 

(vv.5-6). 
Não há a menor possibilidade 

de alguém “viver na Palavra” se não 
acreditar que o Deus da Palavra é o 
criador de todo o Universo. Ou seja, 
viver na Palavra nos mantém nos ca-
minhos que a própria Palavra oferece, 
principalmente, no que diz respeito ao 
nosso relacionamento com Deus.

Segundo, Deus se comunica 
através da Bíblia (revelação espe-
cial). J. MacArthur, no livro: Nossa 
Suficiência em Cristo, afirmou que o 
rei Davi foi um exemplo de alguém 
que ocasionalmente procurava ajuda 
de conselheiros humanos, mas que, 
no final, sempre se dirigia a Deus em 
busca de respostas. Vários Salmos o 
mostram dependente de Deus quan-
do lutava com problemas pessoais e 
com emoções. Isso acontecia porque 
toda necessidade da alma humana é, 
em última análise, espiritual. Não há 
algo como um “problema psicológico” 
dissociado de causas espirituais ou 

físicas. Deus supre os recursos divi-
nos suficientes para atender comple-
tamente a todas estas necessidades. 

É exatamente isto que os versí-
culos 7-10 alistam. Infelizmente, a 
profundidade do texto não é compa-
tível com o espaço desse artigo, mas 
o convido a ler estes versos e ver 
as características e benefícios das 
Escrituras, que nos fazem enxergar 
sua suficiência diante de nossas de-
ficiências.

Após estas duas revelações sobre 
um Deus que se comunica, o Salmista, 
conclui com uma oração redentiva. O 
caminho que leva a Deus é conhecido 
através da obediência (v.11); da con-
fissão de pecados (12-13); da adora-
ção (v.14). Com estes conceitos, sua 
oração consiste em três pedidos: a) 
Absolve-me dos erros desconhecidos; 
b) Livra-me dos pecados intencionais; 
c) Que meu interior seja agradável 
a Ti. O que estes pedidos indicam? 
Interesse por santidade! 

Ser exposto à grandeza da glória 
de Deus revelada na criação produz 
santidade na vida de quem confia em 
Deus, ou dureza de coração para a 
vida de quem não acredita nEle. Qual 
é o seu caso?

Se até hoje você tinha uma lista 
de bons comunicadores, espero ter 
te ajudado a pensar em Deus como 
o maior comunicador que já existiu. 
Mas, mais do que isto! Tudo o que 
Ele comunicou foi com o propósito 
de revelar quem Ele é para que nós o 
desejássemos mais do que qualquer 
outra coisa.

Quero concluir com o Salmo 
33.6-9 - “Mediante a palavra do Se-
nhor foram feitos os céus, e os corpos 
celestes, pelo sopro de sua boca. Ele 
ajunta as águas do mar num só lugar; 
das profundezas faz reservatórios. 
Toda a terra tema o Senhor. Tremam 
diante dele todos os habitantes do 
mundo. Pois ele falou, e tudo se fez; 
ele ordenou, e tudo surgiu.” 

Viver na palavra revela um Deus de palavra

MISSãO BAtIStA REgULAR 
PAULO DE tARSO.

Marciano Armond, 535, CEP 69057-030, Adrianópolis – Manaus-
AM.

No mesmo dia em que aconteceu o contato com a Missão 
Paulo de Tarso, foi possível uma conversa com a secretária da 
AIBRAM - Associação de Igrejas Batistas Regulares do Amazonas, 
que forneceu um manual com os endereços de todas as igrejas e 
entidades Batistas Regulares do Estado do Amazonas.

MISSãO BAtIStA BÍBLICA DO AMAzONAS

Missões do Amazonas na pauta do Guia Missionário Batista Fundamentalista
tantes sobre o Guia.

Depois da reunião, ainda houve um tempo especial de con-
versação com o Pr Ricardo Henrique Gomes Lima, Diretor de 
Missões da MIBRAFÉ e com o irmão Wagner da Silva Araújo, 
Coordenador de Missões. As portas ficaram abertas para futuros 
contatos e troca de informações na área missionária.

A Diretoria da MIBRAFÉ está assim constituída: Presidente: 
Pr. Ortan Freitas (Igreja Batista Compensa II – Manaus AM); Vice-
Presidente: Pr Rui Davi (Igreja Batista Brilho Celeste – Manaus 
AM); Secretário: Evangelista Júlio César (Igreja Batista Brilho 
Celeste – Manaus AM); Segundo Secretário: Pr Vanderlei Duarte 
(Igreja Batista Esperança – Careiro AM); Tesoureiro: Pr Enedson 
Lima – Tesoureiro (Igreja Batista Monte das Oliveiras – Manaus 
AM); Segundo Tesoureiro: Diácono Francisco de Assis (Igreja 
Batista Perseverança) e Conselheiro Emérito Haroldo Bretcher 
(Igreja Batista 24 de Março – Manaus AM).

A sede da MIBRAFÉ está localizada na Rua Itacoatiara, 720 - 
Bairro Cachoeirinha em Manaus e o endereço para contatos com 
o Coordenador de Missões, Wagner da Silva Araújo na Rua Danilo 
Corrêa, 35 – Petrópolis – CEP 69063-400 – Manaus AM.

O conta-
t o  n a 
Pau lo 

de Tarso foi com 
o missionário Da-
vid Borges que é 
membro da Igreja 
Batista Regular 
Beréia l iderada 
pelo Pr. Francisco 
Felício Poderoso. 
David é Vice-Pre-

sidente da igreja e está no Conselho da Paulo de Tarso desde 
2001. Em junho de 2004 tornou-se missionário e atualmente é o 
Secretário Executivo da Missão (foto). 

A Missão Paulo de Tarso é dirigida por um Conselho composto 
por 13 irmãos como segue: Presidente: Pr. Jones Klinto (Pastor 
da I BR Manaim), Vice-Presidente: Pr. Sebastião Valente (Pastor 
de Missões da IBR de Cachoeirinha), Secretario: Pr. Edenildo 
Garcia (no momento não está pastoreando), Vice-Secretário: 
Irmão Marcos Antonio Pinto (membro da IBR Petrópolis), Tesou-
reiro: Irmão Francisco Cleber Coelho (membro da IBR da Glória), 
Vice-Tesoureiro: irmão Ranulfo Lira de Almeida, Secretários de 
Candidatos: Pr Francisco Felício Poderoso (Pastor da IBR Beréia); 
Pr. José Carlos de Aragão (Pastor da IBR Cesaréia). Membros 
do Conselho Fiscal: Pr. Ney Brito (membro da IBR Fonte de Luz); 
Pr. Narciso Balieiro (Pastor da IBR Cidade Nova); Irmão Ovídio 
Pereira (membro da IBR Beréia). Os demais membros do Conse-
lho são: Pr. Cloves Araújo (pastor da IBR de Petrópolis) e Irmão 
Orlando Pereira da Cunha.

Atualmente a Paulo de Tarso está trabalhando para liquidar 
o pagamento do terreno da missão até o final de 2012 Nesse 
terreno a Diretoria pretende construir a sua sede. Os planos são 
de logo no início de 2013 iniciar a construção. Será a realização 
de um sonho acalentado a mais de 50 anos, desde a fundação 
da missão.

No terreno, que tem uma área de 3.640m2, pretende-se 
construir: Alojamentos para os missionários e pastores em trata-
mento de saúde ou em trânsito pela cidade; salas de estudos e 
treinamento para novos obreiro; auditório para as conferências 
missionárias; e salas de escritórios para as demais organizações 
batistas regulares da região (Igrejas/Jovens/Senhoras/Pastores/
Missão). 

A atual Diretoria da missão está desafiando as igrejas para 
que a cada biênio possam enviar pelo menos mais quatro novos 
missionários, a fim de alcançar mais cidades na região Norte do 
Brasil, pois dos 62 municípios do Amazonas apenas 22 já foram 
alcançados pela Paulo de Tarso e outros quatro nos 15 municípios 
de Roraima.

Outro projeto em andamento é o “Boas Novas Sobre Rodas”. 
Este projeto tem sido idealizado pelo Missionário Raimundo José 
e visa equipar um ônibus para dar condições de evangelizar as 
margens das estradas, onde tem concentração de pessoas (bran-
cos e indígenas) no Estado de Roraima.

Outro grande desafio é a edição do livro sobre os 50 anos 
da Paulo de Tarso. A missão está empenhada no levantamento 
histórico contando a história de grandes homens e mulheres que 
durante anos receberam o desafio do Senhor de evangelizar a 
Região Norte do Brasil. Homens como Pedro Brito, Francisco 
Mendes, Raimundo José e outros mais.

Endereço da sede da Missão Paulo de Tarso: Rua Professor 

A MBBA – 
Missão Batista 
Bíblica do Ama-
zonas está pas-
sando atualmen-
te por uma com-
pleta reformula-
ção, inclusive de 
sua formatação 
jurídica. Sua atu-
al Diretoria está 

assim constituída: Presidente: Pr. Dionso Oliveira Guilherme 
(Igreja Batista Bíblica Monte Sinai – Pastor); Vice-presidente: Pr. 
José Rimar Correa Brasil (Igreja Batista Bíblica Betel – Pastor); 
Primeiro Secretário: Pr. Amarildo Batista de Souza (Igreja Batista 
em Augusto Montenegro – Pastor); Segundo Secretário: Obreiro 
Álvaro Pinheiro Soares (Congregação Batista Bíblica Ebenézer 
– Obreiro); Primeiro Tesoureiro: Pr. João Lima da Costa (Sem 
ministério no momento). Segundo Tesoureiro: Pr. Edmilsom Vale 
(Igreja Batista Bíblica do Coroado – Pastor). O atual endereço da 
missão está no endereço do seu Primeiro Secretário: Rua Vasp 
nº 7 - Bairro Redenção, CEP 69047-621 Manaus AM.

Dos planos de reestruturação constam projetos como: As-
sistência aos missionários que estão nos municípios da região 
metropolitana de Manaus; Criação de um grupo de evangelis-
mo itinerante envolvendo as igrejas para dar apoio às novas 
congregações. Contratar um advogado e um contador para dar 
assistência jurídica e contábil às Igrejas; Apoiar as Igrejas em suas 
Conferências Missionárias; Promover encontro de pastores, diáco-
nos e suas famílias; Vender a casa da Missão, para a construção 
de outra com mais acomodações na área do IBBA.

MISSãO BRASILEIRA BAtIStA DA Fé
O contato com a 

Diretoria da Missão 
Brasileira Batista 
da Fé aconteceu 
durante evento da 
mesma onde se 
discutiam projetos 
em andamento e 
novas perspecti-
vas. Os pastores 
das Igrejas Batistas 

da Fé se reúnem uma vez por mês para um café com a presença 
das esposas. Na mesma data acontece a reunião mensal onde 
todos os assuntos tanto dos campos missionários quanto das 
igrejas estabelecidas são discutidos. 

Além da permissão para expor os motivos da implementação 
do Guia Missionário Batista Fundamentalista, o Pr Carlos encon-
trou grande disposição dos pastores em participar ativamente do 
empreendimento. Presidindo a reunião, o Pr Ortan Freitas deu 
amplo espaço tanto para a sua fala quanto para um período de 
perguntas e respostas que ajudaram a esclarecer pontos impor-

MISSãO NOVAS tRIBOS DO BRASIL
Através de contato 

com a Missão Novas 
Tribos do Brasil que 
está dividida em dois 
setores, Leste e Oeste 
aqui no Brasil, está 
se tornando possível 
identificar todos os mis-
sionários enviados por 
igrejas de posição batista fundamentalista para trabalhar entre 
povos indígenas. 

Na sede do Setor Oeste em Manaus, foi possível uma reunião 
com a secretária Elizabete F. Silva (Betinha) que se dispôs a 
colaborar identificando todos os missionários de nossas igrejas, 
tanto do Setor Oeste, quanto do Setor Leste que tem a sede em 
Anápolis onde também se localiza a sede nacional da MNTB.

Em Manaus a sede da Missão Novas Tribos do Brasil localiza-
se na Rua Urucará, 244 – Bairro Cachoeirinha e os contatos 
através da Caixa Postal 1421 – CEP 69065-970 Manaus AM.

CONtAtOS
Caso você tenha contato com algum missionário ou missão 

de posição batista fundamentalista aqui do Brasil. Coloque-os em 
contato com o Pr Carlos Alberto Moraes – Caixa Postal, 125 – CEP 
14300-000 Batatais SP ou pelos telefones: (16) 3761-0749 FIXO; 
9192-14-40 (CLARO) e 8121-4101 (TIM). Para contatos por e-mail, 
favor usar apenas este: jornaldeapoio@yahoo.com.br.
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E aqueles que nunca 
ouviram o evange-
lho? Como ficará a 

situação deles no juízo final? E 
o que dizer dos índios, que nun-
ca tiveram acesso à Palavra de 
Deus? Como Deus pode julgar 
com justiça as pessoas que 
nunca ouviram falar Dele? 

Estas são perguntas comu-
mente levantadas, especial-
mente por pessoas que são 
confrontadas com a verdade de 
que o único meio de salvação 
é Jesus Cristo. A Bíblia afirma 
que a vida eterna é conhecer 
o Deus da Bíblia como o úni-
co Deus verdadeiro, e Jesus 
Cristo como o enviado por 
Ele para salvar os homens. 
E aqueles que não têm este 
conhecimento? 

Temos que admitir que 
há pessoas que não tiveram 
acesso a esta revelação? Elas 
não conhecem os mandamen-
tos revelados por Deus na 
Lei Mosaica, nem os ensinos 
apresentados pelo Senhor 

Jesus Cristo. Elas não têm 
Bíblia, nem podem conhecê-la. 
Como estas pessoas podem 
saber o que é certo e o que é 
errado? Como elas poderão 
ser julgadas?

Deus revelou a estas pes-
soas o certo e o errado. Além 
do livro que Deus escreveu e 
que todos os homens podem 
ler, que é o livro escrito na 
Criação, exposto na natureza 
(veja último artigo desta co-
luna), há outro livro que nos 
revela Deus e que também 
todos os homens podem ler. 
Este livro está dentro de cada 
homem. 

Lemos em Romanos 2.14 
“Quando, pois, os gentios, que 
não têm lei, procedem, por na-
tureza, de conformidade com 
a lei, não tendo lei, servem 
eles de lei para si mesmos.” 
Aqui é dito que, mesmo as 
pessoas que não têm Bíblia 
podem conhecer o certo e o 
errado. Podem conhecer a 
lei de Deus pela natureza. O 

termo natureza neste contexto 
refere-se ao que é da origem, 
à condição ou estado natural, 
isto é, aquilo que esta de acor-
do ao que é normal na vida, 
que está conforme ao que 
era a vida desde sua origem. 
Fica implícito que mesmo os 
homens que não receberam a 
Lei de Deus através de Moisés 
podem discernir a vontade 
de Deus na natureza. Todos 
os homens podem saber o 
padrão que distingue o certo 
do errado. Este proceder de 
conformidade com a lei acaba 
sendo sua própria lei.

Nos próximos versos deste 
texto (Rm 2.15,16) é dito que 
“Estes mostram a norma da 
lei gravada no seu coração, 
testemunhando-lhes também 
a consciência e os seus pen-
samentos, mutuamente acu-
sando-se ou defendendo-se, no 
dia em que Deus, por meio de 
Cristo Jesus, julgar os segredos 
dos homens, de conformidade 
com o meu evangelho.”. En-

tendemos que estas pessoas 
(aquelas que não receberam 
uma lei de Deus escrita) dão 
provas (mostram, evidenciam) 
uma obra da lei que foi escrita 
(grafada, inscrita) em seus co-
rações. Esta obra é confirmada 
(testemunhada) pela consci-
ência e pelos pensamentos 
entre eles mesmos. Tanto a 
consciência como seus pensa-
mentos funcionarão como o juiz 
e o advogado deles no dia do 
juízo. Naquele dia os segredos 
dos homens serão julgados, e 
a consciência e pensamento 
de cada um irão acusá-los ou 
defendê-los. 

Deduzimos que Deus es-
creveu na mente de cada ho-
mem um padrão moral. Cada 
ser humano tem em si o con-
ceito de certo e errado, sabe 
o que é certo e errado. Todos 
nascem com uma consciência. 
É verdade que durante a vida 
esta consciência pode ser 
adulterada pelos costumes 
da sociedade e da cultura. O 

homem pode corromper a sua 
consciência com argumentos 
tolos e convencer a si mesmo 
de que o errado é certo e o 
certo errado. Mas o testemu-
nho permanece. 

Assim, aqueles que nunca 
ouviram o evangelho têm uma 
revelação escrita diante deles 
(a criação) e outra escrita 
dentro deles (o padrão moral 
natural em seus corações, 
acompanhado do testemunho 
da consciência e dos pensa-
mentos). Eles serão julgados 
de acordo com esta revelação 
que tiveram. Mesmo quem 
não sabia o que devia fazer, 
será castigado, conforme 
Jesus ensinou (Lucas 12.48), 
isto porque tinha condições 
de saber, bastava ler o natu-
ral em si, e a natureza diante 
de si. 

No dia do juízo cada ho-
mem há de ter a sua consciên-
cia como juiz ou advogada. E 
ninguém poderá dizer: mas eu 
pequei, porque não sabia. 

O livro que Deus escreveu em cada homem

COMJOBB
No mês de Junho de 2012 a Comjobb realizou mais uma edi-

ção do projeto Semear, sendo este na Igreja Batista Bíblica em 
Mongaguá SP, liderada pelo Pr. Eli Beck e Obreiro Ednaldo. O 
evento contou com a presença de aproximadamente 150 jovens 
vindos da capital, fora os irmãos das igrejas da Baixada. Esse 
ano o projeto trouxe de novidade o treinamento de evangelismo, 
e a Classe de Boas Novas – Trabalho especial com as crianças 
da região. O trabalho foi ricamente abençoado por Deus, tendo 
como fruto 32 pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, 17 
pessoas que solicitaram acompanhamento por parte da igreja 
local e 126 pessoas entrevistadas e evangelizadas naquele dia. 
Louvado seja Deus. A Diretoria da Comjobb agradece a todos 
os participantes, voluntários, pastores e parceiros de oração. 
Contatos e maiores informações: comjobb@comjobb.org / hele-
ninhalais@gmail.com. 

MAPUtO

Carolina e o recém chegado herdeiro Marcus Benjamin. Conta-
tos pelo e-mail: marcus-carol@hotmail.com, ou pelos telefones: 
(54) 8427-0328 e (54) 8118-9902.

NOVO SItE
A UHBRESP já começou a utilizar na Internet o seu novo 

site:  www.uhbresp.com.br. Através dele os contatos serão mais 
eficientes e ampliará as possibilidades de comunhão. Através do 
site você poderá obter informações sobre diversas outras organi-
zações das igrejas batistas regulares do Brasil: AIBRECES, MI-
BRE, UJUBRE, OPBR, AMDE, SAIBRES e das próprias Igrejas 
Batistas Regulares.

“URgENtE”

discipulados com estas crianças e com três famílias. Mas um 
dos obstáculos que estamos enfrentando, é que a maioria dos 
irmãos mora longe em dois povoados conhecidos como Romão 
e Miguel dos Anjos e todos os cultos tenho que ir pegá-los. Te-
mos em média de 15 a 18 pessoas nos cultos. Deus tem nos 
mostrado que já é o momento para alugarmos um local próprio 
para os cultos e já estamos pesquisando lugares para poder alu-
gar. Faltam-nos condições financeiras e por isso peço que orem 
para e colaborem para termos este lugar em breve. Pr. Guaraci, 
Sandra, Julia e Juliana.

tRABALhO NAS PRISõES
O trabalho nas prisões tem sido uma bênção, apesar de 

enfrentarmos uma batalha constante. Estamos autorizados 
a entrar em mais um albergue feminino, totalizando quatro 
dias na semana para fazermos o trabalho de evangelismo nas 
prisões (terças-feiras, quartas-feiras e sábados no presídio 
central e quartas-feiras e sextas-feiras no albergue feminino). 
Nas terças-feiras surgiu a possibilidade de realizar cultos à 
noite no presídio central junto com alguns militares que fazem 
a segurança do presídio central. Temos tido uma assistência 
de aproximadamente 120 presos. No albergue feminino tam-
bém tem sido uma bênção, pois a cada dia o Senhor Deus tem 
acrescentado almas ao seu Reino. A nossa maior dificuldade 
é a falta de material, como bíblias e materiais para estudos. 
Se algum irmão quiser nos ajudar com qualquer destes ma-
teriais, ficamos muito gratos. Continuem orando por todos os 
missionários e famílias que estão neste ministério precioso, 
pelos ministérios em prisões em todo o mundo. Aqui em nosso 
País, Ministério no Cárcere, Missão Rocha Eterna e Missão 
Porta Aberta. (Missionário Joel Ribeiro dos Santos de Porto 
Alegre RS).

RECONStRUçãO
Como é de conhecimento de todos, o teto da Igreja Bíblica 

de Camocim CE desabou no dia 07 de Abril de 2012. Desde 
então temos contado com a simpatia de muitos que nos apóiam, 
e não podemos medir o amor demonstrado através de orações, 
doações em dinheiro, visitas de ajuda. Visto que já temos um 
montante de doações estamos estimulados a dar inicio à recons-
trução. Na segunda feira, dia 23 de julho iniciamos os trabalhos. 
Os pastores Valdemir da Igreja Bíblica de Crateús junto com o 
Pastor Joãozinho da Igreja Bíblica de Catunda estão à frente dos 
trabalhos enquanto tivermos recursos. Nesse período estaremos 
prontos a receber os irmãos para que possam nos ajudar em 
forma de mutirão. Pedimos que nos comunicassem suas vindas 
através de telefones ou email, lembrando que os irmãos ainda 
podem fazer suas doações pelas contas bancarias ou pessoal-
mente. Gostaria de fazer minha as palavras de Paulo no verso 
17 “Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me 
interessa é o fruto que aumente o vosso crédito.” (Igreja Bíblica 
de Camocim - Pr Josafá Araújo Vasconcelos). Para contribuir: 
Caixa Econômica Federal - Agência 745 - Conta  17429-0  Códi-
go 013 (Poupança) – Titular:  Carlos Eduardo P de Carvalho. A 
outra conta é Banco do Brasil (Poupança) Agência 39-6 - Conta 
24716-2 – Titular: Josafá Araujo Vasconcelos. Telefones: Celular 
(88) 9600-3344 - Fixo (88) 3621-1389. Contatos pelo e-mail: <jo-
safaibc@hotmail.com>

O missio-
nário Divino 
Gomes Amorim 
atuando na im-
plantação de 
igrejas em Ma-
puto está em 
fase de acaba-
mento na igreja. 

O local de culto está literalmente de cara nova. Foi realizado a 
pintura por dentro e por fora e só falta escrever o nome da Igre-
ja, uma novela, pois é necessária a aprovação do governo para 
fazer isso e poderá demorar muito tempo. No dia 06 de julho os 
irmãos comemoraram o nono aniversário do trabalho, com 110 
pessoas no culto. Segundo relato do Pr. Amorim, um bom grupo 
de pessoas presentes á comemoração estão lá desde o primeiro 
culto no dia 06 de julho de 2003. Na segunda semana de julho 
foi realizada uma EBF sob a coordenação da irmã Zuleide, com 
o apoio de vários irmãos da Igreja. O trabalho começou com 110 
e terminou com 180 crianças no último dia. A palavra de Deus foi 
semeada e algumas crianças fizeram decisão ao lado de Cristo. 
Para contatos com o missionário Divino Amorim e família: Caixa 
Postal, 654 – Maputo - Moçambique – África. Tel. (258) 21 41 47 
37 e 84 60 31 570.   

PROJEtO FARROUPILhA
Aqui em Farroupilha estamos bem, graças a Deus. Agora so-

mos uma família completa, pois no dia 15 de junho, nasceu nos-
so pequeno Marcus Benjamin. Foi necessário bastante repouso 
por parte da Carol para evitar um parto prematuro. Concluirmos 
o semestre com as atividades um tanto reduzidas, mas Deus 
continua nos abençoando. No dia 17/06 a mãe da Carol veio nos 
visitar, ficando conosco por três semanas auxiliando com os cui-
dados do bebê, seu primeiro netinho. Alegramos-nos muito com 
as igrejas que tem colaborado financeiramente com o Projeto 
Farroupilha e gostaríamos de desafiar aqueles que ainda não 
adotaram este ministério para que juntem-se a nós, pois temos 
muito trabalho por aqui e o sustento ainda está muito aquém do 
necessário. Orem por nossa família, por Farroupilha, pela con-
versão de pessoas. Seus missionários Pr. Marcus Vinícius, Ana 

A  Igreja Batista 
Independente em 
Benevides, pasto-
reada pelo Pr. Na-
tanael Rodrigues 
Nogueira, realizou 
nos dias 25 – 27 
de Maio de 2012 a  
sua 8° conferência 
Missionária com o 
TEMA: “ URGEN-

TE”, tendo como preletor o Pastor Jomar Pinto de Souza. Mis-
sionário pela AMI em Rancagua - Chile. Todos os cultos tiveram 
boa frequência, com ótimas mensagens e várias decisões em 
servir mais a Cristo. A Igreja atingiu o alvo proposto, em adotar 
mais um missionário, (Pastor Jomar Pinto de Souza) e aumentar 
a contribuição para todos os demais missionários do seu atual 
quadro. Atualmente a Igreja Batista Independente ajuda pela fé 
no sustento de 13 missionários, e com muita vontade de ado-
tar a cada ano, novos missionários. O Pr. Natanael Rodrigues 
Nogue-ira, pastor titular da igreja pede as orações de todos pelo 
trabalho na região Norte do nosso Brasil.

 
DE RIBEIRãO PREtO PARA CARAgUAtAtUBA

No dia 28 de julho o Pr. Roberto C. Brito foi empossado como 
pastor da Igreja Batista Nova Vida em Caraguatatuba SP. Pr 
Roberto e Solange deixaram os filhos Sérgio, Rodrigo e Anna 
Clara (nora) em Ribeirão Preto e dão início a uma nova fase em 
sua vida e ministério. Eles agradecem as orações e colaboração 
financeira durante esses anos e estão certos de que todo o in-
vestimento não foi em vão, pois muitas vidas foram edificadas e 
influenciadas pelo evangelho vivido e pregado nesse período. 
Houve grande amadurecimento com relação à obra missioná-
ria de implantação de novas igrejas. O pedido da família Brito é 
para que os irmãos continuem ajudando-os financeiramente até 
o mês de agosto, pois só passarão a receber a ajuda de custo da 
igreja a partir de setembro.

BOqUIM
No ano de 2010 realizamos dois clubes bíblicos dos quais 

nasceram como frutos várias crianças que aceitaram Destas 
crianças seis delas têm frequentado assiduamente os cultos, 
mas estamos orando e trabalhando para que as outras também 
cheguem para se firmarem na fé. Atualmente estamos fazendo 
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FONtE DE LUz
A Escola Associada “Fonte de Luz” em Uberaba e Região, 

oferece cursos por correspondência, gratuitamente a quem de-
sejar. Basta a pessoa entrar em contado com a escola e rece-
berá o curso em sua casa sem nenhum custo. Temos o curso 
para crianças, “Investigadores da Bíblia”. E os demais são para 
jovens de 08 a 80 anos ou mais. Ao fim de cada curso o aluno 
(a) receberá um lindo diploma, e, se a média foi acima de 7, um 
selo de honra. A despesa do aluno será um envelope e um selo 
social para enviar as provas para serem corrigidas e devolvidas 
juntamente com o próximo livro. Nossa escola conta com mais 
de 300 alunos por todo o país, mas houve época que tínhamos 
1000. Nosso alvo é possibilitar os salvos estudar para ensinar. 
“Quem para de “CRESCER” hoje, para de “ENSINAR” amanhã. 
E também alcançar os não salvos através dos cursos. Os cur-
sos são gratuitos aos alunos, porque temos Igrejas e irmãos 
empenhados neste ministério. Muitas pessoas já chegaram até 
ao SENHOR JESUS, levadas pelo ESPÍRITO SANTO, através 
dos cursos “Fonte de Luz”. Nosso endereço: Rua Minas Gerais, 
712, CEP 38050-070 - Uberaba, MG – E-mail: <eliana-paiva@
hotmail.com> (Coordenadora: Eliana). 

EBF EM PRAIA gRANDE

Theological Seminary e Mestre em Teologia pelo Detroit Baptist 
Theological Seminary. É pastor da IBB em Carapicuíba, diretor 
da Editora Batista Regular e presidente da Baptist Mid-Missions 
do Brasil. Swedberg apresenta o tema “A beleza, a Bíblia e a Mú-
sica: buscando uma estética filosófica cristã”. Para contatos use 
o e-mail rbrito@isbc.com.br com Carlos Renato de Lima Brito, 
coordenador do evento. Seminário Batista do Cariri - Caixa Pos-
tal 1007  - CEP 63.100 - 970 -  Crato – CE. Telefone (88) 3523-
1643 e Fax (88) 3523-1644. E-mail:  SBC @ BaydeJBC.com.br.

 
RECURSOS PARA LIDERANçA

O Congresso com o Pr. Bill Mill’s acontecerá dias 16 e 17 de 
outubro de 2012 na Igreja Batista em D. Pedro, Manaus AM. O 
evento será aberto a todos os pastores e lideres (homens e mu-
lheres) das igrejas batistas. O Pr. Bill Mill’s é fundador do minis-
tério Leadership Resources (Recursos para Liderança), que visa 
equipar e encorajar os pastores ao redor do mundo para ensinar 
a Palavra de Deus com o coração de Deus. Em todo o mundo, 
a Igreja tem crescido tão rapidamente que a formação de pas-
tores não manteve o ritmo. Assim, muitos pastores sentem-se 
despreparados e inadequados para a tarefa de liderar e cuidar 
de seus rebanhos. A maioria desses pastores nunca irá para a 
escola ou seminário. “Recursos para Liderança” proporcionam 
essa formação. Coordenação do Pr. Frank M. Real e sua esposa 
e Jeanne.

A CAMINhO DA ORDENAçãO
A Igreja Batista Bíblica de Orlândia SP atualmente sob a lide-

rança do Pr Alex Barros está se preparando para a examinação 
e ordenação do irmão Alexandre Acosta que atua no ministério 
da igreja em uma congregação na cidade de Guará SP. No mês 
de agosto a igreja deverá realizar uma assembléia para tomar as 
decisões e possivelmente seu exame se dará no dia 27 de outu-

bro de 2012. No momento Alexandre reside em Orlândia devido 
ao seu trabalho e realizam os cultos em Guará todas as quintas-
feiras à noite e aos domingos a partir das 15h30. O endereço 
da igreja em Guará é Rua Gilberto Nogueira, 625, no bairro Luis 
Carlos da Silva.

 MISSãO BAtIStA SAMARItANA FUNDAMENtAL

Há situações em que 
o filho não acredita 
mais no pai um garo-

to queixou-se: “Eu me sinto mal, 
meu pai me esmaga. Ele sempre 
diz  que não faço qualquer coisa 
bem feita. Se eu tiro a nota oito 
na escola, ele comenta: Devia 
ter tirado dez, não fez mais que 
a sua obrigação. Ele não vê nada 
de bom em mim, eu me encontro 
derrotado e desanimado.”

Você já ouviu quando a mãe 
queixa da filha? “Minha filha é 
malcriada, atrevida e preguiçosa. 
Ela podia aproveitar essa fase de 
estudante (é só isso que ela faz) 
e me ajudar com as tarefas de 
casa. Contudo, ela acorda tarde,  
mal humorada e ainda reclama 
da comida que faço.”

Há esperança para a família. 
Há uma linda profecia, um desejo 
de Deus em trazer convergência 
ao lar: “Ele converterá o coração 
dos pais aos filhos e o coração 
dos filhos a seus pais...” Mala-
quias 4.5-6. O texto em questão 
fala da possibilidade dos filhos 
e dos pais se converterem uns 
aos outros. Geralmente ouvimos 
a expressão “converter a Deus”, 
sem dúvida é a primeira con-
versão – vertical - mas aqui fala 

de um “alinhamento” na família 
- horizontal.

O que faz um lar agradável e 
relacionamentos saudáveis, não 
é tanto o lugar onde moramos, a 
quantidade de eletrodomésticos 
novos, o tamanho da TV digital, 
ter ou não ter uma piscina,  mas 
como vivemos dentro de casa. 
Relacionamento é mais impor-
tante do que luxo, sofisticação e 
consumismo. Nenhum sucesso 
profissional compensa a falta de 
proximidade da esposa, a perda 
da vivência com os filhos:  Olho 
no olho, o toque físico, pertenci-
mento, as risadas, o compartilhar 
experiências...

Como o pai pode ser converti-
do ao filho? Resposta:  Expresse 
interesse pela vida e problemas 
de seus filhos

Quando tinha meus 15 anos, 
meu pai não era participativo a 
ponto de se interessar pela mi-
nha vida. Ele fazia o seu papel 
de provedor, mas sentia falta da 
sua participação em meu mundo. 
Talvez por causa da maneira 
como foi criado, a incansável 
busca de sustento, a falta de 
oportunidades para compreender 
a importância dessa relação pai-
filho, incentivada nas Escrituras 

desde os tempos remotos: “Tu as 
inculcarás a teus filhos, e delas 
falarás assentado em tua casa, 
e andando pelo caminho, e ao 
deitar-te, e ao levantar-te” – Dt 
6.7.  Os filhos experimentam 
influências diferenciadas a cada 
dia. Suas mentes absorvem de 
tudo e nem sempre conseguem 
reter o que é bom, sozinhos,  e 
a galera metralha nos torpedos, 
facebooks, twitters, MSN, à todo 
instante... Veja aqui 7 diferenças 
entre os bons pais e os pais bri-
lhantes, conforme o dr. Augusto 
Cury (livro: Pais Brilhantes e 
Filhos Fascinantes):

1- Os bons pais dão presen-
tes, os pais brilhantes dão o seu 
próprio ser

2- Os bons pais alimentam o 
corpo, os pais brilhantes alimen-
tam a personalidade

3- Os bons pais corrigem os 
erros, os pais brilhantes ensinam 
a pensar

4- Os bons pais preparam os 
filhos para os aplausos, os pais 
brilhantes preparam os filhos 
para o fracasso

5- Os bons pais conversam, 
os pais brilhantes dialogam como 
amigos.

6- Os bons pais dão informa-

ção, os pais brilhantes contam 
historias.

7- Os bons pais dão oportuni-
dades, os pais brilhantes nunca 
desistem...

Como filho pode ser con-
vertido ao pai? Resposta: Ele 
entende o seu papel de parceiro 
na família

Suas atitudes refletirão um 
coração submisso, quebrantado, 
inclinado para o Pai celestial. 
Naturalmente tal filho não vai 
exigir dos pais além das possi-
bilidades. Estará alinhado e fará 
de tudo para ajudar os queridos 
da casa... Não será explorador, 
mas participativo e, se trabalha, 
assumirá responsabilidades; 
se não trabalha, não abusa na 
hora do banho, não desperdiça 
o dinheiro, nem o alimento, nem 
o material escolar, não faz corpo 
mole.  

Geralmente o rapaz ou ga-
rota, à medida que cresce vai 
fazendo programação paralela 
com os amigos, assume muitos 
compromissos com a galera 
para não sair com os pais...  
Perde-se o senso de pertenci-
mento e usa-se os pais como se 
fossem garçons, empregados. 
O lar se transforma em hotel, 

apenas local de dormitório. 
Infelizmente, a nossa cultura 
não nos ensina a ter relacio-
namentos duradouros, a não 
converter, mas a divergir, des-
cartar... Infelizmente, ao invés 
da integração, aprendemos 
a desintegração do ser e do 
pertencer.

Desejo e oro para as famí-
lias de todo o Brasil buscarem 
ao Senhor de todo o coração. 
Uma casa dividida não pode 
subsistir. “Nossa luta não é 
contra a carne”, contra nossa 
parentela, mas contra as “for-
ças espirituais do mal.” Além 
disso, o mundo nos bombar-
deia, não podemos viver em 
pé de guerra, não podemos 
nos acostumar com os ataques 
uns contra os outros dentro 
do nosso próprio lar. Vamos 
clamar ao Senhor por um 
quebrantamento, disposição 
de perdoar,  reconciliar e de 
sermos unidos e integrados 
à comunidade: Igreja-Familia, 
Família-Igreja. É tempo de Vida 
e restauração!

“Converte-nos a Ti, Se-
nhor, e seremos convertidos” 

- Lamentações 5.21

Pais e filhos convertidos uns aos outros

A Igreja Batista Bí-
blica em Praia Grande 
sob a liderança do Pr. 
Raimundo Sá Barreto 
realizou uma EBF - Es-
cola Bíblica de Férias 
nos dias 5 e 6 do mês de 
Julho próximo passado. 
O trabalho foi uma gran-

de benção para toda a igreja que se envolveu no projeto. Nos 
dois dias a EBF contou com um bom número de crianças que se 
deliciaram com o momento bíblico, o filme, as brincadeiras e o 
lanche. Agora é trabalhar com os frutos colhidos.

I CONgRESSO DE MúSICA E tEOLOgIA
O Seminário Batista do Cariri realizou o I Congresso de Mú-

sica e Teologia, nos dias 30 de julho a 3 de agosto de 2012 na 
sede do seminário. Neste evento estão sendo apresentados tra-
balhos escritos, palestras e uma conferência com cultos à noite. 
O congresso tem como objetivo promover reflexões teológicas a 
respeito de assuntos ligados à doutrina cristã e à música na Igre-
ja. Os objetivos específicos do congresso são: publicar através 
de apresentações orais e material impresso pesquisas realiza-
das pelos professores, alunos e demais pesquisadores nas áre-
as de música e teologia; difundir um posicionamento evangélico 
fundamentalista nas áreas da doutrina e da liturgia; ampliar os 
espaços de pesquisa e fomento nas áreas de teologia e música 
sacra. Os palestrantes foram: Scott Aniol, bacharel em teologia 
pela Bob Jones University, Mestre em Musicologia pela Northern 
Illinois University. Foi ordenado ao ministério em 2004. É dire-
tor executivo do ministério Religious Affections. Aniol tem suas 
palestras no tema “A fé dos nossos pais: preservando o cris-
tianismo bíblico”. Mark Swedberg. É bacharel em teologia pelo 
Denver Baptist Bible College, Mestre em divindade pelo Grade 

A Igreja Batista Independente de Orlândia SP, sob a liderança do Pr. Paulo Ricardo Gonçalves comemorou seu quadragésimo 
quinto aniversário de fundação realizando uma série de conferências nos dias 25 a 29 de julho de 2012. Fundada em 1967 pelo 
missionário estadunidense Pr Bobby Powell, a igreja teve várias fases desde a sua fundação e atualmente está em um bom mo-
mento de crescimento. Para os cinco dias de pregação, a igreja convidou dois preletores: o Pr. Marcos Antônio da Silva do Templo 
Batista de Indianópolis em São Paulo SP pregou nos dias 25 a 27; o Pr. Álvaro Augusto Pavan da Igreja Batista Bíblica do Centro 
em Campinas SP pregou nos dias 28 e 29. Nas fotos, pastores que visitaram as conferências.

DE 1967 A 2012

O Pr Ediuilson de 
Araujo tem feito contato 
com diversos pastores 
batistas fundamentalis-
tas, entre eles. Calvin 
Gardner, Waldir, Marcos 
Gesiel, Mário Baio, ser-
vos de Deus que têm 
dado muita força aos 
seus empreendimentos. 
Ele foi ordenado ao mi-
nistério pastoral através 
da Convenção Batista 
Brasileira, mas decidiu 
não permanecer devido a discordâncias com o sistema e com 
o que está acontecendo nos cultos. Assim, iniciou um trabalho 
batista independente e começou a fazer contatos com diversos 
pastores do meio batista fundamentalista. Já tem uma missão 
(congregação) na cidade de Duas Barras RJ e está estudando 
a possibilidade de iniciar outra no estado de Minas Gerais em 
Sapucaia de Minas distrito da cidade de Chiador MG. Há grande 
necessidade de missionários para o interior do Rio de janeiro e 
Minas Gerais. Para contatos com o pastor Ediuilson use o seu 
endereço residencial: Rua “A”, nº 304, Bairro Botafogo, CEP 
28640000 - Cidade do Carmo RJ. Telefone (22) 2537-1513 – E-
mail: ediuilsonaraujo@gmail.com.

Pr. Paulo, Pr. Almir, Pr. Carlos, Pr. Marcos e Pr. Benjamin Pr. Álvaro, Pr. Marcelo, Pr. Saúl e Pr. Paulo
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PROJEtO BIRIgUI
Há um ano e seis meses que o missionário Geraldo de Oli-

veira mudou-se para dar início ao trabalho de implantação de 
uma igreja em Birigui SP. Pouco tempo depois tiveram início os 
trabalhos. Na comemoração do primeiro ano da obra foi realiza-
da uma conferência tendo como preletor o Pr. Paulo Nievas, da 
igreja enviadora do missionário. Aos sábados o Ualan, filho do Pr 
Geraldo está trabalhando com as crianças EBI - Estudos Bíbli-
cos Infantil. Agora estão com uma campanha visando a compra 
de um terreno. Trata-se do “Projeto eu quero semear”. O plano 
é ter a ajuda de 460 irmãos em abril de 2013 para a compra 
do terreno ao custo de R$ 90 mil. Como você pode participar? 
Entre em contato e peça informação pelos seguintes endereços: 
Telefones (18) 3642-5691 (FIXO), 8103-6180 (TIM) e 9765-4271 
(VIVO), ou pela Internet usando: skype: pr.geraldo1 e o e-mail:  
pr.geraldodeoliveira@hotmail.com. 

CASCAVEL PR

DE FILhA NOVA

Nascemos  nes te 
mundo algemados 
pelo pecado, mortos 

para Deus e filhos espirituais do 
diabo. Estas são palavras for-
tes, no entanto, retratam a mais 
pura realidade do ser humano.  
Não podemos brincar com este 
assunto. A natureza que her-
damos do nosso primeiro pai, 
Adão, é totalmente avessa a 
Deus (João 8.34; Efésios 4.18; 
João 8.44a).

Toda a predisposição do 
homem é em direção às trevas. 
De modo espontâneo, amamos 
o engano e não precisamos nos 
esforçar

para andarmos nos desejos 
de nossa carne. Somos condu-
zidos pela natureza adâmica  e 
de modo natural nos inclinamos 
aos apelos do nosso coração 
caído (Jeremias 13.23).

Muitos se gloriam e se sa-
tisfazem em sua própria justiça. 
Pensam que por terem uma 

conduta aprovada pelos ho-
mens serão aceitos por Deus. 
Ledo engano! A Bíblia não 
admite este tipo de conclusão 
(Isaías 64.6). Observemos que 
não são os nossos pecados 
que são “trapos de imundície”, 
e sim, “as nossas justiças”. 
Verdadeiramente a queda no 
Éden trouxe a ruína espiritual 
para toda a humanidade. To-
das as ações realizadas pelo 
homem, por mais dignas que 
possam ser, estão maculadas 
pelo pecado. Diante deste 
fato, constitui-se num engano 
terrível alguém pensar que as 
suas obras de justiça, seu com-
portamento, sua religiosidade 
ou moralidade lhes servem 
como uma espécie de garantia 
de salvação. Qualquer tentativa 
do homem em buscar a salva-
ção por meio de seus próprios 
méritos é absurda, ofensiva, 
inaceitável e abominação dian-
te de Deus. Vejamos o que as 

Escrituras nos dizem: (Efésios 
2.9; Romanos 11.6; Filipenses 
3.4-8).

Alcança grande bênção 
aquele que ganha a revelação 
de sua completa pecaminosi-
dade. No entanto, aquele que 
pensa que tem em suas mãos 
o destino de sua vida, é o mais 
miserável de todos os homens. 
Pobre daquele que acha que 
precisa fazer a sua parte como: 
boas obras, caridade, ritos reli-
giosos, para que possa ser sal-
vo. Louco é o homem que não 
dá a devida atenção à questão 
mais importante da existência 
humana: a regeneração em 
Cristo Jesus!

Ser salvo pela graça signi-
fica dizer: nasci em iniquidade 
e mereço o inferno, contudo, 
fui alcançado pela bendita 
misericórdia divina; merecia 
a condenação, mas ganhei a 
justificação; o lago de fogo e 
enxofre era o lugar para onde 

eu deveria ir, porém, o Senhor 
Deus me reservou o céu como 
herança! A graça repousa ape-
nas naqueles que chegaram ao 
fim de si mesmos, ou seja, nos 
falidos. É incrível, mas muitos 
pensam que pelos seus  muitos 
pecados estão privados da gra-
ça de Deus. Isto é contradição! 
No conceito humano, pecado 
e graça estão em extremos 
opostos. Pensam que a gra-
ça vem somente onde não há 
pecado. Porém, é exatamente 
o contrário! A nossa miséria é 
condição básica para receber-
mos a graça!

A graça  opera independen-
temente dos valores humanos. 
Ela reside unicamente na sobe-
rana vontade de Deus. A graça 
divina recusa-se a ser ajudada 
naquilo que ela tem de fazer. 
Portanto, nada há que possa 
derrotá-la, e uma vez dada, 
age eficazmente. O reinado da 
graça está baseado na justiça 

Maravilhosa Graça
do Filho de Deus. (Romanos 
5.21b). A graça de Deus está 
fundamentada na obediência 
perfeita e meritória de Jesus. 
Sendo a graça o que é,  a 
mensagem da cruz torna-se 
a única esperança para o 
pecador afundado no brejo 
do pecado. A salvação do 
perdido está ligada direta-
mente ao sacrifício realizado 
por Jesus Cristo naquela cruz 
(Tito 3.4-7)

Nada podemos fazer, em 
nada podemos colaborar, a 
não ser nos render a esta 
maravilhosa graça! A porta 
de acesso para a salvação do 
pecador tem um único nome: 
GRAÇA!  A graça anuncia que 
não precisamos fazer nada 
para sermos salvos. Ela não 
exige, mas doa. A graça não 
requer que sejamos fortes, 
mas fracos. A graça reina 
triunfante. Somente pela gra-
ça, o homem pode ser salvo!

26 ANOS
Nos dias 28 e 29 de julho a Primeira Igreja Batista em 

São Sebastião do Paraíso MG fundada pelo missionário 
Phillip Allen e sob a liderança do Pr Jader Saraiva com-
pletou 26 anos de organização. O evento foi marcado pela 
realização de conferências com o Pr. Carlos A. Moraes. 
Durante os dois dias houve uma exposição de fotogra-
fias mostrando um histórico da igreja desde o seu início 
na Rua Dr. Placidino Brigagão até a atualidade mostrando 
seus pastores e famílias. No domingo durante a EBD foi 
realizado o batismo de cinco novos irmãos: Lucas, Luciene, 
Franciele, Milena e Maria Alice e logo após um almoço com 
várias famílias na igreja. No domingo à noite houve a des-
pedida do irmão Elivelton dos Santos que foi enviado pela 
igreja para o Instituto Bíblico Peniel em Jacutinga MG. 

O mis-
sionário Pr 
Josafá Ser-
ra pede as 
orações das 
igrejas que 
já conhe-
ceram seu 
projeto que 
orem pelo 
seu susten-
to que está 
em cerca de 

50%. Ele está vivendo seu vigésimo primeiro ano de trabalho 
de tempo integral, fora os quatro anos e meio de seminário que 
também foram de tempo integral (internato). Há pouco tempo 
filiado à AMI, está implantando uma igreja em Cascavel PR no 
momento na garagem da residência. Pessoas estão chegando e 
se convertendo a Cristo. Orem pelo Encontro de Casais que será 
realizado. No dia 26 de agosto. Alguns irmãos da PIBRC – Pri-
meira Igreja Batista Regular de Curitiba, juntamente com o seu 
pastor, Paulo Bondezan e esposa, apoiarão esta programação. 
Será um grande desafio para eles ter pelo menos dez casais de 
não salvos. O objetivo do encontro é fazer contatos evangelís-
ticos com novas famílias. Recentemente a nova igreja que está 
nascendo teve a realização da sua primeira Ceia do Senhor.

O lar dos 
missionários Pr 
Daniel e Vanes-
sa que estão 
trabalhando na 
implantação de 
Igreja Batista 
Esperança em 
Jaboticabal SP 
está em festa 
com a chegada 
da pequena Da-
niela que nas-
ceu no dia 11 de 
junho. Nos dias 
21 e 22 de julho 
a igreja teve um 
momento impor-
tante realizando 
dois cultos espe-
cais no sábado e 
no domingo. No 
sábado o pregador foi o Pr Almir Nunes colega de Missão do Pr 
Daniel que atua na implantação da Igreja Batista da Vitória em 
Batatais SP. No domingo a pregação ficou a cargo do Pr Ben-
jamin Paulo Leaf que trabalha em parceria com o Pr Almir em 
Batatais. O motivo dos dois cultos especiais foi a entrega de um 
saco de moedas com R$ 537,35 (Quinhentos e trinta e sete reais 
e trinta e cinco centavos) que a igreja em Jaboticabal ajuntou du-
rante três meses para ajudar na compra do terreno em Batatais. 
O Pr. Daniel é missionário enviado pela Igreja Batista Central de 
Barretos SP e receberá de presente da Igreja Batista Esperança 
em São Paulo a construção do seu templo em Jaboticabal.

III  CONgRESSO DA UMBACOM
Se você jovem gostaria de conhecer as belezas da região 

norte, temos uma ótima oportunidade para você: no mês de No-
vembro de 2012 dos dias 15-17, estaremos realizando o III Con-
gresso da UMBACOM - União de Mocidade Batista da Comu-
nhão. O evento será realizado em um local maravilhoso, perto da 
capital Belém. Venha desfrutar da comunhão e ser grandemente 
edificado pela Palavra de Deus. Mais notícias e como se inscre-
ver em breve aqui mesmo no Jornal de Apoio.

O FOCO EVANgéLICO DE 
ChARLES SPURgEON

Steven Lawson                                                                       
Editora Fiel

www.editorafiel.com.br
Quarto da série “Um Perfil de 
Homens Piedosos”, Steven 
Lawson apresenta ao leitor a 
vida e o ministério de Charles 
Spurgeon o grande pregador 
batista do século XIX, conhe-
cido como o “príncipe dos pre-
gadores”. O propósito desta 
obra e de toda a série é exa-
minar perfis de homens piedo-
sos, como Jonathan Edwards, 
John Knox e outros.

ENSAIOS APOLOgétICOS
F. J. Beckwith , W. 

Craig , J. P. Moreland
Editora hagnos

www.hagnos.com.br
Esta obra apresenta respostas 
cristãs abrangentes e dotadas 
de plena autoridade bíblica 
aos questionamentos impos-
tos pelo pluralismo religioso 
de uma incoerente sociedade 
relativista e fascinada pela es-
piritualidade. Expõe argumen-
tos relevantes da apologética, 
oferecendo ampla cobertura 
de assuntos pertinentes entre 
a fé e a filosofia. 

INtRODUçãO 
à ANtROPOLOgIA 

MISSIONáRIA
Ronaldo Lidório

Editora Vida Nova
www.vidanova.com.br

É muito importante o papel 
da Antropologia no contexto 
de missões. Em um mundo 
globalizado, onde a convivên-
cia entre diferentes culturas e 
subculturas é cada vez mais 
próxima e comum, a Antro-
pologia tem se mostrado uma 
ferramenta indispensável para 
todos os envolvidos na grande 
tarefa que Jesus colocou em 
nossas mãos. 
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APOIANDO IGREJAS

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

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

Caixa Postal 309  - CEP 14.001-970
 Ribeirão Preto SP

Não é dos fortes a vito-
ria, nem dos que cor-
rem melhor’ esta frase 

parece muito estranha, pois os 
vencedores sempre são os melho-
res, quando estamos assistindo 
uma prova de atletismo, vemos o 
esforça dos atletas para alcançar 
e quebrar recordes, e para isto 
se esforçam, treinam, deixam de 
comer algumas coisas, ficam longe 
de sua famílias, mais quando estão 
recebendo as medalhas sabem 
que são vencedores e que são os 
melhores em suas categorias.

O vencedor é o mais forte, o 
mais inteligente, o que chega pri-
meiro, isto no mundo competitivo 
que vivemos, mesmo quando não 
participamos  de uma olimpíada, 
sempre estamos competindo, des-
de muito pequenos as crianças são 
incentivadas até mesmo pelos pais 
e professores a serem os melhores, 
a serem os mais fortes, mais altos e 
assim se tornarem vencedores.

Então a frase do hino do Cantor 
Cristão, está errada, o poeta que 
escreveu estava enganado, pois 
só os fortes serão vencedores e só 
ganha a prova quem corre melhor, 
mais quando voltamos nosso olhar 
para a Palavra de Deus vemos que 
esta frase está correta e que no 

reino de Deus, os vencedores nem 
sempre são os mais fortes.

Vamos olhar um pouco para 
Davi, um pastor de ovelhas queima-
do de sol, pequeno, vivia sozinho 
nos campos cuidando de ovelhas, 
do outro lado seus irmãos, altos, 
fortes, guerreiros, qualquer um de 
nós escolheria um dos irmãos para 
ser o rei de Israel pois este rei teria 
que guerrear, mais Deus mandou o 
profeta ungir o menino de cabelos 
ruivos...porque o Senhor não vê 
como vê o homem, pois o homem 
vê o que está diante dos olhos, 
porém o Senhor vê o coração. I 
Samuel 16:07.

A força do homem de Deus 
está em um coração humilde e 
entregue a Deus, Davi foi Rei de 
Israel derrotou gigantes, mais 
quando caiu em pecado soube se 
curvar e pedir perdão a Deus, neste 
momento ele foi vencedor.

Quem poderia pensar que uma 
menina pobre criada em uma famí-
lia simples chegasse a ser a rainha 
da Pérsia, dentre tantas moças de 
tantos reinos Ester talvez fosse a 
que menos desejasse o trono, mas 
Deus viu em sua graça e beleza a 
força que precisava para livrar o 
povo de Israel. E assim irei ter com 
o rei, ainda que não seja segundo a 

lei, e se perecer, pereci. Ester 4:15. 
Coragem de uma mulher, enfrentar 
as tradições e leis do reino para lu-
tar por seu povo, sem armas, mais 
com um coração obediente, livrou 
o povo de Israel e passou para a 
historia como uma rainha.

Muitos são os exemplos da 
Palavra de Deus, os fracos os 
esquecidos são usados por Deus 
para realizar grandes feitos, Raabe 
uma meretriz, recebeu os espias 
em sua casa, e foi recebida na 
nação de Israel, seu nome está 
registrado na genealogia de Cristo, 
esta mulher tinha tudo para ser 
derrotada, mais foi vencedora 
porque teve fé.

Maria mãe de Jesus, uma 
jovem camponesa escolhida para 
acalentar o menino Jesus, José 
seu marido um carpinteiro que 
ensinou os primeiros passos para 
Jesus. Nosso Salvador nasceu em 
uma manjedoura, foi criado em uma 
casa simples de Nazaré, caminhou 
nas estradas empoeiradas, sentou 
ao lado do poço para conversar 
com uma mulher samaritana, Jesus 
parou para curar leprosos, para 
livrar Maria Madalena dos espíritos 
que atormentavam sua vida.

Jesus nos ensinou que não 
devemos olhar para as aparências, 

que não devemos fazer acepção 
de pessoas, pois escolheu homens 
simples e sem nenhum estudo para 
estar ao seu lado por três anos, 
ensinou estes homens e eles se 
tornaram pescadores de almas, 
mudando o mundo que conheciam, 
eles alvoroçaram os governantes, e 
levaram a mensagem de salvação 
ao mundo da época.

Realmente não é dos fortes a 
vitoria nem dos que correm melhor, 
mas dos fieis e sinceros como nos 
diz o Senhor, que maravilhosa ver-
dade, seremos vencedores quando 
nossas forças terminarem, quando 
estivermos bem atrás na competi-
ção da vida.

O apostolo Paulo, era um ci-
dadão romano, estudara aos pés 
de Gamaliel, era um fariseu, as 
pessoas tinham medo dele, quando 
ele chegava em uma cidade todos 
corriam uns para recebê-lo e os 
crentes de medo porque sabiam 
que ele entraria em suas casas e 
levaria todos presos. Paulo ficou 
parado assistindo a morte de Es-
tevão, segurou as capas, naquele 
dia ele não sentiu medo ou pena do 
servo do Senhor.

Paulo encontrou Jesus na es-
trada, caiu, ficou prostrado diante 
de Jesus, teve que ser levado pela 

mão, pois estava cego, precisou 
da ajuda de estranhos, daqueles 
que ele perseguia, e foi assim 
que Paulo se tornou um vence-
dor. Disse-lhe, porém, o Senhor: 
Vai porque este é para mim um 
vaso escolhido, para levar o 
meu nome diante dos gentios, e 
dos reis, e dos filhos de Israel. 
Atos 9:15

Paulo se tornou um vencedor, 
escrevendo, ensinando, curando, 
e principalmente levando Jesus 
aos corações, depois daquele 
encontro na estrada de Damasco 
Paulo nunca mais parou de falar 
do amor de Jesus e nos ensina 
ate hoje que a nossa força está 
na fraqueza e que nossa vitoria 
depende sempre do Senhor.

Por isso sinto prazer nas 
fraquezas, nas injúrias, nas ne-
cessidades, nas perseguições, 
nas angustias por amor de Cristo. 
Porque quando estou fraco então 
sou forte. II Coríntios 12:10. Que 
sejamos vencedores por Cristo, 
que nosso alvo esteja em levar 
Jesus aos corações, que nossas 
medalhas sejam as palavras de 
conforto que levemos aos cora-
ções, pois somos participantes de 
um reino onde vencer não é ser o 
maior ou o mais forte.

Vencedores

No mês de julho pró-
ximo passado uma 
série de conferên-

cias missionárias realizada 
pela Igreja Batista em D. Pedro, 
Manaus AM, sob a liderança 
do Pr João Azevedo Saraiva 
Jr demonstrou que em tempo 
médio é possível levar uma 
igreja a adquirir consistente 
visão missionária de alcance 
mundial sem menosprezar ne-
nhuma das áreas missionárias 
da chamada Grande Comissão 
que determina que missões 
sejam feitas “tanto em Jerusa-
lém, como em toda a Judéia, 
Samaria e até aos confins da 
terra” simultaneamente.

O pastor titular da igreja em 
D. Pedro, João Saraiva é fruto 
do ministério da própria igreja 
que foi fundada pelos missioná-
rios estadunidenses, Wendell 

Hiers e Donald Watson no dia 
6 de junho de 1976. Ali ele se 
converteu a Cristo, teve sua 
formação e preparo teológico, 
foi ordenado ao ministério, saiu 
como missionário através da 
AMI – Associação Missionária 
Independente, implantou uma 
igreja em Sales Oliveira, interior 
de São Paulo e acabou sendo 
chamado de volta para pastore-
ar a sua igreja enviadora depois 
que a mesma passou por dois 
traumas difíceis que causaram 
divisão e muitas perdas

O Pr Saraiva saiu como 
missionário da igreja em 1990 
e permaneceu no campo até 
1998 implantando a Igreja 
Batista Boas Novas em Sales 
Oliveira SP. Nesse tempo, por 
um curto espaço de um ano, 
teve que ser substituído em 
Sales Oliveira entre 1993 e 

1994 para socorrer a igreja em 
Manaus na sua primeira crise. 
Seu retorno definitivo ao pasto-
rado em D. Pedro na fase atual 
ocorreu em 1998, portanto há 
quase 14 anos.

Nesse período a congre-
gação se reestruturou trans-
formando-se em uma igreja 
acolhedora e missionária com 
reformulação da sua liderança 

atualmente formada por 
cinco pastores atuando em 
equipe ministerial e apoian-
do 50 projetos missionários 
tanto em Manaus, como 
em toda a Amazônia, es-
tados brasileiros e países 
além fronteira. Além disso, 

AM; Alair Munoz em 
Manaus AM.; Francis-
co Adalberto e Geys-
ley em Manaus AM.; 
Álvaro Pinheiro em 
Manaus AM.; Manaus 
AM; Nazaré, Guilher-
me e Renan Blair - 
Capelania Carcerária; 
Ney Rocha- Capelania 
Escolar; Rose Mary - 
Capelania Hospitalar. 
Pedro Isaque e equipe 
- Ministério de Mise-
ricórdia. Os demais 
missionários, que não 
são membros da igreja, 

Igreja em Manaus cresce na visão missionária
Nos meses de março a 

igreja realiza as Conferências 
de Missões Mundiais, em junho 
as Conferências de Missões 
Regionais e, em julho as Con-
ferências de Missões Regionais 
de Renovação da Promessa de 
Fé e em Setembro a Confe-
rência de Missões Nacionais. 
Portanto, não há como a igreja 
perder a visão com a realização 
de quatro conferências missio-
nárias por ano. Este ano, nos 
dias 13 a 15 de julho aconte-
ceu a Conferência Missionária 
para renovação da Promessa 
de Fé para Missões e a igreja 
saltou de R$ 15.000,00 para 
R$ 19.000,00 por mês para 
sustento missionário que agora 
deverá ultrapassar a casa dos 
50 projetos. O pregador foi o Pr. 
Carlos A. Moraes Coordenador 
de Missões da AMI.

Na questão do desenvolvi-
mento da igreja na área do aco-
lhimento aos novos membros e 
visitantes, o treinamento é per-
manente a ponto de boa parte 
da membresia estar sempre a 
postos trabalhando para que 
cada visitante receba atenção 
especial e para que todos os 
que vão sendo acrescentados 
pelo Espírito Santo à igreja não 
saiam mais.

estão espalhados por diversos 
estados brasileiros, tribos e em 
outros países.

Há na igreja em D. Pedro 
um Conselho de Missões sob 
a liderança ministerial do Pr. 
João Saraiva, tendo como 
Presidente do Conselho de 
Missões o Pr. Aníbal Xavier, 
Vice-Presidente, Afonso Espa-
nha; Secretárias: Rose Mary e 
Bernadete; Área de Estratégia 
e Promoção: Rossana Espanha 
e Cláudia; Área de Educação 
Missionária- Virginia Xavier e 
Franciclei Maciel; Comitê de 
Cuidado Missionário: Zebina; 
Comitê de Oração: Francisca 
Saraiva. 

houve completa reestruturação 
das suas instalações físicas, 
demonstração do envolvimento 
da maioria dos membros.

Da própria igreja, são dez 
projetos: Pr. Jomar e Regia-
ne no Chile; Pr. Francisco e 
Marilene Martins em Barcelos 
AM.; Pr. Valcides e Marli Ca-
tivo em Urucará AM.; Jeisse 
e Cleide Saraiva em Manaus 
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A COMEV sente-se honra-
da em celebrar 40 anos 
de existência neste ano. 

Muitas almas têm sido tocadas, nes-
te período, por meio desta organiza-
ção que começou a partir da visão 
de missionários norte-americanos 
de servir a igreja brasileira na área 
audiovisual. Somos pioneiros, no 
meio evangélico, na implantação de 
estúdios de gravação e na distribui-
ção de filmes no Brasil.

Fiéis às nossas raízes, agra-

Com o tema “Mu-
lher nos Planos de 
Deus”, e divisa em 

Pv. 31:10, aconteceu dia 14 
de julho do corrente ano, o I 
Encontro de Moças e Senhoras 
em Goianésia GO. O evento 
foi realizado no Centro de 
Educação Profissionalizante 
Governador Otávio Lage, e 
contou com a participação de 
80 moças e mulheres do Tem-
plo Batista Maranata, Templo 
Batista Ebenézer, Igreja Batista 
Independente em Formiga e 
Templo Batista Sião em Goia-
nésia. 

As palestrantes foram 
Stephanie Lunday, da Igreja 
Batista Nova Vida em São 
Paulo e Malinda Towns, da 
Faith Way Baptist Church em 
Ajax, Ontário Canadá. A irmã 
Heather Nichols de Oliveira, 
da igreja Batista Independente 
em Formiga, foi a interprete de 
Malinda.

O evento foi o primeiro a 
acontecer em solo goiano e 
teve como objetivos fortalecer 
a fé das irmãs de nossa igreja 
e evangelizar algumas mulhe-
res de Goianésia. Uma ampla 
divulgação foi feita em quatro 
bairros da cidade, com dois mil 
convites e folhetos distribuídos 
de casa em casa. Um ban-

O Lar Efrata é uma instituição que, há 21 anos, abriga 
crianças e adolescentes vítimas de violência domés-
tica, sexual, maus tratos e/ou abandono, debaixo da 

orientação espiritual segundo a doutrina das Igrejas Batistas, 
mostrando o evangelho do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 
o qual é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, 
inclusive daquelas crianças e adolescentes. 

O superintendente do Lar Efrata é o irmão Antônio Marcos 
Mendes da Silva, missionário da Igreja Batista em Vila São José 
na cidade de São Paulo, liderada pelo Pr. José Benedito Viana. 

Há oito anos, sempre no dia 7 de setembro, o Lar Efrata promove 
o Dia do Pastel, um evento beneficente que tem por objetivo arreca-
dar fundos para a instituição. O ingresso custa apenas R$10,00 e dá 
direito a três pastéis de feira (carne, queijo e frango com catupiry) e 
um copo de refrigerante. Além dos pastéis, haverá venda de doces, 
bíblias, DVDs de filmes evangélicos e artesanato (quadros, bijuterias 
e outros). Esse evento é uma excelente oportunidade conhecer o 
lar e brincar com as crianças abrigadas. Participe! Reserve seus 
ingressos através do email contato@efrata.org.br. 

BREVE hIStóRICO
No dia 1º de julho próximo passado o Lar Efrata comemorou 

21 anos. Fundado em 1991 por um grupo de irmãos que sentiu o 
desejo de fazer algo pelas crianças e adolescentes que não tinham 
um lar, uma base cívica e religiosa e  boas perspectivas de um 
futuro digno diante de Deus e da sociedade. Sob a denominação 
de Associação Evangélica Missão Efrata nasceu o Lar Efrata, 
uma associação filantrópica com o objetivo de ensinar valores 
morais, cívicos e religiosos para crianças retiradas da rua e/ou 
lares destruídos pelo álcool, drogas e violência.

Todas as crianças são abrigadas por ordem judicial e também 
somente são de lá retiradas pelo mesmo processo. Juiz, promotor, 
representantes de órgãos fiscalizadores oficiais sempre fazem 
visitas no Lar Efrata, ajudando a entidade a manter-se dentro 
dos padrões legais, especialmente do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei nº. 8.069/90).

A palavra Efrata significa “frutífera” e é outro nome de Belém, 
cidade onde Jesus Cristo nasceu. O profeta Miquéias havia profe-
tizado que ali nasceria o Salvador. “E tu, Belém Efrata, posto que 
pequena entre milhares de Judá, de ti é que me sairá o que será 
Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, 
desde os dias da eternidade”. Miquéias 5:2. 

A cidade de Belém também chamada de Efrata foi o lugar 
onde Raquel, esposa de Jacó, foi sepultada. Depois da conquista 
de Canaã, o lugar foi renomeado para Belém de Judá (Rute 1:1), 
sendo conhecido como “frutífera” e “casa do pão”, indicação de 
que a região era fértil. Foi nessa mesma cidade que Rute, a mo-
abita, encontrou e casou com Boaz e seu bisneto Davi nasceu 
e pastoreou as ovelhas de seu pai. Para ver fotos das edições 
anteriores do Dia do Pastel acesse: www.efrata.org.br.

Lar Efrata e o Dia do Pastel

COMEV comemora 40 anos com 
“Solução Final” em Blu-Ray

decemos a Deus a oportunidade, que temos hoje, de sermos a 
primeira distribuidora evangélica do Brasil a lançar um filme em 
Blu-Ray: Solução Final. Nosso mercado exige, cada vez mais, 
produtos de qualidade. A COMEV exige conteúdo de qualidade. 
Solução Final é uma fusão dessas duas exigências.

O filme, ambientado na África do Sul no período do “apar-
theid”, é uma história verídica que glorifica a Deus mostrando o 
Seu poder de transformar totalmente um coração cheio de ódio 
e rancor. Gerrit Wolfaardt foi um jovem convicto de que a noção 
de supremacia branca era fundamentada em Deus. Inspirado em 
Hitler e com o apoio do governo, concebeu um plano diabólico 
para livrar o país do “perigo negro”.

Oramos para que muitas vidas sejam tocadas por este emocio-
nante filme cristão e que se lembrem de que nenhuma vida está 
fora do alcance e do perfeito plano de Deus para suas vidas.

ner de divulgação foi colocado 
em nosso templo.

O número de mulheres 
não crentes de Goianésia po-
deria ter sido bem maior pelo 
tamanho da divulgação feita. 
Porém grandes bênçãos fo-
ram colhidas pela nossa frente 
missionária nesta cidade. Al-

Bênçãos em Goianésia

gumas pessoas demonstraram 
interesse em receber estudos 
bíblicos e interesse de ir aos 
nossos cultos.

O evento teve a coordena-
ção da irmã Elda Borges e o 
apoio das irmãs Wanda Ber-
nardes de Paula e Lais Borges 
Oliveira.

Batismos
No domingo, (15/07), tive-

mos dois cultos com mensa-
gens desafiadoras, apresenta-
das pelo pastor Mizael de Oli-
veira. À tarde fomos para uma 
casa recém construída e ali 
usamos a piscina para batizar 
quatro irmãos que professaram 
sua fé em Cristo Jesus como 
Salvador e Senhor.

No culto da noite tivemos 
a presença de uma senhora 
que vem de Brasília, membro 
de uma igreja batista daquela 
cidade, a qual está residindo 
em Goianésia. A mesma ma-
nifestou desejo de vir a fazer 
parte da nossa igreja. Um ca-
sal, Rogério e Leni, receberam 
a Cristo como Salvador de 
suas vidas.

Assim, estamos cumprindo 
com o ide de Jesus: “Portanto 
ide, fazei discípulos de todas as 
nações, batizando-os em nome 
do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo; Ensinando-os a guardar 
todas as coisas que eu vos 
tenho mandado; e eis que eu 
estou convosco todos os dias, 
até a consumação dos séculos. 
Amém”. Mt. 28:19-20.

Texto de Pr Wanderley Borges – Mais informações: 
http://borges.batistasiao.org

“O grande líder é aquele que está disposto a desenvolver as 
pessoas até o ponto em que elas eventualmente o ultrapassem 

em seu conhecimento e habilidade.” Fred A. Manske


