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Destaques

Em agosto o missionário, Pr. 
Almir Nunes que esteve vi-
sitando igrejas nos estados 

do Pará e Maranhão, visando levantar 
sustento visitou diversas igrejas. No 
total foram 20 dias de viagem. Neste 
mês de setembro ele está em Manaus 
AM visitando igrejas no período de 3 
a 17. Orem pelo Pr. Almir Nunes no 
sentido de que o seu sustento esteja 
suficiente ainda este ano, pois o tra-

A OPBCB – Ordem 
dos Pastores Ba-
tistas Clássicos do 

Brasil realizou o seu segundo 
encontro no dia 04 de agosto 
de 2012 na Igreja Batista Boas 
Novas do Rodoanel em Cara-
picuíba SP. 

Contando com a presença 
de 10 dos seus 15 sócios, 
25 visitantes e a equipe de 
recepção, o evento foi extre-
mamente edificante, inspirativo 
e abençoador. A OPBCB já está 
presente nos estados de: São 
Paulo, Minas Gerais, Goiás, 
Roraima, Pará, Paraíba e San-
ta Catarina.

O encontro contou com 
a presença de convidados 
especiais para a ocasião: Pr. 
Thomas Gilmer e Pr. Harold Gil-
mer, pai e filho, ambos líderes e 
administradores da Sociedade 
Bíblica Trinitariana do Brasil, 
e falaram sobre A SBTB e a 
versão trinitariana. Foram pa-
lestras extremamente esclare-
cedoras e contundentes, que a 
todos inspirou e edificou. Outro 
visitante e palestrante foi o Pr. 

Em reunião da Dire-
toria da AMI – Asso-
ciação Missionária 

Independente realizada em 
sua nova sede Caraguatatuba 
SP nos dias 27 e 28 de agosto, 
sete novos projetos foram co-
locados na pauta e estão em 
processo de aprovação.

Quatro dos sete projetos 

Aconteceu! O que 
era esperado do XXI 
Congresso Batista 

Bíblico realizado no período de 
17 a 21 de julho de 2012 tornou-
se realidade. Tanto a Diretoria da 
CBBN, como os participantes 
do evento de diversos estados 

O missionário Pr Faus-
tino Anízio Gomes 
Costa que trabalha 

em Soledade PB na implantação 
da Igreja Batista Bíblica come-
morou o oitavo aniversário do 
trabalho realizando uma série de 
conferências tendo como prega-
dor, Hélio Menezes. Na foto, o Pr. 
Anízio com a esposa Suzana e os 
dois filhos. Leia mais na pag. 5

Localizado na cidade de Olímpia SP, o Instituto Bíblico 
Central tem como objetivo treinar líderes qualificados 
para os ministérios das igrejas locais, tais como: pasto-

res, professores, missionários, evangelistas, diáconos e obreiros. 
O Instituto funciona nas dependências da Igreja Batista Central. 
Veja mais na pag. 4.

Este ano o 
p r i n c i p a l 
preletor na 

28ª Conferência da 
Fiel para Pastores e 
Líderes realizada em 
Águas de Lindóia SP 
será Paul Washer. Ele 
é Mestre em Divinda-
de pelo Southwestern 
Theological Seminary. 
Serviu como missio-
nário no Peru por 10 

Pará, Maranhão 
e Amazonas

28º Conferência da Fiel

Instituto Bíblico Central

Família 
Gomes

balho de implantação da Igreja Batista da Vitória exige muito 
trabalho. Para contatos com Pr. Almir Nunes, Caixa Postal 150 
CEP 14300-000 Batatais SP, telefone fixo (16) 3662-6924 e celular 
Claro (16) 9187-6656. Pela internet ele está de endereço novo: 
pralmirnunes@yahoo.com.br.

anos. Fundou a sociedade missionária HeartCry, a qual iniciou 
suas atividades de plantação de igrejas no Peru e, atualmente, 
apóia o trabalho missionário em mais de 20 países da América 
do Sul, Europa, África, Ásia e Oriente Médio. Ele é autor do livro 
“Dez acusações contra a igreja moderna”, recentemente publicado 
pela editora Fiel. Paul é casado com Charo, com quem tem três 
filhos: Ian, Evan e Rowan. Leia mais na pag. 3.

Dias 1 a 5 de Outubro de 2012

Avivamento já!
brasileiros são unânimes em 
afirmar que foram despertados 
para a importância de maior con-
sagração de vida e compromisso 
com o Senhor as seára.

Desde os participantes dos 
louvores especiais, os que de-
ram testemunho, passando pelos 

pregadores e preletores dos semi-
nários, todos foram usados pelo 
Senhor como canais de bênçãos. 

Como sempre acontece, foi 
eleita a Diretoria da CBBN para 
o próximo biênio: Presidente, 
Pr. Marcos Antonio da Silva; 
Vice-Presidente, Pr. Manoel 

Fernando cano; Secretário, 
Pr. Renato Sá Barreto Neto; 
Segundo Secretário, Alberto G. 
da Silva; Primeiro Tesoureiro, 
Pr. Marcelo da Silva; Segundo 
Tesoureiro, Pr Cláudio Cruz e 
Diretor de Missões, Pr. Domi-
ciano Gonçalves da Silva.

já estão em fase bem 
adiantada no processo 
de aprovação, faltando 
apenas as entrevistas 
finais com os candidatos e 
alguns pequenos ajustes 
nos projetos. 

Projeto Cocos BA com 
o Pr. Deusvânio de Oli-
veira Souza enviado pela 
Igreja Batista Indepen-

José Vieira Rocha, o grande lí-
der batista do Brasil, marcando 
a vida de muitos líderes como 
presidente da antiga Ordem 
dos Pastores Batistas do Esta-
do de São Paulo. Sua palestra 
sob o tema “Reflexões sobre a 
História dos Batistas do Brasil 
– O dedo de Deus na História” 
foi enriquecedora.

No encontro ficou decidido 
a criação de um departamento 
da OPBCB visando a integra-
ção de irmãos que, conquanto 
não sejam pastores, desejam 
assinar o manifesto e participar 

de conferências, congressos e 
demais eventos. Assim, provi-
soriamente até que se chegue 
a um nome adequado e de 
consenso. Foi criada a ABCB - 
Associação Batista Clássica do 
Brasil, marcando como primeira 
atividade pública a Conferência 
Inaugural que se dará em 02 
de novembro de 2012, nas 
dependências da Igreja Batista 
do Bairro do Limão, em São 
Paulo, capital. 

Já está no ar em funciona-
mento provisório o site: www.
opbcb.org que sofrerá atualiza-

ções quinzenais. No momento 
as informações são básicas. Há 
um grupo de Perguntas e Res-
postas que ainda não está na 
página, mas já está disponível 
e poderá ser solicitado pelo e-
mail: opbcb2012@gmail.com. 

Pastores que leram o ma-
nifesto da OPBCB e desejam 
fazer parte da organização 
poderão solicitar informações 
para o e-mail citado acima. O 
Pr. Wagner Antonio de Araújo, 
Presidente se coloca à dispo-
sição para quaisquer esclare-
cimentos.

II Encontro da OPBCB

AMI trabalha na aprovação de sete novos projetos
das para os próximos 
dias com as partes 
interessadas.

Está também em 
andamento as con-
versações para outro 
projeto que poderá ser 
definido neste mês de 
setembro. Orem pe-
los novos projetos e 
principalmente pelos 
missionários e suas 
respectivas igrejas 
enviadoras.

nio com o Lar Shekiná tendo 
como candidato o missionário 
Peterson Matheus Dias envia-
do pela Igreja Batista Esperan-
ça Tatuapé em São Paulo SP 
sob a liderança do Pr. Alceu 
Olímpio Ferreira.

Projeto Buracão em convê-
nio com o ITV – Instituto Trans-
formando Vidas de Manaus 
AM, tendo como candidato o Pr. 
Paulo Rodrigues Arruda enviado 
pela Igreja Batista em D. Pedro, 
Manaus AM sob a liderança do 
Pr. João Azevedo Saraiva Jr.

Os outros três projetos 
ainda estão em processo de 
montagem para posterior apro-
vação, sendo dois no Estado de 
São Paulo e um na Bahia. Di-
versas reuniões foram agenda-

dente de Serrana SP sob a 
liderança do Pr. Alexandre José 
de Oliveira.

Projeto Grande Salvador – 
Bairro da Paz com o Pr. Elísio 
Luciano Brito enviado pelo 
Templo Batista de Itapuã em 
Salvador BA sob a liderança do 
Pr. Joel Moura Gouveia.

Projeto Shekiná em convê-

Congresso 2013 e 
ConferênCia regional

Outros dois temas que 
foram tratados na reunião da 
Diretoria da missão foram: O 
Congresso Missionário para 
2013 em Águas de Lindóia 
SP. Ainda há acertos a serem 
feitos com relação à data e os 
custos do hotel. Os detalhes de 
custos, inscrições e formas de 
pagamente serão divulgados 
tão logo sejam definidos.

A segunda conferência 
regional será realizada na 
Igreja Batista Independente de 
Orlândia SP sob a liderança do 
Pr. Paulo Ricardo Gonçalves 
que faz parte do Conselho da 
missão. A data definida foi de 
23 a 25 de novembro.

Diretoria do AMI

Pr. Luciano e família

Pr. Deusvânio e família



Pr. rômulo W. ribeiro
rwribeiro@globo.com
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Nunca achei engraçadas 
as gracinhas e gracejos 
do Antônio Renato Ara-

gão. É tudo insosso, sem sal e sem 
açúcar. Há crianças que gostam, 
mas já ouvi de muitas que também 
não gostam. No tempo do quarteto 
“Os Trapalhões”, engraçado mes-
mo só o Mussum. Didi, Dedé e Za-
carias eram na verdade figurantes 
do meu ponto de vista.

Mas desde o início do quarteto 
na década de 1960, percebia-se que 
o único com mentalidade empre-
sarial era o Renato Aragão. Ficou 
milionário através do personagem 
Didi Mocó. Tornou-se estrela global, 
escritor, ator, cineasta e garoto pro-
paganda. Um empresário voraz, que 
atropela quem estiver à sua frente. 
Curioso é que os mais chegados a 
ele afirmam que chamá-lo de Didi 
fora dos momentos de gravação, 
de atuação, é uma afronta. Parece 
que ele não gosta nem mesmo do 
personagem que o deixou rico. 

Didi se diz católico. Ele já beijou 
a mão da estátua do Cristo Redentor 
do Rio de Janeiro, andou quilôme-
tros a pé até a cidade de Aparecida 
do Norte para pagar promessa e 
sempre faz cara de piedade quan-
do dá entrevista sobre o programa 
Criança Esperança da TV Globo. 
Mas há quem diga que ele acende 
velas para os dois lados.

Como escritor, o seu primeiro 
romance foi “Amizade Sem Fim”. 
Trata-se de um livro com traços 
de doutrina espírita, descrevendo 
uma regressão hipnótica do prota-
gonista, um jovem milionário que 
fez voto de pobreza. Na história, 
ele descobre que em uma de suas 
vidas passadas, teve uma conexão 
de amizade com Jesus Cristo. 

No momento, com o anúncio 
do seu 49º filme, Renato Aragão 
está causando uma das maiores 
polêmicas de sua longa carreira. 
Sob o título, “O Segundo Filho de 
Deus” o filme que está orçado em 
8,1 milhões de reais e será dirigido 
por seu filho Paulo Aragão, tendo 
Renato no papel principal, causou 
reboliço nas redes sociais. Renato 
viverá um suposto filho de Deus, 
que segundo ele, irá terminar a 
missão que Jesus não foi capaz 
de realizar. “Como Jesus veio à 
Terra e não conseguiu cumprir a 
sua missão, porque os homens não 
deixaram, Deus resolve mandar um 
segundo filho. Aí, sim, ele cumpre a 
missão”, foram as declarações do 
próprio Aragão à imprensa.

O anúncio do filme causou polê-
mica, pois para muitos não se trata de 
algo inocente, mas de uma afronta à 
fé cristã. O filme seria a prova de que 
o autor do texto nunca leu a Bíblia, ou 
se leu não acredita e por isso zomba 
de Deus, pois as últimas palavras do 
único Filho de Deus na cruz foram 
estas: “Está consumado!”

O cidadão Antônio Renato 
Aragão certamente não é um cris-
tão bíblico, pois se assim fosse, 
saberia que Deus Pai enviou o seu 
filho unigênito Jesus Cristo para 
realmente morrer na cruz, o que 
Ele (o Filho) também sabia, e do 
mesmo modo sabia que no terceiro 
dia iria ressuscitar. A morte na cruz 
não foi uma derrota, mas a vontade 
de Deus, e aí sim, a vitória definiti-
va. Todo cristão sabe que o pleno 
cumprimento da missão de Jesus 
incluía a morte de Cruz e a ressur-
reição. O inferno não suportou a 
Cruz. Satanás foi vencido pelo san-
gue de Jesus, o Cordeiro de Deus 
que tira o pecado do mundo.

Em dias de predomínio de um 
espírito anticristão, acontecimentos 
como este do possível filme “O Se-
gundo Filho de Deus” (“O Segredo 
da Luz”, outro nome para o mesmo 
filme), não deveria nos espantar, 
mas apenas nos alertar sobre o que 
diz a Bíblia: “Não erreis: Deus não 
se deixa escarnecer; porque tudo o 
que o homem semear, isso também 
ceifará”. Gálatas 6:7. A pergunta 
que fica no ar é esta: Aragão é um 
humorista ou um ocultista? Nota da 
redação: Depois que a polêmica 
foi instalada, Aragão declarou que 
nada há de concreto sobre o filme.

Conflito entre pastor e 
o povo em uma igreja 
é normal. Claro que 

muito do que acontece em uma 
igreja local está errado e deveria 
ser diferente. Mas há certas pos-
turas que passam a fazer parte 
da vida normal das congregações 
locais. Mesmo naquelas igrejas 
onde parece reinar plena paz e 
harmonia, esse pode ser apenas 
o resultado da plena dominação 
de uma das partes: do pastor com 
sua liderança, ou dos “donos” 
da igreja.

Por essa razão, de vez em 
quando faz bem discutirmos o 
verdadeiro papel da Igreja na 
atualidade observando o que é 
normativo e o que pode mudar 
de acordo com as mudanças cul-
turais, sociais e até políticas, pois 
sabemos que a forma de governo 
de um povo acaba influenciando a 
forma de governo das igrejas.

Alguém diria: “Mas os batistas 
sempre tiveram uma forma bem 
definida e bíblica de governar a 
igreja”. Bem, eu me converti em 
1967 em pleno regime de ditadura 
militar aqui em nosso país e posso 
te dizer que nesses 45 anos de 
vida cristã eu já observei muitas 
mudanças nas igrejas aqui mes-
mo na região em que vivo.

Posso dizer que mesmo 
aquelas igrejas que preservam a 
sua forma nos moldes que man-
da o figurino ditado pelos funda-
dores, pode-se observar muitas 
diferenças entre umas e outras. 
Há igrejas onde um grupo decide 
tudo juntamente com o pastor e 
depois na assembléia um propõe, 
outro apóia, a discussão é breve 
e a assembléia termina logo, 
até porque na maioria dessas 
igrejas os membros não querem 
mesmo que tais reuniões demo-
rem muito.

Tem também aquelas igrejas 
em que os pastores são bem 
preparados e sabem que a igreja, 
embora seja formada por pesso-
as de nível social mais privilegia-
do, não deveriam tomar parte em 
certas mudanças que pretendem 
fazer. Nesse caso geralmente co-
meça um processo de mudança 
ou de implantação de algo que 
pretendem fazer. Primeiro dão 

Quase todas as igrejas, inclusive as reformadas, reconhe-
cem a importância da Grande Comissão do Senhor Jesus 
Cristo: “... Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a 

toda criatura” (Marcos 16:15). Uma igreja que não pratica Missões 
não tem o direito de existir, pois Missões é a missão da igreja. Não 
obstante, há muitas filosofias e preferências que rodeiam a prática 
missionária e dividem opiniões. Há igrejas que recusam enviar e apoiar 
mulheres, mesmo quando essas estão trabalhando entre crianças ou 
povos indígenas. Há igrejas que só apóiam a implantação de novas 
igrejas e outras que só apóiam missionários de seu círculo. Há igrejas 
que estão fazendo pouco por Missões e outras que estão saturadas 
com o número de missionários que já ajudam a sustentar. Indepen-
dente de qual seja a missiologia de uma igreja, o pastor é sempre a 
chave para a visão missionária ou a falta da mesma. 

O pastor pode incentivar o uso da Promessa de Fé para Missões 
ou se restringir ao balancete mensal da igreja, que é o reflexo das 
entradas de dízimos e ofertas. Neste caso, a igreja fará muito pouco 
por Missões, pois as despesas fixas, que também incluem os óbolos 
pastorais, já sobrecarregam mais de 70% dos gastos que uma igreja 
típica possui. Por outro lado, a Promessa de Fé é um plano que envol-
ve todos os membros da igreja, desde as crianças até os adultos, na 
evangelização mundial sem ônus para a igreja, pois se trata de uma 
oferta extra-dízimo. Esta doação, no entanto, só deveria ser usada 
para projetos missionários não relacionados à igreja local. A igreja 
deve se manter de seus dízimos e ofertas designadas, deixando a 
Promessa de Fé para o trabalho externo de Missões. 

O pastor pode se relacionar bem com missionários, exaltando o 
trabalho que eles estão realizando no Brasil e no mundo. Infelizmente, 
há pastores que desconfiam da integridade dos missionários, achando 
que um grande número deles está na obra por conveniência e não 
por chamado. Ainda que isso aconteça, não é a norma e é por esta 
razão que existem as agências missionárias e as igrejas enviadoras 
que supervisionam a índole de seus missionários, mas sem tomar 
o lugar de Deus em suas vidas. Piadas pejorativas a respeito de 
missionários ou até mesmo críticas verdadeiras só irão desanimar 
as igrejas com respeito ao IDE de Jesus. Ao invés de focar nos pou-
cos casos de missionários que não deram certo, o pastor deveria se 
rodear de missionários que estão atuando exemplarmente no campo 
como foi visto no último Congresso dos Batistas Bíblicos em Vitória 
da Conquista, BA. 

O pastor pode aumentar o amor da igreja por Missões através 
de conferências missionárias anuais. Para as igrejas que praticam 
a Promessa de Fé, um mês do ano pode ser separado para ensinar 
sobre mordomia cristã, finalizando-o com uma conferência. A igreja 
pode receber missionários no decorrer deste mês e incentivar a 
participação de todos os membros através de ofertas regulares 
e ministérios de orações em favor de Missões. Ofertas especiais 
podem ser levantadas também para ajudar projetos esporádicos 
ou famílias de missionários que foram acometidas por algum tipo 
de enfermidade ou morte de um ente querido. A igreja não irá amar 
a obra missionária ou os missionários, caso o próprio pastor não 
esteja dando o exemplo.

O pastor é a chave de Missões. Portanto, ao invés de dizer que 
algumas igrejas não estão priorizando Missões, o correto seria dizer 
que alguns pastores não estão dando a devida importância ao plano 
de evangelização mundial que Deus nos deixou. Há muitos fatores 
motivadores por detrás das atividades eclesiásticas e nem todos 
eles são espirituais. O pastor que pensa em ganhos pessoais, por 
exemplo, não irá participar ativamente de Missões, pois Missões é 
um ganho celestial e não local. Mas o pastor que ama almas perdidas 
fará de Missões a locomotiva propulsora de seu ministério. Ainda que 
mude de igreja, nunca mudará de filosofia, pois missões é a missão 
do pastor!  

aBorto e hoMossexUalisMo
Durante uma reunião ocorrida no dia 30 de 

agosto entre a Frente Parlamentar Evangélica e o 
relator da proposta de reforma do Código Penal (PLS 
236/12), Senador Pedro Taques (PDT-MT), o Senador 
evangélico Magno Malta (PR-ES) garantiu que os 
parlamentares evangélicos não vão aceitar qualquer 
tentativa de legalizar o aborto no Brasil. “Nós não 
vamos negociar esse tema. Não atentaremos contra 
a natureza de Deus. Se Deus determina a vida e a 
ele cabe o porquê de todas as coisas, não cabe a nós 
questioná-lo”, afirmou. Outro tema que não poderia 
deixar de ser debatido foi a criminalização das mani-
festações contra a homoafetividade. Em outras opor-
tunidades o senador capixaba já se manifestou contra 
propostas como o PL 122/2006 que torna crime emitir 
opiniões contrárias a homoafetividade. “Devo aos 
homossexuais o meu respeito e não sou homofóbico. 
Agora é preciso ficar claro que a televisão ridiculariza 
os homossexuais e fica por isso mesmo, mas se um 
pastor falar contra o homossexualismo se dá mal. É 
preciso ter liberdade de expressão”, disse ele.

o MoDUs oPeranDi Dos eVolUCionistas
“Os evolucionistas argumentam que a evolução 

é um fato, e que nós devemos focar nas predições 

da evolução bem-sucedidas em vez de em suas 
predições falsas. A tendência em buscar evidência 
confirmatória em detrimento da evidência contrá-
ria é conhecida como viés de confirmação. Uma 
consequência do viés de confirmação pode ser 
que a evidência confirmatória seja considerada 
como sendo correta e típica, enquanto a evidência 
não confirmatória é considerada como anômala 
e rara. Não é de surpreender que a evidência 
confirmatória seja mais frequentemente retida 
e documentada. Raramente são as muitas fal-
sas predições encontradas em textos sobre a 
evolução. O viés de confirmação pode impedir 
a pesquisa científica, particularmente quando os 
pesquisadores crêem que eles conhecem a verda-
de, como fazem os evolucionistas. Eles conside-
ram as predições importantes da evolução como 
predominantemente verdadeiras. As predições 
falsas, por outro lado, não são geralmente con-
sideradas como falsificações legítimas. Em vez 
disso, elas são interpretadas, mais positivamente, 
como questões abertas de pesquisas que ainda 
serão resolvidas. Na verdade, os evolucionistas 
frequentemente fazem a afirmação impressionan-
te de que não existe evidência que seja contrária 
à evolução. Dr. Cornelius Hunter.

o “treinamento” eles mesmos ou 
algumas vezes usando “especia-
listas” contratados.

Afinal, são tantos os concei-
tos acerca dos principais temas 
dentro da igreja, que é necessá-
rio tratar permanentemente do 
assunto para que as mudanças 
não leve a uma total perda de 
identidade. O fato é que, com 
raras exceções, as igrejas locais 
agem em conformidade com a 
cabeça do líder que nem sempre 
é o pastor titular.

Apenas para servir de alerta 
precisamos ficar atentos a mu-
danças muito radicais operadas 
por líderes que resolvem dar 
“cara nova” à igreja. Os passos 
são quase sempre os mesmos: 
ensino formal e sistemático so-
bre o assunto; corte de relações 
com as igrejas e organizações 
que não vêem com bons olhos 
tais mudanças; substituição de 
pessoas que têm grande influ-
ência caso não estejam prontas 
para as mudanças. Nesse caso 
a filosofia adotada é simples: é 
melhor perder alguns membros 
do que perder a chance de operar 
as mudanças.

Outra forma que as mudan-
ças são operadas e esta mais 
perigosa, pois pode levar até 
mesmo a mudanças doutrinárias, 
é quando o pastor que assume 
a liderança ou mesmo quando o 
pastor é fraco em liderança e che-
ga de fora uma ou mais pessoas 
com capacidade de liderança ou 
de influência. Nesses casos até 
mesmo os fatores históricos da 
igreja são relegados a um plano 
secundário ou totalmente igno-
rados. Nem sempre interessa a 
tais pessoas o significado de ser 
igreja de Cristo. Eu já vi igrejas 
perderem a identidade batista 
depois de uma transição pastoral 
mal conduzida. Mudanças na 
forma de governo, na posição da 
liderança, no apoio à obra missio-
nária e até mesmo mudança do 
nome da igreja. 

Um dos pontos importantes 
a ser observados nesses casos 
é o material de apoio para o 
ensino na igreja. Há materiais 
preparadas com esmero e muita 
qualidade visual, mas com con-

teúdo que não combina com as 
doutrinas históricas da igreja. 
Assim, é aconselhável que na 
hora de fazer uma transição 
pastoral, a liderança da igreja 
peça apoio a pastores da região 
que sempre tiveram proximidade 
com a forma de ser e de fazer 
da igreja. Homens que sejam 
experientes, conhecedores da 
Palavra, da eclesiologia batista 
e com ministérios aprovados, 
integrados ao grupo a bastante 
tempo para que tenham certeza 
de suas convicções.

Não podemos deixar de 
atender às questões relevantes 
do nosso tempo. As informações 
estão disponíveis na mídia e 
você não consegue mais isolar 
o povo das influências externas. 
Há necessidade de debate 
para que haja esclarecimento 
real. Não há mais espaço para 
improvisos.

A igreja precisa ter sua li-
turgia, sua forma bem definida. 
É necessário tomar cuidado 
com as letras das músicas que 
trazem aberrações doutrinárias 
e teológicas, algumas repletas 
de cacoetes pentecostais e até 
heresias. Em algumas igrejas 
até mesmo a forma de oração 
pública está parecida coma 
forma neo-pentecostal. As tais 
“ministrações” durante o louvor 
constituem um perigo iminente, 
pois grande parte dos ministra-
dores nem mesmo leram a Bíblia 
o suficiente.

A minha proposta com este 
texto é chamar à discussão e 
alertar nossas lideranças para a 
importância do debate das ques-
tões básicas da nossa eclesiolo-
gia e modos de operar na igreja 
local. Como cultuamos? Como 
ofertamos? Como fazemos 
missões? A quem vamos enviar 
nossas ofertas missionárias? Há 
muitos temas importantes e não 
podemos ignorá-los.

O desafio é grande e a ba-
talha é permanente. Quem se 
descuidar verá! No fundo mes-
mo, o maior responsável será o 
pastor, pois sabemos que, em 
última instância a maioria das 
igrejas faz o que a liderança 
determina.

O pastor determina o que a igreja faz O pastor é a 
chave de missões

Humorista 
ou ocultista?
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As cenas se repetem. 
De mangas arrega-
çadas os políticos 

saem às ruas abraçando idosos, 
beijando crianças e “bicando” 
sandubas nos botecos com o po-
vão. Tudo pelo voto. Promessas 
e mais promessas: empregos, 
transporte, saúde, educação e o 
conhecido blábláblá de que nas-
ceu pobre e patati e patatá!!!  

Os muitos escândalos na 
Política levaram a classe ao 
descrédito. Há poucas exce-
ções, claro. Há estadistas que 
pensam na próxima geração. 
Não aparecem porque prolife-
ram políticos só pensando na 
próxima eleição. Sei que há os 
bem intencionados, mas nada 
podem fazer para conter as 
cachoeiras e mensalões! 

E o carequinha, heim? Pa-
recia ser “o cara” da moralidade 
pública. Senador de primeira. 
E, quando menos se espera, 
tchibum...  Cassado e “afogado” 
pela cachoeira da corrupção.

Um colega escreveu que 

No ano de 1964, che-
garam a São Simão, 
dois missionários: 

John Benson e Jaime William 
Rose, para evangelizarem esta 
região. O missionário Jaime foi 
para a cidade de Batatais SP, 
depois para Altinópolis e poste-
riormente para Ribeirão Preto. 
Em todas estas cidades fundou 
e organizou igrejas.

O Pr. John decidiu ficar em 
São Simão e alugou do Sr. José 
Ferreira, uma casa, na Rua 
Adelaide Elisa Nogueira, 219, 
e logo começou a falar-lhe do 
grande amor de Deus que salva 
os pecadores, sendo recebido 
como verdadeiro mensageiro de 
Deus. Não levou muito tempo e 
o Sr. José Ferreira e sua esposa 
Ofélia aceitaram a Cristo, e se-
dentos de conhecer as verdades 
bíblicas, estavam sempre juntos 
do Pr. John Benson.

Como esse casal tem o dom 
do evangelismo, logo falaram da 
salvação para outras pessoas. 
A cidade era muito católica, e 
tiveram bastante dificuldade, 
mas pela perseverança deles, 
e pela graça de Deus, foram 
abençoados com muitas almas 
sendo salvas.

Pouco tempo depois o Pr. 
John, juntamente com o irmão 
José foram a Campinas SP no dia 
11 de Maio de 1966, e pediram 

o qUe Me torna UM Cristão?

Numa época de confusão e erro, é importante que sejamos 
afirmativos e claros quanto aos elementos distintivos de 
nossa fé. Precisamos de uma base sólida para determinar 

se o que cremos é mesmo a fé cristã bíblica, apostólica e histórica. 
Isto é, devemos compreender o que define o cristianismo, quais seus 
elementos mais fundamentais. Assim poderemos reconhecer a fé 
genuinamente cristã.

Nos dias 1 a 5 de outubro de 2012, Paul Washer, Joel Beeke, 
Hernandes Dias Lopes, Steven Lawson e Sillas Campos considera-
rão os “Alicerces da Fé Cristã” durante a 28ª Conferência Fiel para 
Pastores e Líderes.

Contaremos também com dois workshops. Solano Portela aborda-
rá o tema da educação cristã e Jáder Borges falará sobre a formação 
espiritual e intelectual dos pré-adolescentes.

Nosso desejo é que esta conferência seja uma oportunidade de co-
munhão, oração, adoração e estudo profundo das sagradas escrituras.

Chegada ao hotel: 1º de outubro de 2012, à partir das 14 horas. Sa-
ída do hotel: 5 de outubro de 2012, após o almoço, até às 14 horas.

James richard Denham iii
Mais informações: www.editorafiel.com.br

Este é o titulo do livro de José Ortega Y Gasset, que reuniu 
em seu livro artigos publicados na Espanha, entre 1925 
e 1927. O autor, sendo sociólogo, historiador e jornalista, 

analisou as causas, natureza e conseqüências das “rebeliões das 
Massa”. Ele previu a formação dos Estados Unidos da Europa. Ele 
avaliou eventos e causas na história e fez prognóstico. Em todo o 
momento, quando eu lia seu livro, vinha à minha memória aspectos 
da profecia bíblica. A profecia Bíblica é a revelação de Deus, que o 
Soberano oferece a raça humana, através de Israel e de sua Igreja, 
para satisfazer o desejo inato do humano, de conhecer o futuro. 
A profecia ou as revelações de Deus estão em seu livro, a Bíblia, 
e elas são: eclesiásticas, gentílicas ou das nações, hebraicas e 
messiânicas, ou da pessoa do Messias. Deus usou homens, pelo 
Espírito de Deu, para dar uma série de informações para que a raça 
conhecesse seguramente o que vai acontecer. Deste modo, os prog-
nósticos dos homens são advertências, enquanto a profecia bíblica 
é uma afirmação divina a respeito das decisões dos homens antes 
que elas aconteçam. Ambas nos levam para o futuro sem sairmos 
do presente. A profecia bíblica trata da certeza das futuras decisões 
dos homens, cujos prognósticos são importantes e limitados, devido 
à  imperfeições que todos da  carregam em si mesmos. O tema “A 
rebelião das Massas” é um tema bíblico. Toda rebelião tem sua origem 
no homem, e surgiu nele no momento em que ele perdeu a comunhão 
com Deus, seu criador, devido a sua própria responsabilidade pessoal 
de escolha. Deste modo, esta rebelião natural do homem passa a 
se transfere de geração a geração, por famílias, tribos e povos até 
alcançar  hoje um mundo globalizado como já profetizara Apocalipse 
10:11.  O prognóstico é a tentativa de o homem chegar antes que 
o futuro aconteça, sem deixar o presente. “A rebelião das Massas”, 
como aprendi com o professor Ortega está espalhada na história e 
na Bíblia, em especial. O livro Jó 21:13-15 relatou a rebelião contra 
Deus e o seu resultado: “passam eles seus dias em prosperidade e 
em paz, descem à sepultura. São estes que disseram a Deus, retira-
te de nós! Não desejamos conhecer os teus caminhos. Que é o Todo 
Poderoso para que o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe faça-
mos orações?”. Jó descreveu uma rebelião do homem contra o seu 
criador; ela foi universal e aconteceu antes do dilúvio de Gn 6:5, 11. 
Em Jó 22:15-18 o autor confirma esta mesma rebelião descrevendo 
a época histórica em que ela ocorreu. Para toda rebelião há sempre 
uma reação: Ela pode ser uma reação interventora dirigida diretamente 
por Deus ou através das instituições constituídas pelo governo dos 
homens. O dilúvio foi uma reação interventora de juízo sobre aquela 
raça antediluviana. Quando deparamos, a queda de Judá em 586 
a.C., ela se deu com o juízo disciplinar através de uma instituição 
humana, a nação da Babilônia. A razão para ambos os casos citados 
foi por causa de  ambos os eventos terem seus elementos corrompido 
a adoração divina (Gn 6:5,8, 11-12; Jr 25). Já, no ano 30 a.D, Jesus 
alertou seus discípulos  que após sua nação rejeitá-lo, dizendo que  
no futuro todas as nações seriam atingidas ao usar a frase: “Assim 
como foi nos dias de Noé  ... assim será também nos dias do Filho 
do Homem” (Lc 17:26-32). A rebelião se repetirá. Jesus profetiza que, 
nos dias que antecederem seu retorno, haverá muitas atividades e 
pouca atenção para sua vinda, e também pelas Escrituras. O que 
diremos quando deparamos hoje como uma rebelião generalizada, 
política, social e econômica das massas no Egito, Síria, Líbia, Iêmen, 
Tunísia, alastrando para os países da Europa, inconformados com a 
queda do padrão de vida, motivada pela pratica de contrair dívidas, 
tanto por governos como por governados (Rm 13:8). 

Seriam estas rebeliões mais uma que ocorre na história? Seriam elas 
temporárias e passageiras? Quais as rebeliões que o futuro nos reserva? 

Na próxima edição daremos a continuidade para esta resposta.

Existem duas classes de homens: os que vivem falando das 
virtudes e os que se limitam a tê-las. Antonio Machado

“o cristão deve participar das 
eleições com alegria e dedica-
ção, sempre com o intuito de 
buscar o benefício de seu país”. 
Entendo que todos têm o dever 
cívico de ir às urnas, mas cá pra 
nós, “com aquela dedicação,” 
não dá. Uma nação que idolatra 
futebol (60 bi, a Copa), carnaval 
e sob influência das celebrida-
des do inútil, só pode amargar 
liderança “semelhante ao que 
adora”, como diz o salmista.  

Eu já cansei de ouvir a ve-
lha história: “escolha bem o seu 
candidato, pois a mudança está 
em suas mãos”. Aí eu escolho 
e, depois, “continua tudo dan-
tes como no quartel de Abran-
tes”: anões do orçamento, 
mensalões, mensalinhos, reza 
(é horrível ouvir “oração”) da 
propina e o atual caso cacho-
eira. Sem falar nas “canetadas” 
em causa própria.

Quem poderia fazer a di-
ferença? Antes de alistar as 
virtudes de quem pode fazer 
a diferença, permita-me dizer 

que, biblicamente, não é peca-
do crente candidato a cargos 
públicos. Pecado é não luzir. 
Os exemplos são bíblicos. É 
exatamente aí que está o perfil 
dos diferenciáveis, porém onde 
achá-los? Onde os Neemias 
para colocá-los à frente de um 
município, estado ou país? 
Que tenha a autoridade para 
afirmar: Mas os primeiros go-
vernadores, que foram antes 
de mim, oprimiram o povo e 
lhe tomaram pão e vinho (...)  
porém eu não fiz, por causa do 
temor de Deus (Ne 5:15).

Quem será o José, cuja 
diferença pela sabedoria re-
cebida do Alto, preservou uma 
nação de sucumbir diante de 
febril estiagem? A pergunta do 
Faraó: Acharíamos, porventura, 
homem como este, em quem há 
o Espírito de Deus? Ninguém 
há tão ajuizado como tu (Gn 
41:38,39). Onde os ajuizados? 
Pouca espiritualidade gera 
muitos poucos espirituais.

E o que falar de Daniel na 

corte da Babilônia? No meio de 
tantas regalias oferecidas pelo 
poder, com firmeza se posicio-
nou: Resolveu Daniel, firme-
mente, não contaminar-se com 
as finas iguarias do rei, nem 
com o vinho que ele bebia... (Dn 
1:8). Onde os Daniéis?

Sim, vamos votar, mas em 
quem? Sei que há candidatos 
bem intencionados, cujo obje-
tivo é melhorar a situação. Se 
souber onde está, parabéns! 
Tem que chegar e fazer! O 
contexto é muito difícil aos 
tais. Cá, na cidade, um irmão 
de outra denominação, servo 
fiel, foi eleito e assumiu a pre-
sidência da Câmara. Era nome 
cotado a prefeito. Terminado o 
primeiro mandato, procurou o 
Pr. Gérson e disse: “Não vou 
continuar, pastor. Vi na prática 
que, como crente, ali não é meu 
lugar”. E caiu fora.

Os Partidos. É uma sala-
da. Uma coisa deve chamar a 
nossa atenção, principalmente 
quem deseja votar em evan-

gélicos. Olhe o partido. Se for 
agremiação política favorável 
ao aborto, casamento gay, 
idéias comunistas e anti-
Deus, pense bem, não seja 
avalista de errados. É algo 
que não entendo: candidatos 
evangélicos em partidos que 
ostentam tais bandeiras.

Quero concluir dizendo 
que, mesmo tendo quem dis-
corde, não sou motivado às 
urnas. Eu voto por dever. Gos-
taria de ter uma classe política 
que me motivasse, mas é de 
“mal a pior”, infelizmente. 

Apesar dos pesares, vote! 
Escolha um que você conheça 
bem, bem mesmo! Busque 
dele a posição sobre os as-
suntos cá citados. Assim como 
pode escolher livremente 
um candidato, pode também 
se desejar – a Democracia 
faculta-lhe o direito – votar 
em branco ou anular o voto. 
Se brasileiro tem profissão 
esperança, esperamos cenas 
novas no velho filme. 

Já vi esse filme...

que a Primeira Igreja Batista Re-
gular de Campinas os adotasse 
como sua congregação. Na oca-
sião era a igreja mais próxima.

O primeiro batismo aconte-
ceu no dia19 de maio de 1966, 
num riacho da cidade, onde 
foram batizadas onze pessoas, 
com a presença de 29 irmãos 
da Igreja de PIBR de Campinas, 
bem como do seu pastor daque-
la época, Albino Faustino. Na 
mesma ocasião, o irmão José 
Ferreira foi eleito diácono.  

Quando o Pr. John foi de 
férias para os Estados Unidos, 
o irmão José Ferreira ficou à 
frente da congregação, e graças 
a Deus, a obra cresceu bastante. 
No início o trabalho teve a ajuda 
de fiéis cooperadores de Deus, 
como o Pr. Eduardo MacClen 
e sua esposa Inez, que tocava 
hinos com sininhos, e por duas 

semanas 
e x p u s e -
r a m  a s 
profecias 
B í b l i c a s 
no prédio 
da Socie-
dade Ita-
liana, que 
hoje é a 
Biblioteca 
Municipal. 
Outro co-
operador 

daram de Campinas para São 
Simão e somaram grande força 
junto aos irmãos.

Toda a igreja agradece a 
Deus pela vida dos irmãos José 
e Ofélia, que estiveram à frente 
desta obra, desde 1969, quan-
do o Pr. John Benson foi para 
os Batistas Fundamentalistas, 
até 1996, quando o Pr. Alair de 
Andrade veio pastorear esta 
congregação com tempo integral. 
Foi ele que providenciou todos os 
documentos para a organização 
da Igreja. Atualmente o Pr. Alair 
está aposentado, mas continua 
auxiliando na Igreja, que é presi-
dida pelo Pr. Márcio dos Santos 
Rodrigues.

Estamos completando 48 
anos de existência, com muitas 
lutas, mas grandíssimas vitórias, 
pois muitos ouviram as verdades 
da Palavra de Deus, e receberam 
a preciosa salvação.

Para comemorar o quadra-
gésimo oitavo aniversário a 
Igreja realizou uma série de 
conferências muito abençoada 
nos dias 28 e 29 de Julho. A foto 
mostra os irmãos presentes na 
Escola Bíblica dominical do dia 
29 de julho.

(texto de sueli ferreira)

Alicerces da fé cristã

“A rebelião 
das massas”

David r. D. Corrêa.

Uma história de 48 anos

foi o Pr. Bill Asbury, que com um 
grupo de estudantes da Facul-
dade de São Carlos, fizeram um 
trabalho social na cidade.

Outros cooperadores com a 
Igreja foram Pr. Alair de Andrade 
e sua família, que freqüentemen-
te nos ajudava fazendo EBFs, 
visita aos irmãos e cultos; Pr. 
Odair Teixeira; Pr. John Peterson; 
as missionárias Marilene e Vera 
Lúcia, e outros irmão que vinham 
de Campinas.

Em 1983 teve início a cons-
trução do templo, em sistema de 
mutirão, no terreno doado pelo 
irmão José Ferreira, à Rua Rui 
Barbosa, 112. Com a preciosa 
ajuda do irmão Jovenile e sua 
esposa Mercedes, que se mu-

28ª ConferênCia Da fiel
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Respondendo, então, 
Jesus, disse-lhes: 
Ide, e anunciai a 

João o que tendes visto e ou-
vido: que os cegos vêem, os 
coxos andam, os leprosos são 
purificados, os surdos ouvem, 
os mortos ressuscitam e aos 
pobres anuncia-se o evange-
lho”. Lucas 7:22.

Jesus não temia expor sua 
vida, seus feitos. Tinha plena 
convicção de que influenciava 
os outros para o bem. As pes-
soas estavam maravilhadas da 
doutrina de Jesus. Ele curava, 
dava visão e também ressus-
citava

O versículo acima é a res-
posta que Jesus enviou a João, 
o batista, que por intermédio de 
seus discípulos havia pergun-

ProJeto liVraMento realizado nos meses de julho ou agosto. Este ano o palestrante 
foi o Pr Carlos Alberto Morais com um tema envolvente que ca-
tivou e edificou a todos os presentes. O local do encontro foi em 
um restaurante e além da palestra tivemos um tempo de comu-
nhão, com sorteios de brindes. Pr. Luciano Martins.

ConCÍlio e orDenação
A Igreja Batista Boas Novas de Guaíra SP, reunida em as-

sembléia decidiu solicitar a formação de Concílio para exame 
do irmão Francisco Cleyton Pinheiro Maciel a respeito de suas 
convicções para o Ministério da Palavra. O Concílio se reunirá 
no dia 22 de setembro de 2012 das 14 às 17 horas no seguinte 
endereço: Avenida 3, s/n Bairro Aniceto. No local funciona a Cre-
che (CEI) Dr. Waldemar Chubaci.

ConferênCia Missionária
Nos dias 25 a 28 de outubro de 2012 o Templo Batista Jeru-

salém estará realizando a sua Conferência Missionária Anual. 
Os preletores serão os pastores Walace Silva Juliare e Paulo 
Henrique do Templo batista Bíblico de São José dos campos SP. 
Pr Walace tem Mestrado pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida 
e Pr Paulo Mestrado pelo SEBARSP. No dia 27, sábado, será re-
alizado um Seminário para Líderes das igrejas daquela região.

institUto BÍBliCo Central

Endereço da igreja: Pr. Márcio Martins - Igreja Batista Central 
de Olímpia na Avenida Menina Moça, 461 - Jardim Leonor.

granDe CaraVana Para a terra santa
Resumo do Roteiro: EGITO: Cairo; Pirâmides; Esfinges; Mu-

seu Egípcio do Cairo; Rota da Peregrinação do Êxodo; Canal 
de Suez; Mar Vermelho; Mara; Monte Sinai; JORDANIA: Petra; 
Capital Amã; Monte Nebo; ISRAEL: Tiberíades; Monte das Bem-
Aventuranças; Cafarnaum; Rio Jordão; Nazaré; Caná Galiléia; 
Monte Carmelo; Cesaréia; Tel Aviv; Jerusalém; Cenáculo; Tumba 
de Davi; Muro das Lamentações; Museu do Livro e de Israel; Mar 
Morto; Qumran; Jericó; Santo Sepulcro, etc; TURQUIA: Istambul; 
Mesquita Azul; Hipódromo; Gran Bazar. Saída 15/11/2013 do Ae-
roporto Internacional de Guarulhos-SP com voo pela Companhia 
Aérea Turkish Airlines com conexão em Istambul (Turquia) na 
ida e na volta. Valor U$ 4.990,00 (dólares), que inclui: Passagem 
aérea em classe econômica; Hospedagem em hotéis categorias 
3 estrelas em apartamento duplo com café da manha e jantar; 
Traslados e tours com entradas conforme itinerário em ônibus 
luxo com ar condicionado; Guia falando português e acompa-
nhante da Agencia de Turismo do Brasil. Observação: o pacote 
não inclui: Taxas de embarque; Vistos; Extras nos hotéis; Se-
guro viagem; Passeios Opcionais; Almoço; e outros. FORMAS 
DE PAGAMENTO: A vista; Parcelado no Cheque sem Juros até 
a data da viagem + 12 vezes no cheque após viagem (sujeito 
a aprovação); Parcelado no Cheque sem Juros até a data da 
viagem + 12 vezes no cartão de credito após a viagem ou Parce-
lado no Boleto até a data da viagem + 12 vezes no cartão ou no 
cheque (sujeito a aprovação), após a viagem. Mais informações 
através dos telefones: (11) 5924-6670 / 5939-8363 / 9926-1113 
ou pelo e-mail: pricardomb@hotmail.com. Tratar com Pr. Ricardo 
Marques Brito em São Paulo SP.

noVo horizonte sP

A tática arruína a estratégia; a batalha que se ganhar 
harmoniosamente no papel  perde-se em pequenas 

coisas no terreno. Paul Valéry

tado: “És tu aquele que havia 
de vir?” 

A resposta de Jesus nos 
traz uma série de lições que, 
se entendidas e colocadas 
em prática, nos trarão muitas 
mudanças.

Ainda há muitos precisando 
viver esse tempo... Ainda care-
cem de ajuda para não cair nos 
buracos da vida. Ainda vemos 
hoje cegos guiando cegos.

Li sobre a história de uma 
velhinha cega que tentava 
atravessar a rua, mas temia ser 
atropelada. Alguém se aproxi-
mou dela e perguntou: 

- Posso segurar o seu bra-
ço?

E ela respondeu:
- Claro. Pois acreditava ter 

encontrado alguém disposto a 

ajudá-la. Já no meio da rua, os 
dois tropeçaram e por pouco 
não foram ao chão.

Ela irritada exclamou:
- Nossa você parece cego, 

não está vendo os buracos? 
Ao que o outro respondeu:
 - Claro que sou cego, por 

que você acha que eu pedi para 
segurar o seu braço?

Encontramos muitos assim 
hoje. Não vêm nada e ainda se 
colocam como guias.

A resposta de Jesus tinha 
a ver com perspectivas muito 
maiores do que o que se pode 
escrever neste texto. Tinha a 
ver com o cumprimento das 
Escrituras e com tudo o que foi 
dito a seu respeito.

Se tivermos de anunciar 
hoje o que temos visto seria 

uma sucessão de mentiras, 
falcatruas, engodos. Advoga-
dos tentando enganar magis-
trados e o povo em geral na 
defesa de políticos, empre-
sários, mercenários. Defesa 
vergonhosa de pessoas que 
roubaram, formaram quadri-
lhas, usaram de peculato em 
proveito próprio e que surru-
piaram dos cofres públicos e 
até do povo verdadeiras fortu-
nas. Ah, são descrentes, não 
conhecem a Palavra de Deus, 
diriam alguns. Mas, o que di-
zer daqueles que freqüentam 
igrejas, carregam a Bíblia 
embaixo do braço e ainda 
assim procuram tirar proveito 
dos incautos e crédulos?

Que o Senhor livre sua 
igreja de pessoas assim.

“Anunciai o que tendes visto”

No dia 
6 de agosto 
de 2012 o 
Pr. Bonfilio 
R o d r i g u e s 
Souza foi 
aceito nos 
quadros da 
MBIB – Mis-
são Batista 
Internacional 
B r a s i l e i r a . 
Desde feve-

reiro do mesmo ano ele havia se mudado para a cidade de N. S. 
do Livramento MT para a implantação de uma igreja batista fun-
damentalista. No dia 21 de agosto de 1835, uma Lei Provincial 
criou o Distrito de Livramento e sua elevação a município se deu 
em 1.883. A cidade pertence à Zona Fisiográfica do Pantanal e 
fica na Baixada Cuiabana a 32 quilômetros da capital Cuiabá. 
Sua economia baseia-se na pecuária, agricultura e extrativismo 
mineral, pois possui imensas jazidas auríferas. De acordo com o 
IBGE (2007) sua população é de 12.302 habitantes, mas apenas 
8 mil na zona urbana. Pr. Bonfilio é casado com Rosângela Maria 
França de Souza e o casal tem três filhos: Bonfilio Júnior (17), 
Mizael (14) e Isaac (12). Sua igreja enviadora é a Igreja Batista 
Independente Cristo Rei em Várzea Grande MT liderada pelo 
Pr. Antônio Geraldo Pinto. Antes de entrar na MBIB, Pr. Bonfi-
lio trabalhou entre os índios Kariri-Xocó em Alagoas através da 
MNTB – Missão Novas Tribos do Brasil. No período de 6 agosto 
a 2 de setembro, Pr. Bonfilio e a esposa estiveram visitando onze 
igrejas na região de Ribeirão Preto SP para fins de divulgação e 
levantamento de sustento. Para contatos: Pr. Bonfilio Rodrigues 
de Souza – Rua Tancredo Neves, s/n – COHAB Nova – CEP 
78170-000 Nossa Senhora do Livramento MT. Telefones: (65) 
8438-8786 (Vivo) e 9274-9221 (Claro); e-mail: bonfilioopai@
gmail.com.

retiro De JoVens
Nos dias 7 a 9 de setembro a Estância Esperança em Ca-

talão GO está realizando o Retiro de Jovens com idade a partir 
de 15 anos. O tema deste ano é “O MESMO SENTIMENTO” 
baseado em Filipenses 2:5 que diz: “De sorte que haja em vós 
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,...”. O 
investimento é pequeno diante das muitas bênçãos que certa-
mente serão derramadas sobre os participantes: R$ 80,00. Para 
contatos: com Pr Bill Kieffer: Caixa Postal 111 – CEP 75701-970 
Catalão GO - Telefone: (64) 8137-4700, e-mail: wkieffer@gfa-
missions.org. Para conhecer mais a Estância Esperança: http://
estanciaesperanca.webnode.com.br.

qUarto enContro De Casais
Desde 2009 a Igreja Batista 

Bíblica de Pitangueiras realiza 
um encontro de casais. No dia 
04 de agosto próximo passado 
foi realizado o 4º Encontro com 
a participação de 31 casais, 
incluindo os irmãos das igre-
jas de Bebedouro (Pr Paulo 
Ismael) e de Barretos (Dorian 
Anderson) além de visitantes 
de Pitangueiras. Alguns casais 
já compartilharam que desde 
que estão participando, seu 
casamento mudou para o me-
lhor. O encontro sempre será 

O objetivo do Instituto Bíblico Central de Olímpia SP é treinar 
líderes qualificados à serviço da Igreja de Cristo, como pastores, 
professores, missionários, evangelistas, diáconos e obreiros, 
com a finalidade de servirem a Deus visando o aperfeiçoamento 
dos santos para a edificação do Corpo de Cristo. O curso de 
Básico em Teologia será ministrado em 8 módulos, contendo 
25 matérias que serão concluídas em 3 anos. As aulas serão 
presencias ou à distância para os alunos, assim como alguns 
professores ministrarão aulas presencias ou à distância, pois 
desta forma há mais disponibilidades de professores qualifica-
dos e mais facilidades para os alunos que não podem mudar de 
suas cidades para estudarem. Como isso funciona na prática? 
O Instituto Bíblico Central está localizado em Olímpia-SP, nas 
dependências da Igreja Batista Central, onde são ministradas 
as aulas presencias oferecidas pelos professores residentes em 
Olímpia, ou por aqueles que têm disponibilidades para estarem 
em Olímpia. Mas, alguns professores ministrarão suas aulas de 
seus próprios escritórios via Skype, assim os alunos de Olímpia 
assistirão às aulas nas dependências da igreja. Por outro lado, 
se houver alunos de outras cidades interessados em estudar 
no Instituto Bíblico Central, mas que não podem se mudar para 
Olímpia, então os professores de Olímpia ministrarão suas aulas 
via Skype. O missionário fundador da Igreja Batista Central de 
Olímpia é o pastor Mark Swedberg. No link abaixo o Pr Márcio 
fala do objetivo e planos: http://institutobiblicocentral.blogspot.
com.br/p/objetivo-e-como-funciona.html. 

Contato: E-mail: pastormarciomartins73@hotmail.com. Fone: 
(17) 3281-9180 

Celular: (17) 9101-0930 - Skype: mcmartins73. 

A Igreja 
Batista Ebe-
nézer de 
Novo Hori-
zonte teve 
seu início 
com a nos-
sa chegada. 
Mas muito 
antes de 
chegarmos 
Deus escre-
via as nos-

sas histórias. Tudo começou em 2005 quando eu me converti e 
conheci minha esposa Luzia Regis de Oliveira Duarte na Igreja 
Batista em Ribeirão Preto - SP. Em Outubro de 2007 casamos. 
Após sentirmos no coração o desejo do ministério pastoral (1ª 
Timóteo 3:1) fomos para a cidade de Batatais onde frequen-
tamos o curso teológico (Efésios 4:12) na Igreja Batista Inde-
pendente da cidade. Desde então fomos desafiados a iniciar 
uma igreja. Bastava então saber qual o local para onde Deus 
nos enviaria. A Princípio tivemos como objetivo várias cidades 
circunvizinhas da cidade de Batatais - SP. Entretanto, Deus não 
abriu os caminhos para esses lugares. Após muito tempo de 
orações Deus abriu o caminho para Novo Horizonte - SP. Em 
12 de Setembro de 2011 chegamos a Novo Horizonte - SP e 
desde então rogamos ao Senhor as suas bênçãos. Inaugura-
mos a Igreja com o primeiro culto em 12 de Novembro de 2011. 
Orem pela Igreja Batista Ebenézer de Novo Horizonte e pelo 
Pr. Luis Renato Duarte. Blog da Igreja: http://ibenovohorizonte.
blogspot.com.br. Para contatos use o e-mail: luisrd@ig.com.br. 
Na foto, da esquerda para a direita, Lucas, Amélia, Pr. Renato, 
Luzia e Maria.



SETEMBRO DE 2012  - EDIÇÃO 2355

Há uma crise no ar 
quanto ao papel do 
homem. Não se trata 

apenas da sexualidade, mas do 
caráter do ser masculino. Já 
perceberam a imagem da figura 
masculina mostrada na TV e nas 
outras mídias? Onde encontrare-
mos referências positivas? 

Há figuras, na verdade ca-
ricaturas, antimodelos: Homem 
emasculado, pai debochado, 
“largadão”, imaturo, fraco, inse-
guro, confuso, às vezes idiota, às 
vezes bonzinho, bobão, os filhos 
o enganam, a mulher o engana. 
Ou então o homem machão, 
físico bem talhado, geralmente 
herói nos filmes ou novela, um 
camarada adúltero, “pegador”, 
“tigrão”, ligado a aventuras com 
as mulheres, violento e por ai 
vai... O estrago também campeia 
no universo feminino, elas não 
ficam de fora... São geralmente 
“produzidas” para satisfazer o 
imaginário masculino: Sedutoras, 
siliconadas, superturbinadas, 
“vampiras”, insaciáveis, peri-
guetes, independentes, colecio-
nadoras de namorados... Mas 
não precisamos ficar confusos e 
perdidos, temos uma excelente 
referência do modelo de pater-
nidade: Nem machistas, nem 

(83) 3383-1643, E-mail: pr.anízio@gmail.com, correspondência: 
Rua Claudino Nóbrega, 135 - CEP 58155-000 – Soledade PB.

“fiéis eM tUDo”

estão na cidade de Zipaquirá cerca de 60 quilômetros de Bo-
gotá, que tem em torno de 120 mil habitantes e sua economia 
baseada no turismo e no comércio. É uma região de minas de 
sal onde em uma velha mina desativada está a Catedral de Sal 
que é um centro que atrai muitos turistas. Pr Geraldo está traba-
lhando com um pequeno grupo de pessoas que a uns três anos 
estavam sendo ajudados por uma das igrejas em Bogotá. Por 
enquanto estão se reunindo em uma casa alugada até se tornar 
possível um salão maior. A família Fonseca é grata a Deus pelo 
privilégio de estarem servindo a Deus na implantação de igrejas 
na Amazônia Colombiana. O pedido especial é no sentido de 
que seja encerrado o conflito com as FARC na Colômbia e mais 
obreiros para o campo colombiano. Para entrar em contato: E-
mail gifonseca91@hotmail.com.

iii Congresso Da UMBaCoM
A UMBACOM - União de Mocidade Batista da Comunhão 

estará realizando nos dias 15 á 17 de Novembro de 2012 o seu 
terceiro congresso na Chácara Bom Pastor em Benevides PA. O 
tema deste ano é: “Fidelidade em tempos modernos” e o preletor 
será o Pr. Euzimar Nunes de Souza da Primeira Igreja batista de 
Araguaina TO. O investimento para cada participante será de R$ 
65,00 (Sessenta e cinco reais). Além do evento em si, que certa-
mente será uma grande benção, os participantes ainda desfruta-
rão das belezas naturais da Região Norte do Brasil (Amazônia). 
Aproveite para verificar a possibilidade de comprar sua passa-
gem pelas empresas aéreas GOL e TAM desde já, pois há bons 
descontos e promoções para o mês de outubro. Contatos pelos 
telefones: (091)   9103 - 6317 VIVO; (091)  8148 - 3982  TIM com 
Pr. Natanael Rodrigues Nogueira, ou pelo e-mail: natanael_rn@
hotmail.com. 

CUlto De enVio Missionário

A solidariedade é o sentimento que melhor expressa 
o respeito pela dignidade humana. Franz Kafka

emasculados, mas homens de 
Deus. Infelizmente, esse homem 
íntegro, que dá rumo para à es-
posa e filhos, está em baixa.

As mulheres apreciam o 
cavalheiro, sábio, trabalhador, 
educado, esforçado,  equilibra-
do, líder espiritual. Um homem 
em quem a esposa confia e se 
sente segura, enquanto os filhos 
o admiram e o respeitam: “Quero 
ser como papai!” Faltam modelos 
aos jovens de hoje. Eles imitam 
o corte de cabelo do Neymar, 
o figurino dos artistas e os ma-
neirismos de pessoas vazias e 
medíocres. É claro que buscam 
uma identidade, mas não tem 
algo melhor não? Onde estão os 
homens de valor? 

Em sua carta á igreja de 
Corinto - (16.14), Paulo aponta 
características apropriadas do 
homem de verdade: Vigilan-
te, firme na fé, varonil, forte e 
amoroso. Para ter esse perfil é 
necessário conhecer a fé, nascer 
de novo, ter um coração transfor-
mado, imitador de Jesus. Você já 
nasceu de novo?

Não podemos permitir que 
as pressões de um estilo de 
vida sem Deus nos faça abaixar 
nossos padrões de hombridade, 
(nosso modelo é Jesus, o Ho-

mem, nada a ver com aqueles 
retratos medievais  de um Jesus 
efeminado, mas Ele era másculo, 
forjado na carpintaria de José,  
macho o bastante para  expulsar 
mercenários do Templo de Jeru-
salém com a autoridade que lhe 
era peculiar). Não podemos ser 
imaturos, infantis, manipulados 
pelo inimigo de Deus. Havia 
muita infantilidade na igreja de 
Corinto... Em I Co 3.1, ele os 
chama de bebezões, “carnais, 
como a crianças em Cristo.” 

Para representar o Brasil fo-
ram escolhidos atletas modelos, 
homens e mulheres. Que tipo de 
exercito faz parte da igreja?  John 
Wesley clamou: “Dá-me cem 
homens que nada temam senão 
o pecado, e que nada desejam 
senão a Deus, e eu abalarei o 
mundo.”   

Conclusão
“O homem de Deus é tanto 

firme quanto terno. Chora sem 
ser chorão. Lidera sem ser áspe-
ro. É terno sem ser fraco, seguro 
sem ser ignorante, forte sem 
perder a sensibilidade. Nossos 
filhos e nossas esposas estão 
esperando pela figura do homem 
como Deus o estabeleceu à Sua 
imagem e semelhança”.

Seja homem!

JarDiM fortaleza
O trabalho de implantação da Igreja Batista Bíblica em Jar-

dim Fortaleza pelo missionário Hélio Alves caminha bem pela 
graça de Deus. A sua igreja enviadora (Igreja Batista Bíblica Vila 
S. Jorge liderada pelo Pr. Renato Barreto) alugou um salão para 
realização dos cultos e o trabalho com as crianças de 3 a 11 
anos “Classe Boas Novas” aos sábados 15h. Às quintas feiras 
às 20h cultos de oração e adoração. O salão foi inaugurado no 
dia 09 de Março de 2012. O bairro Jardim Fortaleza conta com 
30.000 habitantes e é carente de igrejas que ensinem a Palavra 
de Deus. Depois do aluguel do salão os cultos das quintas-feiras 
alcançam de 25 a 30 pessoas e a Classe de Boas Novas de 20 a 
30 crianças. Almas estão sendo salvas! E-mail: pralveshelena@
hotmail.com e os telefones: (11) 2088-1861- 96560-3160-95740-
1662.

 
17º aniVersário

A Igreja Batista Independente Macedônia de Franca SP sob 
a liderança do Pr. Everton Aparecido Firmino está comemorando 
seu 17º aniversário de fundação realizando uma série de con-
ferências nos dias 29 de agosto até 02 de Setembro, de quarta 
a domingo. O tema deste ano é: “Cuidado com a Família” e o 
preletor é o Pastor Cleber Rodarte Neves da Igreja Batista Inde-
pendente de Campo Belo MG. A IBIM de Franca foi fundada pelo 
missionário estadunidense, Pr. Robert Lee Smith.

faMÍlia goMes

Nos dias 25 e 
26 de agosto de 
2012 a Igreja Ba-
tista Boas Novas 
de Guaira sob a 
liderança do Pr. 
Cleyton Maciel re-
alizou dois cultos 
de gratidão a Deus 
pelo sétimo aniver-
sário de organiza-
ção do trabalho. O 
preletor, Pr Daniel 
Swedberg desenvolveu o tema “Fiéis em tudo” baseado no texto 
de I Coríntios 4:2 que diz: “Além disso, requer-se dos despen-
seiros que cada um se ache fiel”. A igreja está trabalhando na 
construção do seu novo templo.

ProJeto haBiteto
Formado no Seminário Batista Regular do Sul (SBRS) em 

2005, o missionário Pr Alexandre está trabalhando no Projeto 
Missionário Habiteto iniciado em 2007. Ele foi enviado pela Igreja 
Batista Calvário de Sorocaba SP. Inicialmente foram realizados 
encontros mensais no bairro. O Senhor providenciou um salão 
na comunidade, e estas reuniões passaram a ser semanais e 
agora utilizam o salão da escola do bairro. Hoje já possuem uma 
igreja constituída, a Igreja Batista da Fé. Pr. Alexandre tem como 
objetivo agora completar os pagamentos do terreno já comprado 
para a construção da igreja. Ele Ingressou na MBBF em 2010. 
Para contatos use os telefones - (15) 3388-8560 / 9117-4509; 
e-mail: alebrasil92@gmail.com. Para correspondência: Rua Pe-
droso de Barros, 217 - Vila Angélica, CEP 18065-390 - Soroca-
ba, SP - 18.065-390         

aCaMPaMento CoJUBaB
Com a permissão do Senhor, a COJUBAB estará realizando 

nos dias 16 a 18 de novembro de 2012 o acampamento dos 
jovens. O tema será: “Acabaram-se os Jovens? Os desafios de 
Deus para o Jovem Cristão!”, baseado em I Samuel 16:8. Orem 
pelo evento e especialmente pelo preletor que será o Pr José 
Infante Jr da PIBB de Vitória da Conquista BA. Orem pela equi-
pe de trabalho que está atuando desde já e também pelos que 
trabalharão como conselheiros. Estamos crendo que o Senhor 
falará aos corações dos acampantes, chamando-os ao compro-
misso com ELE para que surjam mais obreiros, missionários, 
pastores como resultado deste Retiro Espiritual. Não deixe der 
participar. Para saber mais entre em contato com o Pr. Luis Car-
los do Sacramento pelo e-mail: lsacramentosantos@yahoo.com.
br.

faMÍlia fonseCa
O missionário Geraldo Fonseca e sua família já retornaram 

ao campo missionário colombiano no final de julho último. Agora 

No dia 27 de setembro de 2012, quinta-feira às 19h30, a 
Igreja Batista Independente de Parque São Sebastião em Ribei-
rão Preto SP sob a liderança do Pr. Mário Donizete Baio estará 
realizando o Culto de Envio do Pr. Luis Roberto Nunes para o 
campo missionário. Ele e sua família estão sendo enviados para 
o Cabo Verde, África onde estará trabalhando na implantação 
de uma Igreja Batista Fundamentalista na cidade de Praia, Ca-
pital daquele país. Há somente duas igrejas batistas no Cabo 
Verde, ambas em fase de implantação por outros missionários 
brasileiros. O endereço da igreja é: Rua Pedro Barbieri, n 266 - 
Parque São Sebastião - Ribeirão Preto-SP. Pr. Mário aproveita 
a ocasião para comunicar a todos o seu novo endereço para 
correspondência: Rua Miguel Propheti, 71 - Jd. Palmares – CEP 
14092-450 - Ribeirão Preto SP.

6º Congresso De faMÍlias
Do dia 30 de novembro até 2 de dezembro de 2012 aconte-

cerá o 6º Congresso de Famílias do Ministério Verdade Bíblica. 
O evento será realizado no Hotel Colonial Plaza em Pindamo-
nhangaba SP (www.colonialplazapinda.com.br). O investimento 
por casal será o seguinte: Mínimo de R$ 790,00 e máximo de R$ 
1.100,00. Valores com pensão completa incluindo água e refri-
gerante (Guaraná e Coca-Cola servidos em jarra) nas refeições. 
Check-in na 6ª feira às 14h e check-out no domingo às 18h. Os 
valores podem ser parcelados até novembro em cheques ou car-
tão de crédito (Visa). Crianças de 0 a 5 anos não pagam. Des-
conto de 5% para os parceiros do ministério “Verdade Bíblica”. 
Reservas pelo site: www.verdadebiblica.com.br/familia. 

PriMeiro aniVersário
A Primeira Igreja Batista Bíblica em Cidade Tiradentes, lide-

rada pelo Pr. Odair Bianchi acaba de comemorar o seu 1º ano 
de aniversário e emancipação em culto de ações de graças re-
alizado no dia primeiro de setembro. A igreja está em Cidade 
Tiradentes à 18 anos,  dos quais 17 foram como congregação 
da Primeira Igreja Batista Bíblica em Cidade Ademar liderada 
pelo Pr. Josué Pereira Felix. O evento contou com a presença de 
vários pastores e irmãos da Comunhão Batista Bíblica de Guaru-
lhos e Adjacências. O pregador da noite foi o Pr. Goes, da igreja 
Batista Regular de Cidade Tiradentes.

A cidade de Soledade PB continua sendo o foco central do 
ministério do missionário Pr Faustino Anízio Gomes Costa cui-
dando da Igreja Batista Bíblica. No mês de julho aconteceu a 
conferencia de oitavo aniversário da igreja e o conferencista foi 
o irmão Hélio Menezes. Mas por lá o trabalho se estende em 
várias frentes para implantação de novas igrejas como em Jua-
reizinho e Gurjão, por exemplo, onde com apoio de obreiros da 
igreja o trabalho está sendo realizado com sucesso. Há outros 
locais a serem alcançados. Orem pelo complemento do sustento 
do Pr Anízio e por sua família: A esposa Suzana e os filhos Ana 
Rebeca e Samuel Carvalho (foto). Sua grande alegria no minis-
tério vem em grande parte do pleno apoio que sua família lhe dá 
no ministério. Orem também pelos recursos para as construções 
e pelos obreiros que apóiam o trabalho. Para contatos: Telefone 

Pr. Daniel e a esposa
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institUto transforManDo ViDas noVo gaMa como Salvador! Na liderança destes departamentos estão as ir-

mãs Roseli e Ângela. E por fim nos dias 24 a 26 de Agosto,  foi 
realizado o II Acampamento de Famílias que teve por tema: “Põe 
em ordem a Tua casa” baseado em Is. 38:1. O preletor para o 
Pastor e Missionário em Feira de Santana-BA, Pr. José Cerquei-
ra. Estiveram presentes, além dos membros da igreja, um irmão 
da Igreja Salém, 06 da Igreja Salém Camaçari e 11 irmãos da 
Igreja B. B. Nova Aliança em Candeias-BA, totalizando um grupo 
de 90 acampantes. 

roCha eterna
O missionário Agnaldo de Araújo Jr da Missão Rocha Eter-

na realizou uma viagem de 1.180km e Deus lhe permitiu visi-
tar três penitenciárias na região Oeste no Estado de São Paulo. 
Cerca de 500 presos ouviram o evangelho, que foi pregado em 
João 3:16 e dentre essas, 156 almas fizeram uma decisão. Na 
oportunidade foram distribuídas algumas Bíblias e 3.600 folhetos 
evangelísticos, para presos e funcionários. Segundo Agnaldo, 
mais uma vez foi uma oportunidade maravilhosa de ver pessoas 
sendo quebrantadas pelo Espírito Santo. Deus tocou em muitas 
vidas que agradeceram pela mensagem e pediram novas visitas 
o mais rápido possível. Continuem orando pelos missionários da 
Rocha Eterna. Este ano a missão está comemorando dez anos 
e haverá uma conferência em ações de graças pela data. Em 
breve as igrejas receberão maiores informações.

reUnião Da JUBBesP
No dia primeiro de setembro aconteceu a Reunião Bimestral 

de Pastores e Obreiros da Junta Batista Bíblica do Estado de São 
Paulo. A reunião foi realizada na Igreja Batista Bíblica em Santa 
Branca sob a liderança do Pr. Esdras N. Pintor e o pregador foi o 
Pr. João Amador de Melo da Igreja Batista Bíblica em Jardim Mi-
riam, São Paulo SP. A próxima reunião será realizada no dia 10 
de novembro na Igreja Batista Bíblica em Vila Brasílio Machado 
em São Paulo SP liderada pelo Pr. Luiz Euclides Malta.

ProMessa De fé na iBr shaloM

ManUal Do DisCÍPUlo
WilliaM MaCDonalD 
www.chamada.com.br
Todo discípulo é chamado a algo bas-
tante radical. Por mais de meio século, 
o coração do autor deste livro tem 
batido pela prática e proclamação do 
discipulado bíblico. Aqui está concen-
trado o ministério dessa vida em forma 
de livro para você. Centenas de ajudas 
práticas para os principais assuntos: 
O Pecado que Ninguém Confessa; 
Mantenha-se Puro; Discipulado Pes-
soal... e muito mais.

À vezes ofendemos mais com o nosso silêncio do que 
com a nossa impertinência.William Hazlitt

a Carta aos roManos
lições Para eBD
eDitora Cristã eVangéliCa
www.editoracristaevangelica.com.br
Se você perguntasse a Paulo que visão 
ele tinha do evangelho de Cristo, ele 
iria responder: “leia a carta que escrevi 
aos Romanos e você vai encontrar a 
resposta mais completa que posso lhe 
dar num só documento”. Nos primeiros 
oito capítulos, ele descreve a essência 
do evangelho: condenação (1-3); justifi-
cação (4-5); santificação (6-8).

o PerÍoDo interBÍBliCo
enéas tognini
eDitora hagnos
www.hagnos.com.br
400 anos! Esse é o tempo que decorre 
entre o fim do Antigo Testamento e os 
acontecimentos do Novo Testamento. 
Esse tempo é conhecido como Período 
Interbíblico, que marca o silêncio pro-
fético de Malaquias até a pregação de 
João Batista. Esse período revela as 
transformações pelas quais o judaísmo 
passou até se tornar o que era nos dias 
de Jesus e como surgiram as principais 

aMor e lUCro
gary ChaPMan
eDitora MUnDo Cristão
www.mundocristao.com.br
Dinheiro não traz felicidade, mas não 
saber gerenciá-lo corretamente trará 
intensa infelicidade à relação con-
jugal. Na realidade, a incapacidade 
de lidar com a questão financeira é 
a principal fonte de conflitos no casa-
mento, e muitos deles terminam em 
divórcio. Não importa se o casal ganha 
muito ou pouco, pois a questão não é 
o dinheiro em si, mas a relação que 
ambos mantêm com ele. 

seitas do judaísmo, como os saduceus, os fariseus e os enig-
máticos essênios. 

O Instituto Transformando 
Vidas – ITV é um projeto que 
atende 160 (Cento e sessen-
ta) crianças e adolescentes 
na comunidade do “Buracão”, 
na Colônia Antonio Aleixo, em 
Manaus AM. O propósito fun-
damental do funcionamento 
do Complexo é levar a Palavra 
de Deus e a fé em Jesus para 
as crianças e adolescentes 
que são assistidos através da 
alfabetização, reforço esco-

lar, inglês, espanhol, informática, música e práticas esportivas. 
Como parte do atendimento também vamos fornecer diariamen-
te para estas crianças o café da manhã, o almoço e um lanche 
no final da tarde. O prédio que está sendo construído é um Com-
plexo que mede 1.415m2 (Um mil, quatrocentos e quinze metros 
quadrados), com um pé direito de 7m (Sete metros) e terá as 
seguintes dependências: 5 salas de aulas e mais uma sala para 
cada atividade: informática; secretaria; consultório odontológico; 
cozinha; refeitório; amplos banheiros; depósito e uma belíssima 
quadra de esporte. No momento continuamos fazendo o traba-
lho com as crianças somente aos sábados, levando a Palavra 
de Deus, orientações práticas, e sempre um gostoso lanche. 
O trabalho de construção está em andamento e o plano é con-
cluir até final deste ano. Depois de ficar um tempo sem recursos 
para a construção, o ITV recebeu uma oferta especial através 
da missão do Pr. Andrew Love, da Inglaterra que possibilitou dar 
andamento em algumas áreas que estavam pendentes, como: 
fossa e sumidouro; toda a parte elétrica; toda a parte hidráulica; 
pintura e alguns outros detalhes. No momento a direção do ITV 
está em busca de recursos para um poço artesiano, pois a ca-
rência de água na comunidade é muito grande. Um poço de 60m 
(Sessenta metros) de profundidade precisa de um investimento 
de R$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais). Há muitas outras 
necessidades de equipamentos e mobiliários e os que quiserem 
saber mais podem entrar em contato com o Pr. Paulo Arruda e 
Eloína pelos telefones: (92) 3307-5626 (Residencial); Pr. Paulo 
(92) 9984-5626 (Oi) e (92) 8172-6469 (Tim): Eloina (92) 8802-
9297. Qualquer contribuição poderá ser enviada através do: 
Banco Bradesco S/A. – Agência 3733 – C/C 11.130-9 em nome 
de Paulo Rodrigues de Arruda – CPF 138.558.082-87. E-mail: 
pastorarruda@gmail.com.

ViageM Missionária
Nos dias 4 a 9 de setembro de 2012 o Pr. Ricardo Lima e sua 

equipe estará realizando a 3ª viagem missionária ao interior do 
Amazonas em 2012. Serão 300 irmãos, em 2 barcos, saindo de 
Manaus. Este ano serão alcançadas 4 comunidades  (Vila do En-
genho, Iracema, Amatari e Novo Remanso) com cerca de 22.000 
habitantes. Durante o dia, um grupo fará trabalhos sociais (cli-
nica médica, pediatra, aplicação de flúor, corte de cabelo, dis-
tribuição de roupas, escovas e etc.) e o maior grupo trabalhará 
com evangelismo de crianças e adultos, com a apresentação 
do evangelho e entrega de bíblias de casa em casa. À noite se-
rão realizadas concentração evangelísticas. Depois da viagem o 
Jornal de Apoio publicará uma matéria sobre os eventos.

O Pr. Geovan, 
missionário da 
Comunhão Batista 
Bíblica Nacional, 
trabalhando na im-
plantação de igre-
jas no entorno de 
Brasília tem reali-
zado diversas ati-
vidades nos meses 

de julho e agosto deste ano. Em julho foram as Escolas Bíblicas 
de Férias em diversas congregações e a semana de oração nos 
dias 23 a 27. Em agosto o culto de ações de graças pelo oitavo 
aniversário da Congregação de Mont Serrat. Para contatos com 
o missionário: Fone: (61) 3334-2930 Cel. (61) 9168-6291.      

                                                            
Missionário oMar

O missionário Omar de Carvalho esteve no mês de agosto 
em São Paulo substituindo o missionário Pr. Juan Vallejo que 
está nos EUA. No início do mês de julho fez uma viagem ao 
norte do Rio de Janeiro, cidade de Duas Barras apoiando um 
novo trabalho. No final do de julho Omar viajou para o Norte 
de Minas, no Vale do Jequitinhonha. Visitou os Pastores Juarez 
(Quilombo), Zequinha e Sebastião. No dia 7 de setembro está 
em Camboriu SC ajudando na construção de partes do templo. 
Pr. Luiz Roberto Nunes estará participando juntamente com o 
Pr. Comer que o Omar homenageia dando nome a esse projeto 
de construção.   

siMões filho-Ba

No dia 06 de Junho, a União de Adolescentes Pedras Vivas 
da IBB Monte Sião em Simões Filho BA sob a liderança do Pr. 
Luis Sacramento realizou mais um aniversário de ministério. Na 
liderança deste departamento estão os irmãos Jon Jairo com 
apoio da esposa Tamires, e Emerson. No dia 27 de Julho, os 
irmãos Binevaldo (Igreja Salém) e a missionária Luciene (Monte 
de Sião), tornaram-se uma só carne conforme o Senhor ensina 
em Sua Palavra! Nos dias 17 a 19 de Agosto foi realizada mais 
uma Conferência Infantil, cujo tema foi: “Crescendo em Cristo, 
Com Cristo e para Cristo”. As lições foram dadas pela irmã Le-
ninha, membro da Igreja Salém em Camaçari-BA. Em todas as 
noites a média de presença foi de 85 crianças, e durante essas 
noites, algumas delas confessaram e receberam o Senhor Jesus 

A Igreja 
Batista Re-
gular Shalom 
de Manaus 
AM, sob a 
liderança do 
Pr. João Ba-
tista Xavier 
de Oliveira 
realizou nos 
dias 24 a 26 
de agosto de 
2012, Con-
ferências de 
P r o m e s s a 
de Fé para Missões. A conferência teve como pregador o Pr. 
João Saraiva Júnior da Igreja Batista em Dom Pedro, Manaus 
AM. A igreja estava em oração desde abril para a implantação da 
Promessa de Fé para Missões. Em julho de 2012, alguns irmãos 
da Igreja Shalom e o pastor João Batista foram à renovação da 
Promessa de Fé na Igreja Batista em Dom Pedro que realiza a 
Promessa de Fé a 14 anos. Vale ressaltar que o orador naquela 
renovação era o pastor Carlos A. Moraes da AMI. Alcançamos 
o valor mensal de R$ 1695.00, com possibilidade de esse valor 
crescer, pois alguns irmãos não foram à noite. O alvo era de 
R$ 1.200.00 e pela graça de Deus foi superado. A Igreja Batista 
Regular Shalom, está situada na rua Aires de Almeida, 45, Bairro 
da Raiz, Manaus- Amazonas. Contatos: Pr. João Batista Xavier 
de Oliveira – Celular. (92) 9178-4698 – Email: joaobatista.xo@
hotmail.com.

ProJeto iMPaCto Da Paz
No mês de julho recebe-

mos em nossa igreja o proje-
to “Impacto da Paz” do grupo 
PEPE e graças a Deus foi uma 
benção. Conseguimos entrar 
em muitas casas e falar do 
evangelho para muitas famí-
lias, também fizemos um tra-
balho na escola com oficinas e 
foi algo muito produtivo. Com 
esse projeto tivemos oportuni-
dade de fazer a divulgação na 
TV local chamada Antares, onde nos deram oportunidade de falar 
do projeto e depois foram fazer uma reportagem na escola, isso 
fez com que as pessoas do outro lado da cidade conhecessem o 
nosso trabalho. Com o projeto do PEPE ficamos ainda mais ani-
mados e desafiados e Deus me direcionou para me voluntariar 
na escola onde fizemos o projeto “Impacto da Paz” para realizar 
um trabalho, visto que curso pedagogia. Fui aceito e agora es-
tou realizando um trabalho de capelania escolar em uma escola 
municipal e com isso a igreja terá portas abertas para visitar as 
famílias e realizar trabalhos evangelísticos na escola. Para mais 
informações Tel. (43) 3056-1546 Email: batistamoriah@hotmail.
com e site: http://batistamoriah.webnode.com.br. Pr. Tiago Silva 
em implantando a Igreja Batista Moriah em Arapongas PR.

II Acampamento de Famílias
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No Evangelho de João 
15.1-8 há duas afir-
mações sobre o que a 

vida em Cristo produz no salvo.
Primeiro, O SALVO FRUTI-

FICA QUANDO DEFINE SUA 
IDENTIDADE EM CRISTO. O 
texto fala de posição: “quem 
Cristo é e quem eu sou”. Quando 
Jesus afirma ser a videira verda-
deira, os discípulos questionam 
o plano sobre Israel. Ele não 
estava dizendo que Deus havia 
rejeitado a Israel, e sim que Nele 
agora, estavam presas todas 
as esperanças dos judeus. Ou 
seja, todo o plano de Deus para 
a nação de Israel estava ali, 
diante deles. 

A identidade do salvo em Cris-
to deixa de lado qualquer outra 
confiança que tenha, que não seja 
Jesus. A questão central desta 
passagem não é tanto o senhorio 
de Cristo, mas a atuação de Jesus 
em sua vida e como você respon-
de a ela. O tipo de relacionamento 
que tem com Ele. 

Segundo, O SALVO FRUTI-

Nasci no dia 30 de 
Julho de 1976 na ci-
dade de Cuiabá MT. 

Não nasci num lar cristão e meu 
pai já falecido era alcoólatra e 
morreu de tanto beber. Minha 
mãe quando estava grávida 
esperando o meu nascimento 
tentou o suicídio, mas Deus não 
permitiu e depois de alguns anos 
com a chegada dos missionários 
Pr. John Christian Raehl e da sua 
esposa Joyce Rhael em Cuiabá, 
minha família pôde conhecer a 
Cristo como Salvador e começa-
mos a freqüentar a Igreja Batista 
Independente no bairro Araés 
iniciada pela família Raehl. 

No inicio dos anos 80 muda-
mos para o bairro CPA e ficava 
um pouco distante da igreja em 
Araés, Então, no ano de 1986 o 
Pastor John começou a Igreja 
Batista Fundamental no Bairro 
CPA.  E em 16 de Julho de 1986 
numa EBF – Escola Bíblica de 
Férias dirigida pela Missionária 
Raylda eu entreguei a minha 
vida ao Senhor Jesus como meu 

exército e parti para o ministério 
pastoral.

E em fevereiro de 1998 che-
guei a Orlândia SP para estudar 
no Seminário EMAÚS  nas de-
pendências da Igreja Batista de 
Orlândia dirigido pelo Pr Carlos 
Moraes, e ali fiquei 4 anos me 
preparando com objetivo de 
voltar para Cuiabá. No percurso, 
mais uma vez Deus mostrou 
que a Sua vontade era diferente 
da minha. Em Orlândia conheci 
a minha esposa Elaine Souza 
formada pelo Instituto Batista 
Ebenézer em 1991. Começamos 
a namorar em julho de 1999 e em 
Janeiro de 2000 ficamos noivos. 
Nossa união matrimonial se 
deu no dia 28 de Abril de 2001 
em Orlândia. Hoje temos duas 
belas filhas Sara Lorena de 09 
anos que nasceu em Orlândia, 
e Mariane Helena que nasceu 
em Cuiabá.

No mesmo ano de 2001 em 
dezembro foi a minha formatura 
do EMAÚS e a minha turma foi a 
última que se formou em Orlândia 
porque no ano seguinte o Emaús 
foi para Guarulhos SP sob a 
direção do Pr Walace S. Juliare 
que por um ano atuou junto com 
o Pr. Carlos em Orlândia.

No inicio de 2002 Pr Carlos 

Aqueles irmãos me 
ajudaram a cres-
cer e desenvolver-
me. Tenho a maior 
alegria de ter sido 
pastor desta amada 
igreja.

Em Outubro de 
2006 voltei para 
Cuiabá para pasto-
rear a Igreja onde 
entreguei a minha 
vida a Cristo. A igre-
ja onde cresci na 
minha juventude 
e que me enviou 
para o seminário, 

Poucas coisas ajudam mais um indivíduo do que colocar 
responsabilidade sobre seus ombros e deixá-lo saber 

que você confia nele. Booker Washington

FICA QUANDO  DEFINE QUAIS 
FRUTOS PRODUZIRÁ EM CRIS-
TO. O texto também fala de pro-
pósito: “o que Cristo deseja e o 
que devo fazer”.  Sendo Jesus a 
base; Deus pai quem opera; nós 
somos chamados de ramos. Para 
entendermos isto, precisamos 
lembrar que videiras não são 
árvores ornamentais; não são 
árvores para produzir madeira. 
São árvores para produzir uvas. 
Jesus dá uma missão – frutificar 
- v.8 . Mas no verso 2 mostra o 
processo da frutificação:

a) Cuidado pessoal de Jesus. 
“Todo ramo que, estando em 
mim, não der fruto, ele o corta;” 
(v.2). O verbo cortar (aireô) sig-
nifica: levantar, elevar, erguer. 
Usado 101 vezes no NT como 
“tomo, tiro, recolho, ergo, levo 
carrego, sustento, arrebato”. No 
evangelho 24 vezes como: “tira o 
pecado” (1.29) “toma teu leito e 
anda” (5.8); “pegaram em pedras 
para atirar nele” (8.59) “corta” 
(15.2) “tires do mundo” (17.15). 
Esta palavra foi usada para 

descrever o que os discípulos 
fizeram com os 12 cestos de pães 
que sobraram da multiplicação; 
eles ergueram (tiraram do chão). 
É raro o uso da palavra na língua 
grega como cortar.

O que Jesus está fazendo 
é apresentar o processo de 
tratamento de um viticultor que 
não era cortar, mas, erguê-la da 
terra; tira-la da terra. Sua preo-
cupação estava na condição de 
não dar frutos. Na palestina a 
videira era cultivada numa altura 
baixa e mantida em treliças de 
madeira. A tendência era que o 
ramo, ao crescer, caia no solo e 
ficavam sujo de poeira, cobertos 
de lama, e debilitava a planta no 
seu processo de fotossíntese. 
Para produzir fruto Deus “ergue” 
o salvo, como um cuidado.

b) Disciplina pessoal de Je-
sus. “...e todo o que dá fruto 
limpa, para que produza mais 
fruto ainda”. Agora o verbo usado 
é limpar (kathairô) que significa 
limpar a sujeira, impureza, etc.; 
podar árvores e videiras dos 

rebentos desnecessários; metáf. 
de culpa, expiar. O que estas 
palavras estão dizendo é que o 
alvo de Deus para nossas vidas 
não é apenas que tenhamos ca-
pacidade de darmos frutos, mas 
que a nossa produção de frutos 
seja grande. Como os estudiosos 
dizem: Fruto – mais fruto – muito 
mais fruto!

Para isto, Jesus coloca o salvo 
num processo de amadureci-
mento, através da correção. Um 
exemplo disso pode ser visto na 
série de exortações, na epístola 
aos Hebreus, onde aqueles que 
pertencem a Deus estão sendo dis-
ciplinados para perseverarem na fé 
e produzirem frutos (Hb 12.4-11)

Em resumo, viver em Cristo 
define o processo de nossa fruti-
ficação, i.e., O que Deus faz para 
cumprir seu propósito em nós. 
Por isso, precisamos ter plena 
certeza de nossa identidade e 
de nossa missão. Os Evangelhos 
contam uma história onde certa 
feita Jesus estava indo para Je-
rusalém e teve fome. Ele olhou 

para uma figueira e viu muitas 
folhas. Ele foi procurar fruto 
e não achou. Aquela figueira 
anunciava fruto, mas não tinha 
fruto. Então, Jesus fê-la secar. 
Ela nunca mais produziu fruto. 
Fruto é o que o Senhor espera 
de nós e não folhas. Ele não se 
contenta com aparência, mas ele 
quer fruto.

Você é um ramo que está 
sujo de poeira e de lama, sem 
luz, sem força, sem fruto? Ou 
você é um ramo que está produ-
zindo algum fruto, ou mais fruto 
ou muito fruto?

Não se desespere se Deus 
está trabalhando em sua vida: 
disciplinando você ou podando 
você. O Pai quer encontrar em 
você, muitas uvas suculentas e 
doces. A coisa mais importante é 
você estar vivendo na intimidade 
de Cristo. Estar com Cristo é mais 
importante do que trabalhar para 
Cristo. Maria escolheu a melhor 
parte. Ele se posicionou ao pés 
de Jesus. Por isso ela frutificou! 
(Rev. Hernandes Dias Lopes)

Nenhum fruto – fruto - mais fruto – muito fruto

Minha trajetória até Sinop MT

único e suficiente Salvador.
Na Igreja Batista Funda-

mental preguei minha primeira 
mensagem, dirigi o meu primeiro 
culto,  fui líder de jovens e fiz par-
te da diretoria da igreja. Devido 
ao meu envolvimento na obra de 
Deus, vi Deus mudando a direção 
da minha vida, Meu sonho era 
ser militar tanto que estudei em 
escola militar por 8 anos, mas 
Deus me chamou para o seu 

Moraes juntamente com a Igreja 
em Orlândia me convidaram 
para ajudar o Pastor Carlos na 
igreja. Deus então confirmou e 
ficamos em Orlândia e em 11 de 
janeiro de 2003 fui examinado 
em Barretos juntamente com o Pr 
João Vasconcelos e no dia 18 de 
Janeiro foi o culto de ordenação 
em Orlândia.

Neste tempo Pastor Carlos 
deixou a igreja e retornou ao 
campo missionário assumindo a 
função de Diretor de Missões da 
AMI – Associação Missionária 
Independente da qual fazia parte 
como Conselheiro desde a sua 
fundação.  A decisão da igreja 
por votação foi que eu ficasse 
no pastorado da mesma. Fiquei 
de 2003 a 2006 Pastoreando a 
Igreja Batista em Orlândia, meu 
primeiro ministério.

Aqui quero prestar minha gra-
tidão especial ao Pastor Carlos 
Alberto Moraes que foi grande-
mente usado por Deus como meu 
tutor. Instruiu-me e respeitou-me 
além de apoiar-me em minha 
nova jornada. Aprendi muito com 
este servo de Deus. Gratidão 
especial também aos irmãos da 
IBIO – Igreja Batista Independen-
te de Orlândia que me aceitou 
para o meu primeiro ministério. 

para levá-la a permanecer fiel à 
Palavra de Deus.

O pastor Steven é casado 
com Dona Ivete Huestis e tem 
4 filhos.  A filha mais velha Lia é 
casada com Carlos e mora em 
Nobres. O casal tem um filho 
chamado Jusimar Estevão. Os 
outros três filhos do pastor Ste-
ven estão na faculdade no EUA, 
Jonathan, Daniel e Anna Lee. Em 
maio deste ano o pastor Steven 
foi para o EUA juntamente com 
sua família para prestar relatório 
do trabalho e levantar sustento 
para começar um novo trabalho 
em Sinop.

Louvo a Deus pelo privilégio 
que Ele me deu de estar no minis-
tério e também pelas igrejas que 
pastoreei em Orlândia, Cuiabá e 
agora em Sinop, e também por 
todos aqueles servos de Deus 
que foram e são instrumentos 
para me ensinar e compartilhar 
as lutas do ministério. 

Quero citar alguns nomes: Pr. 
John Christian Raehl, Pr. Carlos 
Alberto Moraes, Pr. Wallace S. 
Juliare, Pr. Steven Huestis, Pr. 
Manoel Nunes, e muitos outros 
servos de Deus. A todos eles, 
minha gratidão. 

Agradeço especialmente à 
minha família, minha querida 
mãe, uma mulher exemplar, uma 
serva fiel de Deus, exemplo em 
tudo na minha vida. Deus usou-a 
juntamente com meus irmãos, 
Lucas, Lurdes e Hellen para 
me apoiarem para que pudesse 
chegar onde estou.

À minha querida esposa, 
ajudadora fiel e companheira, um 
preito especial de gratidão pelo 
cuidado e carinho para todos nós 
em casa. Elaine, a exemplo de 
minha mãe, é mulher virtuosa que 
tem vivido comigo as bênçãos e 
os dissabores do ministério.

A Deus toda glória por ter me 
colocado no ministério!

a Igreja Batista Fundamental. 
Devo muito também à IBF que 
demonstrou todo carinho e amor 
por minha família enquanto fui 
seu pastor.

No dia 10 de janeiro de 2012 
mudamos para Sinop MT para 
pastorear o Primeiro Templo 
Batista de Sinop, uma igreja 
fundada em dezembro de 1975 
pelo missionário George Huestis 
e sua esposa já falecida Ester 
Huestis. Pastor George chegou 
a Sinop quando a cidade estava 
sendo iniciada. Antes de Sinop 
ele começou trabalho em Ro-
sário Oeste, trabalhou com os 
índios, começou a Igreja Batista 
de Nobres e também em Nobres 
começou a Igreja Batista do Pes-
cador uma colônia de pescadores 
às margens do Rio Cuiabá que 
permanece até hoje.

Sinop desenvolveu-se muito 
e tornou-se a maior cidade do 
Norte de Mato Grosso. Ela é 
chamada de a capital do Nortão 
e tem aproximadamente  140  mil 
habitantes estando em pleno de-
senvolvimento e crescimento.

Depois do Pastor George 
quem assumiu a Igreja foi o seu 
filho Pastor Steven Huestis que 
por 25 anos pastoreou a igreja e 
foi grandemente usado por Deus 

Pr Lourival e família e Pr. Estevão e família
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No 

d ia 
5 

de agosto de 
2012, em um 
culto especial, 
a Igreja Batis-
ta Bíblica de 
Pitangueiras 
SP deu posse 
ao seu novo 
pastor, Lucia-
no Martins. A 

No dia 02 de junho de 1989, 
nasceu na família de Deus 
o cidadão Plínio Sérgio 

Viccari. Quando jovem Plínio galgava 
posições sociais conquistadas com 
muito trabalho e esforço, mas era 
cego espiritualmente, buscando sua 
salvação na prática da idolatria. Neste 
dia feliz do seu novo nascimento, ele 
costumava comemorar mais do que 
sua data natalícia que foi aos 25 de 
setembro de 1951. 

O que nos deixava pasmados e 
juntamente com ele regozijando era 
sua paixão por Cristo. Era realmente 
um amor sofredor pela causa de Cris-
to, chegando ao ponto de sofrer por 
Ele e com Ele. Posso dizer que meu 
tio não media esforços para procla-
mar a Palavra de Deus em especial o 
Evangelho da Salvação em Cristo. Ele 
aproveitava cada oportunidade e até 
mesmo quando o momento era inopor-
tuno para semear as boas novas.

Quando foi eleito para os ministé-
rios na Igreja no ano de 2001 como 
primeiro secretário permaneceu sem 
perder as eleições neste cargo, con-
secutivamente até o dia de sua morte 
fazendo o trabalho com alegria e se-
riedade. Além disso, ele era também 
um dos pregadores substitutos do Pr 
José Enio Darini, e na maioria de suas 
mensagens trazia para nós os ouvin-
tes a mensagem evangelística. 

Era um típico evangelista, e seu 
trabalho de evangelização também foi 
muito conhecido por visitas dominicais 
nos hospitais e por seus folhetos que 
tratavam tão claramente da nossa 
condição eterna e do amor de Deus 
que nos resgatou. 

Posso também dizer que meu tio 
fez um belo trabalho com meus fami-

No período 
de 18 a 26 
de agosto 

a Igreja Batista Bíblica 
em Jardim Presidente 
Dutra, Guarulhos SP 
sob a liderança do 
Pr. Nilson Aurora de 
Souza realizou a sua 
Terceira Conferência 
Missionária. O even-
to que durou nove 

Para o ignorante, a velhice é o inverno da vida; para o sábio, 
é a época da colheita. Talmude

Nasceu em Altinópolis 25/09/1951
Filho primogênito de 5 irmãos.
Data de casamento é 22/09/1977 
Esposa: Adélia Bressianini Vicari
Filhos: Giselle Viccari 12/05/1981 e Tácito Viccari 07/02/1979
Nomes dos pais: Geraldo Vicari e Alice Baldochi

Circunstâncias da morte: A morte do irmão Plínio se deu devido a um grave 
acidente no dia 14 de julho mais ou menos as 18h30. Ele estava voltando do 
sítio e perto do trevo de Cajuru SP uma carreta ao desviar de um carro que 
estava  vindo de uma estrada de terra e entrando na pista sem olhar, veio a 
invadir a pista contrária e tombou na pista sem deixar opção de desvio para 
Plínio. Ele ficou preso nas ferragens mais de uma hora e depois foi encami-
nhado ao Hospital São Paulo em Ribeirão Preto SP, O acidente resultou em 
um edema pulmonar, politraumatismo e traumatismo craniano. Os médicos 
sempre deixavam os familiares cientes de que era um caso de muito risco 
de morte, mas durante a semana que ficou em coma induzido teve pequenas 
melhoras em seu quadro clínico. Ficou no hospital em coma induzido durante 
uma semana, vindo a falecer dia 22 de julho de 2012.

Dados sobre o Plínio

A vida se foi, mas o testemunho ficou

liares e avós incrédulos. Nunca me 
esquecerei das reuniões familiares 
onde sempre lhe era dada a oportu-
nidade de falar e ele nunca deixou de 
mencionar sua paixão por Jesus e a 
própria  mensagem do amor de Cristo. 
Em suas orações sempre mencionava 
versículos da Palavra, orações empe-
nhando a Palavra de Deus sabendo 
o quão grande é o compromisso do 
nosso Deus com Sua Palavra. 

O amor do meu tio pela família que 
Deus lhe dera também era grande a 
ponto de ouvir relatos da minha tia de 
poder vê-lo suplicando madrugadas 
adentro por seus filhos, mulher e 
pedidos de oração dos irmãos. Se eu 
fosse resumir hoje em uma palavra a 
descrição do meu tio, diria que ele foi 
um homem TEMENTE a Deus. 

Aos 60 anos Deus o recolheu para 
ficar ao seu lado aguardando a res-
surreição do corpo no arrebatamento 
da Igreja. Não entendemos o porquê 
de um servo ser levado tão cedo e 
com tanto vigor e diligência na obra 
de Deus, mas uma coisa posso en-
tender: que os propósitos e desígnios 
para aquela vida foram cumpridos 
um a um. 

Costumo dizer que meu tio não 
costumava titubear em cumprir a von-
tade de Deus, lição que para nós hoje 
tem peso eterno. A dor da saudade 
será grande, mas estou certa de que 
não foi um adeus foi um até breve ao 
meu tio Plínio Sérgio Viccari.

Texto de: Simone Helena Viccari - 
siviccari@hotmail.com

de Pitangueiras foi organizada juridicamente. Depois de um período de oração 
a igreja convidou o Pr. Luciano Martins para assumir integralmente o pastorado. 
Ele aceitou o convite e no dia 4 de fevereiro de 2012 mudou-se para Pitanguei-
ras.  A atual Diretoria da Igreja Batista Bíblica de Pitangueiras é a seguinte: 
Presidente, Pr. Luciano Martins: Vice-Presidente, João Maria Pereira da Silva; 
Primeira Secretária, Fernanda Cardoso Pereira da Silva; Segunda Secretária, 
Valéria Aparecida de Souza Pinheiro; Primeiro Tesoureiro, Vanderlei Júlio Can-
dido; Segundo Tesoureiro, Jeferson Aparecido dos Anjos. 

Posse em Pitangueiras

igreja teve início no dia 29 de outubro de 
2008 com a reunião de um grupo de irmãos 
que logo começou a orar por um pastor. 

No dia 30 de novembro do mesmo ano, 
o pastor Luciano Martins que pastoreava 
em Bebedouro SP começou a dar apoio ao 
grupo. Sua primeira participação foi em uma 
quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2008 e 
no dia 18 de julho de 2009 o grupo alugou 
um salão para as reuniões regulares. 

Com o trabalho já adiantado, no dia 30 
de março de 2011 a Igreja Batista Bíblica 

“Seu talento... Sua atitude”

dias teve os seguintes pregadores: Pr. Alexandre B. Dutra, Pr. Hélio Alves, Pr. 
Benedito Juliare e três obreiros da igreja local: Edson, Dionias e Lademir. O 
encerramento, para renovação da Promessa de Fé para Missões nos dias 25 
e 25 teve como pregador o Pr. Carlos A. Moraes, Coordenador de Missões da 
AMI. Durante todos os dias das conferências a irmã Elza Alves Cândido, mis-
sionária da CBBN em Cuiabá MT este presente dando testemunho e relatórios 
do seu trabalho. As conferências levaram a igreja a dobrar a sua capacidade 
de sustento dos missionários, além de ter desafiado a muitos para um maior 
envolvimento nos ministérios locais. O tema “Seu talento... Sua atitude” muito 
contribuiu para desafiar a todos. Na foto, da esquerda para a direita: Pr. Carlos, 
Missionária Elza, Gilmar, Pr. Nilson e Simone.

Plínio com a esposa Adélia Tácito, Adélia, Giselle e Plínio


