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Destaques

Você vai se deliciar com a narrativa do Pr. Dalvino da 
Igreja Batista Refúgio de Itapecerica da Serra SP. 
Sob o título “Vidas em construção na construção” ele 

relata acontecimentos do cotidiano de forma agradável e como 
testemunho vibrante de um evangelismo natural que todos nós 
podemos praticar. Experimente ler o texto na página 7.

O Templo Batista de Itapuã em Salvador BA, sob a liderança do Pr. Joel 
Mora Gouveia é uma igreja que cresce sistematicamente em sua visão 
missionária. Pode-se dizer que o TBI respira missões e tem feito sua parte 

na semeadura da Palavra de Deus. De acordo com informações do pastor Joel, há 
um investimento mensal em missões de quase R$ 10 mil reais.

O TBI apóia 51 projetos missionários em 18 Estados da Federação e mais 8 
projetos de missões mundiais nos seguintes países: Portugal, Venezuela, Peru, 
Moçambique, Senegal, China, Israel e Iraque. Ao todo, são missionários de nove 
agências missionárias. Além dos trabalhos missionários daqueles que são enviados 
através das agências missionárias, o TBI atua também com o sistema de congregações 
diretas na implantação de cinco novas igrejas: Templo Batista Esperança em Caxias 
do Sul RS, com o Pr. Fábio Cameã; Templo Batista Ebenézer em Cajazeiras no Estado 
da Paraíba com o obreiro Jonábio Barros; Templo Batista Príncipe da Paz em Salvador 
BA com o Pr. Elísio Luciano Brito; Templo Batista Itapuã Parque Verde II, (templo já 
construído) com o obreiro Josué Ferreira e Templo Batista Itapuã Conceição do Coité 
BA com obreiro Rosival Moura. Continua na página 6

Em reuniões da 
Diretor ia  da 
AMI – Asso-

ciação Missionária Inde-
pendente, realizadas em 
agosto e setembro ficou 
definida a data e local da 
II Conferência Missionária 
Regional para os dias 
23 a 25 de novembro de 
2012, na Igreja Batista de 
Orlândia SP sob a lideran-
ça do Pr. Paulo Ricardo 
Gonçalves. Também o VI 

Até o final deste ano 
de 2012 diversos 
novos projetos es-

tarão sendo aprovados pela 
Diretoria da AMI. No dia 8 de 
setembro o Pr. Carlos Alberto 
Moraes, Coordenador de Mis-
sões da AMI, mais o Presidente, 
Pr. Renato Sá Barreto Neto e o 

Templo Batista de Itapuã em Salvador prioriza a 
obra missionária e a implantação de novas igrejas

Viagens e reuniões levam Diretoria da 
AMI à apreciação de novos projetos

Conselheiro Pr. Milton Calazans 
se reuniram nas dependências 
da Igreja Batista Esperança 
em São Paulo, capital, com o 
candidato Peterson Mateus do 
Projeto Lar Shekina. Esse pro-
jeto, que é uma parceria entre 
a AMI e o Lar Shekina, está em 
fase final de aprovação. 

N a 
segunda-
feira, dia 
10 de se-
t e m b r o 
uma nova 
r e u n i ã o , 
desta vez 
em Gua-
rulhos SP 
envolven-
do  pa r te 
da Direto-
ria da AMI: 
Pr. Renato 
Sá Barreto 
Neto (Pre-
s iden te ) , 
João Ca-
margo de 
Vasconce-

América Latina como Colôm-
bia e Chile onde a missão já 
tem o missionário Pr. Jomar 
de Souza.

No dia 28 de setembro 
mais três reuniões foram 
realizadas. A primeira entre 
a Diretoria da AMI e o mis-
sionário Pr. Robson Marcelo 
da Silva de Goiânia GO em 
Batatais SP. 

A segunda reunião foi 
com o candidato Pr. Gilberto 
Marcos Mota Basílio, também 
em Batatais. A terceira reunião 
foi em Serrana SP nas de-
pendências da Igreja Batista 
Independente daquela cidade 
entre a Diretoria da missão, 
o Pr. Deusvânio de Oliveira 
Souza e o Pr. Alexandre José 
de Oliveira. 

O motivo das reuniões tanto 
com Pr. Deusvânio como com 
o Pr. Gilberto foi o encaminha-
mento dos projetos Cocos BA 
e Brodowski SP. Até o final 
deste ano novos projetos se-
rão apreciados com vistas à 
aprovação.

Congresso 2013 e 
Conferência Regional da 
AMI têm datas definidas

MIBRAFÉ 2012

A MIBRAFÉ tendo o Pr. Ricardo Lima na direção do 
departamento de missões realizou mais uma viagem 
missionária pelo interior do Amazonas nos dias 7 e 

8 de setembro com a participação de 200 pessoas de diversas 
igrejas divididas em dois barcos. Leia todo o relato feito pelo Pr. 
Edilim Gomes Brito na página 3.

Segundo aniversário

No dia 5 de setembro deste ano a Igreja Batista Fun-
damentalista de Uruguaiana RS completou dois anos. 
Nos dias 14, 15 e 16 foi realizada uma conferência 

evangelística tendo como preletor o Pr. Mercado Nestor de Buenos 
Aires, Argentina. Saiba mais na página 3.

ABCB

No período de 30 de julho a 3 de agosto de 2012 a 
ABCB - Associação Brasileira de Conselheiros Bí-
blicos realizou sua Conferência de Treinamento em 

Aconselhamento Bíblico em Águas de Lindóia SP com 400 par-
ticipantes. A expectativa para 2013 é de 600 pessoas. Leia mais 
na página 3.

Vidas em construção

No dia 10 de Setembro de 2012 às 
13 horas, nosso querido irmão Pr. 
Marcos Silva Santos foi recebido 

no céu por seu Salvador, gozando agora das 
promessas que encheram sua vida de entu-
siasmo e alegria. Na foto com esposa e filhos.
Leia matéria completa na página 6.

Pr. Marcos Santos
nos deixou

los Filho (Secretário) e Carlos 
Alberto Moraes (Coordenador 
de Missões) mais o Pr. Valtair 
de Oliveira da Igreja Batista em 
Jordanópolis, São Bernardo do 
Campo-SP. O objetivo desta 
reunião foi a realização de uma 
consulta sobre a viabilização 
de projetos em países da 

Congresso Missionário Batista Fundamentalista está marcado para o Hotel Majestic 
em Águas de Lindóia SP no dias 4 a 7 de junho de 2013. A Conferência Missionária 
Regional deverá ser divulgada pela missão apenas na região em que está sendo 
realizada. Quanto ao Congresso, que é de caráter nacional, em breve serão abertas 
as inscrições pela internet e enviado cartazes para as igrejas. Acompanhe maiores 
detalhes no site da missão: www.missaoami.com.br.

Pr. Joel e sua esposa Lêda



Pr. Rômulo W. Ribeiro
rwribeiro@globo.com
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Um estudo realizado 
entre cristãos que 
frequentam uma 

igreja regularmente apontou 
que uma grande parcela dos 
evangélicos não compartilha 
sua fé com os não cristãos. Re-
alizada pela Life Way Research 
para analisar oito atributos da 
maturidade dos cristãos evan-
gélicos, a pesquisa traz dados 
preocupantes sobre a postura 
dos cristãos. 

O levantamento mostrou 
que a grande maioria não falou 
sobre como se tornar um cristão 
para um não cristão nos últimos 
seis meses. 

Quase 80% daqueles que 
frequentam igrejas evangéli-
cas, uma ou mais vezes por 
mês, acreditam que têm uma 
responsabilidade pessoal em 
compartilhar sua fé. Porém, 
61% desses cristãos não têm 
o compromisso efetivo em falar 
de Jesus a outra pessoa. 

De acordo com a Life Way 
Research, entre os oito atribu-
tos evidentes e marcantes na 
vida dos crentes, o “Partilhar 
a Pessoa do Senhor Jesus” 
com outras pessoas tem a 
menor pontuação média entre 
os entrevistados das igrejas 
protestantes. 

Três quartos dos fiéis dizem 
que se sentem confiantes em 
sua capacidade para comuni-
car eficazmente o evangelho, 
enquanto 12% dizem que não 
se sentem confortáveis con-
tando aos outros sobre sua 
fé, apesar de a maioria deles 
dizer acreditar que é seu dever 
compartilhar sua fé. 

Outra pergunta feita pela 
pesquisa foi sobre quantas ve-
zes os cristãos fizeram convites 
pessoais para uma pessoa par-
ticipar de um culto ou alguma 
programação em sua igreja. 
Resultado: 33%das pessoas 
disseram ter convidado uma ou 
duas vezes; 19% disseram ter 
feito isso em três ou mais vezes 
nos últimos seis meses; e 48% 
disseram não ter feito nenhum 
convite do tipo no período. 

Na realidade as pessoas 
que já são cristãs há mais tem-
po não têm experiências novas 
relacionadas ao evangelho em 
quantidade maior do que os 
cristãos novos convertidos. 

Assim, os novos cristãos 
acham natural compartilhar sua 
nova experiência, e os cristãos 
maduros muitas vezes fazem 
este compartilhamento com 
intenção e não simplesmente 
só por testemunhar. 

Créditos: Ed Stetzer
Life Way Research. 
Fonte: Gospel Mais.

Eu sempre disse que 
a única maneira de 
não ficar velho é 

morrer jovem. Como ainda não 
morremos, estamos ficando 
velhos. Cheguei primeiro, no 
dia 12 de setembro, e minha 
esposa logo em seguida, no dia 
27. Completamos pela graça de 
Deus, 60 anos de idade. Se-
gundo as estatísticas do IBGE 
agora estamos entre os mais 
de cinco milhões de brasileiros 
que fazem parte do privilegiado 
grupo da “melhor idade”. 

O período entre 12 e 27 
de setembro foi para nós de 
boas memórias. Conversamos 
bastante sobre o nosso tempo 
de namoro na década de 1970 
e do nosso casamento aos 23 
anos de idade. Percebemos 
que o tempo passou depressa 
e nem parece que nosso enlace 
acumula 37 anos! 

Temos falado sobre os 
amigos em comum que tivemos 
no trabalho, na vizinhança e 
na igreja. Percebemos que 
muitos não estão mais por 
perto e alguns partiram para a 
eternidade antes de nós. Mas 
todos deixaram marcas e boas 
lembranças. Entre as pessoas 
queridas que já se foram estão 
os nossos pais. Estamos ór-
fãos de pai e mãe há um bom 
tempo.

Pensando em nossas três 
filhas, lembramo-nos de quan-
do pela primeira vez nos emba-
raçamos trocando a frauda da 
Luciana, a primogênita. Ela já 
está com 36 anos e a sua filha 
Melissa, nossa única netinha, 
chegando aos dez. Lembramo-
nos do nascimento da Talita ha 
trinta anos, também em setem-
bro, e da Letícia ha mais de 21. 
Trocamos fraudas das três. 

Particularmente, das duas 
primeiras lembro-me tanto da 
troca de fraudas, como também 

FALSIFICAçõES
Francis Watson, da Universidade de 

Durham, na Inglaterra, afirmou que o papiro 
divulgado pela professora Karen King da 
Universidade de Harvard, que citava mulher 
de Jesus é uma falsificação moderna, se-
gundo o The Guardian. Para o estudioso o 
papiro chamado de “Evangelho da Mulher de 
Jesus” possuí frases que foram copiadas do 
Evangelho de Tomé, com algumas alterações. 
“Eu ficaria muito surpreso se não fosse uma 
falsificação moderna, ainda que seja possível 
que tenha sido composta desta forma no 
século 4″, disse. Watson não é o primeiro a 
questionar a originalidade do papiro. Karen 
L. King divulgou o suposto papiro que revela 
uma mulher de Jesus na terça-feira (18) 
durante um congresso no Vaticano, sede do 
catolicismo mundial. O texto teria sido escrito 
em copta, um idioma egípcio, e traz um diálogo 
entre Cristo e seus discípulos no qual se lê: 
“Jesus disse a eles: ‘Minha esposa…’. Outros 
textos apócrifos sobre o cristianismo, como o 
evangelho de Filipe, do século III, já davam 
a entender que havia uma relação conjugal 
entre Jesus e Maria Madalena.

Apesar de Sua onisciência, Jesus deu um voto de 
confiança a um de Seus discípulos chamado Judas 
Iscariotes que mais tarde iria se revelar como ladrão e 

traidor. Como tesoureiro do ministério de Jesus sobre a terra, ele 
roubava as ofertas que eram doadas a Cristo. Oniscientemente, 
Jesus não o expulsou do grupo, pois Judas havia sido profetizado 
no Velho Testamento como um dos amigos do Messias que viria 
a traí-Lo. A profecia foi cumprida na íntegra e o último encontro 
entre Jesus e Judas foi selado por um beijo que simbolizava o 
relacionamento de amigos. 

Por detrás da traição, estava a própria pessoa do Diabo, mas 
por detrás da ladroagem de Judas, estava o pecado de ganância 
e ambição próprio do ser humano sem Deus. Judas Iscariotes 
era filho da perdição, comprovando o fato que ele não foi para 
o Céu após cometer suicídio. Com respeito à avareza, Judas foi 
severamente repreendido por Jesus, mas quanto à traição, Jesus 
não estava mais lidando com Judas e, sim, com o Diabo e para 
o Diabo não há esperança (Lucas 22:3; João 13:27). Enquanto 
ladrão, Judas prejudicou os projetos sociais de Jesus, mas, nas 
mãos do Diabo, ele conseguiu tirar a vida de Cristo. Obviamente, 
o Diabo foi derrotado de duas maneiras: na Crucificação e na 
Ressurreição de Cristo. Mas quem foi pior: Judas, o ladrão, ou o 
Diabo como pai de Judas? 

A cada dois anos, os eleitores brasileiros precisam ir às urnas 
para lançar os seus votos em candidatos e partidos que irão fazer 
leis municipais, estaduais e federais afetando a vida de todos os 
cidadãos. Apesar de que há candidatos honestos e com boas 
intenções, a política brasileira tem sido marcada por mentiras e 
corrupções.  O eleitor cristão, cuja mente está saturada com os 
princípios da Palavra de Deus, pode não saber em quem votar, 
mas, certamente, sabe em quem não votar. Não deve votar em 
partidos e candidatos que são favoráveis ao aborto, à união civil 
entre pessoas do mesmo sexo e à proibição do uso da vara por 
pais e mães responsáveis. Enquanto a maioria dos candidatos 
está prometendo creche, asfalto, hospitais e mais escolas, o eleitor 
cristão deve levar em conta a filosofia de vida de tais candidatos e 
como esta filosofia pode afetar os valores da família e a liberdade 
religiosa de nossa cidade, estado e país.

O saudoso ex-padre Dr. Aníbal Pereira dos Reis, durante as 
Diretas Já, ensinou para um grupo de igrejas Batistas fundamen-
talistas que é preferível votar no ladrão a votar no Diabo, pois o 
ladrão só deseja o seu dinheiro, mas o Diabo, além do dinheiro, 
deseja a sua vida. Portanto, vote em candidatos e partidos que 
não desejam a sua vida e nem a vida de seus filhos. Se possível, 
evite votar em ladrão e no Diabo. Procure candidatos que só 
desejam fazer o bem na política, pois já praticam o bem em suas 
profissões e, principalmente, em suas casas. 

(www.tbm.org.br)

Crentes 
que não 

evangelizam
Agora somos sexagenários!

da troca das alianças. Sim, das 
alianças. Tive o privilégio de 
celebrar, como pastor, o enlace 
das duas na Igreja. Pai e pas-
tor celebrante. Que privilégio! 
Que emoção! Espero ainda 
desfrutar a benção de celebrar 
também o enlace da Letícia 
para não ficar só nas fraudas 
da caçula.

Em nossas conversas so-
bre muitas e boas memórias 
minha esposa e eu acabamos 
dando uma espiada também 
nas cicatrizes. Ambos temos 
cicatrizes. Cicatrizes externas 
e internas. As externas são 
bem visíveis e nos lembram 
das necessárias intervenções 
cirúrgicas para que a vida con-
tinuasse. As internas, aquelas 
cicatrizes que marcam a alma, 
e que só quem as tem pode vê-
las sabe o significado que elas 
têm. Não, isso não é um lamen-
to. É apenas uma constatação. 
Cicatrizes fazem parte da vida, 
tanto as externas quanto as 
internas. Elas também contam 
um pouco da nossa história e 
não podem ser ignoradas. 

Eu disse cicatrizes e não 
feridas abertas. Mágoas aca-
lentadas se transformam em 
feridas que continuam abertas, 
e se tornam raízes de amargu-
ra. Essas fatalmente destroem 
a alegria de viver. Cicatrizes 

indolores de feridas que foram 
curadas pelo toque do perdão 
são troféus da graça de Deus. 
São memoriais que enriquecem 
o nosso caráter.

Eu e minha esposa nos 
consideramos pessoas privi-
legiadas, pois chegamos aos 
sessenta anos servindo ao 
Senhor e gozando as alegrias 
da salvação sem nenhuma 
ferida aberta. Deus tem nos 
dados muitas bênçãos. Além 
de permitir que O sirvamos no 
ministério, deu-nos três filhas 
e uma neta até agora. Elas 
constituem o nosso tesouro! 
Como pais nós queremos para 
elas as riquezas indestrutíveis 
da graça de Deus – a salvação 
em Cristo Jesus!

Nós acreditamos que o 
melhor patrimônio desta vida 
é a soma do que aprendemos 
sobre Deus e o que fazemos 
com o conhecimento da Sua 
palavra. Alegramo-nos pelo 
fato de todas as nossas filhas 
terem ouvido de Cristo e co-
nhecerem a verdade sobre 
Deus.

Nesses dias em que muito 
se briga pelos direitos e contra 
a discriminação, alguns que-
rem que a expressão “terceira 
idade” seja discriminatória e 
agressiva e por isso preferem 
dourar a pílula e denominá-la 
de “melhor idade”. Pode ser. 
O envelhecimento pode repre-
sentar tanto a terceira quanto 
a melhor idade. Tudo depende 
da forma como as coisas são 
encaradas. De nossa parte, 
pelo menos até aqui, quando 
adentramos o seleto grupo 
dos sexagenários, eu e minha 
esposa compartilhamos da 
tese da “melhor idade”, pois a 
Bíblia nos ensina que “coroa de 
honra são as cãs, quando elas 
estão no caminho da justiça” 
(Provérbios 16:31).

“Todo mundo quer viver muito tempo, mas ninguém quer ficar velho”
Jonathan Swift (1667-1745)

“666 PARk AVENUE”
A rede ABC prepara estréia do seriado “666 

Park Avenue” estreou no dia 30 de setembro a 
série que mistura realidade ao sobrenatural. É 
baseado no romance “666 Park Avenue” e foi 
escrito por Gabriella Pierce. A base da história 
é a vida de um jovem casal que sai do interior 
para tentar a vida em Nova Iorque. Na cidade 
grande, eles são contratados como síndicos do 
The Drake, um prédio de apartamentos de um 
bairro nobre. O que o casal não sabe é que cada 
morador tem seus desejos realizados graças a 
um pacto feito com o Diabo. A série mostra que 
todos tem necessidades, desejos e ambições, 
que para os moradores do misterioso edifício 
serão realizados, mas cada contrato e desejo 
realizado tem um preço de sangue. De acordo 
com publicação Beginningandend, a série não 
é apenas um drama que pretende mostrar a 
luta épica do bem contra o mal, mas sim, uma 
tentativa de popularizar o número da besta. O 
material promocional apresenta alguns morado-
res que “fecham o negócio” e passam a viver no 
edifício e literalmente comprometem suas almas. 
Imagens mostram pessoas que foram “sugadas” 
pelas paredes e gritam de agonia.

Jesus votou 
em um ladrão
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A nossa missão re-
alizou mais uma 
viagem missionária 

pelo interior do Amazonas nos 
dias 7 e 8 de setembro; foi uma 
grande benção de Deus. Com 
o Pr Ricardo Lima na direção 
do departamento de missões e 
toda a sua equipe de coopera-
dores (promotores de missões), 
o projeto saiu exatamente 
como foi planejado.

O Pr Ricardo liderou com 
sabedoria de Deus e teve o 
total apoio de toda a sua equipe 
que foi um batalhão de 200 pes-
soas divididas em dois barcos 
que saíram do porto da capital 
amazonense e viajaram pelo 
Rio Amazonas tanto na escu-
ridão das noites como debaixo 
do sol e verão escaldante da 
Amazônia. No entanto o grupo 
sempre muito entusiasmado, e 
convicto de que a maior honra 
que podemos ter, é servir ao 
Senhor.

Em Amatari e Novo Reman-
so a equipe teve o privilégio de 
participar das festas de aniver-
sário das Congregações locais, 
e foi maravilhoso! Inclusive os 
irmãos daquelas congregações 
prepararam bastante refeições 
para serem oferecidas tanto 
para a comunidade, como para 
o grupo MIBRAFE. Foram mo-
mentos de comunhão, alegria e 
muitas atividades com nossos 
irmãos daquelas localidades.

Os atendimentos realiza-
dos

Foram realizados a entrega 
de 8.000 peças (roupas e sa-

No período de 30 de 
julho a 3 de agosto 
de 2012 a ABCB - 

Associação Brasileira de Con-
selheiros Bíblicos realizou sua 
Conferência de Treinamento 
em Aconselhamento Bíblico 
no Hotel Majestic em Águas de 
Lindóia SP. Este ano o evento 
contou com 400 participantes. 
Segundo os dirigentes, a ex-
pectativa para 2013, quando 

Acred i tamos que 
Deus tem se reve-
lado a todos os ho-

mens, tanto na criação, como 
na consciência de cada um. Es-
tes modos de revelação já se-
riam suficientes para o homem 
honrar com gratidão a Deus 
(Romanos 1.21). Mas Deus 
achou por bem fornecer mais 
uma maneira para se revelar a 
todos os homens em todas as 
épocas e lugares, e este modo 
ocorre continuamente através 
da providência. 

Jesus disse em Mateus 
5.45 “para que vos torneis 
filhos do vosso Pai celeste, 
porque ele faz nascer o seu 
sol sobre maus e bons e vir 
chuvas sobre justos e injustos.” 
O sol e a chuva são manifes-
tações constantes da ação de 
Deus sobre Sua criação, e são 
também testemunhos de Seu 
amor providencial por todos os 
homens. 

Paulo, em Atos 14.16,17, 
diz que Deus, embora tenha 

permitido que as pessoas an-
dassem por seus próprios ca-
minhos, deu testemunho de Si 
mesmo quando agiu providen-
ciando o que o homem precisa 
“contudo, não se deixou ficar 
sem testemunho de si mesmo, 
fazendo o bem, dando-vos do 
céu chuvas e estações frutífe-
ras, enchendo o vosso coração 
de fartura e de alegria”. O termo 
“testemunho” refere-se a uma 
evidência que comprova uma 
alegação ou um fato. Uma tes-
temunha fala em favor de uma 
idéia, contra a idéia contrária. 
No sermão de Paulo, as bên-
çãos providenciais de Deus são 
testemunhos que Ele dá de sua 
Própria existência e bondade, 
contra a idéia de que Ele não 
existe, ou de que são outros 
“deuses” que trazem estes 
benefícios às pessoas.

Estas bênçãos da providên-
cia são testemunhas semelhan-
tes às tábuas da lei, ao taber-
náculo, e a revelação escrita 
de Deus, que também eram 

chamados de testemunhos 
(Êxodo 31.18; 38.21; Salmo 
119.88), pois evidenciavam a 
existência, bondade e vontade 
de Deus para os israelitas.  

Quando alguém medita na 
vida, descobre que ela é uma 
dádiva. Foi nos dada sem que 
fizéssemos nada para recebê-
la. Observando o que temos na 
vida: respiração, tempo, etc., 
verificamos que não produzi-
mos estas coisas, elas nos são 
dadas por quem nos deu a vida. 
Somos dependentes. Recebe-
mos a vida, a respiração e tudo 
o mais como uma dádiva, logo 
devemos manifestar gratidão 
para com Aquele que nos deu 
estas coisas (Atos 17.25). 

A própria vida nos ensina 
que seres honrados, amáveis 
e que detém autoridade sobre 
nós, devem receber de nossa 
parte a honra, o amor e a 
obediência que merecem. É o 
chamado sentimento judicial. 
Isto é, o testemunho no próprio 
coração do homem, de que 

aqueles que não manifestam 
a gratidão devida como res-
posta a um ato de bondade 
são tidos por injustos. Aqueles 
que não honram, não amam, e 
não obedecem quem deve ser 
honrado, amado e obedecido, 
devem ser punidos pois são 
considerados culpados (este 
sentimento existe mesmo entre 
pessoas que não seguem as 
leis comuns, como os crimino-
sos, por exemplo). 

Este sentimento aparece 
com mais clareza quando se 
aplica a nós. Isto é, quando não 
recebemos a gratidão, honra 
e amor que julgamos mere-
cer, consideramos que uma 
injustiça está sendo cometida 
contra nós. 

Deus tem implantado um 
modo de raciocinar na cons-
ciência e pensamentos do 
homem. Quando usados ade-
quadamente, a consciência e 
o raciocínio podem mostrar que 
Deus tem abençoado o homem 
com dádivas imerecidas, e que 

o único modo apropriado de 
viver é com gratidão, honra, 
amor e obediência a este 
Deus. É uma questão lógica. 
É por isso que no dia do juízo, 
Deus nem precisará usar a 
Bíblia para condenar algumas 
pessoas, bastará fazer três 
perguntas, conforme John 
Piper demonstrou no livro Te-
ologia da Alegria (pg. 46): 

1) Não estava claro na 
natureza que tudo o que você 
tinha era uma dádiva e que 
você dependia de quem o fez 
quanto à vida, respiração e 
tudo o mais ?

2) O sentimento judicial em 
seu coração não considerava 
as outras pessoas culpadas 
quando não manifestavam 
que deveriam ter em resposta 
a um gesto de bondade da 
sua parte ?

3) Sua vida foi cheia de 
gratidão e confiança para co-
migo, proporcionais à minha 
generosidade e autoridade ?

Caso encerrado. 

Deus fala a todos os homens todos os dias

patos), mais de 1.000 Bíblias, 
dezenas de cortes de cabelos, 
aplicação de flúor(distribuição 
de escovas) em crianças e 
adultos. Duas médicas uma 
Pediatra Dr.(a) Florence e 
uma Clínico geral a Dr.(a) 
Sara faziam consultas durante 
todos os dias às comunida-
des; totalizando 411 consultas 
médicas, havia uma equipe 
de enfermeiras, farmacêutico 
e laboratorista que davam 
suporte as doutoras; provi-
denciando os exames quando 
solicitados e remédios depois 
de prescritos. Enquanto isso a 
equipe de evangelismo pessoal 
estava em campo convidando, 
aconselhando, e praticando o 
evangelismo pessoal; muitas 
centenas de folhetos e livretos 
evangelístico e de combate 
as drogas (PROERD) foram 
entregues às comunidades. 
Gloria a Deus!

OS CULtOS REALIzADOS
Os cultos noturnos sempre 

se iniciavam as 18:00h com os 
grupos das Igrejas cantando e 
louvando ao Senhor; depois de 
um tempo de muita adoração 

ao nosso Rei Jesus, a palavra 
era passada para o Pr Miguel 
Maia e sua esposa, a Cantora 
Denise Cardoso que trazia 
mais louvores e adoração, e 
a pregação que geralmente 
era efetuada por partes, nos 
intervalos das apresentações 
da cantora Denise Cardoso.

Na Vila do Engenho tive-
mos uma média de 500 pes-
soas presentes no culto pela 
noite, no Iracema uma média 
de 400 pessoas, no Amatari 
aproximadamente 800 pessoas 
e no Novo Remanso em torno 
de 600 pessoas.

O tEStEMUNhO DO 
PR. MIgUEL MAIA 

qUE EMOCIONOU OS 
AMAzONENSES.

A última parada foi na vila 
Novo Remanso, onde depois 
de um dia de muitas atividades, 
momentos de louvores e ado-
ração a Deus, e a palavra do 
nosso grande Mestre ser lida, o 
Pr Miguel Maia resolveu a usar 
o tempo da mensagem para 
atender a solicitação do grupo 
que era de dá testemunho do 
acidente automobilístico que 

ele e sua 
esposa De-
nise sofrera 
em 1990. 
Pr Miguel 
relatou de-
talhes que 
não estão 
n o  s e u 
DVD, como 
por exem-

Pr Miguel era para que as pes-
soas atentassem para o fato de 
que mesmo nos momentos de 
desespero, de agonia e muito 
sofrimento, há esperança, 
há vitória, as maravilhas de 
Deus serão manifestas; Jesus 
é a esperança, a vitória e as 
maravilhas de Deus acontece 
quando confiamos em Jesus!!!. 
Também foi muito comovente 
quando ele falou que aquele 
médico ateu entregou a sua 
vida ao Senhor Jesus ao pre-
senciar um grande milagre de 
Deus trazendo a recuperação 
da cantora que em ocasião 
anterior tinha sido anunciada a 
sua morte cerebral. Pr Miguel 
falou muitas outras coisas re-
lacionadas com o acidente que 
sofrera, e como Deus conduziu 
tudo. O testemunho do casal 
certamente marcou os Amazo-
nenses para sempre.

Muito obrigado Pr Miguel 
e Cantora Denise pelo es-
forço que fizeram para esta 
conosco.

Que Deus continue aben-
çoando a vida, o ministério e a 
saúde dos amados. Que mui-
tas almas possam ser salvas, 
muitos crentes possam receber 
conforto e muitas vidas sejam 
desafiadas a confiarem nas 
promessas de Deus e marca-
das para sempre por intermédio 
de seu testemunho.

Um grande abraço de todo 
Grupo Missão Brasileira Batista 
da Fé ( MIBRAFÉ ). E a nossa 
oração por vós é para que os 
amados continuem cobertos 

Viagem missionária da Missão Brasileira Batista da Fé 2012

a conferência acontecerá no 
período de 29 de julho a 2 de 
agosto, é de 600 inscritos. 

Este ano foram oferecidos 
quatro módulos simultâneos e 
contou com participantes de 
todas as regiões do Brasil. O 
quarto e último módulo sempre 
será apresentado com temas 
novos e atuais para que mesmo 
os conferencistas que fizeram 
os quatro módulos desde 2009 

possam voltar e continuar 
participando da conferência. 
A parceria com a Faith Bap-
tist Church de Indiana - EUA 
continua.

Para saber mais sobre 
a ABCB e sua conferência 
anual, visite o site: www.abcb.
org.br. Os tópicos abordados 
nos Módulos I II são básicos 
e não são alterados. Os Mó-
dulos III e IV são referentes 

à Conferência de Treinamento 
em Aconselhamento Bíblico 
de 2012. O Módulo IV é o 
que estuda os casos difíceis, 
além de oferecer sessões 
práticas de como aconselhar. 
Os tópicos apresentados no 
quarto módulo serão sempre 
atualizados. Acompanhe no Fa-
cebook:  http://www.facebook.
com/ABCBBrasil. 

Treinamento da ABCB

das mais ricas bênçãos dos 
Céus.
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Artigo de Pr. Edilim 
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Batista Celestial
(Vice- Presidente do 

Departamento de Missões 
da MIBRAFÉ).

plo, a sua filhinha não estava no 
carro com o casal no momento 
do acidente em virtude de um 
problema de saúde que sofrera 
em Recife e se fez necessário 
que a criança ficasse com fami-
liares enquanto o casal cumpria 
agenda em outra cidade; que 
depois do regaste seus corpos 
foram levados para o IML; que 
os legistas da região estavam 
em greve, porém um deles 
passou lá e resolveu examinar 
os dois corpos que tinham dado 
entrada, quando foi constatado 
que o casal ainda estava vivo 
e levado ao hospital; falou da 
incredulidade do médico chefe 
da equipe que cuidara do casal 
e ai veio o momento mais emo-
cionante do testemunho que 
foi quando aquele médico ateu 
veio a portaria do hospital para 
da uma entrevista e anunciar 
a morte cerebral da cantora 
Denise.

E um dos responsável pela 
paciente entrou na UTI e Deni-
se tinha acordado e estava bem 
até falando. A multidão de ama-
zonenses que estava reunido 
naquele lugar se emocionou e 
alguns choraram. O desafio do 

Preletores da ABCB
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PALAVRA EFICAz
O pastor Edson Paiva da Igreja Batista Regular do Calvário 

em Uberlândia MG apresenta todos os sábados a partir das 15 
horas (Horário de Brasília), o programa radiofônico Palavra Efi-
caz (Hebreus 4:12). Você pode ouvir pela sintonia da Rádio Res-
tauração e Vida – 104,9 FM ou pela Internet www.restauracaoe-
vida.org . Para contatos use o e-mail: nosdeaviap@yahoo.com.
br ou telefones (34) 3224-1064 e celular Tim (34) 9113-5877.

 

Nascimento. Faleceu aos 105 anos de idade dando testemunho 
da graça de Deus.

URUCARá
O missionário Pr. Valcides cativo Xavier teve o privilégio de 

realizar uma viagem missionária ao alto rio Xié uma região de 
fronteira com a Colômbia e Venezuela. Foram até à ultima aldeia 
dentro do rio Xié, nessa região longínqua onde segundo os seus 
moradores fazia 18 anos  que ninguém chegava para pregar o 
evangelho de Cristo. Ali ele tiveram o primeiro contato com a Bí-
blia e 37 pessoas fizeram profissão de fé para a salvação sendo 
a maioria jovens e adultos. Outros locais foram visitados e ao 
todo 117 pessoas fizeram decisão para a salvação. Pr. Valcides 
visitou também um dos Institutos Bíblico no baixo rio Içana que 
atualmente conta com 9 alunos de várias etnias sendo que os 
professores são ex-alunos do primeiro Instituto Bíblico em São 
Gabriel da Cachoeira fundado para treinar principalmente lide-
ranças indígenas. Foram distribuídas 72 bíblias. Orem pelos 
que tomaram decisões e por mais obreiros para aquela região. 
A duração da viagem foi de mais de 30 dias e foram gastos 520 
litros de gasolina. Quanto à obra na cidade de Urucará o trabalho 
está prosseguindo. No mês de agosto 2 pessoas foram salvas.  
Contatos: Pr. Valcides Xavier Cativo.  Rua Carvalho Leal 128 - 
São José CEP 69130-000 Urucará AM. Email:  valcidescativo@
yahoo.com.br.

PROJEtO UBERABA

No artigo anterior, nós comentamos a importância do 
título do livro de José Ortega y Gasset, publicado en-
tre 1925 e 1927. O autor por ser filósofo, historiador 

e sociólogo, fez prognósticos que, a lê-los, me fizeram lembrar 
muitos aspectos da Profecia Bíblica, que já comentamos em artigo 
anterior. Porém, “a rebelião das massas” entrou na história como 
um fenômeno temporário, a que os povos e nações estão sujeitos, 
como agora, diante da prática de os governantes e governados da 
Europa e mesmo dos USA, contraírem dívidas (Rm13:8; Pv22:26; 
Dt 28:12; 15:6,8) sob promessa de pagá-las (concessões de cré-
ditos) e de não poderem saldá-las. Tal situação se tornou uma 
ameaça ao sistema monetário mundial. 

Doutra feita, quando eu li o Salmo 2 (Messiânico) de David, 
ali encontrei o fim de uma rebelião universal das nações e como 
ela será eliminada de uma maneira drástica. Vejamos: primeiro, o 
Salmo 2:1-2 começa perguntando o porquê de as nações se enfu-
recerem. Porque elas se levantam contra o Senhor e o seu Ungido 
(Messias). Qual a razão desta rebelião? Elas gritam: “Rompamos 
os seus laços”, ou melhor, quebremos de sobre nós as algemas e 
laços. Isto é, suas instruções e leis que nos amarram. É como elas 
se estivessem dizendo: precisamos de liberdade!

Concluindo, nós entendemos que esta descrição, trata de 
uma SUBLEVAÇÃO, que se dará por etapas. David recebeu, nas 
terras de Israel, pelo Espírito de Deus, esta profecia em forma 
de poesia, mil anos antes de Cristo nascer. A rejeição de Jesus 
como, Messias prometido nas Escrituras por parte das autoridades 
judaicas e também dos romanos (Jo 11:47-54;18:28-19:16), sendo 
já um fato histórico, os membros da Igreja de Jerusalém oraram 
ao Senhor invocando o Salmo 2, pedindo ao Senhor “Intrepidez”, 
quando a terra tremeu. 

Aquela reunião de oração ocorreu após Pedro e João terem 
relatado as suas experiências na prisão e diante do Sinédrio que 
condenara Jesus. O Sinédrio ameaçou-os para não divulgar o 
nome de Jesus, o Messias, entre o povo judeu. Desta forma, o 
Salmo 2  invocado naquela reunião de oração da igreja de Jeru-
salém (At  4:25-27) não se cumpriu integralmente. 

O Salmo 2 se cumpriu sim, mas limitadamente ou parcialmen-
te, por causa da rebelião das autoridades judaicas e romanas  e 
não das nações contra Jesus. Portanto o cumprimento pleno e 
literal do Salmo 2 só pode  dar-se na segunda vinda de Cristo. 
Segundo, o Salmo 2:3-9, continua falando da rebelião; logo deve 
haver um intervalo de tempo decorrido entre a primeira vinda, ou 
seja, entre a rebelião das autoridades contra Jesus, que já dura 
mais de 2012 anos, tempo intercalar em que estamos vivendo, 
na formação da Igreja de Jesus. 

Para que a profecia venha a se cumprir plenamente, ela de-
pende do SOBERANO UNIVERSAL que criou todas as coisas, 
determinar a volta do Filho do Homem, Jesus, que está detido 
nos céus após sua ascensão. Este SOBERANO Já fora rejeitado 
quando conspiraram contra o seu Filho Jesus como em At 4:27-28 
que  relatou: “conspiraram contra o Senhor e seu Ungido”.  Mas, 
de repente, o SOBERNO ouve, nos céus, um grito vindo dos reis 
e príncipes da terra como se estivessem convocando as nações 
para um programa a ser imposto sobre os povos: “Rompamos 
os seus laços (do Senhor e de seu Ungido, 2:2) e sacudamos 
de nós as suas algemas”, trata de uma rebelião das autoridades 
das nações que convocam os povos para levantarem suas mãos 
fechadas contra os céus, assim me parece ser o cenário. 

O SOBERANO, nos céus, ouve, e,  no primeiro momento com 
muito humor reage, permita-me assim dizer (Sl2:4). Ele vai reagir e 
intervir com “sua ira” e depois com “seu furor”. O SOBERNANO tem 
um plano que “os confundirá” (Sl 2:5). Ele vai intervir, enviando de 
volta o seu Filho, agora como Rei das nações, sediando seu trono 
e reino no bairro de Sião, em Jerusalém (Sl 2:5). A finalidade é dar 
fim a esta rebelião das nações governadas por homens antideus. 

Como o Filho virá? – Ele estará proclamando o decreto do 
Senhor, dizendo: “Ele (o Pai) me (Jesus) disse: Tu és meu Filho, 
eu, hoje, te gerei (ressuscitado). Pede-me, e eu (O Pai) te (Jesus) 
darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua 
possessão” (Sl 2:6-8). Agora vem o conselho do Pai ao Filho, 
como lidar com as nações rebeldes: “Quebrá-la-ás com cetro de 
ferro” (Versão do Judeu Messiânico brasileiro, Santos Saraiva) 
(Sl 2:9) e as despedaçarás”. 

Mas antes que haja esta terceira etapa, a da SUBMISSÃO 
UNIVERSAL, através da ruína destas nações e príncipes por 
parte do Filho, e antes desse juízo, haverá um apelo universal da 
graça divina aos juízes da terra e aos reis que lideram tal rebe-
lião: “ó reis, sede prudentes; deixai-vos advertir. Servi ao Senhor 
(em adoração)... alegrai-vos nele... Beijai o Filho (a moda orien-
tal)... para que se não irrite e nem pereçais no caminho, porque 
dentro em pouco se lhe inflamará a ira” (Sl 2:10-12). O Salmo 2 
termina com uma bênção: “Bem-aventurados todos os que nele 
se refugiam”, crendo na bondade do Juiz que é o Salvador da 
condenação eterna.  

Agora, cabe perguntar: quando é que estes acontecimentos 
se darão? Se usarmos o método correto de interpretar a Bíblia, 
encontraremos a resposta do fator tempo do Sl 2  que a daremos 
na próxima edição.

“A rebelião das massas” II
David Corrêa

JARDIM ÂNgELA, 43 ANOS
Nos dias 7 a 9 de setembro de 

2012 a Igreja Batista Regular em Jar-
dim Ângela, São Paulo, capital sob 
a liderança do Pr. Milton Calazans 
realizou uma série de conferência 
em comemoração do quadragésimo 
terceiro aniversário de fundação. O 
preletor foi o Pr. Carlos Alberto Mo-
raes. Na foto os pastores Milton Ca-
lazans e seu auxiliar, Pr. Ademir de 

Santana.

ExU-PE
No começo de agosto de 2012 o apoio do Pr. Edson Alves ao 

trabalho missionário em Ouricuri ficou sendo apenas em eventu-
alidades. No momento um casal de seminarista da igreja Batista 
Regular, em Casa Nova- BA está realizando as tarefas por lá. E 
estão fazendo um bom trabalho. Continuem orando pelo proje-
to “Preenchendo as lacunas”. Em Exu-PE o Trabalho infantil ini-
ciado em março deste ano com crianças de 8-14 anos, tem sido 
muito bom. Alguns irmãos estão aprendendo a contar as lições e 
testemunhar sobre Jesus. No final de Julho e começo de agosto 
foram realizadas as olimpíadas Batistas tendo o seguinte texto 
como lema: 2 Tm 2:5.  Orem pelo Pr. Edson Alves que está em 
tratamento dos rins e provavelmente precisará passar por uma 
cirurgia. Na sua cidade não há como proceder a cirurgia e, portan-
to precisará sair provavelmente para Petrolina-PE onde residem 
seus pais. Contatos pelo e-mail: edsonmarli@yahoo.com.br.

PR. CARLOS E AgNES 60 ANOS!

O editor do Jornal de Apoio, Pr. Carlos Alberto Moraes e sua 
esposa Agnes Ayres F. Moraes foram homenageados pelos 60 
anos de vida através de um culto de ações de graças realizado 
pela Igreja Batista Independente de Orlândia sob a direção do 
Pr. Paulo Ricardo Gonçalves.  O casal, que é membro da IBIO 
serve ao Senhor como missionários através da AMI – Associação 
Missionária Independente e reside em Batatais SP. Pr. Carlos 
pastoreou a igreja entre 1988 e 2003. A homenagem aconteceu 
no dia 26 de setembro e teve como preletor, a convite das filhas 
do casal, o Pr. Milton José Nunes da Igreja Batista Independente 
de Ribeirão Preto SP. Na foto, o Pr. Carlos com Agnes e o Pr. 
Paulo Ricardo com sua esposa Regiane.  Assista parte da ho-
menagem em: www.youtube.com/watch?v=2sqV4rvnj3k&featur
e=player_embedded 

CARACARAÍ RO

Dias 12 a 14 de outubro a Igreja Batista Bíblica em Caracaraí 
sob a responsabilidade do Pr. Luiz Costa do Nascimento realiza 
série de conferências tendo como preletor o Pr. Valcides Cativo 
Xavier. O tema abordado é: “Procurando as ovelhas perdidas 
da casa de Deus”. No dia 16 de agosto a IBB em Caracaraí so-
freu uma grande perda: faleceu o irmão João Pinheiro de Sou-
za (1906-2012). Filho de pais cearenses, irmão João chegou a 
Caracaraí  na década de 1950 quando a cidade era apenas um 
porto. Em 2007, aos cem anos de idade foi homenageado pela 
Câmara Municipal de Caracaraí e batizado pelo Pr. Luiz Costa 

O Pastor Leonilson Pereira Leite está na reta final para a 
mudança definitiva para Uberaba MG. Está organizando o me-
lhor possível a igreja de Igarapava para entregá-la a seu futuro 
pastor em poucos meses. Desde janeiro foi alugado um pequeno 
salão em Uberaba onde estão sendo realizados trabalhos com 
crianças. No dia 9 de setembro foram batizados 7 novos irmãos: 
Ana, Ananda, Ítalo, Luiz, Jessilene, Geneilson e Rubens. Moti-
vos de oração: Pelo futuro pastor de Igarapava-SP e pelo aluguel 
de uma casa em Uberaba-MG. Contatos com Pastor Leonilson: 
prleonilson@hotmail.com (16)3172-2389, (16) 9142-9499 (Cla-
ro), (16) 8110-4004 (Tim). Visite: http://primeiraigrejabatistadei-
garapava.webnode.com.br/.

ENLACE MAtRIMONIAL
No dia 29 de 

setembro de 2012, 
nas dependências 
da Igreja Batista In-
dependente de Ri-
beirão Preto SP foi 
realizado o enlace 
matrimonial do jo-
vem casal Mayla e 
Estevan. Ela é filha 
de José Maurício do 
Nascimento e Maria 

Rosângela da Silva (De Nuporanga SP) e ele é filho do Pr. Milton 
José Nunes e Sharon Rose Nunes (De Ribeirão |Preto SP). Aos 
noivos, as felicitações de toda a equipe do Jornal de Apoio.

MONgAgUá

No dia 28 de julho de 2012 a Igreja Batista Regular em Vila 
Atlântica, Mongaguá SP sob a liderança do Pr. Josué realizou 
a formatura do II Curso Modular de Teologia Bíblica para Líde-
res em dois anos. Formaram os irmãos: Ana Maria Ruiz, Antônia 
Emília, Iris Mendes, Sérgio Henrique, Cleonice Rocha, Ivanilde 
Gonçalves e Ruth Ferreira. No curso de Doutrinas Básicas da 
Fé Cristã à distância formaram: Ana Maria Luques e Patrícia Lu-
ques. O paraninfo foi o próprio pastor Josué que pregou sob o 
tema: Conselho Eficaz baseado em II Tm 2:15.
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MAPUtO, MOçAMBIqUE lugar para ser reunirem ainda estão à procura. Quanto ao carro, 
depois de muita dor de cabeça com a seguradora, tudo foi so-
lucionado. Além do seguro, Deus moveu algumas pessoas que 
permitiu a aquisição de um novo carro maior do que o anterior. 
Isso foi bênção para o missionário que transporta muitos irmãos 
nos dias de culto.

SERRA DA CANAStRA
No mês de julho, o missionário Pr. Luiz Miguel trabalhando 

em Vargem Bonita MG teve o privilégio de visitar sua cidade 
Curitiba e rever sua família, irmãos em Cristo e amigos. Quanto 
ao trabalho missionário do Projeto Serra da Canastra está re-
cheado de desafios. Há também o projeto de uma nova con-
gregação em Piumhí MG onde já estão sendo realizados. Para 
contatos: Av. Rio de Janeiro, 415, Centro, Vargem Bonita – MG, 
CEP 37922-000. E-mail: familiajana@yahoo.com.br. Telefones: 
(37) 3435-1222 e (37) 8805 – 2356. E-mail: familiajana@yahoo.
com.br. Pr. Luiz Miguel e Débora.

MANAUS AM

acaba de ser transferido para Marabá PA. Em Tabatinga o irmão 
Mateus e sua família congregaram durante três anos com o Pr 
Geraldo Fonseca, quando implantava a Iglesia Bautista Betsaida 
em Letícia na Colômbia. Foi esse missionário que deu apoio à 
implantação da igreja em Uruguaiana.

CULtO DE POSSE

Deus plantou o pri-
meiro jardim com 
todo o cuidado, es-

colheu cada arvore frutífera, 
cada flor, se preocupou com 
a sombra que estas arvores 
podiam dar, cada detalhe, cada 
cor, cada perfume foi pensado e 
planejado com carinho, o jardim 
plantando por Deus é claro era 
perfeito e maravilhoso, cercado 
por rios que  alimentavam  este 
jardim que  estava sempre ver-
de, produzindo frutos e sombra 
para seus habitantes.

E plantou o Senhor Deus 
um jardim no Éden, do lado 
oriental; e pos ali o homem que 
tinha formado. Genesis 2:08

Sabemos que este jardim 
perfeito foi o primeiro lar, Adão 
e Eva moravam neste jardim, 
trabalhavam, se alimentavam e 
tinham comunhão perfeita  com 
Deus, mas o pecado acabou 
com este jardim de paz, Adão 
e Eva foram expulsos.

Deus como jardineiro con-
tinuou desejoso de plantar 
outros jardins, lugares de paz 
e comunhão perfeita, e fez uma 
promessa a Adão e Eva, man-
daria o Salvador o Messias que 
poderia reatar esta comunhão 
perdida.

Deus continua plantando 
jardins, a Bíblia é repleta destes 
jardins, agora pessoas rege-
neradas onde o Espírito Santo 
habita, pessoas que se deixam 
podar, regar e se transformam 
em jardins de Deus, suas vidas 
de testemunho levam sombra, 
paz e alegria a outras vidas.

Porque há esperança para 
a árvore que, se for corta-
da, ainda se renovará, e não 
cessarão os seus frutos. Se 
envelhecer na terra a sua raiz, 
e o seu tronco morrer no pó. Jô 
14: 7 e 8.

O homem e a mulher sem 
Deus são como arvores corta-
das, arrancadas, que tem suas 

raízes mortas, são jardins se-
cos onde nada tem vida, lugar 
triste que mostra como sem 
Deus não existe esperança. 
Mas Deus tem o remédio para 
tudo isto, para transformar 
vidas secas em jardins verdes 
e cheios de vida.

Ao cheiro das águas bro-
tará, e dará ramos como uma 
planta. Jô 14:09

Deus quer transformar a nos-
sa vida, mudar nossa historia, 
há uma grande esperança de 
mudança, como quando deseja-
mos plantar um jardim algumas 
coisas precisam acontecer para 
que nossa vida se transforme em 
um jardim de Deus.

Se pretendemos ter uma 
jardim , precisamos escolher 
um local onde tenha água, para 
regar este jardim, os jardins 
mencionados na Bíblia sempre 
estavam perto de mananciais 
de águas, pois assim estavam 
sempre verdes.

Vidas plantadas junto às 
águas, são vidas próximas de 
Jesus, o Filho de Deus é a fonte 
de água viva que poderá man-
ter nossas vidas frutíferas.

Replicou-lhe Jesus: Se 
conheceras o dom de Deus e 
quem é o que te pede : Dá-me 
de beber, tu lhe pedirias, e ele 
te daria água viva. João 4:10

Para mudar nossa vida 
precisamos pedir a Jesus a 
água da vida , a mulher sa-
maritana tinha uma vida seca 
e morta, todos os dias ela ia 
ao poço buscar água, muitas 
pessoas vivem como esta mu-
lher, buscam a satisfação de 
sua sede espiritual em muitas 
coisas, mas todas estas coisas 
são passageiras, podem até 
saciar a sede no momento, 
mas depois de algum tempo a 
sede volta.

Para ser um jardim de Deus 
precisamos da água viva que 
é Jesus

...e serás como um jardim 
regado, e como um manancial, 
cujas águas jamais faltam. 
Isaias 58:1 

Para que as arvores e flo-
res do jardim possam crescer 
e se fortificar precisamos ter 
um bom jardineiro, que fará o 
trabalho de poda, pois toda a 
planta precisa ser cuidada e 
muitas vezes a poda é total, 
ficando muito feia a principio 
mais logo as folhas voltam a 
nascer mais fortes e verdes e 
os frutos são o maior sinal que 
tudo está muito bem.

Jardins de Deus é isto que 
nos tornamos quando aceita-
mos Jesus como nosso Salva-
dor, regados pelo rio da vida, 
e sempre cuidados por Deus 
nosso jardineiro, na primavera 
as flores enchem os jardins, 
precisamos frutificar e encher 
nossos lares, nossas igrejas 
e o mundo do bom perfume 
de Cristo.

O JARDIM DE DEUS

O trabalho do missio-
nário Divino Amorim em 
Moçambique está indo 
bem. Desafios e proble-
mas não faltam, mas Deus 
sempre dá sabedoria aos 
seus servos para enfrentar 
cada um. O grande desafio 
que está pela frente é que 
as adolescentes estão se 
tornando moças e não há 
muitos rapazes salvos para 
elas namorarem. O assé-
dio dos colegas na escola 

e na vizinhança é grande e elas acabam se envolvendo emo-
cionalmente. É necessário sabedoria para lidar com cada situ-
ação. Orem pelo Apólito que tem dado  bom testemunho e está 
envolvido com o trabalho da Igreja como responsável pelo Clube 
Bíblico aos sábados e uma vez por mês  fica responsável para 
desafiar os jovens no culto aos sábados à tarde. Outra jovem 
que também tem sido uma bênção é a Célia, responsável por 
contar a história bíblica todos os domingos. Ela também ajuda 
a Zuleide com um Clube Bíblico em um outro ponto da Cidade. 
Missionário Divino Amorim e família. Contatos pela Caixa Postal, 
654 Maputo- Moçambique – África. Telefones: (258) 21 41 47 37; 
84 60 31 570 - divinogomesamorim@gmail.com ou divinogome-
samorim@yahoo.com.br  

CRESCER EM JESUS
Deus me 

concedeu uma 
grande ben-
ção de parti-
cipar no mês 
de agosto em 
Conferência 
de Missões 
e visitar uma 
igreja em Gua-
rulhos. Pude 
ver e sentir 
que Deus tem 
usado grande-

mente os seus servos na Igreja Batista Bíblica em Jardim Presi-
dente Dutra, Guarulhos SP sob a liderança do Pr. Nilson Aurora 
de Souza. A alegria, o amor e o interesse por missões são notó-
rios em suas vidas. Em Cuiabá retornamos ao curso da APEC, 
atividades na Igreja e trabalho na Escola. Motivos para oração: 
Igreja Batista Filadélfia; Conferência de Missões neste mês de 
outubro; Projeto JESUS BOM DE ESCOLA; Minha vida e saúde; 
Meus filhos e netos. Missionária Elza Alves Cândido – Cuiabá 
MT.

tRIBULAçõES E BêNçãOS
Nos meses de Junho a Agosto o ministério do missionário Pr. 

Josué Amaral foi alvo de muitos transtornos. Eles tiveram que en-
tregar o prédio alugado para a igreja; a Eunice (esposa do pastor 
Josué) sofreu um acidente com o carro com perda material total, 
mas que felizmente, pela graça de Deus, ninguém se machucou. 
Só que todas essas coisas aconteceram de uma só vez. Sobre o 

Com vistas ao levanta-
mento do sustento, o mis-
sionário Pr. Almir Nunes 
e sua esposa Helena do 
Projeto Batatais SP, visi-
taram igrejas em Manaus 
AM no período de 3 a 17 
de setembro. Estiveram 
em conferências na Igreja 
Batista em D. Pedro sob a 
liderança do Pr. João Aze-

vedo Saraiva Jr e testemunharam do seu trabalho em diversas 
outras igrejas agendadas na capital manauara.

 CONFERêNCIA EVANgELÍStICA
A Igreja Batis-

ta Fundamentalis-
ta em Uruguaiana 
RS teve início 
há dois anos e 
meio aproxima-
damente, quando 
o irmão Mateus 
Bueno Júnior foi 
transferido de Ta-

batinga AM, para esta cidade pelo Exército Brasileiro. Chegando 
ali descobriram que não havia igrejas batistas fundamentalistas. 
Clamou a Deus para que deixasse bem claro qual era sua mis-
são naquele lugar. Enquanto esteve no Amazonas Mateus havia 
feito o Curso de Teologia, no AFLET em Bogotá. Depois Deus 
abriu as portas para fazer estudos com um militar e sua esposa 
(hoje, irmão Leonardo e irmã Viviane) e eles se entregaram a 
Cristo. Em cinco de setembro de 2010 fizeram a primeira EBD, 
e escolheram esta data para ser o dia oficial. Assim, no dia 5 
de setembro deste ano a igreja completou dois anos. Nos dias 
14, 15 e 16 foi realizada uma conferência evangelística tendo 
como preletor o Pr. Mercado Nestor de Buenos Aires, Argenti-
na. Houve duas conversões. Atualmente a igreja tem um total 
de 8 irmãos batizados e 4 congregados esperando para serem 
batizados, além de vários visitantes constantes. A Igreja se reú-
ne na residência do irmão Mateus. Orem pelo trabalho, pois ele 

Dia 26 de agosto 
as 18h30 aconteceu 
o culto de posse do 
Pr. Luciano Franco 
Alonso como pastor 
auxiliar na IBR da 
Fé, Capão Redondo, 
São Paulo, Capital. 
Pr. Luciano trabalha-
rá junto com Pr. Joel 
Azer. Pr. Joel foi o 
preletor e pregou so-

bre “A Chamada de Deus” usando o texto bíblico em ITm 3.1.  
Toda a programação do culto foi voltada para o evento. Hou-
ve aproximadamente umas 250 pessoas presentes. Na foto, Pr. 
Luciano, Renata Oliveira Dias Alonso (esposa), Daniel e Lucas 
(filhos); Pr. Joel e Creuza Maria da Silva Araujo (esposa). 

UM MUçULMANO NA BIENAL
No dia 14 de agosto o Pr. Ricardo 

Marques Brito esteve na 22ª Bienal 
Internacional do Livro em São Paulo e 
visitou os stands de duas instituições 
islâmicas: Fambras e Centro Islâmi-
co no Brasil. Em um deles pôde co-
nhecer o Almir, um muçulmano muito 
simpático que ali estava a trabalho. 
Ele é baiano da cidade de Ilhéus. Na 
conversa foi possível criar uma ponte 
de amizade com ele, pois a mãe do 
Pr. Ricardo também é baiana de uma 
cidade chamada Itororó, próxima de 
Ilhéus. Sendo assim, ele me passou 
seu endereço para futuro contato. Há 
um índice muito grande de brasileiros se convertendo ao Islã. Hoje 
no Brasil há quase um milhão e meio de muçulmanos. Orem para 
que este contato resulte em salvação. Na foto Pr. Ricardo e o Al-
mir. Contatos com Pr. Ricardo para palestras e conferências mis-
sionárias aos árabes muçulmanos: (11) 5924-6670 / 5939-8363 / 
999 261 113 (vivo) ou pelo e-mail: pricardomb@hotmail.com
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Pastor Joel está sem-
pre atento às oportu-
nidades que surgem 

para iniciar novos projetos e 
sistematicamente incentiva a 
igreja a orar pelos missionários 
e sustentá-los financeiramente. 
Suas visitas aos campos é uma 
constante. Neste ano de 2012, 
até o mês de agosto ele já ha-
via visitado as congregações 
do TBI em Cajazeiras PB, em 
Caxias do Sul RS, Conceição 
do Coité BA e a congregação 
de Parque Verde, Camaçari 
BA. Visitou também o Projeto 
Missionário em Farroupilha sob 
a liderança do Missionário Mar-
cus Vinícius (AMI) que recebe 
apoio do TBI. 

Em suas viagens aos cam-
pos, pastor Joel procura implan-
tar o Projeto de Evangelização 
Total, realiza Conferências 
Evangelísticas e também En-
contros de Casais juntamente 
com sua esposa, irmã Lêda.

Em setembro o TBI de 
Salvador realizou uma grande 
conferência evangelística nos 

No dia 10 de Setem-
bro de 2012 às 13 
horas, nosso queri-

do irmão Marcos Silva Santos 
foi recebido no céu por seu 
Salvador, gozando agora das 
promessas que encheram sua 
vida de entusiasmo e alegria.

E, se fosse possível resumir 
em uma palavra a vida deste 
amado irmão, esta palavra se-
ria ALEGRIA. Tudo em sua vida 
sempre foi realizado com ânimo 
e júbilo, desde o dia em que 
recebeu Jesus Cristo como seu 
Salvador. Desde então, usou 
de seu dom natural para falar 
desta maravilhosa dádiva.

Era casado com Rosange-
la, e Deus lhes concedeu três 

Por que será que quan-
to mais temos, mais 
desejamos?

Que mistério é esse que 
nos leva adiante, após uma 
conquista, depois vem uma 
insatisfação. Por que temos 
tanta dificuldade para admitir 
temos bastante e estamos 
satisfeitos?

Sabe qual é a resposta? 
Sabe por que somos insaci-
áveis? Porque os objetos, as 
conquistas, os sonhos alcan-
çados são incapazes de preen-
cher o vazio da nossa alma.

Conforme Eclesiastes,  “os 
olhos não se fartam de ver”. 
Nós somos mais imagéticos 
e sensoriais do que voltados 
para as realidades espirituais. 
Gostamos de ver belas ima-
gens, paisagens, cores, mo-
vimentos... Ao contrário Deus 
trabalha através da fé. “De 
sorte que a fé vem pelo ouvir a 
Palavra” – Rm 10.17.

Há uma música interpreta-
da por Milton Nascimento que 
retrata essa insaciabilidade 
humana: Eu Caçador de Mim: 

Por tanto amor/ Por tanta emo-
ção/ A vida me fez assim Doce 
ou atroz / Manso ou feroz/ 
Eu caçador de mim/ Preso a 
canções / Entregue a paixões 
que nunca tiveram fim/ Vou me 
encontrar/  Longe do meu lugar/ 
Eu, caçador de mim.

Você sabia que algumas 
pessoas tiveram acesso a tudo 
que gostariam? Elas experimen-
taram de tudo na vida, degusta-
ram os nobres alimentos, vinhos 
saborosos, experimentaram o 
conforto das melhores e maio-
res casas. Tiveram jóias, objetos 
caríssimos de arte, moraram 
nos palácios mais luxuosos, 
tiveram talheres de prata e 
ouro,  tiveram as mulheres mais 
belas aos seus pés. Ou no caso 
das mulheres, os mais belos 
homens aos seus pés, haja 
vista Cleópatra do Egito.  Outro 
“privilegiado” foi  o autor do 
livro Eclesiastes. Ele disse em 
2.10: “Tudo quanto desejaram 
os meus olhos não lhes neguei, 
nem privei o coração de alegria 
alguma...” De fato,  Salomão 
se entregou às bebidas, farras, 

aquisição de um patrimônio 
incrível (um dos primeiros na 
lista da Revista FORBES da sua 
época), desenvolveu-se como 
intelectual, poeta, engenheiro, 
administrador e paquerador. 
Teve um dos maiores haréns, 
700 esposas e 300 concubinas. 

A busca desenfreada de 
todas essas mordomias com-
binadas,  afastaram-no do 
seu Deus. Ele acreditou que a 
verdadeira vida era deixar-se 
conduzir pelos sentidos, pelo 
prazer, pelo saber, aventuras, 
conquistas e honras... No en-
tanto, a sua conclusão é ex-
tremamente  impressionante:  
“Contudo, quando avaliei tudo 
o que as minhas mãos haviam 
feito e o trabalho que eu tanto 
me esforçara para realizar, per-
cebi que tudo foi inútil, foi correr 
atrás do vento.” Ec 2.11. Esse 
é um refrão: Debaixo do sol, a 
vida da perspectiva humana, 
sem Deus, tudo é como correr 
atrás do vento e vaidade.

O que nos impressiona 
é o fato de lideres religiosos 
em nossos dias fazerem uso 

dessas iscas para atrair e iludir 
seus seguidores. Prometem su-
cesso profissional, campanhas 
de prosperidade financeira... 
Ensinam que Deus tem obriga-
ção de dar riquezas, prestígio, 
vida confortável... Ensinam que 
essas conquistas são obtidas 
através de oferendas, campa-
nhas,  “correntes”...  Alimentam 
a insaciabilidade da alma com 
ilusões que não satisfazem... 
Nós todos estamos sujeitos 
a achar que bebidas, festas, 
acumulo de bens, sucesso pro-
fissional, carreira estabelecida, 
fama, poder e prestigio trazem 
segurança pessoal.

Veja bem, apesar das rea-
lizações em diferentes áreas, 
o vazio existencial em nosso 
coração continua, temos fome 
de algo e tentamos preencher... 
Continuamos insaciáveis. Qual 
será a resposta? Blaise Pascal 
dizia: “Somente Deus tem o 
tamanho exato do vazio que 
existe dentro de nós.”

Em outras palavras, o au-
tor de Eclesiastes afirmou: 
“Também pôs Deus no cora-

ção do homem o anseio pela 
eternidade; mesmo assim ele 
não consegue compreender 
inteiramente o que Deus fez 
“– Ec 3.11

A nossa necessidade 
maior, suprema, é o retorno  
para Deus. Somente essa 
volta em íntima comunhão irá 
preencher tal vazio. Esse ape-
tite desordenado que temos, 
essa busca desenfreada por 
afirmação, por amor dos ou-
tros, por segurança, por uma 
trilha espiritual só encontrará 
a sua satisfação na pessoa de 
Jesus de Nazaré. Ele disse: 
“Eu sou o Pão da Vida; o que 
vem a mim jamais terá fome. 
E o que crê em mim jamais 
terá sede.”  

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

QUERO MAIS, MAIS, MAIS...
“A ambição e a morte são muito parecidas porque nunca ficam satisfeitas”  - Bíblia Viva - Pv 27.20

dias 28 a 30 com o Projeto 
Evangelização Total, mobili-
zando a todos na igreja e com 
o apoio dos irmãos: Robson 
Gomes, José Ribeiro, Alcides 
Souza e José Soares, Um cor-
po diaconal que é uma grande 
bênção de Deus para Igreja.

UM POUCO DA 
hIStóRIA DO tBI

A Fellowship Baptist World 
(Confraternidade Batista Mun-
dial) com sede em Arlington, 
Texas - EUA envia para o Brasil 
com a missão de implantação 
de uma igreja batista indepen-
dente, os missionários Pr. Philip 
M. Harris & Família, chega ao 
Brasil no Belém em 21 de Abril 
de 1977. Em agosto de 1981 
a família Harris muda-se para 
Salvador BA. Pr. Gordon Avey 
chega à Bahia em dezembro 
do mesmo ano e estas duas 
famílias de missionários são os 
fundadores do Templo Batista 
de Itapuã em Salvador BA. 

O trabalho teve início nos 
lares e somente em 12 de mar-

ço de 1982 a igreja começa a 
se reunir em uma escola públi-
ca estadual por nome de Geni 
Gomes no Bairro de Itapuã.  Em 
Agosto de 1984 igrejas man-
tenedoras das duas famílias 
enviam uma oferta através da 
Fellowship Baptist World para 
a compra do imóvel na ladeira 
do Abaeté onde funcionava 
uma discoteca e que hoje se 
reúne a igreja Templo Batista 
de Itapuã.

Em abril de 1985 chega à 
Bahia o missionário Pr. Neil D. 
Jackson e sua esposa Felice 
Jackson para fundarem o Ins-
tituto Bíblico Batista Indepen-
dente - IBBIS. 

Em 1987 o Pr. Gordon Avey 
seguiu a direção de Deus para 
abrirem outro ministério. Em 
Janeiro de 1989 o Pr. Adil Bispo 
dos Reis assumiu a liderança 
da Igreja por um período de 
dois anos. 

Em março de 1990 chega à 
igreja o Pr. Joel Moura Gouveia 
com sua esposa Lêda Maria e 
filhos. Em 06 de Junho de 1990 

a Igreja envia como missionário 
o Pr. Tomé Lopes dos Santos 
para o campo missionário em 
Lauro de Freitas BA através da 
AMI - Associação Missionária 
Independente. Era o primeiro 
passo de sua jornada no campo 
missionário.

No dia 5 de setembro de 
1993 o Pr. Philip M. Harris en-
trega o ministério da Igreja e 
retorna aos EUA em definitivo. 
No dia 11 de Novembro de 
1993 o Pr. Joel Moura Gouveia 
assume o ministério efetivo de 
Itapuã concluindo a construção 
do templo da Igreja. A essa altu-
ra o TBI já apoiava três projetos 
missionários.

Em 1985 através do Pr. Neil 
D. Jackson e sua esposa irmã 
Felice Jackson, o TBI abre nova 
frente de trabalho fundando 
a Congregação no Distrito 
de Arembepe, município de 
Camaçari-BA entregando-o 
logo depois ao missionário Pr. 
Frank Brimm que acabara de 
chegar ao Brasil.

Portanto, o TBI foi fundado 

em 12 de Março de 1982 sen-
do pastoreada neste período 
por três pastores: Pr. Philip M. 
Harris entre 12.03.1982 até 
11.11.1993; Pr. Gordon Avey 
de 12.03.1982 até Janeiro de 
1988; Pr. Adil Bispo dos Reis de 
Janeiro 1990 até 02.1992. Teve 
também o Pr. Neil D. Jackson 
como conselheiro de 14.11.93 
até 23.03.1994. 

Joel Moura Gouveia está a 
19 anos à frente do TBI. Assu-
miu o trabalho como titular da 
igreja em 11.11.1993, sendo 

filhos: Bruna, Paula e Danilo, 
formando uma bela família. 
E, com o apoio dela, Marcos 
ingressou no Instituto Batista 
Missionário onde se formou no 
curso pastoral missionário. Tal 
foi uma grande vitória para sua 
vida, já que sempre teve o de-
sejo de servir melhor ao Senhor 
e pregar a Sua Palavra.

Sendo membro da Igreja 
Batista Bíblica Maranata (San-
to. André – SP) , entregou sua 
vida para servir ao Senhor 
em tempo integral,  sendo 
comissionado para trabalhar 
na Congregação desta igreja 
no Jardim Alzira Franco. Neste 
local, trabalhou com afinco 
em visitação, na reforma do 

templo e no aconselhamento 
de casais. 

Em razão do trabalho efeti-

vado, Deus foi acrescentando 
novos membros a essa Con-
gregação, sendo que o obreiro 

MARCOS SILVA SANTOS
“... porque a alegria do Senhor é a vossa força”. Neemias 8:10

sempre contou com o apoio 
de sua família, que participava 
ativamente de seu ministério 
cantando, ensinando, e cuidan-
do de cada detalhe dos cultos 
e trabalhos.

Quando descobriu que es-
tava acometido de enfermida-
de, não esmoreceu. Enfren-
tou a cirurgia com valentia, e 
também os tratamentos que 
se seguiram. Não desanimava 
em nenhum momento; ao con-
trário, com sua alegria influen-
ciava positivamente a outros 
pacientes, pois cria que Deus 
estava escrevendo sua história, 
e usando aquele momento para 
que sua vida fosse benção para 
outras pessoas.

Durante os anos de trata-
mento, nunca parou. Permane-
ceu ativo, viajando para muitas 
cidades do nosso país. Quando 
retornava de tais viagens, 
estava sempre muito anima-
do e fortalecido pelas almas 
que tinham sido alcançadas e 
transformadas pelo poder do 
Evangelho.

Agradecemos a Deus pela 
vida deste amoroso esposo, 
pai, amigo e servo do Senhor, e 
oramos, na certeza de que Deus 
está ao lado da família, da igreja 
e todos que tiveram o privilégio 
de conhecer, conviver e parti-
cipar desta vida que impactou 
tantas em pouco tempo.

Nancy Felix Fragoso

ordenado ao ministério pastoral 
em 1996 onde permanece até 
os dias atuais. 

Atualmente o TBI conta 
com 319 membros, participou 
da organização de duas igrejas: 
Templo Batista Ebenézer em 
Lauro de Freitas (29.03.1994), 
e a Primeira Igreja Batista de 
Arembepe em Julho de 2004 
em Camaçari BA.

Para contatos com o Joel 
Moura Gouveia use o e-mail: 
prjoelitapua@yahoo.com.br.

Templo Batista de Itapuã em Salvador prioriza a obra 
missionária e a implantação de novas igrejas
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Nos últimos meses 
a IBRIS - Igreja 
Batista Refúgio de 

Itapecerica da Serra vem se 
ocupando em construir seu 
espaço de celebrações e isso 
nos deixa meio que desatentos 
ao que ocorre nas vidas ao 
nosso redor. Mas como que por 
providencia do Pai, há sempre 
aqueles contatos informais 
e edificantes! Narrarei aqui 
alguns para que orem por nós 
e percebam conosco como 
nosso Deus opera no início, 
meio e fim.

A nossa igreja está na ci-
dade por mais de seis anos e 
já estivemos em três diferentes 
endereços antes do atual que 
é próprio. Mas em nenhum dos 
anteriores havíamos percebido 
a ação do Pai nos dando enco-
rajamento através dos vizinhos 
como agora.

Apesar de estarmos na 
margem de um bairro, e ao 
lado de uma floresta, passa 
por ali muitas pessoas. Umas 
a cavalo, outras caminhando, 
algumas à espera do transporte 
escolar e boa parte delas para 
usar o telefone público que 
está bem na frente de nosso 
terreno.

O PROFESSOR 
E Ex-VIzINhO

O Adalcir era nosso vizinho 
no segundo endereço. Ele se 
mudou para um apartamento 
no mesmo prédio que aluga-
mos e a sua mudança chegou 
num dia de culto. Tivemos a 
oportunidade de ajudá-lo a 
carregar seus móveis e fizemos 
amizade com ele e com o moto-
rista do caminhão que também 
era vizinho.

O Adalcir parou na cons-
trução num determinado dia 
e foi usado por Deus para nos 
encorajar de modo especial! 
Ele diz já ter participado de 
uma igreja evangélica, mas 
ainda não se decidiu por Cristo. 
Sempre nos cumprimenta com 
ar de aprovação.

O MOtOqUEIRO SENSÍVEL
Numa tarde parou um mo-

O CULtO SEgUNDO DEUS
Augustus Nicodemus Lopes

Edições Vida Nova
www.vidanova.com.br

Em nossos dias, assim como na época 
de Malaquias, o culto a Deus tem sido 
desvirtuado das mais diversas maneiras. 
Embora muitos pensem que nada temos 
a aprender com o Antigo Testamento em 
matéria de culto, estão enganados. Ao 
levantarem sua voz contra o povo de 
Deus de sua época, por haver desvirtu-

A manifestação da gra-
ça na vida cristã liga-
se a um Cristo que 

se humilhou. Um Cristo humilde 
que, tendo a forma de Deus, 
deixa-a para Se humilhar até à 
morte e morte de cruz. O meio 
dessa união entre os santos, e 
o meio para a manifestação e 
permanência desse amor, está 
na identificação com Cristo. Foi 
esta humildade que tão perfeita-
mente se manifestou em Cristo, 
em contraste com o primeiro ho-
mem Adão. Este tinha procurado 
torna-se semelhante a Deus por 
usurpação e elevar-se em detri-
mento de Deus, sendo ao mesmo 
tempo desobediente até a morte. 
(Gênesis 2.16-17; 3.6-7).

O Senhor Jesus, quando em 
forma de Deus, aniquilou-Se, por 
amor, de toda a Sua glória, da 
forma de Deus, e tomou a forma 
de homem, e em forma de ho-
mem se humilhou. Como Deus, 
humilhou-Se até a morte e morte 
de cruz (Filipenses 2.8). Que per-
feito amor, que gloriosa verdade, 

que preciosa obediência!  Um 
Homem, pelo justo julgamento de 
Deus e pelo Seu ato foi elevado 
à direita do trono da majestade 
divina! Em Cristo, temos a plena 
manifestação do amor de Deus 
aos homens (Hebreus 1.1-3).

O Senhor Jesus revelou 
Deus para nós de maneira plena. 
Se quisermos saber como Deus 
é, basta olharmos para o Senhor 
Jesus. Deus é amor e nós vemos 
esse amor em Jesus Cristo. 
Em Cristo vemos Deus plena-
mente, e não há outra maneira 
de conhecer a Deus, senão no 
conhecimento que encontramos 
na pessoa de Jesus Cristo.

Que maravilhosa verdade é 
a pessoa de Cristo! Que sublime 
verdade é esta descida e esta 
ascensão pela qual Ele enche 
todas as coisas como Redentor 
e Senhor da glória! Deus descido 
em amor; o Homem assunto ao 
céu segundo a justiça! Agora, 
Ele que foi digno, em toda eter-
nidade, quanto à Sua pessoa, 
de estar assim à direita de Deus, 

é, como Homem, elevado por 
Deus a Sua direita! Todos os 
conhecimentos encontram-se 
em Cristo, todas as sabedorias 
residem Nele, tudo está Nele! 
“Porque aprouve a Deus que, 
nele, residisse toda a plenitude” 
(Colossenses 1.17-20).

Se olharmos para a cria-
ção, Ele é o primogênito; se 
olharmos para a nova criação, 
Ele é o princípio; se olharmos 
para a Igreja, Ele é o cabeça; 
se olharmos para o universo, 
Ele é o Senhor. O pleno conhe-
cimento da vontade de Deus é 
simplesmente Cristo.  A justiça 
de Deus foi plenamente satisfei-
ta. Os nossos corações podem 
tomar parte, alegres, na glória 
do Senhor, alegres por também 
ali terem parte pela graça do 
Senhor. Só Deus podia esvaziar-
se de Sua glória em favor de 
criaturas caídas. Tudo por amor! 
Que extraordinário amor!

Mas é Nele, em Cristo, que 
o apóstolo Paulo pensa, não em 
nós, frutos dessa humilhação. 

Paulo se alegre no pensamento 
da exaltação de Cristo. Deus O 
elevou soberanamente e Lhe 
deu um nome que está acima 
de todo o nome, de sorte que 
todo o ser nos céus e na terra, e 
mesmo todo o ser infernal deve 
dobrar os joelhos diante deste 
Homem exaltado por Deus, e 
toda a língua deve confessar 
que Jesus Cristo é Senhor, para 
a glória de Deus Pai! (Filipenses 
2.9-11). 

Deus ressuscitou o Senhor 
Jesus dentre os mortos e Lhe 
deu a glória e um lugar acima de 
todas as coisas, lugar de que Ele 
era, sem dúvida, pessoalmente 
digno, mas que recebe e devia 
receber das mãos de Deus, que 
O estabeleceu como Senhor so-
bre todas as coisas. Unindo-Se à 
Igreja como sendo o Seu corpo, 
e ressuscitando os membros 
desse corpo da sua morte em 
pecados pelo mesmo poder que 
ressuscitou e exaltou o Cabeça, 
vivificando-os juntamente com 
Cristo e fazendo-os assentar 

nos lugares celestiais Nele, pelo 
mesmo poder que O exaltou. 
Assim a Igreja, o Seu corpo, é 
a Sua plenitude.  

O apóstolo Paulo pede aos 
crentes de Éfeso para que eles 
conheçam o poder, já manifes-
tado, que tinha já operado a 
fim de que eles tivessem parte 
nesta bendita e gloriosa posi-
ção. Porque do mesmo modo 
como eles eram introduzidos 
pela soberana graça de Deus na 
posição de Cristo perante Deus, 
Seu Pai, assim também a obra 
que foi operada em Cristo, e o 
desenvolvimento do poder de 
Deus que teve lugar elevando-O 
desde o túmulo até à direita de 
Deus Pai, acima de todo o nome 
que se nomeia, são a expressão 
e o modelo da ação desse mes-
mo poder que opera em nós que 
cremos. E este poder nos eleva 
do nosso estado de morte no pe-
cado, para nos fazer tomar parte 
na glória desse mesmo Cristo. 
Que abençoada humilhação! 
Que gloriosa exaltação!

HUMILHAÇÃO E EXALTAÇÃO DE JESUS

Vidas em construção na construção

toqueiro (com capacete) e 
me saudou com ar amistoso. 
Disse que sempre passa e se 
alegra em me ver trabalhando. 
Cheguei mais perto e ele tirou 
o capacete, ainda não o ha-
via reconhecido. Depois que 
contou que estava construindo 
perto da Betânia (família de 
nossa Igreja), me recordei de 
ter visto sua casa. Ele elogiou 
o prédio e disse palavras de 
encorajamento.

A VIzINhA CARRANCUDA 
qUE hOJE NOS 
Dá PRESENtES

Dona Ivete, moradora an-
tiga (Tipo dona do bairro), ca-
tólica roxa, mas que sabe, em 
sua experiência quem chega ao 
bairro para o bem de todos. Aos 
poucos fomos nos conhecendo 
melhor e hoje ela traz palmeiras 
para adornar nosso terreno.(se 
bem, que por falta de cuidados 
elas já morreram... Que ela não 
saiba). Já tivemos diversas 
oportunidades de boas conver-
sas com ela sobre o senhorio 
de Cristo. Estou orando por ela 
e sempre atento para comparti-
lhar o genuíno evangelho.

O MISSIONáRIO DE JEOVá
Há um vizinho que tem tem-

po integral como ministro dos 
TJs. As três árvores que tínha-
mos no terreno ofereciam risco 
à sua propriedade. Ele sempre 
nos cobrava sobre providên-
cias, mas a prefeitura ainda não 
havia dado a autorização para 
cortar as árvores. Hoje não 

há mais o risco das árvores, 
mas ele insiste em reivindicar 
muro, etc... Percebo que isso 
é um meio de falarmos a ele 
sobre a graça de Jeová. Minha 
expectativa é de testemunhar a 
ele e falar-lhe do genuíno amor 
do Pai e que o Filho e o Pai 
são um. Tem havido progresso 
nesse projeto...

O SENhOR COM
PINtA DE JOVEM

O Viola é outro vizinho 
que nos observa a quase dois 
anos... Não sei seu nome, mas 
todos o conhecemos como Vio-
la (Gosta de música sertaneja). 
Ele passa e discretamente diz 
um oi (Parece tímido). A oca-
sião em que mais falei com ele 
foi quando veio carpir o terreno 
do TJ do testemunho anterior. 
Ele teve que passar por dentro 
de nosso terreno e agiu educa-
damente. Foi muito cortês.

Decidi escrever esse rela-
tório exatamente pelo contato 
com o Viola. Ele veio como se 
tivesse decidido dizer o que 
disse há muito tempo. Disse 
que achava legal estarmos 
construindo uma igreja, e que 
isso vai servir à comunidade, 
e que a maldade ta demais!  E 

continuou, até desabafar a dor 
e pavor por saber que o vizinho 
foi morto com 11 facadas... 
(Nesse ponto eu estava achan-
do que ele estava proferindo 
palavras boas a nosso respeito 
para poder pedir voto pra algum 
candidato). Mas, para minha 
alegria, não! Ele estava ‘’se 
abrindo’’!

Chamou-me de pastor por 
três vezes enquanto expu-
nha suas dores e só depois 
perguntou pelo meu nome, 
e continuou... Disse que não 
tem a capacidade de ser como 
os crentes (tive pena dele, 
por achar que não ‘’merece’’ 
nem consegue ‘’se tornar’’ 
crente...).

Nesse ponto o chamei para 
dentro e quando comecei a 
falar sobre o plano gracioso 
de Deus em nos aceitar como 
somos, chegou o outro vizinho 
que veio dizer que evitou que 
roubassem materiais de nossa 
construção...

O Viola esperou a narrativa 
e, teve que ir pois estava com 
compromisso ali perto. Senti 
que nossa conversa tem que 
seguir! Ele esta sedento, e 
temos a água que irá desse-
dentá-lo.

Logo que ‘’essa Viola der 
bom som’’ conto o resto. Per-
cebo a ação do Pai nesses 
eventos do dia a dia nos confir-
mando o que Ele esta fazendo, 
e que isso vai longe! Há muitos 
outros fatos que narrarei em 
outro momento, hoje me es-
tendi muito. 

Nosso programa evange-
lístico tem sido assim, pessoa 
a pessoa de modo natural, vez 
ou outra sinto falta dos modelos 
tradicionais de evangelização, 
mas nos anima saber que Deus 
tem agido dessa forma aqui.

Dalvino.

ado o culto ao Senhor, os profetas usaram como argumentos 
princípios relativos à adoração a Deus que certamente se 
aplicam ao povo de Deus de todas as épocas.

MOVIMENtO NEOPENtECOStAL 
BRASILEIRO

David Allen Bledsoe
Editora hagnos

www.hagnos.com.br
Ao longo das últimas duas décadas o 
movimento neopentecostal brasileiro 
se espalhou notavelmente pelo país. 
As igrejas desse movimento compõem 
o segmento evangélico que mais cres-
ce. Alguns estimam que os adeptos 
representem mais de 42% da população 
pentecostal em geral. Além disso, elas têm diversificado de ma-
neira significativa o cenário evangélico da nação. Neste livro, o 
autor mostra dados preliminares sobre o neopentecostalismo 
brasileiro.

NãO tENhO FÉ SUFICIENtE PARA 
SER AtEU

Editora Vida
Norman geisler e Frank turek

www.editoravida.com.br
Idéias com o objetivo de destruir a fé 
cristã sempre bombardeiam os alunos 
do ensino médio e das universidades. 
Este livro serve como um antídoto ex-
cepcionalmente bom para refutar tais 
premissas falsas. Ele traz informações 
consistentes para combater os ataques 

violentos das ideologias seculares que afirmam que a ciência, a 
filosofia e os estudos bíblicos são inimigos da fé cristã. 

A VERDADE PERMANECE
John MacArthur

Editora Fiel
www.editorafiel.com.br

O livro “A Verdade Permanece” foi organiza-
do para celebrar este foco do ministério de 
pregação de John MacArthur e reúne vários 
de seus principais sermões, pregados ao 
longo de seus mais de 40 anos como pastor 
da Igreja Grace Community, em Sun Valley 
na California. Um livro que servirá de enco-
rajamento àqueles que servem no ministério da pregação, seja 
em começo de ministério ou já veterano, e a todos os cristãos que 
amam a verdade que permanece: A Palavra de Deus.

IBRIS - Igreja Batista Refúgio de Itapecerica da Serra SP.
Refugiados em Cristo, e anunciando 

que nEle há refúgio eterno.
Estrada Joaquim Cardoso Filho, 439.

Parque Yara Ceci. (Próximo ao depósito São Marcos)
Celebrações: domingos 9h e 18h.

quintas 20h - Oração
Sábados: kids 15h30 e Jovens 19h.
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Nos dia 15 

a 16 de 
s e t e m -

bro de 2012 a Igreja 
Batista Bereana de 
Barreiras BA, sob 
a liderança do Pr. 
Jonathas de Lima 
realizou uma série de 
conferências para im-

Uma simples obra, 
que com as bên-
çãos de Deus se 

tornou grande, e agora com-
pletou “Bodas de Ouro”.

Nos dias dezessete a de-
zenove de agosto de 2012 
comemorou-se o Jubileu de 
Ouro do Instituto Bíblico Mara-
nata em Marilândia do Sul PR, 
ocasião em que foi realizado o 
primeiro encontro de alunos for-
mados, os quais estão servindo 
ao Senhor em diversas regiões 
do Brasil e no exterior.

O IBM teve o privilégio de 
ter como conferencistas o Rev. 
Orlando Manoel Rodrigues da 
cidade de Maringá-PR, além 
de diversos testemunhos dos 
alunos formados ao longo 
desses cinqüenta anos. Foram 
momentos de muita alegria, 
reencontro e refrigério para o 
corpo docente e discente, onde 
muitos ex-alunos, representan-
tes de igrejas e amigos do IBM 
se fizeram presentes.

UM POUCO DA hIStóRIA 
DO IBM

Foi um tempo de perple-
xidade de corações batendo 
forte, de lutas, perseguições, 
lágrimas, quando Deus tocou 
no coração do Pr. Artêmio e 

A Igreja Batista Boas 
Novas de Guaíra 
acaba de ordenar 

seu pastor, Francisco Cleyton 
Pinheiro Maciel no dia 22 de se-
tembro de 2012. Pr. Cleyton es-
tava comemorando 34 anos de 
idade no dia da sua ordenação, 
pois nasceu em 22 de setembro 
de 1978. Sua ida para Guaíra 
foi aprovada no dia 09 de Se-
tembro de 2007 em assembléia 
e ele chegou à igreja em 05 de 
Outubro de 2007.

Ganhamos ordinariamente mais em ouvir do que em falar; quando 
falamos despendemos, quando ouvimos arrecadamos. Marquês de Maricá

sua esposa Alexandrina para 
enfrentar um novo alvo, com 
grande desafio: A Fundação 
do Instituo Brasileiro de Evan-
gelistas e Missionários, hoje 
Instituto Bíblico Maranata. No 
início o objetivo era o trabalho 
indígena, tanto é que no seu 
estágio Pr. Artêmio se dedicou 
aos índios Marubos no Ama-
zonas. Mas já ali o Senhor lhe 
abriu os olhos para uma nova 
visão, um Instituto onde não 
só visava o trabalho indígena, 
mas, ribeirinhos, sertões e para 
o futuro até as grandes cida-
des. Olhavam para os montes, 
de onde viria o socorro? Certa-
mente veio do Senhor.

Depois de um tempo de 
pesquisas e orações, os pas-
tores Paulo Guiley e Artêmio 
foram sondar o Paraná. Para 
alegria e em resposta as ora-
ções foi doado um sítio, aonde 
poderiam dar início ao sonhado 
I.B.E.M. Naquele tempo Dona 
Alexandrina terminava o curso 
em Peniel e se preparava para 
o casamento que se concreti-
zou em 06 de maio de 1962. 
Logo em seguida se mudaram 
para a cidade de Araruva atual 
Marilandia do Sul, no Paraná, 
dando assim o inicio ao Instituto 
Brasileiro de Evangelistas e 

Missionarios. A escola come-
çou em uma casa simples, 
onde os primeiros alunos se 
assentavam em um banco de 
madeira sem encosto, para 
mais tarde receberem outra 
grande bênção na confirma-
ção da vontade do Senhor. 
No dia 06 de agosto de 1962, 
mudaram para o sítio onde as 
construções ainda inacabadas 
foram adaptadas para o funcio-
namento do Instiuto Biblico Ma-
ranata. O lugar é denominado: 
“Eldorado”. Além do Pr. Paulo 
e Violeta Guiley; Pr. Artêmio e 
Alexandrina Pauluci, estavam 
com eles oito corajosos e de-
dicados alunos: Carmem Mota, 

Vera, Martinha, Guilhermina, 
Benedito Souza, Edivaldo, 
Eduardo, Guilhermino. O hino 
para esse início foi o 160 do 
Cantor Cristão.

Há um hino no Cantor Cris-
tão que diz: “Deus promete 
grandes coisas conceder; A 
qualquer que peça, crendo 
que há de obter; A resposta 
sem na fé enfraquecer; Sua 
fé Jesus contemplará.” Jesus 
tem contemplado a fé, mesmo 
em meio a lutas e dificuldades 
daqueles que fizeram e fazem 
parte da história do Instituto Bí-
blico Maranata, e entendemos 
que Deus esteve e está com 
esta obra.

Do Concílio participa-
ram os pastores: Lupércio 
Agueiro da I.B. Boas Novas 
de São José do Rio Preto 
SP; Mark Swedberg da 
Igreja Batista Bíblica de 
Carapicuíba SP; Pr. Daniel 
Swedberg da Igreja Batista 
do Caminho em São José 
do Rio Preto SP; Pr. Este-
liano de Morais Souza da 
Igreja Batista Central de 
Barretos SP; Carlos Alberto 
Moraes da Igreja Batista de 

cretariado pelo Pr. 
Lupércio Aguei-
ro. Examinado, 
o candidato foi 
aprovado por to-
dos os presentes 
e o concílio reco-
mendou a sua or-
denação. No culto 
de ordenação na 
mesma noite, os 
preletores foram 
os pastores Car-
los Alberto Mo-
raes, que dirigiu 
a mensagem de 

Jubileu de Ouro de Maranata

Guaíra ordena seu pastor

Orlândia SP; Pr. Gilberto Sales 
da Igreja Batista de Guaíra SP; 
Dorian Soutto do Templo Batis-
ta Ebenézer de Barretos SP; 
Fábio Arruda da Igreja Batista 
Calvário de Uberaba MG; Pr. 
Edson Paiva da Igreja Batista 
Calvário de Uberlândia MG e 
Pr. Paulo Ismael da Igreja Batis-
ta Bíblica de Bebedouro SP.

O Concílio de Pastores con-
vocado pela Igreja Batista Boas 
Novas de Guaíra foi presidido 
pelo Pr. Mark Swedberg e se-

co, o candidato cursou seu 
bacharelado em teologia pelo 
Seminário Batista do Cariri nos 
anos 2002-2005. Ainda no que 
se refere à vida acadêmica o Pr. 
Cleyton fez um curso de Inte-
gralização em Teologia no pe-
ríodo de agosto de 2005 a julho 
de 2006 e uma Pós-Graduação 
em Teologia Latino-Americana 
em 2007. Ambos os cursos 
foram feitos pela Faculdade 
Kuryos com reconhecimento 
pelo MEC.

Quanto à vida ministerial o 
Pr. Cleyton pastoreou, durante 
os dois últimos anos de semi-
nário (2004-2005), a Congrega-
ção Batista Regular Ebenézer 
na cidade do Crato. O primeiro 
ministério efetivo foi na Igreja 
Batista Regular Esperança em 
Juazeiro da Bahia entre janeiro 
de 2006-2007 a abril de 2007. 

desafio ao candidato e o Pr. 
Mark Swedberg que desafiou 
a igreja. A oração consagrató-
ria foi proferida pelo Pr. Daniel 
Swedberg.

O CANDIDAtO
O Pr. Cleyton Maciel rece-

beu a Cristo como Salvador e 
Senhor em 18 de fevereiro de 
1996 na Igreja Batista Regular 
Castelão em Fortaleza-CE 
durante o ministério do mis-
sionário Daniel Stowell. No 
mesmo ano conheceu a irmã 
Keury Lene Lima Pinheiro Ma-
ciel  (08/02/1980) com quem se 
casou em 12 de junho de 1999. 
Desse enlace nasceram três fi-
lhos: Davi Natanael Lima Maciel  
(05/08/2002); Kemily Rute Lima 
Maciel  (21/06/2004) e Daniel 
Lima Maciel (11/04/2008).

Em seu preparo teológi-

O IBM é um Instituto comprometido com a Palavra de Deus 
e com o Deus da Palavra. Mais informações consulte o 

site: www.ibmaranata.com.br. O próximo encontro será de 
quatro a sete de Setembro de 2014.

Missões pela fé em Barreiras BA

plantação da Promessa de Fé para o sustento da obra missionária. 
O preletor foi o Pr. Carlos A. Moraes, coordenador de Missões da 
AMI – Associação Missionária Independente agora com sua sede 
em Caraguatatuba SP. Na sexta-feira, aproveitando a presença do 
Pr. Carlos, a igreja realizou um agradável encontro de casais.

A IBB de Barreiras foi fundada pelo casal de missionários esta-
dunidenses, Pr. Davi  e Patrícia Zemmer que chegou ao Brasil em 
1987 através da ABWE, atualmente denominada ABEM – Associa-
ção dos Batistas para o Evangelismo Mundial aqui no Brasil.

Nos primeiros oito anos a família Zemmer trabalhou na implan-
tação de uma igreja em Itaberaba BA. Depois de um período de 
oração e com o apoio do missionário Ricardo Buck, eles foram para 
Barreiras em 1996. No dia 6 de abril de 1997 teve início a implanta-
ção da Igreja Batista Bereana de Barreiras no quintal da residência 
do Pr. Davi na Rua São Francisco, 352, Bairro Sandra Regina.

O atual pastor da igreja, Jonathas de Lima chegou à igreja como 
estagiário em janeiro de 2000. No início de 2001 a igreja comprou o 
terreno e entre julho de 2001 até o início de 2003 um grupo de irmãos 
da CWE – Construindo para o Evangelismo do Mundo construiu o 
templo.  Em janeiro de 2003, o seminarista Jonathas já estava orde-
nado ao pastorado e foi de mudança para Barreiras com sua esposa 
Eliane e a filha Sara a convite da igreja para trabalhar no pastorado. 
No dia 21 de março a Igreja foi juridicamente organizada. No dia 30 
de março de 2008 o missionário Davi entregou o pastorado ao Pr. 
Jonathas e foi para outro ministério em Salvador BA onde permanece 
até hoje. Um culto de ações de graças de realizado no dia 20 de abril 
do mesmo ano marcou a despedida da família Zemmer. Na foto, Pr. 
Jonathas e irmão Raul com as respectivas esposas.

Família Maciel

Pastores do concílio

Imposição das mãos


