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O missionário Pr. Harold Folley Bratcher, está se aposentando e retornando à 
sua pátria natal (EUA), mas com certeza está deixando muita saudade para 
todos nós. No dia 14 de dezembro de 2012 foi realizada uma homenagem 

em que ele recebeu a comenda “FRUTO DO ESPÍRITO” e a placa de honra ao mérito, 
além de um álbum fotográfico contando parte da sua história como missionário aqui 
no Brasil. 

O Pastor Harold Foley Bratcher nasceu no dia 24 de Março de 1927 na cidade 
de Lousville, Estado de Kentucky, nos Estados Unidos da América.  Filho do Dr. 
Charles Slaton Bratcher e de Beulah Porter Bratcher. O Pr. Harold converteu-
se a Cristo e foi batizado por seu pai aos 12 anos na 1ª Igreja Batista de 
Morganfild, Kentucky. O Dr. Charles era o pastor da Igreja. 

Pr. Harold foi membro da Igreja Batista Ashland Avenue, na cida-
de de Lexington, Kentucky. Esta Igreja tinha um Instituto Bíblico nas 
segundas-feiras, à noite, que mais tarde tornou-se uma Faculdade Te-
ológica. O Pr. Harold foi um dos professores. Continua na Pág. 7

Entre os dias 24 a 30 
de novembro tive, 
juntamente com mi-

nha esposa a oportunidade de 

O missionário estadu-
nidense Davi Hen-
ry Zemmer e sua 

esposa Patrícia Zemmer foram 
os fundadores da Igreja Batista 
Bereana em Barreiras BA, organi-
zada no dia 21 de março de 2004. 
Quando da sua organização, 
o Pr. Jonathas de Lima (53) já 
estava lá. Ele foi para Barreiras 
no dia 13 de janeiro de 2003 a 
fim de atuar como auxiliar do 
missionário Davi. 

Em abril de 2008, quatro 
anos depois da organização da 
igreja, o missionário entregou 
a liderança da mesma ao Pr. 
Jonathas e foi para Salvador 
BA trabalhar com o Seminário 
Batista Regular de Salvador.

Sob a liderança do Pr. Jona-
thas a igreja começou a desen-
volver uma crescente visão mis-
sionária. Com vistas a ampliar o 
trabalho de evangelização em 
Barreiras, decidiram enviar um 
dos seus membros, Paulo César 
e sua família para o seminário 

No dia 2 de dezem-
bro de 2012 a 
Igreja Batista Boa 

Vista em Orlândia SP come-
morou 35 anos de história com 
a realização de dois cultos ten-
do como preletor o Pr. Carlos 
Alberto Moraes que trabalhou 
no ministério da Igreja Batista 

visando à implantação de uma 
congregação no Bairro Cidade 
Nova, uma área de grande ex-
pansão na cidade.

Paralelamente à visão de 
crescer na própria cidade am-
pliou-se a visão missionária. Aos 
poucos novos projetos de apoio 
missionário foram sendo adota-
dos. Em quatro anos, de 2008 a 
2012 a igreja chegou a seis pro-
jetos apoiados financeiramente. 
Além do apoio ao seminarista 
Paulo César e sua família no 
seminário do Cariri que é apoiado 

por um grupo de dez irmãos da 
própria igreja, há mais os missio-
nários: Pr. Josué Alves e família 
no Seminário Bíblico Palavra da 
Vida trabalhando no treinamento 
de líderes e implantação de 
igrejas em Picos PI, Missionária 
Eliane Vieira da Missão Maranata 
Ministérios Multiculturais, em 
Cabo Verde, África, Pr. Daniel 
Lucas de Souza e sua esposa 
Aline, em Goiânia com OANSE e 
o Pr. Jeconias Souto e família, tra-
balhando com os índios Baniwas 
no Amazonas, Missão Novas 

Tribos do Brasil. Além destes, 
a igreja tem mais um dos seus 
membros com recursos próprios 
que se preparou no seminário 
do Cariri para servir ao Senhor 
como missionária: Sara Prado de 
Lima (23) Bacharel em Teologia 
com habilitação em LIBRAS pelo 
Seminário Batista do Cariri, de 
2007 a 2010, e pós graduanda 
em LIBRAS pela UNIHANA em 
Barreiras BA. Sara é filha do Pr. 
Jonathas. 

Promessa de Fé
Em setembro de 2012 o Pr. 

Jonathas decidiu implantar a 
Promessa de Fé para Missões 
na Igreja e convidou para as 
Conferências Missionárias o Pr. 
Carlos Alberto Moraes, Coorde-
nador de Missões da AMI – Asso-
ciação Missionária Independente 
para ser o preletor. O resultado 
foi um grande crescimento da 
igreja na participação no susten-
to da obra missionária. 

Continua na página 7.

Igreja Batista Bereana amplia visão missionária

Impressões sobre minha viagem ao Chile

conhecer o Chile, mais especi-
ficamente a principal cidade da 
região de O’ Higgins, a cidade de 
Rancagua. Desde o início deste 

ano, o pastor Jomar de Souza 
e sua esposa Regiane tem 
nos falado por meio de cartas, 
e-mails e skype sobre o projeto 
estabelecido juntamente com 
sua igreja (IBDP de Manaus AM) 
e a missão AMI naquela cidade.  
Assim, pela graça e a bondade 
do Senhor, pudemos ter este 
privilegio. Chegamos a Ran-
cagua no domingo, depois de 
passarmos a noite em Santiago, 
o pastor Jomar nos pegou na ro-
doviária, logo após a finalização 
do culto pela manhã.

Sobre a família Souza, 
vimos o pastor Jomar, a irmã 
Regiane e o Davi muito dis-

postos, alegres e ponderados. 
A Regiane está grávida, mas 
muito bem, inclusive prepa-
rando a igreja para o culto 
de oração na quinta-feira. O 
Davi destacando-se na escola 
devido o seu desempenho, foi 
o terceiro melhor aluno em lei-
turas.  A casa é pequena, mas 
adaptada também para ser a 
igreja-local, comportando hoje 
um grupo de aproximadamente 
30 pessoas e ainda com um 
quarto de profeta!  A família 
está dominando muito bem o 
idioma e parecem muito bem 
adaptados com a cultura.

Continua na página 6

Pastor Harold Foley 
Bratcher 53 anos de Brasil

VI Congresso será em junho de 2013

Uma história de 35 anos

Criação - Evolução

O Seminário Batista Esperança 
está oferecendo uma excelente 
oportunidade para você fortale-

cer suas convicções bíblicas sobre o tema 
Criação - Evolução. Trata-se de dois dos mais 
recentes módulos oferecidos pelo Professor 
Adauto Lourenço, elaborados justamente 
para os cristãos com 16 horas de palestras.

Data: de 30 de janeiro a 03 de fevereiro 
de 2012. Local: Rua Loefgreen, 1279, Vila 
Clementino (ao lado do Shopping Metrô 
Santa Cruz) Inscrições: pelo fone: (11) 5571-9721 ou pelo email: 
secretaria@ibe.org.br com Jéssica 

Investimento: R$ 50,00. Estacionamento gratuito no subsolo, com 
vagas limitadas! O tema será: Defendendo a fé bíblica no contexto cien-
tífico do terceiro milênio e o criacionismo bíblico em Gênesis 1 e 2.

sobre o ProFessor: Os Seminários Criação-Evolução 
são apresentados por Adauto J. B. Lourenço, formado em Física 
pela Bob Jones University (1990), Carolina do Sul, EUA, com 
mestrado em Física, pela Clemson University (1994), Carolina do 
Sul, EUA, onde defendeu a tese intitulada “Inelastic Scattering of 
Helium from Rhodium.

Lourenco já realizou pesquisas no Max Planck Insitut für Strö-
mungsfurchung, em Göttingen, Alemanha, em conjunto com Dr. J. 
R. Manson e Dr. J. P. Toenies (1992). Também já realizou pesquisas 
no Oak Ridge National Laboratory (1990-1993), em conjunto com 
Dr. R. J. Warmack e Dr. T. L. Ferrell, com resultados publicados no 
Journal of Vacuum Science & Technology A10(4, pt.1), 630-635, sob 
o título: “Atomic force microscopy of deoxyribonucleic acid strands 
adsorbed on mica: The effect of humidity on apparent width and image 
contrast”. Também coordenou em conjunto com o engenheiro Ary 
Biazotto Corte Jr. a pesquisa do equipamento OX-FREE de anticor-
rosão financiada pela FAPESP (No. 01/08254-4), durante os anos de 
2003-2005. O seu currículo encontra-se na plataforma Lattes.

Como preletor Lourenço já promoveu mais de 400 seminários 
relacionados com o tema Criação-Evolução no Brasil, Europa e 
África, além de palestras sobre o tema Fé e Ciência nas Confe-
rências Fiel para Pastores e Jovens, para encontros de Líderes 
Eclesiásticos e Jovens. Tem participado também de programas 
de televisão e rádio sobre o tema Criação-Evolução.

O seu livro “Como Tudo Começou - Uma Introdução ao Cria-
cionismo”, lançado em outubro de 2007, foi premiado na XX Bienal 
Internacional do Livro nas categorias de design e apologética. Ele 
também é autor do livro “Gênesis 1&2: A Mão de Deus na Criação” 
lançado em Dezembro de 2011.

Independente na mesma cidade durante 15 anos. Além dos cultos, 
houve um almoço de confraternização com boa parte da igreja 
presente. Leia nesta edição, na página 7 um resumo do trabalho ali 
realizado conforme narrativa do seu atual pastor, Sidnei dos Santos 
Lima, que na foto está com sua esposa Ana Lúcia e os filhos.

No período de 4 a 7 de junho de 2013 acontecerá no 
Hotel Majestic em Águas de Lindóia SP, o VI Congresso 
Missionário Batista Fundamentalista organizado pela 

AMI – Associação Missionária Independente. A missão já está 
providenciando o folder para divulgação e inscrição dos interessa-
dos e desta feita com a possibilidade de se fazer a inscrição pela 
internet através do Pagseguro, um sistema em que se utilizam 
todas as formas de pagamento com plena segurança.

Os custos para as três diárias completas já estão definidos 
da seguinte forma: Quarto individual R$ 680,00; Quarto Duplo R$ 
440,00 por pessoa; Quarto Triplo/Duplo R$ 410,00 por pessoa. No 
caso de inscrição direta com a AMI os parcelamentos serão em 
até 4 vezes (fevereiro, março, abril e maio) sem juros. Caso se 
confirme o pagamento pelo sistema Pagseguro, será possível par-
celamentos em mais vezes. Acompanhe pelo Jornal de Apoio, pelo 
site da missão: www.missaoami.com.br  ou peça informações ao 
escritório administrativo da AMI em Caraguatatuba com Pr. Roberto 
e Solange Brito pelo e-mail: missaoami@uol.com.br, telefone (12) 
3887-2112 ou com o Coordenador de Missões, Pr. Carlos Moraes 
pelo e-mail: jornaldeapoio@yahoo.com.br, telefone (16) 3761-0749, 
Celulares (16) 9192-1440 (Claro) e 8121-4101 (TIM).

Oferta Comenda e camisa Albúm de fotos

Pr. Jomar e Regiane com Pr. Valtair e Raquel

Raul, Lívia, Eliane e Pr. Jonathas
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Em 2012 publicamos dezenas de matérias relacio-
nadas à obra missionária e em 2013 pretendemos 
fazer o mesmo. O alvo principal do Jornal de Apoio 

publicado pela Missão Brasileira de Apoio aos Missionários é a 
divulgação dos trabalhos missionários e das igrejas.

Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos que se de-
dicam ao trabalho missionário é o levantamento de apoiadores 
para o sustento financeiro. Na missão à qual estou ligado (AMI) 
e exerço a função de Coordenador de Missões, todas as vezes 
que um missionário se apresenta com um projeto para implantar 
uma nova igreja, nós exigimos que ele estabeleça dois níveis de 
sustento: O primeiro refere-se ao mínimo que ele conseguiria 
viver no campo de trabalho escolhido e o segundo é o valor 
ideal para desenvolver seu trabalho no campo.

Ao longo dos anos temos constatado que poucos são os que 
conseguem o valor ideal. Na verdade, todo missionário passa 
a vida inteira levantando sustento. Isto quer dizer que, levantar 
sustento e manter contatos com as igrejas mantenedoras para 
não perder o que tem, é uma tarefa que exige aprimoramento, 
pois dura tanto tempo quanto o missionário estiver na obra.

Temos constatado que o tempo médio que o candidato leva 
para levantar o sustento básico nunca é menor que dois anos. 
Alguns investem 3 anos e até mais tempo visitando as igrejas. 
Para alguns que não têm a perspectiva de missões através de 
parcerias esse tempo parece mais um desperdício, mas na 
verdade ele tem múltiplos propósitos. 

Os principais propósitos são: tornar o missionário conhecido 
das igrejas mantenedoras; Estabelecer contato pessoal com 
os pastores; Despertar vidas tanto de jovens como de adultos 
para o campo missionário através do testemunho do chamado; 
Desafiar pessoas para o preparo nos seminários; Amadurecer 
em sua visão eclesiológica devido ao contato com diferentes 
formas de ser igreja e muito mais.

Neste primeiro semestre de 2013 a MBAM – Missão Brasileira 
de Apoio aos Missionários estará imbuída do propósito de publicar 
o Guia Missionário Batista Fundamentalista. O alvo é ter o trabalho 
concluído até meados do mês de junho. Para tanto, é necessário 
que todos os que se interessam pela obra missionária nos ajudem 
a completar o levantamento de dados dos missionários.

Aqui no Jornal de Apoio, além de dedicarmos maior espaço 
ainda na divulgação dos trabalhos missionários, teremos novos 
colunistas e uma formatação mais dinâmica das colunas a fim 
de facilitar a leitura.

Participem dos trabalhos da MBAM através do Jornal de 
Apoio. Divulguem nosso trabalho para outras igrejas e pastores 
para que tenhamos condições de continuar levantamento os re-
cursos necessários para manter a publicação deste periódico.

Este também é mais um ano da realização do Congresso Mis-
sionário Batista Fundamentalista realizado pela Associação Missio-
nária Independente e a participação dos pastores e membros das 
igrejas será de fundamental importância para a obra missionária. 
Acompanhem as notícias e a forma de fazer sua inscrição.

Há uma guerra políti-
ca entre os líderes 
neopentecostais na 

rede mundial de computadores, 
envolvendo os nomes mais 
conhecidos no meio evan-
gélico. De vez em quando, a 
Rede Record, braço direito da 
Igreja Universal do Reino de 
Deus, ataca líderes e denomi-
nações religiosas que estejam 
diretamente ameaçando a sua 
supremacia; porém, o faz de 
forma sutil e, aparentemente, 
profissional. Contudo, no mun-
do virtual os ataques são ferre-
nhos e cada um acusa o outro 
de “falso profeta”, “mentiroso” 
e, principalmente, “safado”.  
Atualmente, os nomes mais 
citados na rede eletrônica são 
os de Silas Malafaia, Valdemiro 
Santiago, Edir Macedo, R. R. 
Soares,  Marco Feliciano e 
outros que estão lutando com 
armas humanas para manter o 
seu espaço na mídia e em suas 
igrejas. O que todos esses ne-
opentecostais têm em comum? 
Promovem o evangelho da 
prosperidade, milagres de do-
enças psíquicas e revelações 
extrabíblicas e antibíblicas. 
Alguns desses homens, como 
Silas Malafaia e Marco Felicia-
no, são honestamente militan-
tes contra a ditadura gay que 
está sendo instalada no Brasil, 

Eu e minha casa a serviço do Senhor

Como vai a sua fa-
mília? Geralmente 
perguntamos ou 

alguém nos aborda com essa 
pergunta. 

Veja essas palavras de 
Hernandes Dias Lopes1: “Sua 
família é o maior patrimônio que 
você possui. Bens, diplomas e 
sucesso  profissional perdem 
o significado para você sem 
a felicidade de sua família. 
Na verdade, nenhum sucesso 
compensa o fracasso da sua 
família. Não podemos cons-
truir nossa felicidade sobre os 
escombros da nossa família. 
Não é prudente alçarmos vôos 
solitários, fazendo carreira solo, 
deixando a família para trás. 
Não é coerente ser uma pessoa 
acessível para os estranhos e 
incomunicáveis dentro de casa. 
Não é racional sermos amáveis 
com os estranhos e truculentos 
dentro do lar. Não é consistente 
sermos piedosos na igreja e 
profanos no recesso da família. 
Nossa família precisa estar a 
serviço de Deus dentro e fora 
dos portões”. 

Josué precisava completar 
o que Moises completou. Ele 
tinha tirado o povo do Egito 
para fora, agora necessitaria 
levar o povo para dentro da 
Terra Prometida e Deus sempre 
termina o que começou. Nós 

também, fomos alcançados 
pela Palavra do Senhor, saímos 
de uma vida de escravidão e 
entramos numa nova vida, tal-
vez sua família toda, ou alguns 
poucos.

O livro de Josué  fala de 
progresso, conquista da terra 
prometida e divisão da terra. 
É um livro de ação que corres-
ponde aos desafios e emoções 
da vida cristã.

Antes ele era medroso e 
acomodado? NÃO Ele era ho-
mem de fé e de otimismo sadio! 
Em sua juventude, sabemos 
que Josué e Calebe com os dez 
espias tinham ido “pesquisar”  
a Terra dos cananeus. Eles 
voltaram animados, dispostos 
a avançarem, mas os outros 
espias jogaram balde d’agua 
fria no animo dos israelitas. 
Não queriam ir para a frente, 
não tinham corações compro-
metidos... Em seu livro, Josué 
nos desafia a temer ao Senhor 
e a servi-lo com integridade e 
lealdade.  É o temor que nos 
leva para a integridade e fideli-
dade:  Duas palavras que tem a 
ver com o nosso caráter, nosso 
coração. Integro – é a combi-
nação da nossa crença com a 
nossa conduta, uma derivação 
dessa palavra é inteiro. Tem a 
ver com a vida sincera, honesta 
e autêntica. 

Meses atrás houve um 
roubo  num restaurante japonês 
(em São Paulo) e o alarme dis-
parou. Os bandidos deixaram 
20 mil reais em sacos plásticos, 
próximo ao local. Um casal de 
moradores de rua viu o dinhei-
ro, chamou a polícia e o devol-
veu.  O rapaz disse que a mãe 
já o tinha orientado a não pegar 
nada de ninguém.  Realmente 
o casal está de parabéns.  E 
quanto a nós, não só porque 
a nossa mãe nos ensinou(!), 
mas porque os olhos do Senhor 
estão sobre nós e queremos 
agradá-lo.

Ser uma família bonita na 
igreja reunida, ou no Shopping,  
não é tão difícil, podemos nos 
acostumar com uma aparência 
legal, mas é no dia a dia da 
convivência no lar que somos 
naturais. Temos aprendido, ma-
rido a se sacrificarem, esposas 
a serem submissas, filhos a 
serem obedientes, pais a não 
abusarem da autoridade,  não 
descarregarem a ira um sobre 
o outro,   não provocarem, não 
humilharem, não esmagarem 
a seus filhos debaixo das suas 
pressões. 

Tem na sua igreja literatura 
pornográfica? Livros eróticos, 
revistas eróticas, músicas eróti-
cas, DVDs imorais? Jogue fora! 
Não vamos por diante dos nos-

sos olhos o que não convém e 
nos faz mal. E quanto à TV? 
Você vai deixar que transfor-
mem sua casa num ambiente 
de intrigas, discussões amar-
gas, bate boca?   

Podemos servir a Deus na 
família através da renovação 
de propósitos elevados que 
glorificam ao Senhor. Esco-
lham o que vocês querem! Eu 
e a minha casa serviremos ao 
Senhor.

Como podemos influenciar 
nossa família? Chamando 
para orar, culto domestico. 
Podemos ser exemplos no 
sentido de amar o povo de 
Deus, frequentarmos os cultos, 
fazer parte de um Pequeno 
Grupo, incentivar as pessoas 
e tomar cuidado para não 
desanimar os outros. Nós não 
fomos chamados para sermos 
frequentadores da igreja so-
mente. Somos chamados para 
servir ao Senhor... Tudo que 
fizermos é serviço para Deus. 
Seja serviço pesado ou leve, 
no escritório, nas fábricas, 
campos, construções... Quem 
sabe faz a hora não espera 
pelos outros; pelo contrário,  
serve, serve, serve...

(Endnotes) 1  http://hernandes-
diaslopes.com.br/2008/06/a-deci-
sao-de-servir-a-deus-na-familia/

mas não há muita diferença 
em sua prática teológica. São 
pregadores narcisistas. 

No pivô da maioria das 
críticas que está se alastrando 
pela internet, se encontra Caio 
Fábio, pastor de origem pres-
biteriana, que nas décadas de 
oitenta e noventa promoveu o 
ecumenismo entre as igrejas 
evangélicas. Em suas próprias 
palavras, a igreja evangélica 
estava doente e ele queria 
ajudá-la. Mas, pelo visto, ao 
aproximar as igrejas de diferen-
tes doutrinas uma das outras, 
Caio Fábio criou uma situa-
ção pior que a anterior. Hoje, 
ele ataca veementemente os 
“falsificadores do Evangelho” 
e, como era de se esperar, 
é contra-atacado e sempre 
lembrado de seu adultério, 
razão pela qual perdeu o seu 
espaço entre os evangélicos. 
Independentemente de quem 
esteja falando a verdade, o fato 
é que nenhum desses homens 
representa o Evangelho de 
Cristo ainda que represente os 
evangélicos do Brasil. Jesus 
e os apóstolos jamais ficaram 
trocando acusação entre si e 
quando Pedro, um dos pilares 
da igreja, foi repreendido pelo 
novato Apóstolo Paulo em pú-
blico, ele aceitou a repreensão 
porque era repreensível. 

O mundo dos batistas fun-
damentalistas no Brasil é um 
pouco menor. Não temos ex-
posição na mídia ou igreja de 
dez mil membros. Também 
não vendemos milagres ou 
solicitamos dinheiro do público 
a fim de manter ministérios 
de enganação e manipulação 
religiosa. Mas, como todos os 
homens, temos que lutar contra 
as paixões da carne, desde a 
vontade de adulterar até o de-
sejo de macular o testemunho 
e a reputação de um colega de 
ministério. Há ciúmes, inveja 
e, principalmente, discórdias 
entre nós. Porém, os batistas 
fundamentalistas nunca deve-
riam se esquecer de sua origem 
bíblica: compromisso com as 
doutrinas batistas históricas, 
com a separação do mundo e 
com o evangelho de salvação. 
Quando surgir discordâncias 
em nosso meio, elas precisam 
ser tratadas seguindo os pro-
cedimentos que Jesus esta-
beleceu em Mateus 18:15-17. 
Alguém diria que esses proce-
dimentos só servem para uma 
igreja local, mas quando Jesus 
os ensinou, a igreja, como a 
conhecemos, ainda não exis-
tia. Às vezes, será necessário 
tratar um irmão como publicano 
(alguém de fora), mas sem cau-
sar escândalo ou tropeço para 

os demais membros da igreja 
ou da comunidade. 

Os neopentecostais não 
têm compromisso com a exe-
gese bíblica, daí a batalha de 
acusações entre eles, mas os 
batistas tradicionais o têm. 
Ao invés de difamar uns aos 
outros e defender o nosso 
espaço dentro do movimento, 
precisamos agir biblicamente. 
O ministério de exortação, por 
exemplo, que significa “chamar 
de lado,” mostra a importância 
da ética e do bom senso em 
nosso meio. Portanto, antes 
de criticar um pastor e a sua 
igreja, lembre-se de Gálatas 
6:1: “Irmãos, se algum homem 
chegar a ser surpreendido nal-
guma ofensa, vós, que sois es-
pirituais, encaminhai o tal com 
espírito de mansidão; olhando 
por ti mesmo, para que não 
sejas também tentado”. As di-
ferenças que forem inaceitáveis 
dentro do movimento precisam 
ser tratadas em particular antes 
de serem levadas a público. As 
preferências pessoais precisam 
ser respeitadas em vista da au-
tonomia e da independência de 
cada igreja local. Precisamos 
parar com o pragmatismo reli-
gioso também.  Algo que está 
dando certo em uma igreja não 
precisa ser forçado e empurra-
do sobre as outras. 

Eles se merecemPara quem ama a 
obra missionária

“Com o dinheiro podemos comprar muitas coisas, mas não o essencial 
para nós. Proporciona-nos comida, mas não apetite; remédios, mas 

não saúde; dias alegres, mas não a felicidade.” Henrik Ibsen
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Para quem viveu os 
horrores de uma 
guerra, a paz é o 

seu maior anseio. E paz é 
possível quando as partes 
opostas identificam a razão do 
conflito e resolvem ajustar as 
diferenças. E você, será que 
precisa abrir mão de alguma 
coisa a fim de alcançar a paz, 
restaurar um relacionamento? 
Com quem teríamos nossas 
maiores diferenças? Na medida 
em que uma pessoa começa a 
conhecer os atributos do cará-
ter de Deus, o seu amor, a sua 
imutabilidade, a sua justiça, a 
sua santidade, então ela tam-
bém começa a se dar conta de 
que há algo errado entre ela e 
Ele, percebe o descompasso, 
o desajuste, as diferenças.  E 
Romanos 14:12, nos informa 
que chegará o momento em 
que cada um dará conta de si 
mesmo a Deus. As diferenças 
terão que ser explic adas. E 
naquele dia nada mais poderá 
ser mudado pois “...aos ho-
mens está ordenado morrerem 
uma vez, vindo, depois disso, o 
juízo” (Hebreus 9:27). A alguns 
o Senhor dirá: apartai-vos de 
mim malditos para o fogo eter-
no...(Mateus 25:41). Outros 
porém, ouvirão: vinde benditos 
de meu pai ( Mateus 25:34). De 
modo que só escapará do juízo 
e da condenação eterna aquele 
que tiver suas diferenças resol-
vidas, tiver paz com Deus. E 
essa paz só é possível porque 
Deus manifestou a sua graça, 
decidiu fazer por nós um favor 

Mas vai acabar. Gos-
tei do raciocínio 
lógico de um físico 

britânico (ateu), uma mente bri-
lhante do século pós-moderno, 
que disse: Ora, se a História teve 
princípio é claro que terá fim.

A tal profecia dos Maias foi 
manchete holística. Antes do dia 
21/12 a imprensa estava mais 
comedida e menos escarnece-
dora. Entrevistas com videntes 
e gurus davam conta de um 
apocalipse. Até kit fim-do-mundo 
foi montado. Passado o dia X e 
nada acontecido, os néscios se 
alvoroçaram. Foi um besteirol 
na mídia. E nós, segundo eles, 
é que somos um povo de mente 
atrofiada. Pois são os “mentes 
atrofiadas” que bem sabem o 
epílogo da história do mundo. 
Sim, terá o seu fim, pois teve 
um início. Mas quando? Jesus, 
respondendo a esta pergunta, 
disse: A respeito daquele dia e 
hora ninguém sabe, nem os an-
jos, nem o Filho, senão somente 
o Pai (Mt 24:36). Logo, os salvos 
sabem que não é possível saber 
o dia do fim, mas identificar os 
sinais da sua aproximação. Isto 
sim, o Senhor deixou claro na 
Palavra profética. São nos dado 
vários sinais. Vou limitar-me so-
bre alguns exemplos bem atuais 
do cumprimento profético:

Oscar Niemeyer (OC). Não 
estranhe, o que exponho faz 
parte da Apostasia escatológica. 
Morto aos 104 anos, comunista 
e ateu confesso, o famoso ar-
quiteto foi, pasmem, segundo 
um pastor numa reunião ecu-
mênica, recebido no céu com a 
bandeira comunista em punho e 
perguntando pelo companheiro 
Luiz Carlos Prestes. E tem mais: 
“ao entrar no céu é recebido por 
um coro de anjos entoando a 
Internacional Comunista”. Vê se 
pode uma coisa dessa, sô!

O sinal claro que destaco é 

Não me julguem pre-
tensiosa escreven-
do sobre algo tão 

profundo quanto os propósitos 
de Deus. Mas baseada nas 
Escrituras, julgo que podemos 
nos aventurar a responder esta 
pergunta.                 

Antes de responder a esta 
indagação, convido você leitor 
(a) a refletir sobre o quanto o 
papel do homem e da mulher 
na nossa sociedade se alterou 
ao longo dos séculos. Ao longo 
do tempo ambos tiveram papéis 
sociais muito distintos.  Segun-
do a Sociologia, papel social 
diz respeito às funções e ativi-
dades exercidas pelo individuo 
em sociedade, principalmente 
ao desempenhar suas relações 
sociais ao viver em grupo.

Na nossa cultura predo-
minou desde os tempos mais 
remotos o sistema patriarcal 
onde a mulher sempre esteve 
sujeita ao controle da figura 
masculina, seja do pai, do ir-
mão ou do marido. A figura da 
mulher como sexo frágil é outra 
característica marcante desse 
sistema. Mas, ao longo da his-
tória a mulher fez questão de 

A graça não é 
um caminho largo

 “Graça e paz, da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar 

do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai”. 
Gálatas 1:3, 4

que não merecemos, ou seja, 
Ele enviou o seu Filho Jesus 
para pagar o preço do nosso 
pecado e por esse preço, por 
seu sangue derramado na 
cruz, nossas diferenças são ac 
ertadas, somos livres da conde-
nação e temos paz com Ele . 
Portanto a paz com Deus é pela 
graça mediante a fé no valor do 
sacrifício de Jesus (Rm.5:1). 
Pois é a graça de Deus que 
nos leva a contemplar o seu 
imaculado Filho assumindo na 
cruz a nossa condenação. É 
a graça que nos desvenda os 
olhos para ver a gravidade do 
nosso pecado e a nos prostrar-
mos ante a justiça do Senhor 
como dignos de condenação, 
e então arrependidos clamar 
pelo Salvador Jesus. De modo 
que só clamamos a sua graça 
quando nos damos conta da 
nossa desgraça. Você já pas-
sou por isso?

Nestes dias temos visto 
muitas pessoas afirmando 
serem salvas por esta graça, 
mas deliberadamente e decla-
radamente vivendo na desgra-
ça do pecado, indiferentes à 
justiça e à santidade de Deus. 
Intelectualmente compreen-
deram a mensagem e tendo 
medo da condenação, fizeram 
a oração do pecador, mas não 
há evidências de que houve 
uma entrega, não se percebe 
uma mudança de propósito em 
suas vidas, continuam comple-
tamente comprometidas com 
a vontade da carne e dos pen-
samentos, insistem em viver 

indiferentes à ordem do Senhor 
aos salvos (“sede santos...I 
Pd.1:16). E se tais “membros” 
da igreja s ão salvos, seria 
então a graça um passaporte 
carimbado para o céu com o di-
reito a viver no pecado? Ai está 
o engano de muitos que nestes 
dias enchem os bancos das 
igrejas, os quais ouvem que a 
salvação é um dom gratuito de 
Deus, que não é por causa das 
nossas obras, mas que ouvindo 
estas verdades confundem a 
graça com um caminho largo 
para o céu. O que não existe. 
Deus é gracioso, mas o cami-
nho continua sendo estreito. 
Por essa razão a mensagem da 
salvação vem com um sonoro 
imperativo, “Arrependei-vos, 
pois, e convertei-vos, para que 
sejam apagados os vossos 
pecados...” ( Atos 3:19).  

O texto de gálatas diz que 
Cristo se entregou para nos 
desarraigar deste mundo per-
verso. Onde estão as suas 
raízes, você tem enxergado 
as suas diferenças para com 
Deus, já chegou à conclusão 
de que precisa ser arrancado, 
desarraigado deste mundo 
pervertido, tem sido levado 
pelo Espírito Santo a clamar 
a Deus por isto, tem almejado 
de todo o coração estar em paz 
com Ele?

José Soares Filho 
- Igreja Batista Bereiana - 

Jaraguá do Sul - SC - www.
batistafundamentalista.

blogspot.com.br

E o mundo não acabou...
o surgimento de homens ímpios, 
que transformam em libertina-
gem a graça de nosso Deus e … 
quanto a tudo o que não enten-
dem, difamam; e, quanto a tudo 
o que compreendem por instinto 
natural, como brutos sem razão, 
até nessas cousas se corrom-
pem (Jd, 4,10).Falando sobre a 
Apostasia do fim, Paulo adverte 
sobre os mestres-cotonetes 
pregadores de fábulas (2 Tm 
4:4). Apostasia, popularmente 
falando, é igreja cheia de gente 
vazia, sem Cristo.

A coroação do rei/pastor/
bispo/batista... Eu vi pelo You-
tube. O bispo de uma igreja 
batista foi coroado rei (era só o 
que faltava!). Sabe quem pre-
gou na coroação? Um rabino 
messiânico!!! A cerimônia foi 
marcada por um grande rolo da 
Torá (lei mosaica) envolvendo 
o “ungido” e, pasmem mais 
uma vez, um grupo de “obreiros 
grandalhões”(sua majestade me 
pareceu gordinho), para delírio 
dos fiéis, ergueu o trono e deu 
voltas com “sua alteza” pela 
plataforma. Gente, é ou não 
um sinal do fim? Pedro alertou: 
Esses, todavia, como brutos 
irracionais, naturalmente feitos 
para presa e destruição... tendo 
os olhos cheios de adultério e in-
saciáveis no pecado, engodando 
almas inconstantes... seguindo 
pelo caminho de Balaão... pois 
melhor lhes fora nunca tivessem 
conhecido o caminho da justiça 
(2 Pd 2:12,14,15,21).

Quem dá mais? O assunto 
foi capa da VEJA (21/11/12). O 
que antes era preservado como 
coisa honrosa e natural, hoje, 
depois de quebras de preceitos, 
a virgindade passa a ser pre-
servada para “quem dá mais”. 
A catarinense Ingrid Migliorini 
(20 anos) leiloou sua virgindade 
e conseguiu que um japonês a 
arrematasse por 1, 6 milhões de 

reais. A atitude de Ingrid – além 
de revelar que tudo hoje é na 
base de mercado – despertou 
um novo meio às jovens para se 
ganhar dinheiro. Uma rede de TV 
australiana documentou o fato 
com a criação de um programa 
Procuram-se Virgens.

A situação está de tal ma-
neira invertida no mundo que 
não será surpresa saber que 
pais, por lucro, incentivem as 
filhas a se preservarem para o 
surgimento de alguém como o 
“japa”, que dê o “maior lance”. 
É esperar (não muito) para 
ver. Jeremias previu tempos 
onde o ser humano cometeria 
abominação sem sentir por isso 
vergonha; e nem saber que coisa 
é envergonhar-se (Jr. 8:15). São 
muitos os sinais bíblicos que se 
cumprem atualmente. O que 
falar da realidade de 40 igrejas 
para “cristãos gays”? Isso nos 
leva às palavras de Cristo sobre 
os “dias de Ló”.

Sim, o mundo acabará! Não 
sabemos a data. Urge vigilância. 
Eis a ordem do fim: O Arrebata-
mento da Igreja; o Anticristo e a 
Tribulação; o Milênio e o Arma-
gedom; e o Fim nas palavras de 
Pedro: os céus passarão com 
estrepitoso estrondo, e os ele-
mentos se desfarão abrasados; 
também a terra e as obras que 
nela existem serão atingidas. 
Visto que todas estas coisas hão 
de ser assim desfeitas, deveis 
ser tais como os que vivem em 
santo procedimento e piedade (II 
Pd 3:10,11). Maranata!

Pr. José Infante Jr
pr.infante@yahoo.com.br

mudar sua condição, segundo o 
ponto de vista de alguns, de sub-
missa e frágil para independente 
e forte. A Revolução Industrial 
contribuiu fortemente para que 
isto acontecesse. O surgimento 
da sociedade industrial tirou a 
mulher da condição “do lar” para 
“operária” nas fábricas e indús-
trias. É fato que o movimento 
pela emancipação e liberdade 
feminina na transição do século 
XIX para o século XX consolidou 
mudanças significativas e impor-
tantes na vida da mulher, como o 
direito ao voto. A luta pelo exer-
cício da cidadania por meio do 
voto só se concretizou em 1932. 
A partir daí a mulher ganhou o 
mundo do ponto de vista das 
conquistas sociais. Passou a ser 
maioria nos bancos escolares 
e nas universidades. Ganhou 
o “status” de chefe da família, 
passou a comandar equipes, 
a dirigir ônibus e caminhões, a 
pilotar aviões, e tudo isso por 
si só, não é ruim, mas estas 
conquistas trouxeram perdas. 
Quando fazemos uma escolha, 
fatalmente temos de abrir mão 
de algo. As mulheres abriram 
mão do casamento, ou deixando 

de casar-se ou optando pelo 
divórcio, afinal, a relação a dois 
demanda investimento de tempo 
e energias, que agora estavam 
sendo direcionadas a outros 
objetivos. Abriram mão de criar 
e educar os próprios filhos, de-
legando esta tarefa às creches, 
babás e avós. Abriram mão de 
serem cuidadas e protegidas, 
tendo de demonstrar uma força 
física e emocional, que muitas 
vezes não têm.

Pensar no papel da mulher 
segundo os planos de Deus é 
a minha proposta de reflexão 
para iniciarmos o ano de 2013. A 
tarefa é muito maior, mas devido 
ao espaço que temos, proponho 
responder à questão a partir de 
3 afirmativas. A primeira será 
desenvolvida nesta edição e 
se o Senhor permitir, daremos 
continuidade nas próximas 
edições. 

1. Planejou que a nossa vida 
fosse vivida para o louvor da 
sua glória(Efésios 1:12) – Este 
propósito não alcança somente 
a vida das mulheres, mas de 
todos aqueles que creram no 
Evangelho da graça e recebe-
ram a salvação e o perdão para 

os seus pecados mediante a 
fé em Jesus Cristo. Mas quero 
pensar neste propósito de Deus 
aplicando-o à nossas vidas, en-
quanto mulheres. 

Uma das principais mu-
danças vividas pelas mulheres 
após a emancipação feminina 
foi a independência ou auto-
suficiência. Segundo esta “te-
oria libertadora”, as mulheres 
se bastam. Elas são capazes 
de prover as suas necessida-
des e até de outros, por tanto, 
não precisam prestar contas a 
ninguém, nem tampouco dividir 
os louros do seu sucesso. Viver 
para a glória de Deus tem sido 
um desafio para as mulheres da 
nossa geração, onde a mulher 
assumiu a condição de auto-
suficiente, e auto-suficiência 
não nos leva a louvar e glorifi-
car a Deus. A auto-suficiência 
coloca o holofote sobre nós, 
nossos esforços, nossos méri-
tos, nossa competência, e não 
em Deus. Enquanto uma vida 
que se preocupa em louvar 
e glorificar a Deus procura 
deslocar a atenção para Ele. 
Não que sirvamos a um Deus 
déspota ou vaidoso, que deseje 

a todo custo ser adorado, lou-
vado e glorificado, mas, nós, 
mulheres que experimentamos 
o novo nascimento em Jesus 
Cristo devemos isto a Ele. A 
Palavra de Deus nos diz em 
Romanos 11:36 “Porque dele 
e por ele, e para ele, são todas 
as coisas; glória, pois, a ele 
eternamente. Amém.”   

Estamos iniciando um novo 
ano, que o Espírito Santo de 
Deus nos ajude a sermos mu-
lheres segundo o coração de 
Deus. Que todos os nossos 
esforços ao longo de 2013 e ao 
longo de nossas vidas resultem 
em louvor do Seu nome e que 
possamos declarar como o 
salmista:

“Não a nós, Senhor, nenhu-
ma glória para nós, mas sim ao 
teu nome, por teu amor e por 
tua fidelidade!” (Salmos 115:1). 
Continuarei no tema.

Maria Genaina de Almeida 
Ribeiro Reder. Mestre em 

Educação. Professora 
Universitária. Membro da 

Igreja Batista Bíblica em Vila 
São Jorge – Guarulhos/SP. 

Contato: ereder@uol.com.br

O que Deus planejou quando criou a mulher?

“Unir para desunir, fazer para desfazer, edificar para demolir, 
viver para morrer, eis aqui a sorte e condição de natureza humana.” 

Marquês de Maricá
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4“Muitas coisas, não vale a pena dizê-las. E muita gente não merece 
que lhes digam outras coisas. Isto faz muito silêncio”.

Henry de Montherlant

JUNqUeIro aL
No dia 24 de novembro de 2012, foi realizado na Igreja Ba-

tista Bíblica de Junqueiro AL o primeiro culto de agradecimento 
a Deus pelas formandas do Curso de Pedagogia. O convite foi 
feito pela irmã Maria de Oliveira Ferro (Nicásia), integrante da 
comissão organizadora do evento que, por sua vez, tem sido 
uma grande benção na igreja, dando testemunho do quanto Deus 
tem abençoado a sua vida. O evento contou com a presença do 
representante da ULBRA, parentes e irmãos da igreja. Durante o 
culto as formadas tiveram a oportunidade de agradecer a Deus 
por mais uma vitória concedida, através dos louvores, reflexões 
e leitura da palavra. O irmão Lourinaldo Alves da Silva, fez uma 
breve reflexão sobre a importância de prestarmos um culto de 
ações de graças ao Senhor pela Sua fidelidade.

batIsmo em GUarULhos

IGreJa batIsta esPeraNça e mIssões

Aconteceu no dia 9 de dezembro de 2012, na Igreja batista Bíblica 
em Vila São Jorge, Guarulhos SP, sob a liderança do Pr. Renato Sá 
Barreto, o batismo de seis novos irmãos em Cristo que se agregaram 
à igreja. São eles, da esquerda para a direita na foto: WALESON, 
LEONARDO, RAFAELA, GUILHERME, ALEIDE E JOELMA. 

trÍPLICe FroNteIra

O missionário Lorenzo Laura Tipo está fazendo o planejamen-
to, buscando o que é a vontade de Deus para a IGREJA BATISTA 
JIREH neste novo ano. Estão ampliando o salão principal e já 
estão na fase de cobertura. Ainda falta R$ 4.000,00. Prossegue 
também o trabalho da congregação em Buyuyo com o obreiro 
Pablo e sua família. O plano para 2013 é treinar mais obreiros 
nesta congregação, para conquistarem mais almas. Pessoas em 
outras comunidades vizinhas estão clamando pelo evangelho. 
O missionário destaca as seguintes comunidades: Empresinha, 
Petronila, Espiritu, 3 de Diciembre, São Silvestre, São Antonio e 
Chivé. Para continuar com este trabalho há necessidade de um 
veículo, pois não há linhas comerciais de ônibus. Não deixem de 
orar pelo Projeto Tríplice Fronteira. Contatos pelo e-mail: laura-
tipo@hotmail.com.

FarroUPILha rs
Com a chega-

da do Benjamin, o 
segundo semes-
tre foi ricamente 
abençoado (em 
todos os senti-
dos), para o casal 
de missionários 
Pr.Marcus e Ana, 
sobretudo, no que 
tange aos conta-
tos com pessoas. 
Assim, visitar foi 
o roteiro para in-

tensificar e fazer novas amizades com o propósito de propagar 
o Evangelho. Em setembro, o casal foi à Bahia para  divulgar 
o projeto Farroupilha e desafiar  algumas Igrejas  com a meta 
que estas adotem o projeto , além disso  apresentar o filho aos 
familiares, pois ainda não o conheciam. Pr. Marcus foi o preletor 
do Congresso Estadual de Missões da (AIBREBA) na Cidade de 
Araçás BA. No mês de outubro, participou das Conferência  Missio-
nária da Igreja Batista Esperança em Vila Mariana SP, que é uma 
das mantenedoras do Projeto Farroupilha. Orem pelo casal para 
a adaptação à etapa de ter um filho e pelo sustento financeiro que 
está muito aquém do necessário, apenas 45%. Orem especialmente 
por dois casais: Claudinei e Letícia; Leonardo e Priscila.

ProJeto maNaNCIaL
O Projeto Manancial consiste na edificação do prédio da Igreja 

Bíblica em Camocim. Já estamos concluindo a etapa de vigamento 
para o primeiro pavimento, possibilitando com isto, a edificação 
da primeira laje. Edificação esta, que pretendemos concluir antes 
da quadra invernosa e que possibilitará usarmos o que temos 

Maria estava um tanto an-
siosa pela expectativa de sua 
primeira viagem missionária 
para a África. Mas ela já tem 
experiência de viajar por esse 
Brasil afora na companhia do 
seu esposo Omar Carvalho. 
O trabalho de apoio realizado 
por esse casal é algo mara-
vilhoso. São incansáveis! A 
viagem para África foi rápida, 
mas produtiva. Viajaram para 
Fortaleza e de lá em outro vôo 
direto para Cabo Verde onde 
permanecerão até o dia 10 de 
janeiro de 2013, data em que 
esta edição do Jornal de Apoio 
deverá estar chegando às suas 
mãos. De volta ao Brasil, dia 
13 de janeiro visitarão duas 
igrejas em Fortaleza e no dia 
14 retornarão para casa. Omar 
e Maria inspiram a todos nós 
que servimos ao Senhor, pois 
são pessoas desprendidas e 
de uma disposição inigualável. 
Em quase todos os lugares em 

Em outubro de 2012 a Igre-
ja Batista Esperança, liderada 
pelo Pr. Sérgio Ramos de 
Moura, realizou o seu mês mis-
sionário com o tema “... Deus 
chama a todos os povos...”. O 
mês começou com a confe-
rência missionária, que teve 
como preletor o Pr. Rômulo W. 
Ribeiro do TBM em Goiânia e 
nos outros domingos, dois mis-
sionários presentes a cada cul-
to, alguns apresentando novos 
projetos e outros apresentando 
seus relatórios e contando das 
inúmeras bênçãos de Deus. 
O mês de missões foi uma 
grande benção para os mem-
bros da igreja, principalmente 
para aqueles que tiveram a 
oportunidade de hospedar em 
suas casas os missionários, 
podendo conhecê-los mais de 
perto. O impacto foi tamanho 
que no último domingo do mês, 
houve a renovação da nossa 
“promessa de fé” com a entrega 
dos cartões de compromisso 
e o alvo anterior que era de 
R$15.000,00 mensais, passou 
para R$19.000,00 mensais, 
(um acréscimo de 26%) e com 
isso, a Igreja passará a apoiar 
60 projetos missionários es-

palhados pelo Brasil e outras 
partes do mundo. Dentro da 
visão que é ensinada na igreja, 
a oração por missões é tão 
importante quanto as ofertas 
e por isso, em todos os cul-
tos de oração os membros e 
participantes são incentivados 
a separarem um tempo para 
orar por todas as famílias de 
missionários apoiados pela 
igreja. Além de ajudar financei-
ramente e orar, os membros da 
igreja são desafiados a serem 
testemunhas fiéis do Senhor, 
falando do Seu amor aos perdi-
dos. Assim, no último dia 15 de 
novembro, mais de 40 irmãos 
da igreja estiveram em Jabo-
ticabal/SP, no PROEFE 2012 
(Projeto Evangelístico de Fe-
riado), anunciando a salvação 
aos perdidos. A Igreja Batista 
Esperança encerrou o ano de 
2012 com muito júbilo e dando 
glórias a Deus, pelos dezoito no-
vos crentes que, em obediência 
à Palavra de Deus, foram bati-
zados no culto de 16/12/2012. 
Para saber mais sobre a visão 
missionária e maiores detalhes 
sobre os missionários apoiados 
pela IBE, acesse o site: <www.
ibe.org.br>

mIssIoNárIos omar e marIa

nosso Brasil e até no exterior, 
seu trabalho é conhecido e re-
conhecido, pois tudo que fazem 
glorifica o nome do Senhor. A 
expressão do Omar em uma de 
suas cartas recentes expressa 
bem o sentimento do casal: 
“Como é maravilhoso deixar 
tudo para servir ao Senhor. 
Ele cuida de todas as nossas 
necessidades!”. Para o mês de 
fevereiro de 2013, dias 4 a 8, 
Omar já está desafiando pedrei-
ros, encanadores, marceneiros, 
eletricistas, Jardineiros, etc, para 
um mutirão no Acampamento 
Esperança em Catalão, GO. Os 
trabalhadores que quiserem ficar 
para o acampamento de Famí-
lia que inicia no dia 9 terão um 
desconto de 50%. Contatos: Rua 
Pedro Barbieri, 254 - Parque São 
Sebastião - 14093-210 Ribeirão 
Preto SP - Telefone: (16) 3013-
6064 - E-mail: omaremaria@
hotmail.com - www.minsterio-
deapoiocalebe@webnode.com.

concluído para realização dos cultos com um pouco mais de 
“conforto”. Nós do Projeto Manancial gostaríamos de contar com 
as suas contribuições e melhor ainda com as suas orações. Se 
você deseja participar desta obra, Jesus disse: Vinde e vede. E o 
Projeto Manancial diz: Vinde e vede. Josafá Araújo Vasconcelos, 
Pastor da Igreja Bíblica de Camocim e Andrew Eldert Presidente 
da Associação Missionária Manancial. Contas para depósito: 
Caixa Econômica Federal -  Agência 745, Conta  17429-0  Cod: 
013 (Poupança) - Titular  Carlos Eduardo P de Carvalho. Banco 
do Brasil (Poupança) - Agência 39-6 - Conta 24716-2 - Titular 
Josafa Araujo Vasconcelos

 
mILaGre!

A um ano atrás compartilhamos aqui no Jornal de Apoio o dra-
ma que a família Muchaia estava enfrentando. Foi diagnosticado 
um tumor em um dos rins da Mirian, a filha mais velha do casal. 
Por causa da falta de recursos nos hospitais de Moçambique foram 
aconselhados a levá-la para o Brasil. Foram mobilizadas várias 
pessoas a apoiarem financeiramente a ida da família para o Brasil 
e, graças a Deus assim aconteceu. Chegando aqui no Brasil a 
equipe médica fez uma série de exames e o diagnóstico foi mesmo 
confirmado: tumor em um dos rins. Marcaram a cirurgia para a 
retirada do tumor e procedimentos para a biopsia para verificar 
se o tumor era maligno ou benigno. Faltando pouco tempo para a 
cirurgia os médicos decidiram fazer, mais uma vez, uma tomogra-
fia, e para surpresa da equipe médica foi identificado a ausência 
do rim que anteriormente teria o tumor. Mirian não precisou fazer 
a operação e Deus operou esse milagre. Não sabemos o que 
aconteceu, nem os médicos, só sabemos que ela ficou curada e 
está vivendo normalmente com apenas um dos rins. Eles já estão 
de volta a Moçambique para dar continuidade ao trabalho na Baira, 
cidade no centro do País. Louvado seja o Senhor!

CaLeNdárIo eVaNGeLÍstICo
O Templo Batista em Vila São José, São Paulo SP está com-

pletando 30 anos. Para marcar esta data, mandou confeccionar 
um Calendário Evangelístico de parede 2013 personalizado com 
lindas fotos da Terra Santa (tiradas por mim mesmo). A medida 
do calendário é de 42 x 30 com papel de ótima qualidade, couché 
fosco 170g. Adquira o seu por apenas R$10,00. Excelente para 
dar de presente neste início de ano. Encomendas com Pr. Ricardo 
Brito pelo e-mail: pricardomb@hotmail.com ou pelos telefones: 
(11) 5924-6670 / 5939-8363.

está esPeraNdo o qUe?
Reserve o seu lugar se ainda houver vagas nos dois retiros 

da Estância Esperança de Catalão GO neste mês de janeiro de 
2013: Retiro dos Conselheiros nos dias 07 a 12 e Retiro dos Ado-
lescentes e Jovens nos dias 14-19. A Estância Esperança está 
localizada no Município de Catalão, Goiás - a 30 quilômetros para 
o norte da cidade. É um lugar dedicado a Deus com o propósito 
de ajudar a pessoa conhecer o Cristo da Bíblia e andar segundo 
os seus preceitos. Fruto do trabalho do missionário estadunidense 
Bill Kieffer e sua esposa Susana. Em 2001 foi adquirida a primeira 
parcela de 14 hectares para iniciar o acampamento e logo em 
2002 mais 14 hectares foram comprados. AA instalações atuais 
são: dois dormitórios que hospedam mais de 120 pessoas, com 
um refeitório e salão de reuniões que podem acomodar até 200 
pessoas, além de outros prédios necessários para a manutenção 
da Estância Esperança. Veja mais em no site da EE: www.estan-
ciaesperanca.webnode.com.br.

FamÍLIa borGes
O trabalho em 

Goianésia caminha 
bem pela graça de 
Deus! Durante o ano 
de 2012, o Senhor 
permitiu que o Pr. Van-
derlei Borges tivesse 
um casal auxiliando-o 
na obra. Bruno e Lais 
chegaram em janeiro 
realizaram um exce-
lente trabalho na área 

de evangelização e discipulado. Vários frutos foram colhidos. Nes-
te mês de janeiro o casal está retornando para Formiga MG onde 
o Bruno assumirá o pastorado da Igreja Batista Independente. 
Em 2012 foi possível fazer a visitação duas vezes de casa em 
casa nos bairros de Goianésia: Parque das Palmeiras, Amigo, 
Santa Cecília e Universitário, distribuindo livretos e convites 
para conferências que foram realizadas em seguida. Tal ação 
está tornando a igreja conhecida e pessoas estão começando 
a aparecer nos cultos. Nos dias 30/11 a 02/12 foi realizada uma 
série de conferências que teve como pregador o Pr. Bill Kieffer, 
e mesmo com muita chuva, chegaram muitos visitantes e quatro 
pessoas receberam a Cristo como Senhor e Salvador de suas 
vidas. Pr Vanderlei quer avançar ainda mais em 2013 e para tal, 
pretende realizar duas conferências evangelísticas, o encontro 
para senhoras e uma conferências para jovens. Orem em favor 
do sustento financeiro, pois houve uma queda considerável no 
valor das ofertas enviadas. Contatos pelo telefone: (62) 8218-
4221 (TIM). Correspondência: Rua Pintassilgo, 11 - Bairro Amigo 
– Goianésia GO – CEP 76.380-000.
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5 “As pessoas conseguem chorar muito mais 
facilmente do que elas conseguem mudar”.

James Baldwin

ProJeto raNCaGUa
Nas primeiras semanas 

do mês de novembro o 
missionário Jomar de Souza 
que atua em Rancagua no 
Chile,  recebeu a visita de 
um casal de sua Igreja aqui 
no Brasil (Elias e Rita), e 
nas últimas semanas a visita 
do Pr Valtair e sua esposa 
Raquel. Foram momentos 
preciosos de compartilhar 
pessoalmente as bênçãos e 
as maravilhas que Deus tem 
feito no Chile. O trabalho de 

discipulado tem prosseguido e tem sido uma grande benção para a 
Igreja que tem crescido. Deus tem dado oportunidade de o missio-
nário conhecer novas pessoas que tem se mostrado interessadas 
em aprender sobre o verdadeiro evangelho. A frequência nos cultos 
de domingo tem aumentado e começa a faltar espaço. O casal está 
esperando a chegada do bebe para o dia 19 de maio de 2013. O 
Pr. Jomar agora tem um telefone fixo: Telefone Novo 00XX-56-72-
760553. O XX é o código da operadora, 56 é o código do Chile, 72 é 
o código da cidade de Rancagua e 760553 é o número do telefone. 
Entrem em contato com ele, com a esposa Regiane e o filho Davi. E-
mail: pastor_jomar@hotmail.com ou Pastor_jomar@yahoo.com.br 

FamÍLIa martINs

Para o missionário em São Carlos SP, Pr. Fernando César Mar-
tins, 2012 foi um ano de muitos desafios. Sentindo-se pequeno e 
incapaz de alcançar os grandes alvos propostos, foram ricamente 
abençoados pelas mãos do Grande Deus. A questão era esta: 
Como edificar uma igreja com poucos recursos humanos e finan-
ceiros? Impossível explicar e até mesmo entender sem atribuir 
tudo como um grande milagre de Deus. É exatamente isso que os 
irmãos em São Carlos estão experimentando. Já está concluída 
a primeira etapa do projeto. As paredes estão com 3 metros de 
altura. Orem pela sequência da construção em 2013.

FamÍLIa GUsmão
O ano de 2012 foi um ano cheio de lutas e vitórias, e neste 

ponto, em retrospectiva, podemos afirmar mais do que nunca que 
o Senhor nos sustentou e nos ensinou sobremodo o que é viver 
na dependência dEle. Descrevemos abaixo alguns resultados 
das nossas ações missionárias aqui em Parelheiros: Vitó-
rias: Ao longo de 2012, desde que estamos neste novo local 
(alugado) tivemos a oportunidade de receber 18 visitantes 
sendo que destes, 7 se converteram (Filipe, Dometília, 
Maria, Nicole, João Lucas, José Vitor). Desafios: Iniciar 
uma igreja nova nunca é fácil, mas o trabalho missionário 
existe para isso! Em média, realizamos um evento por mês 
com distribuição de folhetos, cartazes e faixas ao longo de 
2012 na tentativa de anunciar a Cristo aos perdidos. Tudo 
isso nos deu condições de pensar o que dá certo e quais 
elementos da nossa estratégia podem ser melhores. Em 
breve, queremos compartilhar com vocês nossas estraté-
gias para 2013. Orem pelo nosso sustento. Telefone (11) 
5925-8804 e celular: 9 7217-5115. E-mail: wfgusmao@fa-
milia-gusmao.com. Visite-nos em: www.familia-gusmao.com. 
 

mIssIoNárIos ao tImor Leste
Graças a Deus, a nossa família está bem. Nosso filho está 

crescendo e perdendo roupas rapidamente. O período das noi-
tes em claro já passou. Recentemente preguei na Conferência 
Missionária da 1ª Igreja Batista Regular de Iguatu, Pr. Pires. 
Temos a data para a segunda visita de conhecimento do Timor 
agendada para maio de 2013. Nessa visita, vamos definir o dis-
trito onde iniciaremos os trabalhos. Os que já estão confirmados 
para essa viagem são: o casal Nathaniel e Jordana, Seth e Mark. 
Em 2013, vamos continuar visitando as igrejas no Ceará e em 
outros estados com a finalidade de motivar os irmãos para um 
envolvimento maior com a obra missionária transcultural e uma 
parceria com o Projeto Timor em oração e sustento para nossa 
família. Orem para que mais igrejas se tornem parceiras da nossa 
família, pois ainda precisamos de 2.750 reais mensalmente para 
nossa manutenção no campo missionário. Missionário Ronaldo 
Fernandes Celular (85) 8872-9896 e-mail: ronaldofernandes82@
hotmail.com.

Nos dias 17 e 18 de No-
vembro de 2012, foi realiza-
do o culto de organização 
da Primeira Igreja Batista 
Regular em Porto velho/RO. 
Trabalho esse fundado pelo 
missionário Marcos Glaison 
Alencar Ferreira em 07 de Ou-

CoNFerêNCIa de orGaNIzação

tubro de 2001. Foi convidado 
como preletor da Conferência 
sábado à noite e domingo pela 
manhã foi o Pr. Emídio Viana, 
domingo à noite o preletor foi 
o Pr. Rocha que fez o encerra-
mento das programações. Na 
oportunidade também foi apre-

sentado a todos presentes a 
nova diretoria da igreja pelo 
pastor presidente o amado 
pastor Mauro Silva, que as-
sumiu o trabalho logo após a 
saída do missionário Marcos 
Glaison Alencar Ferreira. O Pr. 
Mauro Silva tem realizado um 

excelente trabalho, razão pela 
qual a congregação atingir os 
padrões para se organizar em 
Igreja. A Primeira Igreja Batista 
Regular de Rio Branco esteve 
muito bem representada pelos 
membros do coral, também 
esteve representada a Igreja 
Batista regular da Fé, na pes-
soa do Pr. Rocha e família e 
do irmão Pedro e esposa. Lou-
vamos a DEUS pela vida de 
todos que contribuíram para 
a existência e organização 
da amada igreja. Ao Irmão 
Francisco de Assis Marinho 
e ao missionário Pr. Marcos 
Glaison Alencar ferreira e 
família, que fiz um excelente 
trabalho para a glória e honra 
do Senhor.

fica na cidade de Pimenta Bueno - RO. Por favor, ore por Zenilton 
e Adriana e filhos! Pr.Miss Adilton e sua esposa Vilma Campos 
com os filhos Ana Eunice, Natan e Sara. Contatos: Caixa postal 
01, CEP 76900-970 - Ji-Paraná-RO. E-mail: adilton_campos@
mntb.org.br ou telefone (69) 9966-0097.  

ProJeto são braz 

FIm de aNo Com batIsmos

Em obediência a 
grande comissão a Se-
gunda Igreja Batista Re-
gular em Porto Velho RO 
realizou no último dia 2 
de dezembro de 2012 
o batismo dos irmãos: 
Ivan Bezerra, Adriane 
Santos, Emily Talita e 
Rita Rodrigues. O batis-
mo foi realizado no sítio 
do irmão Max e de sua 
esposa Ray, foi oferecido 
um almoço muito gostoso 

regado de um delicioso churrasco assado pelo irmão Daniel. À 
noite os novos membros foram apresentados a congregação e 
também participaram de sua primeira ceia. Orem pelo ministério 
do Pr. Marcos Glaison Alencar Ferreira.

eNLaCe matrImoNIaL
Grandes coisas fez 

o Senhor por nós, pelas 
quais estamos alegres.  
(Salmos 126:3). No dia 24 
de novembro de 2012 foi 
realizado na Igreja Batista 
Bíblica em Junqueiro AL 
o casamento do irmão 
Nataniel dos Santos com 
a irmã Rosy Mara de Al-
buquerque Silva, filha do 
obreiro Lourinaldo Alves 
da Silva. Na presença 
de Deus e da igreja o 
Pr. Humberto Vieira de Souza, da Igreja Batista Bíblica Salém, 
Salvador BA realizou a cerimônia. Foi uma grande benção para 
a Glória de Deus!

adILtoN e VILma
A nossa família está bem, graças ao nosso bom Deus. A Sara 

com os 3 anos de idade, cheia de energia e criatividade para 
brincar quer alguém como companhia. A Ana Eunice e o Natan já 
adolescentes têm outros interesses. É preciso muita sabedoria e 
humor para lidar com as situações. No mês de novembro recebe-
mos a visita do Consultor de Plantação de Igreja. Que nos ajudou 
a estabelecer nossas metas para o próximo ano. Foi um tempo 
de muitos desafios. A construção da Igreja está adiantada e as 
paredes e pisos ficarão prontos neste novo ano. Em 2013 um casal 
de indígena Gavião RO irá estudar na Escola Bíblica Indígena que 

Neste início de 2013 o mis-
sionário Apoeme estará come-
morando o quarto aniversário 
da Igreja Batista Ebenézer em 
São Braz do Piauí PI. Orem por 
recursos para a compra de uma 
Kombi. A família do missionário 
vai bem: João Marcos com qua-
se dois anos é muito esperto; o 
Samuel está forte e só pensa 
em comer; a Lívia tem sido uma 
benção no ministério. A igreja 
está dando seus frutos, pois 
Deus está acrescentando almas 
constantemente e a frequência 
aos cultos já somam cerca 
de 30 irmãos que são firmes. 
Contato: E-mail: pr.apoeme@
hotmail.com  e telefone (89) 
8124-8452 (Vivo).

UrUCará am
O povo do Alto Rio Xié próximo à cidade de Urucará AM agora 

está podendo ouvir a mensagem de salvação através do trabalho 
do missionário Pr. Valcides Cativo Xavier. O trabalho é realizado 
no templo da igreja, nas margens dos rios, através do rádio e 
pela realização dos institutos bíblicos. Neste mês de janeiro de 
2013 o missionário Valcides está visitando igrejas nas regiões 
Sul, Sudeste, Nordeste e Norte. Na ausência do missionário ficará 
dando cobertura o Pr. Elias Cardozo. Contatos: Rua Carvalho Leal 
128 - São  José - CEP 69130-000 Urucará  AM. E-mail: valcides-
cativo@yahoo.com.br.      

 
tImor Leste

O obreiro Os-
mundo membro da 
igreja enviadora 
do missionário Pr. 
Lourinaldo e que é 
irmão do mesmo, 
foi para o Timor 
Leste em apoio ao 
trabalho missio-
nário. Deixou seu 
trabalho, estudo, 
igreja, família, ami-
gos, e partiu em 
apoio ao trabalho 

missionário em um país pobre. Orem por ele, pois agora serão 
três meses de burocracia para conseguir todos os documentos 
para o visto anual. O jovem Osmundo estará ajudando na música 
e no louvor da igreja em Beale, e também com aulas de violão e 
teclado para jovens. Orem por uma moto para facilitar o trabalho 
na locomoção. Neste ano de 2013 há promessa do governo de 
colocar eletricidade no povoado de Beale. Quando essa bênção 
chegar irá dinamizar todas as atividades da igreja. Todo ano, o 
Natal do timorense pobre se resume a um culto na igreja para 
depois voltar para casa e comer arroz com hortaliça, como todos os 
dias. Este ano, graças a algumas ofertas enviadas aqui do Brasil, 
o Pr. Lourinaldo deu um pequeno kit de natal para cada família da 
igreja com uma caixa de miojo, bolachas e um pequeno brinquedo 
para as crianças. Foi uma grande novidade, pois miojo no Timor 
é uma mistura especial para os pobres em dias de festa.

A Primeira Igreja Batista Bíblica em Vila Natal, São Paulo 
SP, sob a liderança do Pr. Mário José da Silva encerrou 2012 
realizando o batismo de onze novos irmãos conforme mostra a 
foto. Toda a programação de fim de ano contou com a partici-
pação e presença de toda a igreja e agora, ao iniciar o novo 
ano a liderança da igreja trabalha esperando que as bênçãos 
de Deus continuem sendo derramadas em 2013 para que haja 
maior crescimento ainda para a glória do Senhor.

batIsmo em Porto VeLho
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6“Se acha que a competência custa caro, experimente a incompetência”.
Miguel Monteiro

aCamPameNto 2013
A Cojubasul – Comunhão da Juventude Batista do Rio 

Grande do Sul estará realizando o Acampamento de Jovens 
entre os dias 08 e 13 de fevereiro de 2013 no Sitio Águas Vivas 
(Gravataí RS), mesmo local das Olimpíadas da Cojubasul do dia 
15 de Novembro. (Posteriormente, estaremos encaminhando 
o mapa do local com pontos de referencia). O valor do investi-
mento será de R$ 120,00, incluindo o pagamento da camiseta 
do acampamento do ano de 2013. Lembramos que o local já 
possui acomodações para cerca de 45 meninas e 45 meninos 
(camas e colchões). O preletor será o Pr. Michael Ring (Igreja 
Batista Fundamental Ponta Grossa – Porto Alegre). Contatos 
com Pr. Wesley pelo telefone (51) 3268- 0573 ou pelos e-mails: 
cojubasul@hotmail.com e werisul@hotmail.com ou com os 
irmãos Thiago (51) 8161-6247; Guilherme (51) 9313-2689; 
Daniel Lima (51) 8188-7311.

NoVo Gama e eNtorNo de brasÍLIa
O Pr. Geovan, missionário da Comunhão Batista Bíblica 

Nacional teve em novembro de 2012 um mês muito abençoado 
com o envolvimento na construção dos muros na propriedade 
da igreja com a voluntariedade de irmãos e irmãos em mutirões 
aos sábados. Em dezembro a IBB em Novo Gama, IBB em Lu-
nabel em parceria com a IBB em Avelino Lopes, envolveram-se 
em um projeto missionário abençoado denominado PROJE-
TO MACEDÔNIA na cidade de Mansidão BA, Aroeiras e Avelino 
Lopes. Os cultos de encerramento aconteceram dos dias 9 a 
11 de dezembro. Na ocasião, o projeto completou um ano e 
dois meses desde seu início. Foi realizado um culto na praça 
da cidade de Aroeiras com os irmãos da região contando com 
aproximadamente 500 pessoas. Contatos pelos telefones: (61) 
33342930 e celular 9168-6291.      

continuar orando por ele, por sua esposa Aline e pelas filhas Priscila 
e Camila. Procure mais informações no Facebook em http://www.
facebook.com/reinaldo.batistaroabrasil?fref=ts.

eNLaCe: sUeLI Com aILtoN

Em Rancagua é bem 
comum falar so-
bre terremotos e 

tremores entre as pessoas, 
mas não há demonstração 
de medo. Há muitas constru-
ções em Rancagua e a sua 
população passa de 200.000 
habitantes. As minas de co-
bre atraem muitas pessoas. 

extremamente nacionalista, 
porém, com uma geração mais 
jovem e menos religiosa, a 
economia em desenvolvimento 
e o estudo de boa qualidade em 
relação a muitos outros países, 
contribuem para o desinteresse 
sobre Deus, espiritualidade e 
religião.  E finalmente, e uma 
população em grande conflito 
com a instituição chamada fa-
mília, muitas e variadas formas 
de divisões entre pais e filhos.

Sobre o ministério do pastor 
Jomar e família, além da boa 
adaptação em menos de dois 
anos, vi muito discernimento 
com as situações culturais. Ele 
preparou quatro famílias para 
um contato e tempo conosco, 
destes, um pastor chileno, que 
ele tem além de boa amizade, 
um aliado de ministério, o que 
é extremamente necessário 
para alguém chegando como 

eles no país. O Pr. Alerrandro 
e sua esposa Melissa mostra-
ram se bem comprometidos 
com a pregação da Palavra e 
a expansão do evangelho pelo 
sul do país. Fomos para uma 
casa onde o pr. Jomar tem 
um discipulado (irmã Patrícia), 
juntamente com a Regiane 
e o Davi. O esposo dela não 
conhece o Senhor ainda, mas 
o bom relacionamento entre o 
pastor e ele é bem claro quanto 
ao testemunho do Evangelho. 
No culto de quinta ele estava 
conosco e tem sido um fotó-
grafo quando o Pr. Jomar tem 
pedido a ele para registrar a 
história da igreja. Visitamos 
uma família que nos esperava 
em Machali e finalmente, fomos 
a um aniversário em que o pai 
de família completava anos 
e parece que não era muito 
comum um presente senão 

da família, mas nós levamos 
duas camisas e uma gravata.  
Pareceu que este fato marcou 
muito toda a família.  Este é 
um dos quais o Pr. Jomar pre-
tende treinar como um futuro 
líder na igreja.  O sonho de 
um seminário, uma emissora 
de rádio, outras igrejas e uma 
livraria, são partes de nossas 
conversas, visão de pastores 
visionários.

Juntamente com outro pas-
tor, um peruano chamado Ivan, 
pudemos enfim dar uma boa 
volta em Santiago e comer uma 
comida peruana. Foi nesse 
passeio que descobri que os 
chilenos têm muita simpatia 
para com os brasileiros e perua-
nos, e nutrem pelos argentinos o 
mesmo que nós brasileiros         

Fui encorajado pelo teste-
munho do Pr. Jomar e sua da 
família, primeiramente para 

olhar como o ministério de 
um brasileiro tem sido usado 
pelo Senhor no Chile, seu 
comportamento quanto ao 
povo, à igreja e coleguismo 
com outros dois pastores. 
Sem dúvida, uma confirmação 
de seu chamado e um relacio-
namento sério com o Senhor, 
por meio da oração e estudo 
da Palavra. 

O Chile é um desafio mis-
sionário para nós brasileiros. 
Um país de clima frio que 
ajuda a isolar as pessoas e 
famílias naturalmente. Um lu-
gar de pouquíssimas igrejas e 
consequentemente com pou-
ca exposição do Evangelho. 
Eu e minha esposa pudemos 
ouvir, não só de uma pessoa, 
mas de muitas: “Quando virão 
de vez para nos ajudar?”.

Pr. Valtair de Oliveira e 
Raquel.

Impressões sobre minha viagem ao Chile

O governo incentiva o chileno 
com financiamento de imóveis, 
e isto facilita o aumento da po-
pulação e Rancagua está em 
franco desenvolvimento.  

O fumo é mais comum do 
que aqui e os adolescentes 
começam bem cedo com este 
vicio.  Ainda falando sobre o 
povo, o chileno é católico e 

O ano de 2012 foi um ano 
muito especial para a família 
e o ministério do Pr. Omar 
Abdala que trabalha com sua 
esposa Rute na Missão Asas 
de Socorro. Durante o ano 
todo eles navegaram muito 
pelos rios do Norte do nosso 
Brasil, dormiram em redes e 
comeram muito peixe com 
farinha. Muito trabalho, mas 
infinitas bênçãos do Senhor. 
Foram ao todo 9 semanas de 
projeto, com grandes desafios 
e conquistas! Cada semana 
era uma equipe diferente, pes-
soas de várias regiões do nos-
so país. Segundo afirmação 
do Pasto Omar, é uma grande 

FamÍLIa abdaLa
bênção conviver com a diver-
sidade de culturas e talentos, 
de irmãos de diversas partes 
do Brasil a serviço do Reino. 
Ao todo foram 172 projetistas, 
61 comunidades alcançadas 
e assistidas, 2.549 consultas 
médicas, 1.206 atendimentos 
de enfermagem com 5. 206 
procedimentos realizados, 
2.342 atendimentos odontoló-

gicos com 4.647 procedimentos 
realizados, 334 pessoas fize-
ram o teste de acuidade visual. 
Ao todo 7 treinamentos foram 
realizados com a participação 
de 305 pessoas. Um total de 
763 adultos participaram de pa-
lestras sobre saúde e cuidados 
com o meio ambiente; 1.037 
adolescentes participaram das 
oficinas de higienização bucal, 
prevenção ao abuso sexual e 
violência; 1.896 crianças ouvi-
ram histórias, cantaram, brin-
caram, aprenderam a escovar 
os dentes e participaram das 
oficinas de prevenção ao abuso 
sexual e violência; 611 cortes 
de cabelo foram realizados.

Repercutiu bem o Primeiro 
Congresso da CIEF na Região 
Nordeste do Brasil, mais preci-
samente na cidade de Recife 
PE no dia 17 de novembro de 
2012. Desde o encontro da 
CIEF Brasil em Serra Negra SP 
foi iniciado, segundo divulgado 
pelo Diretor de Mídia da enti-
dade, “uma grande varredura 
Fundamentalista nas diversas 
Regiões Brasileiras”. Os próxi-
mos encontros poderão ser em 
Garanhuns, Patos, Alagoas, 
e outros lugares e estados da 
região. O encontro em Recife 
contou com cerca de 300 parti-
cipantes e teve como preletores 
o Pr. Moisés Moreira Lopes e o 
Dr. Jonas de Oliveira. A direção 

mIssIoNárIo reINaLdo
Depois de um prolonga-

do período de internamen-
to hospitalar, o missionário 
da Missão Rocha Eterna 
Ministério em Prisões foi 
diagnosticado pela medi-
cina com uma enfermidade 
mortal no coração. No dia 
25 de novembro ocorreram 
oito princípios de morte 
súbita. Ele estava em via-

gem a Curitiba para alcançar almas para Cristo nas prisões e 
visitar algumas igrejas e alguns diretores de presídios. O Senhor 
preservou sua vida milagrosamente quando as crises vieram. 
Inexplicavelmente para os médicos o próprio coração reanimou 
depois das tempestades elétricas. Mesmo estando em Curitiba, lon-
ge de casa e da família o Senhor o socorreu dando sabedoria para 
os médicos. Desde que colocou o marca-passo há alguns anos, 
o que o Reinaldo sentia foi se agravando mais e mais. A cirurgia 
que ele acabou de fazer no dia 20 de dezembro de 2012 foi para 
colocação de um novo aparelho chamado CDI que custa acima de 
quarenta mil reais. No Paraná, quando ele foi hospitalizado não era 
possível a obtenção do aparelho pelo fato dele residir no Estado de 
São Paulo. Por isso foi necessário a transferência para o Hospital 
de Clínicas da USP em Ribeirão Preto, onde Reinaldo já fazia o 
tratamento. Mais uma vez Deus operou um grande milagre para 
que essa transferência fosse feita, apesar do alto custo e enorme 
risco de morte. Ao fecharmos esta edição de janeiro de 2013 do 
Jornal de Apoio o missionário Reinaldo estava ainda em Ribeirão 
Preto, mas prestes a voltar para casa depois da cirurgia. Ele estava 
com um retorno médico marcado para o dia 10 de janeiro. Vamos 

CIeF Na reGIão Nordeste

da música ficou com a batuta do 
Pr. José de Vasconcelos. Em 
tempo: Durante o interregno das 
Sessões do 18º Congresso do 
ICCC, Serra Negra, realizado nos 
dias 23-28 de Janeiro de 2012, 
reuniu-se a Assembléia Geral da 
CIEF com o escopo de eleger 
sua nova diretoria que ficou 
assim constituída: Presidente: 
Pr. Dr. Jonas Elias de Olivei-
ra; Secretário Executivo: Rev. 
Kenneth Olson, Secretário de 
Atas: Pr. Álvaro Augusto Pavan; 
Tesoureiro: Pr. Moisés Moreira 
Lopes. Decidiu-se, outrossim, 
que dado às dimensões do 
pais, a CIEF  manterá três 
diretores regionais. Foram 
eleitos, na ocasião, Região 

Sul: Pr. Dr. Jonas de Oliveira; 
Região Norte: Pr. Raimundo 
Soares; Região Nordeste: Pr. 
José Vasconcelos Filho. Em 
Julho de 2013 será realizado 

um Congresso Regional 
no Acampamento ABECAR 
em Mogi das Cruzes SP. 
Informe-se no site: www.
cief.net.br. 

No dia 8 de dezembro de 
2012 aconteceu o enlace ma-
trimonial da irmã Sueli Cordeiro 
com o jovem Ailton. A cerimônia 
foi celebrada pelos pastores 
Carlos Alberto Moraes e Paulo 
Ricardo Gonçalves. Além da ce-
rimônia com muitos convidados, 
houve uma bela recepção onde 
todos puderam se confraternizar 
e ao mesmo tempo parabenizar e despedir-se dos noivos que foram 
residir em Florianópolis SC. Para ver mais fotos do casamento e manter 
contato com os noivos visite: www.facebook.com/sueli.cordeiro. 

aNIVersárIo de 23 aNos!
Entre os dias 06 a 09 de Dezembro de 2012 a Igreja Batista 

Bíblica Monte de Sião em Simões Filho-BA realizou conferência 
em comemoração aos seus 23 anos de existência. O preletor foi 
o Pr. Domiciano Gonçalves trazendo as mensagens sobre Família 
e Missões. Sua esposa, irmã Cleudí palestrou para as mulheres 
nas tardes de sábado e domingo enquanto o filho Alberto, falou 
para os jovens e adolescentes na tarde de sábado. Todos foram 
abençoados através destes servos de Deus. Também estiveram 
presentes, irmãos da IBB Betel, IBB Salém, TBB Salém, Cama-
çari, IBB Nova Aliança, CBB Vale do Jordão, TBB Ebenézer, CBB 
Fundamentalista em Feira de Santana, Primeira IBB de Salvador 
e alguns visitantes que residem no bairro da igreja. 

Continuação da página 1
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7 “Não há comparação entre o que se perde por fracassar 
e o que se perde por não tentar”.

Francis Bacon

Segundo o Pr. Jo-
nathas, como re-
flexo da implan-

tação da Promessa de Fé 
que desafiou a igreja a um 
maior envolvimento finan-
ceiro na obra missionária, 
o quadro de missões cres-
ceu e a partir de dezembro 
de 2012 a igreja continuou 
com os projetos anteriores 
e acrescentou mais dez 
novos projetos. São eles 
os seminaristas: Geandro 
Henrique Macedo e famí-
lia, Ricardo Rocha de Lima 
e família, Antonio Ursulino 
da Silva e família. No Se-
minário Batista Regular 
da Bahia: Willian Cleiton 
Bonfim dos Santos (soltei-
ro). Da Missão Maranata 
Ministérios Multiculturais, 
Pr. Manoel Júnior e família 
e Fábio de Oliveira Brito 
e família trabalhando na 
implantação de igrejas em 
Cabo Verde, África. Pela 
Editora Fiel, o missionário 
Edvânio Silva e família 
trabalhando no apoio às 
igrejas em Portugal. Da 

Nos primórdios 
da década de 
1970, diante 

de campanhas evange-
lísticas desbravadoras 
que ocorriam na cidade 
de Orlândia e a presença 
de missionários que por 
aqui estiveram, nascia no 
coração do missionário 
estadunidense Pr. Phillip 
Ronald Allen o sonho da 
implantação de mais uma 
Igreja Batista nesta cida-
de. Percorrendo a periferia 
da cidade, atento também 
ao desenvolvimento do 
município, buscou em 
oração a aprovação do 
Senhor e chegou à con-
clusão de que o Jardim 

A I g r e j a  B a t i s t a 
Ashland Avenue, 
da qual se tornou 

membro, o enviou, através da 
Missão Batista da Fé nos EUA, 
como missionário ao Estado do 
Amazonas - Brasil, em 15 de 
Julho de 1959, acompanhado 
de sua esposa Hattie Marie 
Moore Bratcher e Asa Mark 
Bratcher e Stephen Morre 
Bratcher (Estevão), sendo que 
irmã Maria estava grávida de 
Estevão, ou seja, ele veio ao 
Brasil no ventre de sua mãe e 
não pagou passagem. 

A família do Pr. Harold teve 
o apoio do Pr. John Hatcher 
e sua esposa irmã Alda, os 
quais favoreceram a vinda dos 
Bratcher ao nosso país. 

O Pr. Harold e família 
instalaram-se em Manaus e 
congregaram-se na Igreja Ba-
tista Sião, na Rua Duque de 
Caxias, a qual era pastoreada 
por Sóstenes de Melo. O Pr. 

Sóstenes adoeceu de laringite 
e o Pr. Harold pregou na Igreja 
Sião o seu primeiro sermão em 
português, em dezembro de 
1959, após seis meses desde 
sua chegada ao Brasil. 

Seu chamado para pas-
torear a Igreja Batista 14 de 
Dezembro ocorreu em Janeiro 
de 1962. Pastoreou essa Igreja 
durante 18 anos e foi suce-
dido por seu filho, o Pr. Asa 
Marcos Bratcher, em 1980. É 
interessante notar o registro 
do livro “História dos Batistas 
no Brasil” (JUERP), escrito por 
Reis Pereira, nas páginas 215 
e 216 consta que “As Igrejas 
Batistas da Fé, inspiradas nas 
notícias do trabalho que Eurico 
Nelson realizava na Amazônia, 
uma Igreja Batista de Murray, 
do Estado de Kentucky, en-
viou missionários para aquela 
região brasileira, em 1923. No 
decorrer do tempo, na base da 
fé, outros missionários vieram. 

Hoje a Organização Brasileira 
das Igrejas Batistas da Fé está 
com 17 Igrejas: no Amazonas, 
no Acre, no Maranhão, em 
Mato Grosso e em São Paulo. 
Uma de suas Igrejas em Ma-
naus tem quase 700 membros. 
Trabalham como missionários 
no Amazonas os pastores 
Harold e Marcos Bratcher, pai 
e filho, primos de Louis Malen 
Bratcher, o grande executivo da 
junta de Missões Nacionais da 
Convenção Batista Brasileira. 
O relacionamento das Igrejas 
da Missão da Fé com as Igrejas 
da Convenção Batista Brasilei-
ra é bom, mas eles preferem 
manter-se independentes. São 
também fundamentalistas e pu-
ritanos, preocupando-se com o 
problema das modas, inclusive 
as masculinas”. 

São muitas as igrejas e 
congregações, pastoreadas, 
organizadas ou iniciadas com 
a ajuda do Pr. Harold Bratcher: 

Igreja Batista 14 de Dezembro; 
Igreja Batista Bíblica da Fé no 
Bairro de São Lázaro; Igreja 
Batista Sião de Manacapuru; 
Congregação Batista da Fé  no 
Rio Urubu; Congregação Batista 
da Fé no Varre Vento; Igreja Ba-
tista Fé Esperança em Careiro; 
Igreja Batista Nova Jerusalém 
em Paraná da Eva; 1ª Igreja 
Batista de Amatari; Congregação 
Batista da Fé em Novo Reman-
so; Igreja Batista 17 de Agosto; 
Igreja Batista Vaso de Benção; 
Igreja Batista Manancial; Igreja 
Batista 24 de Março. 

O Pr. Harold Bratcher foi 
professor do Seminário Teo-
lógico Batista de Manaus, da 
Faculdade de Teologia do Ama-
zonas, do Seminário Batista da 
Fé, sempre na disciplina de An-
tigo Testamento. Nem mesmo 
a falta de luz o impedia de dar 
a sua aula, pois levava sempre 
em sua inseparável maleta uma 
lanterna. Usava também uma 

cobra de madeira para ilustrar 
a serpente no deserto. 

O Pr. Harold teve três fi-
lhos: Pr. Asa Mark Bratcher 
(04/01/1957); Pr. Stephen Mo-
ore Bratcher (08/03/1960); Joel 
Harold Bratcher (03/03/1965-17
.08.1971, em memória). Três 
netos: Márcia Luciana Bratcher 
(29); Lucy Marie Bratcher (26) e 
Stephen Mateus Bratcher. O Pr. 
Estevão Bratcher atualmente 
procura manter uma extensão 
do Ministério do Pr. Harold em 
nosso Estado. Desde a partida 
de sua mãe, irmã Maria Bra-
tcher (04/04/1927-04.02.2011, 
em memória), já fez seis via-
gens dos Estados Unidos ao 
nosso Estado. 

As fotos mostram o mis-
sionário Bratcher recebendo 
a bandeira que foi hasteada 
nas 4 comunidades dentro do 
município de Itacoatiara AM 
aonde a viagem missionária 
de 2012 aconteceu; Uma 

comenda (medalha de Hon-
ra) denominada “COMANDA 
FRUTO DO ESPÍRITO”, pois 
pudemos visualizar em sua 
vida a evidência das virtu-
des do fruto do Espírito; Um 
álbum contendo 127 fotos e 
mapas de localização dos 
templos das igrejas que ele 
ajudou a fundar; Uma camisa 
camuflada, com o seu nome 
H.F. Bratcher, contendo no 
peito a bandeira do Brasil e do 
Amazonas, com a insígnia de 
capitão; Uma placa de honra 
ao mérito e uma oferta que foi 
recolhida na noite do evento 
e entregue pelo Pr. Ricardo 
Henrique da Igreja Batista 
Perseverança.

Com informações do 
Pr. Ricardo Henrique G. 
Lima Diretor do Depto. 

Missionário da MIBRAFÉ 
e Pastor da  Igreja Batista 

Perseverança.

Pastor Harold Foley Bratcher 53 anos de Brasil

AMI - Associação Missio-
nária Independente, o Pr. 
Carlos Alberto Moraes e 
família, trabalhando como 
Coordenador de Missões 
na implantação de novas 
igrejas. Sem missão, são 
apoiados: Pr. Jair Apoliná-
rio Santos e família traba-
lhando na implantação da 
Primeira Igreja Batista de 
Salesópolis SP e Pr. Anto-
nio Medeiros Aguiar Neto e 
família, trabalhando, a par-
tir de janeiro de 2013, na 
formação da Igreja Batista 
de Passo Fundo RS.

ProVIdêNCIa de deUs
Em 2008, quase que 

simultaneamente à saída 
do missionário fundador 
da igreja e ao início da 
liderança do Pr. Jonathas, 
o Senhor trouxe para ali 
congregar, o casal Raul Bo-
telho Teixeira e sua esposa 
Lívia Maria Sene Teixeira. 
Paulistano, irmão Raul está 
há cerca de 30 anos ligado 
ao Oeste da Bahia. Come-
çou com criação de gado 

em Dianópolis GO e depois 
com plantação de soja, 
milho e café, sendo um 
dos fazendeiros pioneiro da 
cafeicultura naquela região. 
Quando ali chegou nem 
estradas havia dificultando 
os deslocamentos. As via-
gens eram em pequenos 
aviões particulares (Raul é 
piloto e na época tinha seu 
próprio avião) e quando 
levava muito tempo, sendo 
necessária a ajuda de uma 
bússola.

Depois de ter se ca-
sado com Lívia, Raul 
mudou-se de São Paulo 
para Guarujá. Mas a ne-
cessidade de constan-
tes viagens para o Oeste 
Baiano fez com que o 
casal decidisse mudar-se 
de vez. Depois de alguns 
anos dividindo-se entre a 
correria da fazenda e a 
vida na cidade de Barrei-
ras decidiu desfazer-se da 
fazenda para investir no 
ramo da construção civil 
para não ficar parado. 

Hoje, aposentado, ele 

continua residindo com a 
esposa em Barreiras e os 
filhos estão em Brasília e 
São Paulo. São membros 
da Igreja Batista Bereana 
em Barreiras, onde Raúl é 
responsável pelo Ministério 
de Missões e Ação Social 
e a irmã Lívia atua como 
Primeira Tesoureira.

De acordo com o Pr. 
Jonathas, o casal Raúl e 
Lívia passou a congregar 
na IBB como providência de 
Deus para ser uma bênção. 
Desde que ali estão sempre 
se relacionaram bem com 
todos os irmãos participando 
ativamente da obra, mesmo 
quando não exerciam ne-
nhum cargo na Diretoria.  

No início do mês de 
novembro de 2012, logo 
depois das Conferências 
Missionárias para implan-
tação da Promessa de 
Fé para Missões, o casal 
doou uma área de 400m² 
na entrada do loteamento 
Cidade Nova, em Barrei-
ras BA, com projeção de 
vinte mil habitantes para 

Boa Vista seria um bom 
lugar para implantar mais 
uma igreja. 

Iniciou o trabalho de 
evangelização com sua 
família e com o passar 
do tempo seu projeto foi 
tomando forma, pessoas 
estavam aceitando a Cris-
to.  No dia 20 de outubro 
de 1977, foi organizada 
a Igreja Batista Boa Vista 
em assembléia presidida 
pelo Pr. Álvaro Augusto 
Pavan da Igreja Batista 
Independente, igreja mãe 
de Jardim Boa Vista. A 
organização deu-se na 
presença dos pastores 
convidados: Geraldo Ma-
jela Pupim, Dosoaldo Ag-

nesini  (in memorian), 
John Leonard Benson (in 
memorian), Kirk C. Hikock 
e dos membros funda-
dores: Pr. Phillip Ronald 
Allen, Maria da Aparecida, 
Natalino Neves,  e Ma-
ria Isabel da Costa. 

No dia 2 de dezembro 
de 2012 a Igreja Batista 
Boa Vista comemorou 35 
anos de trabalho com a 
realização de dois cultos 
e um almoço tendo como 
preletor o Pr. Carlos A. 
Moraes que trabalhou no 
ministério da Igreja Batista 
Independente de Orlândia 
durante 15 anos. 

A foto mostra o atual 
pastor da igreja, Sidnei 

Igreja Batista Bereana amplia visão missionária

Nossa igreja tem uma história. 
E nossa história começa assim...

dos santos Lima com sua 
esposa Ana Lúcia tendo 
ao centro a irmã Maria 
Izabel Barbosa da Costa 
(Belinha) membro funda-
dora da Igreja batista em 
Jardim Boa Vista.

João batIsta
o araUto do reI

david Corrêa
edições holy bible Ltda.

http://bompastorstore.com.br
Pedidos pelo e-mail: pb_si-

queira@hotmail.com
telefone: 

(11) 98548-8870 (tIm).
João Batista foi o último profeta 
da Antiga Aliança, pois sua men-
sagem anunciava a chegada de 

Jesus, o Messias, o libertador e salvador do homem, 
o início da Nova Aliança. João cumpriu plenamente o 
anunciado pelo profeta Isaías. Ele mesmo declarou ser 
a “voz do que clama no deserto”. E foi o próprio Jesus 
quem afirmou que, entre os nascidos de mulher, não 
ouve maior profeta do que João, o Batista. 

o sIGNIFICado do 
CasameNto
timothy Kel-

ler com Kathy Keller
www.vidanova.com.

br
Nunca houve um livro 
sobre o casamento 
como O signif icado 
do casamento. Este 
livro se baseia na mui-
to aplaudida série de 
sermões pregados por 
Timothy Keller, autor 
best-seller do New York 

heLdy meU Nome
ana maria de barros 

silva
www.hagnos.com.br

A criança nascida surdoce-
ga conseguirá se comuni-
car? Como? Compensa 
investir? Como a família 
reage e enfrenta as incon-
táveis dificuldades? Que 
atitudes são esperadas 
dos profissionais, e esses, 
o que podem fazer? Quais 
as ações prioritárias? E a 
comunidade como pode contribuir? Este livro trata de 
todas esatas e muitas outras questões relacionadas 
ao tema.

Times. O autor mostra a todos - cristãos, céticos, 
solteiros, casais casados há muito tempo e aos que 
estão prestes a noivar - a visão do que o casamento 
deve ser segundo a Bíblia.

os próximos anos, onde 
será construída a Igreja 
Batista Bereana - Cida-
de Nova, local do futuro 
ministério do seminarista 
Paulo César que está se 
preparando no Cariri.

No dia 13 de janeiro 
deste ano de 2013 o Pr. 
Jonathas de Lima comple-
ta dez anos de ministério 
na liderança da igreja em 
Barreiras BA e agradece 
a Deus pela forma como 
Ele tem colocado pessoas 
juntas direcionado-as para 
a expansão do evangelho 
no Oeste Baiano. Para a 
glória de Deus, todos os de-
partamentos da igreja estão 
funcionando muito bem e o 
Pr. Jonathas está iniciando 
2013 com muita alegria no 
coração, pois ganhou de 
presente de aniversário uma 
viagem a Israel juntamen-
te com sua esposa Maria 
Eliane Prado de Lima no 
período de 10 a 22 de janeiro 
na excursão preparada e 
ciceroneada pelo Dr. Russel 
Shedd e Pr. Luiz Sayão.

Continuação da página 1
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Relato do Pr. Sidnei 
dos Santos Lima.

Para contatos use o 
e-mail: limasidnei@

yahoo.com.br
Telefones: 3821-2116 e 

9155-5847 (Claro)
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8“Não deixe portas entreabertas. Escancare-as ou bata-as de vez. 
Pelos vãos, brechas e fendas passam apenas semiventos, meias

 verdades e muita insensatez”. Cecília Meireles

No dia primeiro de 
dezembro de 2012, 
nas dependências 

da Primeira Igreja Batista de 
Igarapava na Avenida Doutor 
Pereira Rebouças, nº 1917, 
Bairro Alto do Igati, em Igara-
pava SP aconteceu o exame 
e ordenação pastoral do irmão 
Leandro Pereira Leite para as-
sumir a liderança da igreja. 

O Concílio examinador 
foi convocado pela igreja e 
presidido pelo Pr. Leonilson 
Pereira Leite, fundador da 
mesma. Compareceram os 
seguintes representantes: Pr. 
Glauco Esdras Peixoto Maciel 
da Igreja Batista Fundamental 
de Catalão GO, Pr. Leonilson 
Pereira Leite da Igreja Batista 
Fundamental em Uberaba MG, 
Pr. Marcos Gesiel Laurentino 

Ontem a noite na TV aberta tinham: Igreja Universal 
do Reino de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus 
e Igreja Internacional da Graça. Todas passando no 

mesmo horário na TV, um horário nobre por sinal.
Hoje em dia, se fossemos pensar em termos de abrangência 

e tempo na TV, essas igrejas têm mais tempo na TV aberta do 
que qualquer outro programa. Dificilmente alguém no Brasil 
inteiro, que tenha televisão, nunca ouviu falar de: Edir Mace-
do, R R Soares ou Valdomiro Santiago. Olhando sob o ponto 
de vista de abrangência, em teoria, o Brasil é um país muito 
“evangelizado” e hoje os “evangélicos” são mais de 42 milhões 
de pessoas no Brasil.

Fico pensando: se com mais ou menos 500 pessoas no 
primeiro século, o cristianismo virou o mundo de cabeça para 
baixo, homens e mulheres que viviam o evangelho e estavam 
dispostos a morrer por isto. Imagine só, o que aconteceria no 
Brasil, se esses 42 milhões de evangélicos fossem de fato se-
guidores de Jesus.

O problema é que esses 42 milhões são apenas um núme-
ro. Assim como a Marcha para Jesus é, assim como o nome 
“evangélico” no Brasil não significa nada.

Sem querer ofender ninguém, porém, olhando para as es-
crituras posso dizer sem medo que nenhuma das três igrejas 
com grande espaço na TV Aberta são cristãs, nem devem ser 
consideradas evangélicas e sim seitas. Elas pregam a teologia 
da prosperidade e não estão pregando o evangelho da graça 
de Deus.

O fato de o cara falar da Bíblia e fazer milagres não faz dele 
um homem de Deus. Satanás sabe a Bíblia de cor e também 
faz milagres. Desta maneira, não adianta os defensores destas 
igrejas virem aqui rogarem pragas, dizer que estou falando dos 
ungidos do Senhor, ou que não devemos julgar… Ungido só há 
um: Jesus Cristo! Evangelho só há um: O da Cruz de Cristo e 
da Redenção através dEle.

Igreja só há uma: E o centro dessa Igreja é Jesus Cristo. 
Não há mediadores, não há misticismo gospel, não há pessoas 
intocáveis, como se fossem papas evangélicos. Hoje essas 
igrejas estão mais parecidas com a Igreja Católica do que nunca 
estiveram.

Qualquer pessoa que se enriqueça às custas da igreja não é 
digna de respeito e sequer deve ser levada em conta. Fuja dos 
pregadores milionários da prosperidade, pois a única prosperi-
dade que funciona na igreja deles é para eles mesmos andarem 
de jatinho e terem mansões.

Àqueles que vierem defender esses homens, coloco as pala-
vras de Jesus às igrejas da Ásia no Apocalípse, onde ele exorta 
aqueles que toleram os líderes que pregam heresias, como dou-
trina de Balaão, dos nicolaítas, toleram Jezabel no seu meio. E 
os exorta a se arrependerem e tirarem o mal do seu meio, caso 
contrário, o próprio Jesus removerá o candeeiro deles.

Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai 
além dele, não tem Deus; quem permanece no ensino tem o Pai 
e também o Filho. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse 
ensino, não o recebam em casa nem o saúdem (2 João 1:9-10).

A diferença está no evangelho genuíno. Na centralidade da 
cruz de Cristo e em viver o evangelho, onde o centro é a glória de 
Deus. Caso não veja isso em uma igreja, não frequente, não dê 
dinheiro e não os ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.

Daniel Simoncelos  

Nos dias 23 a 25 de 
novembro de 2012 
a Igreja Batista Bí-

blica em Vila Rosa, São Ber-
nardo do Campo SP sob a 
liderança do Pr. Uziel Alves 
Cirino realizou uma série de 
conferências em comemoração 
aos 46 anos de sua existência. 
O tema das conferências foi 
“Servindo ao Senhor com ale-
gria” tendo como preletor o Pr. 
Osmar Vandete de Freitas da 
Igreja Batista Bíblica de Jardim 
Aeroporto em Campinas SP. 
As mensagens tiveram como 
base o Salmo 100:1-2 e os 
tópicos dos três dias foram: 
“Cada crente deveria ser um 
servo”; “Devemos ser diligentes 
no serviço” e “Deus nps dá as 
ferramentas para servi-lo”.

Em todos os cultos o es-

A Igreja Batista Betâ-
nia em Stella Maris 
e o ministério TAB 

- Treinamento em Aconselha-
mento Bíblico do Seminário Ba-
tista Regular da Bahia realizará 
de 13 a 16 de junho a I Con-
ferência em Aconselhamento 
Bíblico com dois preletores:

Dr. John Street, conselheiro 
bíblico há mais que 30 anos, 
professor do The Masters Col-
lege & Seminary do Dr. John 
MacArthur, e autor do livro “Pu-

Ordenação Pastoral em Igarapava

da Igreja Batista Fundamental 
de Araguari MG, Pr. Cacildo da 
Silva Matias da Igreja Batista 
Independente Betel de Franca 
SP, David Macedo Igreja Ba-
tista Independente de Ibiraci 
MG, Willian Clayton Costa da 
Igreja Batista Independente de 
Franca SP, Pr. Fábio Arruda 
da Igreja Batista Regular do 
Calvário de Uberaba MG, Pr. 
Raimundo José de Andrade da 
Igreja Batista Esperança Bendi-
ta de Uberaba MG, Pr. Agnaldo 
de Araújo Jr. da Igreja Batista 
Independente em São Joaquim 
da Barra SP, Pr. Ronaldo Penha 
dos Santos da Igreja Batista da 
Fé de Uberaba MG, Pr. Cleuson 
Silvério Rodrigues da Igreja 
Batista Regular Maranata de 
Uberaba MG, Pr. Vitor Hugo 
da Igreja Batista da Graça de 

Uberaba MG, Ministro Danilo 
Elvis Costa da Igreja Batista 
Independente de Franca – SP, 
Pr. Armando Castelan Júnior 
do Templo Batista Maranata 
de Pedregulho SP, Pr. Eduardo 
David Cook do Templo Batista 
Maranata de Pedregulho SP, 
Pr. Esteliano Moraes Souza 
da Igreja Batista Central de 
Barretos SP, Mizael Antônio 
Firmino Neto da Igreja Batis-
ta Independente Macedônia 
de Franca SP, Pr. Wanderley 
Borges Faria da Igreja Batista 
Independente Fundamental de 
Franca SP; Pr. Everton Apare-
cido Firmino da Igreja Batista 
Independente Macedônia de 
Franca SP e Pr. Paulo Castelan 
da Igreja Batista Independente 
de Franca SP. 

O exame teve início às 

14h30 presidido pelo 
Pastor Leonilson Pe-
reira Leite que soli-
citou ao Pr. Everton 
Aparecido Firmino 
que moderasse a 
reunião e o Pr. Paulo 
Castelan atuasse 
como secretário. O 

paço físico da igreja foi 
ocupado por membros 
e visitantes ficando re-
pleto, o que tornou as 
conferências um tempo 
de calorosa comunhão. 
Foi uma oportunidade de 
reconhecer que nesses 46 
anos o Senhor tem sido 
maravilhoso e benigno, 
pois apesar das muitas 
lutas tem havido cresci-
mento e amadurecimento 
na igreja. A IBB em Vila 
Rosa tem mantido uma 
forte visão missionária 

uma nova reforma no prédio. 
Trata-se de um sonho antigo e 
que envolve grandes desafios 
principalmente na área finan-
ceira. Mas 2013 será o ano 
desta grande reforma.

Durante as comemorações 
a igreja em Vila Rosa não dei-
xou de reconhecer o trabalho 
do seu pastor jubilado, Pedro 
Pereira da Silva, que por tantos 
anos contribuiu para que a obra 
chegasse onde está.

O atual pastor, Uziel Alves 
Cirino, que é formado pelo 
Instituto Batista Missionário 
de São Paulo SP, assumiu a 
liderança da Igreja Batista Bí-
blica em Vila Rosa no mesmo 
dia em que foi consagrado 

ao ministério pastoral (Con-
sagrado em (01/09/2009) em 
substituição ao Pr. Pedro e 
desde então tem dado conti-
nuidade aos trabalhos. Pastor 
Uziel é natural de Vitória da 
Conquista BA (16/06/1951), 
casado desde 27/05/1977 com 
Eldenice Sales Cirino que 
também é natural de Vitória da 
Conquista BA. O casal tem três 
filhos: Vanessa (21/05/1981), 
Mizael (09/06/1982) e Kleber 
(31/12/1983) e um neto, Juan 
que nasceu em São Bernardo 
do Campo SP no dia 25 de 
maio de 2011.

Para contatos com 
Pr. Uziel: (11) 4178-1746.

Igreja Batista Bíblica em Vila Rosa completa 46 anos

Conferência em Aconselhamento Bíblico
rificando o Coração da Idolatria 
Sexual”; 

Pr. Jairo Cáceres, titular 
da Igreja Batista Pedras Vivas 
em São Paulo, conselheiro e 
professor de Aconselhamento 
Bíblico no Ministério NUTRA.

O tema será sobre a família 
e o local da conferência o Re-
canto da Benção em Lauro de 
Freitas BA. As palestras serão 
de manhã e à noite com possi-
bilidade de alguns workshops 
à tarde, mas boa parte das 

tardes será livre para recreação 
e descanso. Veja mais detalhes 
do local no site: www.recanto-
dabencao.com.br. 

Há duas opções de custos: 
alojamento climatizado (Preço 
individual R$ 250,00) ou suíte 
(Custo por casal: R$ 660,00). 
Observação: É necessário le-
var lençóis, travesseiro e toalha 
de banho. Todas as refeições 
estão incluídas e haverá uma 
cantina à tarde e à noite após 
a palestra.

Para maiores informações 
use o e-mail: TABconferencia@
gmail.com ou Igreja Batista Be-
tânia pelo telefone (71) 3374-
3351 ou no site: www.ibbsm.
com.br. Pastor Davi Zemmer 
pelo telefone: (71) 3353-2977 
ou celular (71) 8770-7729 e Pa-
trícia Zemmer (71) 8768-7729 
ou deixando uma mensagem 
no Facebook: Patty Zemmer. 
Pastor Adil Bispo dos Reis e 
Érica pelo telefone: (71) 3374-
0582.

exame contou com a presença 
de irmãos das Igrejas e a par-
ticipação de obreiros não or-
denados, mas que estivessem 
liderando uma igreja. Tanto 
o examinado, irmão Lean-
dro, como sua esposa, Sheila 
deram testemunho público 
perante o Concílio no início da 
examinação.

Tendo sido aprovado, o 
irmão Leandro foi ordenado 
no culto da noite e agora está 
na liderança da Primeira Igreja 
batista em Igarapava trabalhan-
do para dedicar-se de tempo 
integral ao ministério.

Orem pelo Pr. Leandro e por 
seu pai, Pr. Leonilson Pereira Leite 
que foi o fundador da igreja e que 
agora está em novo campo de 
trabalho implantando outra igreja 
na cidade de Uberaba MG.

Leandro Pereira Leite

ocupando-se na propagação do 
evangelho em muitos lugares 
além do seu alcance local. No-
vos alvos foram estabelecidos 
para a glória do Senhor.

Atualmente os membros da 
igreja estão se preparando para 

CresCImeNto oU INChaço?

Crescimento Evangélico à 
custa de seitas evangélicas

Pr. Uziel e família


