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A partir de agora você já pode fazer sua inscrição para 
o VI Congresso Missionário Batista Fundamentalista 
realizado pela AMI – Associação Missionária Inde-

pendente. 
O evento acontecerá no Hotel Majestic em Águas de Lindóia 

SP no período de 4 a 7 de junho de 2013 tendo como preletor o 
Pr. João Azevedo Saraiva Júnior da Igreja Batista em D. Pedro, 
Manaus AM.

O tema escolhido, “Missões: Igreja, Família, Vocacionado e 
Finanças” tem como objetivo transmitir a visão de que através das 
nossas igrejas podemos ampliar não apenas a visão missionária, 
mas também despertar os nossos membros para se dedicarem 
ao ministério.

Missões é o termo que resume a explícita ordem de Cristo 
dada à Igreja de fazer discípulos de todas as nações. Igreja é o 
corpo de Cristo formado por indivíduos e famílias. Das Famílias 
saem os indivíduos vocacionados para o ministério e as finanças 
que sustentam a obra missionária.

O trabalho missionário foi articulado pelo próprio Deus e confiado 
a cada um de nós que fazemos parte do Corpo de Cristo. A missão 
é para ser desenvolvida através das missões em parceria entre os 
vocacionados que estão na vanguarda (missionários) e os sustenta-
dores que ficam no trabalho de retaguarda (todos os salvos).

Em uma sociedade cuja cultura está impregnada pela pers-
pectiva hedonista do bem estar pessoal, é urgente que olhemos 
para o apelo da Palavra de Deus que insiste nas perguntar: “Como 
ouvirão se não há quem pregue? Como, pois, invocarão aquele em 
quem não creram? e como crerão naquele de quem não ouviram? 
e como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se 
não forem enviados? (Romanos 10:14-15).

Veja custos e como se inscrever na página 7.

Du r a n t e  o 
a n o  d e 
2012 nós 

fizemos aqui no jornal 
de Apoio uma intensa 
divulgação das igrejas 
que apóiam missões 
e pretendemos conti-
nuar no mesmo ritmo, 
pois acreditamos que 
há um desafio diante 
de nós para que mais 
igrejas se envolvam na 
obra missionária.

Por outro lado, te-
mos a proposta de 
fazer parcerias com 
as missões através 
das quais as nossas 
igrejas de posição ba-
tista fundamentalista 
enviam seus missio-

Honra a teu pai e a 
tua mãe, para que 
se prolonguem os 

teus dias na terra que o Senhor 
te dá. Êxodo 20: 12

No dia 03 de Janeiro de 
2013, meu pai, Pr. Vicente 
Joaquim da Silva, foi chamado 
para o céu, tendo vivido 82 
anos de uma vida que aben-
çoou a muitos. 

Ele conheceu o Senhor Je-
sus e o aceitou como Salvador 
na Igreja Batista Bíblica em 
Vila Brasilio Machado, depois 
de muitos convites do hoje Pr. 
Waldomiro Barbosa. Compare-
cendo em um domingo à Escola 
Bíblica Dominical, e encantado 
pelo sabor do evangelho, voltou 
para o culto vespertino e não 
precisou mais de convite para 

Um homem, um pai, um pastor
Homenagem Póstuma de uma filha

ir à igreja. Depois de algum 
tempo, começou a estudar no 
Instituto Batista Missionário 
que, à época, funcionava nas 
dependências dessa mesma 
igreja.

Conciliar as tarefas de es-
tudar e trabalhar não era algo 
fácil de se fazer, pois as aulas 
eram no período da manhã. 
No período da tarde, exercia 
seu trabalho regular no extinto 
banco América do Sul. Com 
isso, restavam as madrugadas 
para o tempo de estudos. Mes-
mo com tal carga elevada, não 
demonstrava qualquer desâ-
nimo, trabalhando ativamente 
nas igrejas e congregações que 
eram abertas. A obra Batista 
Bíblica, naqueles dias, crescia 
em grande velocidade.

Posso me lembrar do 
dia da sua formatura no 
IBM, sendo que, depois 
de formado, continuou com 
ainda mais ânimo traba-
lhando nas igrejas.

Em 1966 foi ordenado 
pastor na Igreja Batista 
Bíblica em Guarulhos, que 
naquela época tinha seu 
templo na região central 
daquela cidade. Durante 
mais de 20 anos pastoreou 
aquela igreja, sendo um 
período bastante abenço-
ado de sua história, com 
franco crescimento numérico 
e espiritual. 

Quando foi necessária a 
saída da Igreja do Centro de 
Guarulhos, e passamos a cons-
truir um novo templo em Vila 

Progresso, tivemos um período 
de intensa luta, mas pudemos 
notar Deus agindo, e tomando 
conta de todos os detalhes.

Continua na página 7.

nários. Para tanto, queremos 
convocar os dirigentes de todas 
as missões a enviar suas cola-
borações através de notícias, 

artigos e outras contribuições 
que sejam importantes para 
incentivar a obra missionária 
no Brasil e no mundo.

A partir da edição de março 
pretendemos publicar resu-
mos históricos das missões e 
colocamos à disposição tanto 

dos missionários quanto das 
diretorias o nosso e-mail: jor-
naldeapoio@yahoo.com.br. 
Mandem textos e fotos.

2013 será o ano das missõesVI Congresso Missionário 
da AMI será em junho

A AIBRECES – As-
sociação de Igrejas 
Batistas Regulares 

do Centro Sul do Brasil, sob 
a presidência do Pr. Gilberto 
Bruno realizou a 55ª Assem-
bléia juntamente com o Retiro 
de Famílias nos dias 28 a 31 
de janeiro de 2013 no Hotel 
Recanto Bela Vista em Águas 
de Lindóia SP. 

O tema abordado foi “Mis-
sões em Tempo de Guerra” 
baseado em II Co. 10:4-5 e os 
preletores foram os pastores 
Paulo César Bondezan, da Pri-
meira Igreja Batista Regular de 
Curitiba PR e Walace Silva Ju-
liare, do Templo Batista Bíblico 
em São José dos Campos SP. 
Dentro da programação tive-
mos ainda um Seminário com 
o Pr. Roque Albuquerque sob o 
tema: “Como Fazer Discípulos 
Intencionalmente”.

Além de boa comunhão e 
trocas de idéias, em todas as 
plenárias e nos cultos foram 

dados relatórios de organi-
zações e missionários, entre 
eles, SEBARSP (Seminário LO-
GOS), Editora Batista Regular, 
Lar Batista de Belo Horizonte 
MG, MIBRE, MBBF, SAIBRES, 
Jornal de Apoio, Seminário 
Batista Esperança, Ordem dos 
Pastores Batistas Regulares, 
ACRER, Nossa Canção, e di-
versos missionários presentes 
ao evento

Na assembléia aconteceu 

55 ª Assembléia da AIBRECES

a eleição da nova Diretoria da 
AIBRECES que ficou assim 
constituída: Presidente: Pr. 
Gilberto Bruno (Igreja Batista 
Monte das Oliveiras - São 
Paulo SP); Vice-Presidente: 
Pr. Tomé Cosmos de Faria 
(Igreja Batista das Boas Novas 
- Campinas SP); Secretário: Pr. 
Josias de Andrade (Igreja Batis-
ta Regular em Jardim Florence 
I - Campinas SP); Tesoureiro: 
Pr. Carlos Roberto Pacheco da 

Igreja Batista Regular 
- Vargem Grande SP). 
Vogais: Pr. Ricardo 
Cesar Pereira (Igre-
ja Batista Esperança 
Tatuapé - São Paulo 
SP); Pr. Dorivaldo de 
Oliveira Soares (Igreja 
Batista Regular do Rio 
Pequeno - São Paulo 
SP); Pr. Alfredo Celso 
Ferreira (Igreja Batista 
em Rio Pequeno - São 
Paulo SP) e Pr. Paulo 
César Bondezan da 

Primeira Igreja Batista Regular 
- Curitiba PR). Secretário Exe-
cutivo: Pastor Milton Calazans.  
Para contatos e mais informa-
ções sobre a AIBRECES: Rua 
24 de Maio, 116 – 4º Andar – 
Sala 34 – CEP 01041-000 São 
Paulo SP, ou via FAX para (11) 
3222-7057, via e-mail: aibre-
ces@terra.com.br, ou ainda 
para Pr. Milton Calazans pelo 
e-mail: prmiltoncalazans@
ig.com.br. 

Nova diretoria da AIBRECES
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Obama, os 
Gays e o fim

Em seu discurso de posse para o segundo mandato 
como Presidente dos Estados Unidos da América 
no dia 21 de janeiro de 2013, Barack Obama deu 

um claro sinal de como procederá nos próximos quatro anos. 
De certa forma ele não surpreendeu, mas chegou a assustar 
algumas pessoas desavisadas que ainda não acordaram para 
o fato de estarmos vivendo muito próximo da manifestação do 
anticristo.

A forma natural com que o Presidente Obama declarou 
seu apoio ao casamento gay em seu discurso de posse foi 
a mais liberal posição de um governante estadunidense. Ele 
defendeu a igualdade de direitos e mencionou uma série de 
protestos ocorridos em Nova York no ano de 1969 que marcou 
o moderno movimento pró-gay. Suas palavras não deixaram 
nenhuma dúvida sobre o que ele pretende fazer: “É dever 
agora de a nossa geração continuar o que aqueles pioneiros 
começaram. [...] Nossa jornada não está completa até que os 
nossos irmãos e irmãs gays sejam tratados como qualquer 
um de nós, perante a lei. Se somos realmente criados iguais, 
então, certamente, o amor com que nos comprometemos uns 
com os outros deve ser igual também”.

“Nós, o povo, declaramos hoje que a mais evidente das 
verdades – a de que somos todos criados iguais – é a estrela 
que ainda nos guia; bem como guiou nossos antepassados 
em Seneca Falls, Selma e Stonewall”, concluiu.

Para quem não sabe, os protestos de Stonewall eclodiram 
quando frequentadores de um bar gay reagiram ao assédio de 
policiais. Na fala de Obama, o episódio aparece comparado a 
Seneca Falls, uma influente declaração sobre os direitos das 
mulheres, e a Selma, o movimento liderado por Martin Luther 
King em nome da garantia de direitos civis para os negros 
americanos.

Para deixar claro seu apoio à comunidade gay, Obama 
escolheu o poeta Richard Blanco para fazer uma apresentação, 
na cerimônia. Blanco, 44, é o mais jovem, o primeiro hispânico 
e o primeiro homem gay a ler seu trabalho em uma posse 
presidencial americana.

Propostas relacionadas ao casamento gay deverão ser 
analisadas pela Suprema Corte americana no próximo mês 
de março.

Conclamando à união de todos os cidadãos estadunidenses 
em torno do seu governo, o Presidente fez uma convocação 
por união nacional em torno das reformas que ele pretende 
fazer. Suas palavras foram estas: “Meus caros americanos, 
o juramento que fiz diante de vocês hoje já foi recitado por 
outros. Foi um juramento a Deus e ao país. Não a um partido 
ou a uma facção. As possibilidades da América são ilimitadas, 
pois temos todas as qualidades que esse mundo sem fronteiras 
requer: juventude e determinação; diversidade e abertura; uma 
infinita capacidade de arriscar, e o dom da reinvenção. Meus 
caros americanos, nós fomos feitos para esse momento, e nós 
o aproveitaremos – desde que o façamos juntos.”

Pela primeira vez os direitos dos homossexuais foram 
mencionados em um discurso presidencial de posse e da forma 
mais explícita possível. Obama afirmou que a “jornada” do país 
também não estará completa “até que nossos irmãos e irmãs 
gays sejam tratados como iguais, perante a lei”. 

Claro que não concordo com o que disseram os manifestan-
tes estadunidenses, apontando Obama como o anticristo. Mas 
devido à representatividade da sua fala e de tudo que tenho 
observado em nosso velho mundo, não tenho a menor dúvida 
de que estamos às portas do arrebatamento. Maranata!

Robin Hood é uma 
clássica história 
onde o fim justifica 

os meios: roubar dos ricos para 
doar aos pobres. Eis o dilema: 
é sempre errado roubar ou, em 
algumas circunstâncias, o ato 
do roubo pode ser justificado 
diante de uma causa maior 
como, por exemplo, alimentar 
os pobres? A Bíblia, a Palavra 
de Deus, fonte absoluta e 
segura de autoridade moral, 
responde com precisão em 
Êxodo 20:15: “Não furtarás”. 
O roubo, aos olhos de Deus, é 
inadmissível e degrada a raça 
humana que foi feita à imagem 
e semelhança de seu Criador. 

Nunca na história deste 
país, a teoria de Robin Hood 
tem sido tão frequentemente 
usada no mundo político como 
nos dias de hoje. Enquanto foi 
possível, os acusados do es-
cândalo do mensalão negaram 
que dinheiro público havia sido 
roubado e usado para comprar 
apoio político. Neste caso, o 
dinheiro não estava sendo rou-

Nossos pais viviam 
“face a face” com 
Deus no Éden. O 

lugar era maravilhoso, perfeito 
e a presença de criador era 
visível, real. Infelizmente de-
ram as costas, rebelaram-se, 
perderam a conexão. Depois 
que nossos pais Adão e Eva 
deram as costas para criador, o 
Senhor providenciou várias ma-
neiras para se aproximar, che-
gar perto do Homem, restaurar 
e reconectar o relacionamento. 
Não podemos experimentar 
felicidade, sentido na vida e paz 
à parte do Senhor Deus.

Quais as alternativas que 
Deus utilizou? Chamou Abraão 
e Sara: “andem na minha pre-
sença.” Depois, a família se 
multiplicou, virou uma nação. 
Após sair do Egito, Deus man-
dou que eles construíssem o 
famoso Tabernaculo, (e habita-
rei no meio do meu povo – Ex 
25.8) no deserto...

A vontade de estar perto 
do Senhor era intensa, pois o 
salmista traduziu o desejo do 
adorador: “Quão amáveis são 
os teus tabernáculos, Senhor 
dos Exercitos! “

O Tabernaculo existiu até 
o rei Davi desejar construir 
um Templo. Ele olhou para 
os povos em redor e perce-
beu que todos tinham grande 
veneração, admiração pelos 
seus deuses e demonstravam 
isso na suntuosidade dos seus 
santuários. Davi verificou que 

Cuidado com a teoria de Robin Hood
bado apenas dos ricos, mas de 
toda população brasileira. Ago-
ra, diante do peso dos fatos, 
a quadrilha dos mensaleiros 
e seus companheiros estão 
aderindo à tese que todos os 
partidos políticos roubam, mas 
o partido da situação rouba 
para incluir os pobres. Porém, 
os pobres foram os mais pre-
judicados com este esquema 
de corrupção, pois dinheiro 
público, que deveria ter sido 
aplicado na saúde, educação 
e segurança, foi usado para 
abastecer os bolsos de políti-
cos corrompidos e cofres de 
partidos políticos. Até mesmo 
na Bíblia, os pobres foram 
usados como desculpa pelos 
ladrões: “Ora, ele disse isto, 
não pelo cuidado que tivesse 
dos pobres, mas porque era 
ladrão e tinha a bolsa, e tirava 
o que ali se lançava” (João 
12:6). 

Infelizmente, a teoria de Ro-
bin Hood tem sido bem aceita 
por boa parcela da população, 
haja vista que o partido políti-

co principal no escândalo do 
mensalão foi um dos mais bem 
votados nas últimas eleições. 
Algumas pessoas realmente 
acreditam que é necessário 
roubar para garantir a inclusão 
social e outras creem que é 
impossível governar sem burlar 
a lei. Diante desta mentalidade 
popular, da renovação forçosa 
dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal e dos infin-
dáveis recursos jurídicos para 
os crimes de colarinho branco, 
não há esperança de justiça 
e transparência no sistema 
brasileiro de governo. 

Porém, o pragmatismo po-
lítico já contaminou as igrejas 
ou seria vice-versa? Depois 
da saga A Igreja com Propó-
sito de Rick Warren, muitos 
líderes eclesiásticos optaram 
pelos modismos ao invés do 
biblicismo. Agora é o que dá 
certo e não o que é certo 
dentro das igrejas. Igrejas 
estão praticando o vale tudo 
a fim de encher os bancos e 
manter financeiramente os 

seus projetos. Por exemplo, 
não é certo cantar a música 
do mundo, com o ritmo e 
repetição do mundo, mas é o 
que dá certo. Não é correto 
trocar a pregação expositiva 
por mensagens de autoajuda, 
mas é o que dá certo. Não é 
correto trocar o evangelismo 
pelo sensacionalismo, mas é 
o que dá certo. As igrejas que 
recusam fazer parte do novo 
pragmatismo religioso são 
apelidadas de tradicionais, 
ultraconservadoras e lega-
listas. Data vênia (expressão 
frequentemente usada pelos 
magistrados do STF), Deus 
tem um recado muito sério 
para os que acham que os 
fins justificam os meios: “Ai 
dos que ao mal chamam bem, 
e ao bem mal; que fazem das 
trevas luz, e da luz trevas; e 
fazem do amargo doce, e do 
doce amargo” (Isaías 5:20). 
Cuidado com a teoria de 
Robin Hood. Não podemos 
fazer o errado, mesmo para 
alcançar os “pobres”. 

Deus, cada vez mais PERTO
até mesmo a casa dele era mais 
bonita do que a casa de Deus 
e decidiu construir “uma casa 
para Deus.” Deus não ficou en-
tusiasmado com a ideia contudo 
permitiu que seu filho Salomão 
edificasse o Templo, o qual foi 
dedicado ao Senhor. 

Com o Templo, Deus não 
estava literalmente no meio do 
povo, mas possuía um endere-
ço fixo. Não era mais ambulante 
(a Tenda da Congregação), 
mas manifestava-se num lugar 
onde o povo ia para adorar e 
sacrificar. 

Em todo o período do Antigo 
Testamento Deus usou figuras, 
métodos diferenciados para 
chamar a atenção do homem 
para a vinda do seu Filho. Os 
profetas, os sacerdotes, as ce-
rimônias, as festas (Páscoa por 
exemplo) a estrutura dentro do 
tabernaculo e dentro do Templo, 
tudo apontava para Cristo, Ele 
seria a realidade, o que veio 
antes era sombra, retratros, 
sinalizadores. Finalmente, o 
criador nos visitou na pessoa 
de seu filho: Jesus de Nazaré 
-  “Ele se fez carne e habitou 
entre nós, cheio de graça e de 
verdade e vimos a sua glória, 
como a glória de unigênito do 
Pai – Jo 1.14. O termo “habi-
tou”  traduz-se literalmente por 
“tabernaculou”.

Novamente, Deus estava 
no meio do povo, e agora em 
toda a sua glória. Deus estava 
andando entre as multidões, 

completamente comprometido 
com o cotidiano das pessoas 
comuns. Deus não tinha mais 
endereço, não tinha sequer 
onde reclinar a cabeça- Lc 
9.58. Deus “andou entre nós”, 
pessoalmente, visivelmente, 
sendo visto, ouvido, tocado, 
abraçado, I Jo. 1.1.  

Hebreus confirma esse fato 
quando diz: “Havendo Deus 
outrora falado muitas vezes e 
de muitas maneiras, aos pais, 
pelos profetas, nestes últimos 
dias, nos falou pelo Filho, a 
quem constituiu herdeiro de 
todas as coisas, pelo qual tam-
bém fez o universo – Hb 1.1-

Jesus era o cumprimento 
das promessas de Deus no 
Velho Testamento. Era, por 
exemplo, Emanuel, o “Deus 
conosco”, profetizado por Is 
7.14. Era principalmente o des-
cendente de Davi que edificaria 
uma casa eterna para Deus, e 
estava plenamente consciente 
disso. 

Os discípulos tinham Je-
sus por perto, mas ele estava 
limitado a um corpo humano.  
Ele lhes disse que retornaria 
ao Pai, mas enviaria o Espírito 
Santo para habitar nas pesso-
as. Os cristãos são o “templo 
do Espírito Santo”, nós somos 
a igreja verdadeira. O prédio 
é apenas um salão de culto 
onde nós nos encontramos 
para reunião. Já faz muito 
tempo que não chamo prédio 
de “templo.”

A igreja usa um local para 
adoração, mas não somos 
limitados para adorar a Deus 
nesse local. Deus não está 
apenas no meio do povo, mas 
dentro do seu povo, habitando 
essa igreja (pessoas).Um dia 
o veremos, no céu, face a 
face. Essa é a plenitude da 
vida, da Revelação, o retorno 
para a presença de Deus  
que todos nós almejamos, 
anelamos. 

Cristo age no mundo atra-
vés da sua Igreja, Ele disse que 
estaria conosco todos os dias. 
Essa foi a alternativa escolhi-
da por Deus para abençoar 
os solitários, dar comida aos 
famintos, consolar os tristes, 
amparar os fracos. 

Quando somos abençoa-
dos por pessoas que agem em 
nome de Jesus, na verdade 
somos abençoados pelo pró-
prio Senhor Jesus.  Quando 
abençoamos as pessoas, nós 
nos tornamos mãos, pernas, 
braços, voz, olhos, de Jesus 
para socorrer outros. Somos 
a Presença de Deus, mani-
festada na realidade quando 
ministramos às pessoas. Que 
responsabilidade! Carregamos 
a Presença de Deus e em Seu 
nome abençoamos a humani-
dade. Ele chegou muito perto, 
chegou para permanecer não 
só ao nosso lado, em nossa 
volta, mas “dentro” de nós. 
Incrível! Deus comigo, Deus 
conosco!

“Visão sem ação não passa de sonho; ação sem visão é 
só passatempo; visão com ação pode mudar o mundo.” 

Joel Baker
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Você já pensou como 
seria fantástico se ti-
véssemos em mãos 

um livro que nos desse todas 
as respostas? Um livro que ex-
plicasse como o mundo foi feito, 
que relatasse em suas páginas 
de onde viemos e para onde 
estamos indo; que revelasse os 
pensamentos de Deus acerca 
de todas as coisas e com isso 
pudéssemos obter respostas 
para agir com sabedoria durante 
nossa vida? Não seria esplên-
dido? Penso que se houvesse 
um livro assim, gastaria todas 
as minhas energias para poder 
interpretá-lo corretamente.

Certamente você pensou 
que há um livro assim e o cha-
mamos de Bíblia. Você a vê 
desta maneira?  Nem todo o 
cristão vê a Bíblia como a au-
têntica Palavra de Deus. Todos 
confessam ser Ela a revelação 
de Deus, mas o fato de não se 
dedicar a estudá-la indica que 
há uma distância quilométrica 
entre o que confessa e o que 
crê verdadeiramente.

A Escritura Sagrada é a 
autêntica revelação de Deus e 
nela estão todas as respostas 
que necessitamos para viver 
bem e glorificar a Deus. Em-
bora isto seja uma realidade, 
muitas pessoas a lêem, mas 
não conseguem percebê-la 
desta maneira. Há cristãos que 
perderam a confiança na Bíblia 
porque ouviram o que foi dito 
a respeito dela, e com isso, 
cometem um erro burlesco. 
Certa vez, conversava com um 
senhor que não confiava na 
Bíblia, mas dizia que a conhe-
cia. Perguntei-lhe: “O senhor 
já leu aquela história de uma 
mulher que comeu uma maçã 
e depois a deu a seu marido?” 
Ele respondeu categoricamen-

Há  a l g u m 
tempo eu 
p a s s a v a 

por um período em 
que precisava renovar 
as energias, tanto físi-
cas, como emocionais 
e até mesmo espiritu-
ais. Então o Senhor me 
trouxe à memória um 
hino que aprendi na 
minha mocidade onde 
o autor clamava como 
o salmista: “Atende à 
voz do meu clamor, ó 
Rei Deus meu, pois eu 
a Ti orarei com mais 
fervor, ó dai ouvidos 
ás minhas súplicas, ó 
Senhor; a minha medi-
tação elevo a Ti .  Nas 
longas noites eu a Ti 
vigiarei, pela manhã  
tu ouvirás a minha voz 
e no Teu templo com 
mais fervor eu canta-
rei, ó derrama as tuas  
bênçãos  sobre nós”.

Logo me lembrei 
do versículo em epí-
grafe e que consolo 
recebi do Senhor!  Ele 
cura nossas feridas 

Ao mesmo tempo 
em que a Bíblia 
infere acerca do 

amor universal de Deus pelo 
homem devido à sua natureza 
ontológica (um ser criado à 
sua imagem e semelhança), 
o Livro Sagrado declara igual-
mente seu ódio universal pelo 
ser amado, devido sua natu-
reza corrompida (Jo 3.16; Rm 
7.14,18,24). A afirmação de 
Jesus sobre o amor universal 
de Deus foi expressa a Nico-
demos ao narrar o aborreci-
mento de Deus pela rebeldia 
israelita na rejeição do Maná 
(tipo de Cristo), afirmando 
em seguida seu amor que 
provê e oferece salvação a 
todos transgressores, salvos 
e perdidos (Jo 3.14-20; Nm 
21.5-9; 1 Co 10.10). A salva-
ção tipificada pela serpente 
de Bronze fora oferecida a 
todos, contudo eficaz exclu-
sivamente aos que creram, 
como a salvação em Cristo 
Jesus (1 Tm 4.10).

No mesmo sentido os 
salmos 11 e 5 afirmam que O 
Senhor odeia os que praticam 
a maldade, aborrece o sangui-
nário, o fraudulento, o ímpio 
e ao que ama a violência. 
Contudo, afirmam que Deus 
abençoa e cuida (expressões 
de amor) do justo, dos que 
o amam, e dos retos. Se-
melhantemente aos salmos, 
Provérbios 6 revela a repulsa 
de Deus ao que semeia con-
tenda entre irmãos, seu ódio 
pelos soberbos, orgulhosos, 
assassinos, pervertidos, vio-
lentos e mentirosos. Perce-
bemos que, concomitante 
ao amor divino pela glória da 
criação (1 Co 11.7), Deus por 
ser justo, odeia seus pecados, 
tanto quanto odeia a pessoas 
que os praticam. Inferimos 

“Um evangelista popular atinge suas emoções. Um 
verdadeiro profeta alcança sua consciência.” 

“Nenhum homem é maior do que sua vida de oração. 
O pastor que não está orando está brincando, as 
pessoas que não estão orando estão desviando. O 
púlpito pode ser uma vitrine para mostrar os talentos 
de uma pessoa; já o quarto de oração não permite 
nenhum exibicionismo.” 

“Algumas mulheres vão passar trinta minutos à uma 
hora se preparando externamente para a igreja (co-
locando maquiagem e roupas especiais, etc.). O que 
aconteceria se todos nós gastássemos a mesma 
quantidade de tempo nos preparando internamente 
para a igreja - com oração e meditação?” 

“O mundo não está esperando uma nova definição de 
Cristianismo, está esperando uma nova demonstração 
de Cristianismo.” 

“A Igreja costumava ser um barco resgatando os 
que perecem. Agora, ela é um cruzeiro recrutando 
o promissor.”

“Você pode ter todas as suas doutrinas de forma correta, 
muito embora ainda não tenha a presença de Deus.” 

“A questão não é se você foi desafiado. A questão é: 
você foi transformado.”

também que Deus ao contem-
plar a criação humana, qualifica 
a todos, tanto eleitos quanto 
réprobos, como abomináveis 
e imundos devido à natureza 
caída e às suas obras inerentes 
(Sl 14).

Conquanto a graça de Deus 
na busca pelo perdido revele, 
ao lado de sua justiça, seu 
amor pelo homem caído, evi-
dencia igualmente seu ódio e 
ímpeto de julgamento devido 
à sua natureza pecaminosa. 
Notamos o amor inclusivo pelo 
caído, na busca divina em 
conduzir o rebelde (eleito ou 
réprobo) ao arrependimento, 
como fez com o ímpio Caim, o 
infame Judas (a quem chamou 
de amigo - Mt 26.50) e o ava-
rento (amado por Jesus - Mc 
10.21), do mesmo modo como 
buscou Nicodemos, Zaqueu 
e Paulo. Além disso, Jesus, o 
Jeová encarnado, ensina-nos 
que o Pai, por amor, dá chuva 
e sol não somente aos justos, 
mas igualmente aos seus ini-
migos.

Se afirmarmos o amor de 
Deus exclusivo aos eleitos, 
arriscamo-nos a expor a doutri-
na do amor e graça do Senhor 
ao contraditório, pois ele exorta 
seus discípulos ao amor inclusi-
vo aos inimigos. O amor inclu-
sivo é a manifestação da graça 
comum do Deus Criador a toda 
criação, redimida ou não (Mt 
5.44-46; At 17.24-28). A graça 
de Deus (comum ou salvadora) 
é uma das manifestações do 
amor divino que o distingue 
de tudo aquilo que a mente 
humana possa conceber. Isaí-
as afirma que nenhuma nação 
pode imaginar um deus como 
o verdadeiro Deus, que serve 
seu povo em graça (Is 64.4). O 
Senhor Jesus é esse Deus, que 
veio servir sacrificialmente suas 

ovelhas, morrendo por elas (Jo 
10.15). Contudo, o povo pelo 
qual Jesus morreu, é chamado 
de ímpio (odiado por Deus, 
cf. Sl 11.5), inimigo de Deus, 
mortos em delitos e pecados, 
filhos da ira, seguidores mun-
danos do diabo, como todos 
os homens (Rm 1.5.6-10; Ef 
2.1-3). Porém tais homens são 
grandemente amados (Rm 5.8; 
Ef 2.4-9) e julgados por seus 
pecados em Cristo Jesus, que 
também sofreu a ira divina que 
dantes pairava sobre eles (Gl 
3.13,14). Esta é a manifestação 
da graça salvadora do Deus 
Salvador (Ef 2.8).

Não se pode negar que o 
prazer de Deus (manifestação 
de seu amor especial), repousa 
apenas sobre aqueles que são 
lavados pelo sangue de Jesus, 
chamados santos, justos, fieis 
e eleitos (Pv 3.32; 15.8; Ef 5.1). 
A esse povo especial Deus ma-
nifesta plenamente sua graça 
através da comunhão íntima, 
como filhos e filhas amados, 
unidos a si eternamente pelo 
amor em Cristo (Ef 5.28-33).

Concluímos que são, como 
de fato não poderiam deixar de 
ser, verdadeiras e complemen-
tares as afirmações tanto do 
ódio de Deus pelos transgres-
sores, quanto seu amor por 
eles. Em seu amor e zelo, pela 
justiça, Deus odeia de modo 
perfeito e santo, o transgressor 
e suas ações, e, em sua graça 
amorosa, o busca para redimi-
lo do seu estado desgraçado, 
sob o risco da perdição eterna 
(Is 59.1-18). Bendito seja Deus, 
que ama o homem, apesar de 
ser o que é, e que o julga por-
que é o que é!

A quem Deus ama? 
A quem Deus odeia?

te – “sim, é a história de Adão 
e Eva”. Acrescentei: “E aquela 
que um homem encontrou Deus 
e caiu do cavalo?” Ele respon-
deu rapidamente – “Sim, o 
apóstolo Paulo”. Então conclui: 
– “aí está o seu problema: você 
acha que conhece a Palavra de 
Deus, mas na verdade conhece 
o que disseram sobre ela; tanto 
a maçã quanto o cavalo são su-
posições a respeito do texto”.

Embora os exemplos que 
citei sejam ingênuos, ilustram 
uma verdade na qual muitos 
acreditam no que alguns dis-
seram sobre a Bíblia ou no 
que acham sobre ela, mas 
não significa que isto seja a 
verdade que ela propõe. Em 
dias onde o mundo religioso se 
tornou lucrativo, blasfêmias são 
vendidas empacotadas com 
versículos bíblicos, mas isso 
não as torna palavras santas. 
A verdade da Palavra de Deus 
é transformadora, mas precisa 
ser pura e autêntica. Um ve-
lho discurso conhecido é que 
quanto mais ignorante o povo, 
mais fácil será o governo dos 
corruptores; assim também, 
quanto menos o povo conhe-
cer a Bíblia, mais fácil será 
enganar-se pelas falsas religi-
ões, falsos mestres e profetas e 
até mesmo pelas vãs filosofias 
da vida. Para que isso não 
ocorra e para que se conheça 
a autêntica Palavra de Deus, 
é necessário estudar a Bíblia, 
não apenas ler, mas dedicar-se 
a interpretá-la averiguando o 
próprio texto.

Deus inspirou autores bí-
blicos para escrever sua reve-
lação, sendo assim, devemos 
respeitar o texto em seus as-
pectos literários. Neste sentido, 
temos um grande abismo para 
atravessar e podermos chegar 

à interpretação de cada texto. 
Alguns dos obstáculos que 
compõem este abismo eviden-
ciam a necessidade de um pro-
cesso de interpretação; como 
o tempo, a cultura, a língua e 
etc. Estamos a milênios do mo-
mento em que os textos foram 
escritos em outra cultura e em 
outra língua, por esta razão, 
é necessário transpor estes 
obstáculos para se chegar à 
verdade que eles comunicam.

 Há algumas ciências dos 
estudos teológicos que nos 
fornecem ferramentas para que 
isso seja feito de modo eficaz 
– a hermenêutica e a exegese. 
A hermenêutica é um conjunto 
de leis de interpretação que é, 
geralmente, mais acessível por 
conter observâncias em nossas 
traduções. Já a exegese, para 
ser profunda, é necessário que 
o intérprete consiga transpor 
as traduções olhando para as 
línguas originais em que elas 
foram escritas; como o grego, 
o hebraico e o aramaico. Estas 
ciências não são peculiares 
apenas aos líderes eclesiás-
ticos, qualquer um pode ou 
deveria desejar interpretar a 
Bíblia corretamente para sua 
vida pessoal. Diria que elas são 
imprescindíveis para o teólogo, 
o pastor e professor de Bíblia, 
pois estes devem interpretá-las 
para que estas verdades che-
guem àqueles que não podem 
transpor as barreiras da inter-
pretação. Portanto, é essencial 
por parte de todos que desejam 
conhecer a verdade pura de 
Deus, que se dediquem em 
averiguar o texto bíblico para 
ver se há nele a verdade que 
se propõe afirmar.

A Bíblia é a Palavra de 
Deus, para conhecê-la 

basta interpretá-la

e sara o nosso coração 
quebrantado.

Minha filha, que está 
cursando o último ano de 
medicina, às vezes conta 
entusiasmada, sobre ci-
rurgias das quais partici-
pou, os cortes (incisões) 
que suturou, os ossos 
fraturados que ajudou a 
engessar. Não me agrada 
ouvir os detalhes destes 
procedimentos, mas fico 
extasiada com o entusias-
mo de quem optou por 
dedicar seu conhecimento 
e talento para curar feridas 
físicas.

Mas sinto que as fe-
ridas emocionais, hoje 
em dia, são ainda mais 
difíceis de serem tratadas. 
São marcas que demoram 
muito mais tempo para sa-
rar.  O homem de coração 
quebrantado é aquele que 
sabe que precisa da ajuda 
do céu. Que não confia em 
si mesmo, mas no Senhor. 
Este, enquanto espera 
pela vontade de Deus tem 
suas feridas cicatrizadas. 
Ele quer nos sarar! Ele nos 

capacita a não deixarmos 
mais feridas e marcas 
roubarem a confiança de 
viver. Consumir nossa 
energia com ressentimen-
tos ou rancores não é sau-
dável  ou mesmo tentar 
esconder de Deus o que 
está sentindo  é insupor-
tável. “Quando eu guardei 
silêncio, envelheceram os 
meus ossos...” (Salmos 
32:3).

Há um processo para 
a cura:

Revelar a Deus as 
suas mágoas e talvez a 
uma pessoa em quem 
você  confia  é  o pri-
meiro passo para ser 
curada. A seguir perdoe 
aqueles que a feriram. 
Esqueça o sent imen-
to de vingança.  Esta 
per tence a Deus.   E 
finalmente, olhe para o 
futuro. Pare de mexer 
no espelho retrovisor. 
Deixe Deus trabalhar 
no seu coração, ocu-
pando a sua mente com 
a Palavra de Deus e a 
oração.

Deus cura suas feridas
“Sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas”. Salmo 147:3-.

A Palavra de Deus 
nos diz em Provérbios 
18:14: “...ao espírito aba-
tido, quem o suportará?” 
O espírito  que não perdoa 
carrega um sentimento 
que devora e aumenta a 
miséria de quem o possui. 
Para Deus nos perdoar 
custou a vida de seu filho 
Jesus.

Tão grande é a dívida 
que temos como pecado-
res que para quitar nossa 
dívida o Senhor Jesus 
empobreceu.  “... que sen-
do rico, por amor de vós, 
se fez pobre... II Cor. 8:9. 
Custa muito perdoar uma 
dívida de amor. Sentimos, 
às vezes, que fomos lesa-
dos, enganados, mas se 
entregarmos nosso “Eu 
“no altar, esmagarmos 
nosso orgulho e deixar-
mos nossos corações li-
vres para Deus trabalhar, 
aprendendo de Jesus a 
ser “manso e humilde de 
coração”, isso vai fazer 
toda a diferença.

Vale a pena tentar, 
minha irmã.

Reflexões de 
Leonard Ravenhill

“Busque oportunidade e não segurança. Um barco no porto 
está seguro, mas com o tempo o fundo vai apodrecer.”

S. Brown
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4Os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos 
no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando os criamos.

Albert Einstein

AEPB

sob a responsabilidade do missionário estadunidense Pr. Jeffrey 
Barker. O preletor das conferências foi o missionário da CBBN 
em Goiás, Pr. Geovan Santos. No culto de encerramento vá-
rias pessoas renovaram seus votos de servir ao Senhor e alguns 
consagram pela primeira vez suas vidas.

PROjEtO MOCOCA

O Complexo Eduardo Efa, 
o primeiro Instituto Transfor-
mando Vidas (ITV), abre suas 
portas no dia 4 de fevereiro 
de 2013, com um total de 
160 crianças e adolescentes 
recebendo alfabetização, re-
forço escolar em português e 
matemática, inglês, espanhol, 
informática, música e práticas 
esportivas. Todas as crianças 
serão atendidas diariamente 
com o café da manhã, almo-
ço e um lanche no final da tar-
de. O custo mensal (22 dias/
mês) por criança para a ma-
nutenção desse projeto é de 

AjUDE UMA CRIANçA

R$ 406,25 (R$ 18,47 por dia. 
Venha fazer parte desta trans-
formação. A sua colaboração 
é muito importante. Participe 
com qualquer valor que lhe 
for possível. Se você dese-
jar ser um mantenedor desta 
obra, nos informe e deposite 
a sua oferta na: CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL, Agência 
2853, Operação 003, Conta 
Corrente 1629-0, em nome do 
Instituto Transformando Vidas 
– CNPJ 16.688.072/0001-03. 
Na foto os missionários do 
ITV, Pr. Paulo Arruda e sua 
esposa Eloína.

A foto mostra o encerramento das aulas do curso da AEPB 
- Academia de Estudo dos Profetas Bíblicos no dia 27 de novem-
bro de 2012 no TBI – Templo Batista de Indianópolis em São 
Paulo SP. Em 2012 a AEPB teve 109 alunos matriculados. O 
encerramento foi marcado pela presença de quase 200 pessoas 
entre alunos, ex-alunos e visitantes. Neste ano de 2013 o curso 
da AEPB terá início dia 19 de março de 2013 às 20h00 no Tem-
plo Batista de Indianópolis com a expectativa de mais de 130 
alunos. As inscrições podem ser feitas no dia. Custo - R$ 25,00 
por mês. O tema - Jesus na páscoa judaica - (IV Fase da exposi-
ção do Evangelho de João - capítulos 11 a 17). Como sempre, as 
aulas estarão a cargo do Professor David Corrêa. Para contatos 
use o e-mail drdcorrea@hotmail.com ou os telefones (11) 3666-
4343 e 98377-2578.

A MISSãO é POSSÍVEL!

Nos dias 23 a 25 de novembro de 2012, aconteceu a ce-
lebração do 32º aniversario da Primeira Igreja Batista Bíblica 
Palavra Viva no Bairro Mathias Velho em Canoas RS com a re-
alização de uma Conferencia Missionária, prática que tem sido 
levada adiante desde 2007, quando houve a implementação 
de Missões na Igreja. A PIBBPV nasceu por causa de Missões, 
e trabalha para a causa de Missões. A liderança da igreja está 

Em Assembléia realizada no dia 13 de janeiro de 2013, a 
Igreja Batista Bíblica em Jardim Adriana - Guarulhos - SP apro-
vou o Projeto Mococa. O Projeto tem como finalidade a funda-
ção de uma Igreja Batista, Bíblica, Fundamentalista na cidade 
de Mococa. Para este fim a Igreja estará enviando o seu pastor, 
João Vasconcelos e família como missionários para aquela ci-
dade. O projeto está em fase final de aprovação através da AMI 
– Associação Missionária Independente. Para saber mais: http://
www.facebook.com/projetomococa.

AMIgOS DE SIãO

No dia 21 de Dezembro 
de 2012, a Igreja Batista em 
D. Pedro, teve o prazer de 
realizar a primeira cerimô-
nia de formatura pelo Semi-
nário Batista Emaús - Pólo 
de Manaus. Sete alunos 
concluíram o curso livre de 
teologia: Ana Nascimento 
da Silva, Gracimar Pereira 
da Silva, Dimas Caranhas 
do Nascimento, Ivan Barbo-
sa Marques, José Maria de 

FORMAtURA NO EMAúS EM MANAUS

Freitas Ferreira, Ney Rocha 
Wanghon e Paulo Roberto 
da Silva Souza. A cerimônia 
foi dirigida pelo irmão Jânio 
do Nascimento Ferreira e a 
mesa foi composta pelo di-
retor do Projeto Emaús Pr. 
Edilson Pereira de Araújo, 
o diretor administrativo Pr. 
Paulo R. de Arruda, diretor 
acadêmico Pr. João A. Sarai-
va Junior e pelo paraninfo da 
turma Pr. Aníbal Xavier.

desiao.wordpress.com
Novo: Youtube: http://www.youtube.com/user/amigosdesiao-

aimi

EStâNCIA ESPERANçA
O Jornal de Apoio recebeu o comunicado de que muitos 

irmãos foram ricamente abençoados no Retiro dos Jovens e 
Adolescentes realizado em janeiro na Estância Esperança em 
Catalão GO. Neste início de fevereiro chegou a vez do Retiro 
da Família de 09 a 12. Preparem-se para participar também do 
Retiro dos Casais que acontecerá de 29 a 30 de março de 2013, 
o Retiro dos Pastores e Obreiros de 15 a 17 de julho de 2013 
e o Retiro dos Jovens de 15 a 17 de novembro de 2013. Para 
maiores informações entre em contato com o missionário Pr. Bill 
Kieffer pelo e-mail: wkieffer@gfamissions.org.

 
VIgIA PA

A programa de atividades doa Amigos de Sião para 2013, 
sob a responsabilidade do missionário Pr. Alexandre B. Dutra já 
está praticamente fechada e inclui:  aulas em seminários com o 
propósito de preparar obreiros para a Seara do Senhor,  teste-
munho às ovelhas perdidas da casa de Israel; apresentação do 
projeto missionário; conferências; visitas a sinagogas e outras 
instituições Judaicas, visitas a famílias judias, contatos para tes-
temunho e discipulado, distribuição de literatura incluindo folhe-
tos específicos, Novos Testamentos e Bíblias e a realização dos 
encontros semanais dos Amigos de Sião. Contatos:

Facebook: facebook.com/amigosdesiao,
Twitter: http://twitter.com/amigosdesiao; Blog: http://noticias-

O missionário Pr. Esteliano de Morais Souza chegou a Vigia 
PA no dia 28 de dezembro de 2012 levando consigo a irmã Ana 
Paula de Formiga MG e sua irmã Juliana que estão agora na Ilha 
do Marajó por conta do serviço da Ana Paula que vai até Julho, 
depois disso ela trabalhará no projeto missionário em Vigia. O 
trabalho de evangelização do Pr. Esteliano já começou através 
do recebimento de amigos em casa. A família está congregando 
na Igreja Batista do Calvário em Vigia sob a liderança do Pr. José 
Barros. Em breve virão novas notícias do campo.

MINIStéRIO EM PRISõES
O trabalho do 

missionário Joel 
Ribeiro dos San-
tos nas prisões 
do Rio Grande 
do Sul vai au-
mentar, pois há 
planos para al-
cançar mais pe-
nitenciarias com 
a propagação 
do Evangelho. 
No dia 17 de ja-
neiro, Joel par-
ticipou de uma 
reunião com a 
nova direção do 
Presídio Central 
de Porto Alegre 
com a finalidade 
de expor para o 
novo diretor Cel. 
Rogério Maciel, 
o trabalho de 
evangelismo realizado pela Missão Porta Aberta e de também 
solicitar a ampliação da visita missionária em pelo menos três 
galerias por dia. Outra vitória foi a liberação de entrada naque-
la penitenciária do irmão Marcos Borges, que estava sendo 
impedido por ser um ex-detento. Graças ao Senhor Deus Todo 
Poderoso ele vai continuar cumprindo o voto que fez de entrar 
novamente no presídio para pregar a Palavra do Senhor. Dias 
18 e 19 de janeiro, Joel e sua esposa Flavia, reuniram-se com 
as direções das penitenciarias femininas de Porto Alegre e Gua-
íba, diretoras Marília e Barbara, e lograram êxito, pois a partir de 
março será iniciada a obra missionária Porta Aberta na Peniten-
ciária Feminina em Guaíba RS. 

ENCONtRO DE MULhERES
Está chegando mais um encontro de mulheres batistas fun-

damentalistas da região nordeste paulista. O Encontro será no 
dia 27 de abril a partir da 9h00 patrocinado pela Igreja Batis-
ta Independente de Batatais SP sob a liderança do Pr. Mauro 
Régis. Será o XVII Encontro e abordará o tema “Vencendo os 
desafios” baseado no texto de I Samuel 25:33. A preletora será a 
irmã Stefany Lunday de São Paulo, capital. O valor investido nas 
refeições e local para esse dia será de R$ 35,00 por pessoa. O 
Encontro se dará no Clube de Campo da ABR Operária de Bata-
tais, local já conhecido por quase todos de encontros anteriores. 
As informações já estão sendo enviadas a todas as igrejas da 
região. Telefones para contato: (16) 37612446 – 81361366.



FEVEREIRO DE 2013  - EDIÇÃO 240

5 O pensamento pode ter elevação sem ter elegância, e, na proporção 
em que não tiver elegância, perderá a ação sobre os outros. A força 

sem a destreza é uma simples massa. Fernando Pessoa

AgENDA DA IBB
A Igreja batista Bereana de Barreiras BA sob a liderança do 

Pr. Jonathas Lima está com a agenda feita para este ano de 
2013. Diversos eventos estão agendados para 2013-2014: Reti-
ro de Carnaval de 9 a 12 de fevereiro de 2013 - Preletor Pr. Gary 
Barber do Seminário Batista do Cariri CE; Conferência Bíblica de 
aniversário da IBB, de 12 a 14 de abril de 2013 - Preletores: Pr. 
Davi Merck e as esposa, Karol Sue, da Primeira Igreja Batista de 
Atibaia SP; Conferência para jovens e adolescentes, de 25 a 26 
de maio de 2013 - Preletor: Pr. George Wellck da Igreja Batista 
Regular Esperança em Juazeiro do Norte CE - Tema: Conflito 
dos Jovens na Atualidade na Família, na Igreja e na Socieda-
de; Conferência Bíblica em julho de 2013 (data a confirmar) - 
Preletor: Pr. Almir Marcolino da Igreja Batista Regular do Novo 
Juazeiro em Juazeiro do Norte CE; Conferência Missionária em 
setembro de 2013 (data a confirmar) - Preletor: Pr. Josué Alves, 
missionário da Igreja Evangélica Guarujá, em Guarujá SP atuan-
do no treinamento de líderes e plantação de igrejas no nordeste 
brasileiro, baseado em Picos PI.  Para 2014 o Retro de carnaval 
já está agendado para os dias 1 a 4 de março de tendo como 
preletor o Pr. Stênio de Araujo Verde, da Igreja Batista Memorial 
do Centenário em Vitória da Conquista, BA.

ROChA EtERNA

Porque não me espanto ao 
ver placas e mais placas 
com anúncios e frases 

de: Minha vida é de Deus; Sem Ele 
eu não sou nada; Escolhi esperar e 
etc. Bom caro leitor se isto soar bem 
ao seu ouvido, ótimo, mas creio que 
a maioria se indignará. Você deve 
estar pensando: Qual é o seu real 
objetivo com essa crítica? Não tem 
nada melhor para fazer?

Realmente as perguntas muito 
pertinentes, são ótimas para a ques-
tão, mas eu quero mostrar que essas 
atitudes, não passam de falsidades e 

Nossas vidas poderiam ser comparadas a uma grande 
equação onde todos os dias tentamos encontrar peque-
nas e grandes raízes. O fato é que a equação que se 

compara à nossa vida hoje pode ter um grau a mais ou a menos 
amanhã, e somos pequenos demais para sempre sabermos extrair 
as raízes corretas. 

Poderíamos passar a vida inteira encontrando soluções que 
só favorecem a nós mesmos, pois achamos que a equação é 
nossa e podemos solucioná-la sempre do nosso próprio jeito. No 
entanto não fomos nós que a criamos. 

Quem criou, já criou sabendo todas as raízes e implicações. 
Quem criou já sabia, que por causa das nossas decisões, o grau 
ou a quantidade de raízes, falsas ou verdadeiras, poderia aumen-
tar ou diminuir a cada dia. Quem criou sabe de forma perfeita a 
melhor solução para cada implicação. 

Não sei qual é a sua situação hoje, talvez você esteja a dias 
tentando encontrar raízes de onde é impossível extrair. Talvez 
você esteja encontrando as raízes de um outro conjunto universo, 
muito longe do universo de Deus. Talvez você esteja tão vazio 
que a sua equação no momento é de grau zero. 

Não importa em que incógnita, grau ou coeficientes você está, 
não importa a sua situação, Deus tem uma solução perfeita de 
hoje em diante para a sua equação. Entregue sua vida de uma 
vez por todas a Deus, pois Ele é o único que pode preencher o 
que está faltando em você. 

A solução da tua, da minha e de todas equações do mundo 
todo é do tamanho de Deus. Só ele é capaz de resolver. Ele tem 
as verdadeiras respostas para cada um de nós, mas precisamos 
pertencer totalmente a Ele. Entrega-te a Deus e tudo estará re-
solvido, pois ele já te criou com as respostas. 

Alessandro Monteiro de Menezes - 25 anos – Matemático
Membro da Igreja Batista em D. Pedro – Manaus AM

AgORA SIM! tEOLOgIA NA 
PRátICA DO COMEçO AO FIM

Luiz Sayão
Editora hagnos

www.hagnos.com.br
Muita gente tem interesse em entender o 
pensamento teológico e encontra dificul-
dades, principalmente por não encontrar 
a ligação da teologia com a vida, com a 
realidade do cotidiano. Muita gente que 
se especializa no conhecimento teoló-
gico tem dificuldade de traduzir seus 
conceitos de uma forma compreensível 

e palatável. Nesta obra, com muita ponderação e bom senso Luiz 
Sayão discute numa série de artigos temas importantes como 
ética, racismo, fatalismo, liberalismo, misticismo, teologia bíblica, 
teologia da família, teologia e sociedade e história da igreja de 
maneira simples, objetiva, criativa e bem humorada.

COSMOS, CRIADOR E O DEStINO hUMANO
Dave hunt

Editora Actual
www.chamada.com.br

Respondendo a Darwin, Dawkins e 
aos novos ateístas, o apologista Dave 
Hunt responde de forma clara e objeti-
va as duas perguntas chaves: Por que 
estamos aqui? Para onde vamos? Ele 
mostra que a ciência não está e nunca 
esteve contra a verdade revelada de 
Deus. Há uma resposta para as duas 
questões fundamentais da existência 
humana. A humanidade não consegue 
determinar e dirigir o futuro da vida na Terra apenas com meios 
científicos. Neste livro, o consagrado autor Dave Hunt mostra 
que Deus tem a resposta sobre os grandes questionamentos 
da humanidade.

O QUE EStãO ENSINANDO 
AOS NOSSOS FILhOS?

Solano Portela
Editora Fiel

www.editorafiel.com.br
Existe uma proposta de educação 
que se harmoniza com a fé cristã? 
Podemos desenvolver uma es-
trutura e metodologia com bases 
cristãs? Neste livro o autor faz uma 
avaliação crítica do cenário atual da 
educação brasileira, tanto secular 
como religiosa. Segundo ele, a 

proposta pedagógica predominante no Brasil vai além de uma 
metodologia educacional e contém sérias contradições com os 
princípios da fé cristã. A partir dessa análise, Solano propõe o 
desenvolvimento de uma pedagogia para a educação escolar 
cristã, chamada de pedagogia redentiva, ao apontar para uma 
educação de excelência fundamentada em uma cosmovisão 
bíblica sobre a vida e o mundo.

A COJUBAB - Comunhão 
da Juventude Batista 
Bíblica estará realizan-

do no período de 28 de junho a 2 
de julho de 2013 o seu Terceiro 
Congresso. O evento terá lugar 
no Hotel Fazenda Recanto (www.
hotelfazendarecanto.com.br) em 
Mutuá BA. 

O tema deste ano será: “Eis-
me aqui, Senhor, usa-me!” base-
ado em Isaias 6:8. Os subtemas 

01- Prefere o show, no lugar da cruz;
02 - Prefere os ídolos (homens), no lugar de Cristo;
03 - Prefere a religião (sistemas humanos), no lugar do evangelho;
04 - Prefere o imediato, no lugar do eterno;
05 - Prefere o engano, no lugar da verdade;
06 - Prefere pular do pináculo do templo (para serem vistos e 
aplaudidos), no lugar da submissão a Deus;
07 - Prefere a fama, no lugar da humildade;
08 - Prefere os aplausos, no lugar das lágrimas;
09 - Prefere as festas, no lugar do luto;
10 - Prefere o palco, no lugar do altar.

(Por: Samuel Torralbo) 

Pela graça de Deus, no ano 
de 2012, a Missão Rocha Eterna, 
Ministérios em Prisões realizou 
várias campanhas evangelísticas 
nas Prisões do Estado de São 
Paulo, onde está a maior popula-
ção carcerária do Brasil e o resul-
tado foi que os missionários pre-
senciaram 6.464 presos pedirem 
a Jesus Cristo para se tornar seu 
Salvador pessoal. Foram distribu-
ídas mais de 300 Bíblias e 81.273 
folhetos evangelísticos e mais de 
80.000 homens receberam uma 
mensagem da Palavra de Deus. 
Orem pelas conferências agenda-
das pelo missionário João Henrique, presidente da Missão Ro-
cha Eterna. Orem também pelo Instituto Bíblico para Prisioneiros 
com mais de 2.000 detentos matriculados.

IV CONFERENCIA 4/14
Nos dias 03 e 04 de maio 2013 acontecerá em Goiânia GO 

a IV Conferência 4/14 realizada por OANSE – Obreiro Aprovado 
Não Se Envergonha.  O preletor será o Pr. Thomas Smoak e sua 
esposa Susanna coordenadores da Missão Action na América 
Latina e Caribe e também trabalharam por 15 anos com meninos 
de rua em São Paulo SP. O evento será no espaço da Segunda 
Igreja Batista de Goiânia GO. Mais informações com o missioná-
rio OANSE Pr. Daniel Lucas e sua esposa Aline (62) 3093-1600 
(TIM) e (62) 3954-9038, e-mail: dlucas@oanse.or.br

 
CONFERêNCIA AREté DE LIDERANçA

Nos dias 18 a 22 de março de 2013, acontecerá no Recanto Are-
té a Conferência Areté de Liderança sob o tema: “Missões, Vocação, 
Organização e Liderança Geral”. O público alvo do evento é: pasto-
res, missionários, professores e líderes em geral. Os preletores serão 
os pastores: Alexandre (Serrana), Paulo Castelan (Franca), Mauro 
Régis (Batatais), Fernando (São Carlos) e Sean (São Paulo). O valor 
de investimento para estes cinco dias será de: R$100,00 por pes-
soa e de R$180,00 por casal pago até dia 04/03/2013. Depósito no 
Bradesco Ag. 3887 C/c 4823-2 Igreja Batista Independente. Contatos 
com Pr. Paulo: Telefone fixo (16) 3017-5334; Celular Claro (16) 9334-
5777; Celular Tim (16) 8150-5777; Celular Oi (16)8848-5777; Skype: 
paulo.castelan; MSN: paulocastelan@hotmail.com; ou pelo E- mail: 
prpaulocastelan@gmail.com. 

 FARROUPILhA RS
No dia 29 de dezembro de 2012 o pastor Marcus Vinícius 

que está trabalhando na implantação de uma igreja em Farrou-
pilha RS juntamente com sua esposa Ana e o filhinho Benjamin, 
promoveu um Encontro de Casais. Houve bastante interativida-
de dos participantes, pois todos estavam bem descontraídos. O 
pastor Marcus dirigiu o evento que contou com a participação de 
seis casais. Orem pelo trabalho em Farroupilha e caso queiram 
fazer contato com o Pr. Marcus e sua esposa Ana, utilize o e-
mail: marcus-carol@hotmail.com.

Pseudo-Cristianismo?

Somente Deus é a solução

10 Preferências de 
uma igreja apóstata

auto-justificação que “certas pessoas” não tem do Cristianismo.
Primeiro: Foi comprovado que pessoas que usam a internet 

têm uma total liberdade para dizer o que querem, sem rodeios, sem 
medo de se expressarem. O maior exemplo são as redes sociais 
que a cada dia tem se desvinculado do politicamente correto, com 
atitudes corajosas e ousadas. As pessoas expressam-se da forma 
que querem. E o mais interessante é que ao saírem deste ambiente, 
se tornam pessoas “normais”, sem religião alguma, indiferente, 
dando a sensação que fora da internet são totalmente outros.

Segundo: Cristianismo não é momento, não é uma moda, ou 
estilo extravagante, ou tendência imbecil. Cristianismo é eterno, 
é um processo vertical sempre apontando para cima. É como Je-
sus disse: Negar a si mesmo e tomar a cruz. Se você não deixar 
Jesus tomar conta da sua vida, então você não pertence a Ele. 
Está caminhando a passos largos para o inferno.

Mas caro leitor a minha intenção não é tirar a sua fé, muito 
menos dizer que você é como todos; porém quero dizer que se 
você deseja pertencer a Cristo, não se entregue em etapas, dê 
tudo a Ele. E como dito anteriormente: Viva como se a sua vida 
dependesse dEle!

Jonatas Camilo
Aluno de teologia do Maranata - Marilândia do S

Terceiro Congresso COJUBAB

e respectivos preletores serão: “Orando e Meditando Dia e Noite 
na Palavra” (Pr. Almir Gomes); Os Perigos da Internet (Pr. Almir 
Gomes); O Compromisso coma Igreja Local (Pr. James Nash); 
Tempo e Dinheiro (Pr. Domiciano Gonçalves); Cantando a Músi-
ca de Deus (Pr. José Infante); O Chamado de Deus (Pr. James 
Nash); A Segunda Vinda de Cristo (Pr. José Infante); Eis-me aqui, 
Senhor, usa-me!”(Pr. Domiciano Gonçalves); Casamento e Sexo 
(Pr. Samuel Barreto).

O custo para cada participante será de 6 x R$ 67,00 e os de-
pósitos na conta: Caixa Econômica Federal Agência 0640 – Conta 
Corrente 20089-0 Operação 001. 

Para contatos use os telefones: (71) 3627-2027 e (71) 9951-
3221 (VIVO) e pelo e-mail: cojubab@gmail.com.br. Viste o Blog: 
www.cojubab.blogspot.com.
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Em nosso artigo anterior, de numero II, relatei que, na medida em 

que lia o livro de José Ortega Y Gasset, que tem como titulo “A 
Rebelião das Massas”, deparei com muitos temas também abor-

dados pela Bíblia. Entre eles, o Salmo 2:1-2 que anunciou a sublevação 
contra os céus. Em 2:3-9, a reação do soberano, finalmente, a submissão 
das nações em 2:10-12. Do salmo 2 adveio a pergunta: quando é que estes 
eventos se cumprirão, na história? Aplicando o método da Bíblia interpre-
tando a própria Bíblia, procuramos as referências do salmo 2 aplicadas no 
Novo Testamento e quais os motivos de usá-las. Assim, encontramos no 
livro do Apocalipse três citações do salmo. Primeira, o salmo é citado na 
divisão eclesiástica do Apocalipse entre os caps. 1 a 3, ou seja, no 2:26-27. 
Segunda, entre os capítulos 4 a 12, na divisão judicial (primeira parte), no 
12:5. Terceira, entre os capítulos 13-19: 21, na divisão judicial (segunda 
parte), 19:15.  É exatamente nestas referências que encontramos a resposta 
à pergunta: quando é que os eventos do salmo 2 se cumprirão? Vejamos:    

(A) – Ap 2:26-27 – Por ser uma referência eclesiástica, tudo, nesta divisão, 
é dirigida a todas as igrejas locais sobre a terra, enfatizada pela expressão: 
“ouça o que o espírito diz às igrejas” (2:7,11,17,29; 3:6,12,22). Logo é uma 
mensagem em que o mundo se encontra num sistema globalizado. Nesta 
referência encontramos Jesus prometendo aos fiéis da igreja de Tiatira uma 
recompensa, isto é, os fiéis receberão autoridade para governar com Ele na 
sua segunda vinda, regendo as nações “com cetro de ferro”  reduzindo- as 
a  “como se fossem objetos de barro”(Ap 19:13-16).  Mas quando?  Após a 
remoção da verdadeira Igreja de Jesus espalhada por entre todas as igrejas 
locais sobre a terra (Ap 3:10), para que ela não entre no período judicial.     

(B) – Ap 12:5 – Esta é uma referência Judicial (primeira parte) que 
descreve a nação de Israel como “mulher”, sofrendo a maior perseguição 
da sua história, por ter dado ao mundo o Salvador, e que, nos céus, este 
mesmo Salvador, estava no trono dos juízos da tribulação (Ap 4 e 5) para 
que Ele venha “reger todas as nações com cetro de ferro” (Ap 12:5-6 e 13-
17);  elas, as nações, estão em rebelião, seduzidas pelo “diabo”.  Trata da 
maior perseguição que Israel sofrerá na sua história. Israel é descrita como 
uma nação vivendo no futuro, na sua própria terra, por causa do salmo 2.  
Assim, o salmo nos leva a reconhecer Israel junto com as demais nações, 
debaixo dos juízos divinos, num mundo globalizado (3:10; 6:10; 10:10; 
13:7,8,14), mas preservada. Mas quando? – Após o mundo globalizado 
sofrer a perda da Igreja de Jesus, deixando Israel e as nações sofrerem as 
consequências das suas rebeliões debaixo dos atos judiciais do trono do 
Cordeiro. É exatamente nesta passagem do Apocalipse que encontramos 
a pessoa do Maligno, atuando diretamente sobre a terra (12:7-9, 13-17), 
especialmente sobre Israel. Ele é o criador das rebeliões, sejam elas de 
cunho pessoal, familiar, nacional e universal.

(C) – Ap. 19:15 – É uma referência judicial (segunda parte), a ser cumprida 
no final da tribulação, ligada à descrição do Sl. 2:8-9, que descreve a posse 
e a regência do reino por parte do Ungido do Senhor, acompanhado agora 
de sua esposa (19:6-8 e 14), a Igreja. Assim, no salmo 2 temos um quadro 
geral de uma rebelião global das nações, porém no Ap 19:15-21, encontra-
mos muitos detalhes como se dará a submissão das nações ao Filho   (Ap 
19:15-21), que não são encontrados no salmo. Ali, no texto do Apocalipse, 
encontramos o motivador e criador das rebeliões (19:20-23). Então, Jesus virá 
acompanhado, dos céus para a terra, primeiramente como guerreiro contra 
as nações em rebelião, para depois governá-las, tirando delas a autonomia  
que desfrutavam, incluindo  a eliminação dos seus líderes (19:19-21).   

(D) – CONCLUSÃO - As rebeliões atuais fazem parte de uma sucessão 
progressiva, dentre muitas que o mundo já assistiu e assistirá. Elas fazem 
parte da natureza humana caída (Gn 3:6-7).  Os anjos manifestaram o 
desejo de que os homens vivessem em paz (Lc 2:14) com o nascimento 
de Jesus, o Príncipe da Paz (Shar shalom – Is 9:6-7).  Mas o que adianta 
a profecia Bíblica e os prognosticadores humanos predizerem o futuro, se 
os políticos do mundo estão alheios ao que a profecia bíblica diz?  Veja o 
que Gasset escreveu em 1937: “Os políticos que não fizeram caso destes 
homens (prognosticadores ou profetas). Evito precisar a que grêmio perten-
cia estes profetas. Basta dizer que na fauna humana representam a espécie 
mais oposta ao político. Sempre será este que governa, e não o profeta; 
mas importa muito aos destinos humanos que o político ouça sempre o que 
o profeta grita ou insinua. Todas as grandes épocas da história nasceram da 
sutil colaboração entre esses dois tipos de homens”. Mais adiante Gasset 
acrescenta: “Cada vez é menos possível uma sã política sem larga antecipa-
ção histórica, sem profecia” (Páginas 214/15), como se fossem estes profetas 
“finos registradores sísmicos, recebem antes que os demais a vista do porvir”. 
Gasset preconiza o aparecimento de um grande político mundial (Ap 13:1-8) 
que possa ser ajudado por um profeta que venha a  atuar a favor dele e sobre 
“todos que habitam sobre a terra” (Ap 13:8,14).  Este profeta deste grande 
político é visto agindo (13:11-17) carismaticamente a favor deste grande 
governante, no intuito de satisfazer os desejos dos povos em rebelião e em 
confusão. Porém o que a profecia bíblica revela é que a solução divina para a 
raça em rebelião, está numa pessoa que é Profeta (Dt 18:18-19) prometido a 
Israel, que acumulará o ofício de Rei dos reis, e,  além disso, o de Sacerdote 
para satisfazer o desejo inalienável da raça de adorar uma pessoa que é seu 
próprio criador, de forma pessoal, corporal, visível (Sl  110:2,4 e Zc 6:12-13). 
“Amém! Vem Senhor Jesus! (Ap. 22:21). Quando virá? – Na  sua segunda 
vinda corporal precedido de juízos da tribulação.

(Os dois primeiros textos desta série 
foram publicados nas edições 235 e 236)

OS EVANgéLICOS 
E O CASAMENtO

As igrejas evangélicas, que co-
locam a regularização da situação 
conjugal como uma de suas práticas, 
tem sido uma grande incentivadora 
na transformação de uniões estáveis 
em casamentos. A informação foi re-
velada pelo juiz Cesar Luiz Miozzo, ao 
comentar sobre a atuação do ônibus 
da Justiça Itinerante no Mato Grosso 
do Sul. De acordo com o juiz, diaria-
mente a unidade itinerante recebe 
dezenas de pedidos de casamento, 
em sua grande maioria por orienta-
ção de igrejas evangélicas. - Temos 
constatado que muitos desses casais 
buscam a Justiça Itinerante seguindo 
a direção de igrejas evangélicas – 
afirmou o Magistrado. De acordo com 
o jornal Correio do Estado (MS), no 
ano passado foram 4.677 audiências 
de reconhecimento de união estável 
e sua transformação em casamento. 
Mensalmente são realizadas nas 
unidades móveis de 150 a 250 conver-
sões de união estável em casamento 
e a procura tem aumentado. Somente 
em 2011 foram 4.555 mil casamentos. 
(Por Dan Martins, para o Gospel + em 
26 de janeiro de 2013).

LIBERDADE PARA 

Teísmo aberto”, também 
conhecido como “teologia 
da abertura”, “abertura de 

Deus” e “teologia relacional” é uma 
tentativa de explicar a relação entre 
o pré-conhecimento de Deus sobre 
os fatos e o livre arbítrio dos homens. 
Os argumentos do teísmo aberto 
são essencialmente estes: (1) seres 
humanos são verdadeiramente livres, 
(2) se Deus soubesse o futuro abso-
lutamente, os seres humanos não 
poderiam ser verdadeiramente livres, 
(3) portanto, Deus não sabe absoluta-
mente tudo sobre o futuro. O teísmo 
aberto acredita que o futuro não pode 
ser conhecido. Portanto, Deus sabe 
tudo o que pode ser sabido – mas Ele 
não conhece o futuro.

O teísmo aberto baseia estas 
crenças em Escrituras que descrevem 
Deus “mudando de idéia”, ou “sendo 
surpreendido”, ou “parecendo adquirir 
conhecimento” (Gênesis 6:6; 22:12; 
Êxodo 32:14; Jonas 3:10). À luz de 
diversas outras Escrituras que decla-

CRER E PREgAR
Uma possível aprovação do Proje-

to de Lei PLC 122/06, que tramita no 
Senado, e tem como tema central a 
criminalização da homofobia levanta a 
possibilidade, segundo alguns líderes 
políticos e religiosos, de que a sim-
ples manifestação de opinião contra 
a homossexualidade pode vir a ser 
interpretada como crime. Essa possi-
bilidade teria impacto principalmente 
no meio das igrejas, que trazem em 
seus dogmas o ensinamento de que 
tal prática constitui pecado. A Câmara 
analisa o Projeto de Lei 4500/12, do 
ex-deputado Professor Victório Galli 
(PMDB-MT), que teria como objetivo 
impedir que religiosos sejam presos 
por causa de sua crença, ao propor 
uma garantia à liberdade de expressão 
religiosa em questões envolvendo a 
sexualidade. De acordo com a Agência 
Câmara, Victório Galli afirma que o ob-
jetivo da medida é assegurar o direito 
constitucional de livre manifestação do 
pensamento. Segundo ele, se o PLC 
122/06 for aprovado, o líder religioso 
que ensinar que o homossexualismo é 
pecado correrá o risco de ser preso. - O 
cerceamento da liberdade de expres-
são durante a realização dos cultos 
representaria interferência indevida do 
poder público na atividade das igrejas, 

impedindo o pleno funcionamento 
dessas cerimônias e rituais religiosos, 
em ostensiva violação do mandamento 
constitucional – explica Victório Galli.

PAIS PROjECt BRASIL
O PAIS Project Brasil é uma inicia-

tiva que oferece reforço escolar, aulas 
de música e palestras sobre relacio-
namentos, além de difundir valores 
e princípios da vida cristã. O projeto 
já está em diversos países, como 
Gana, Estados Unidos, Grã-Bretanha, 
Canadá, Irlanda, Alemanha e Índia. As 
suas ações são desenvolvidas através 
de serviço voluntário, e promovem 
um intercâmbio entre as igrejas e as 
escolas nas comunidades em que 
o projeto atua. No Brasil, a iniciativa 
vem sendo aplicada em Natal, RN, e 
segundo o diretor nacional do PAIS, 
Junior Faisbanchs, tem sido bem 
sucedida: “Temos visto Deus agir de 
uma forma maravilhosa dentro e fora 
das escolas centenas de jovens sendo 
tocados por Cristo semanalmente e 
alguns se envolvendo com a igreja 
local”, afirmou Junior Faisbanchs, em 
entrevista ao Christian Post. Como 
não temos pretensão de atuar em 
projetos ecumênicos, podemos espiar 
o trabalho e trazer para nosso meio o 
que for bom.

Boas Notícias

ram o conhecimento de Deus acerca 
do futuro, estas Escrituras devem ser 
entendidas como Deus descrevendo 
a si próprio de maneira que possamos 
entender. Deus sabe quais serão nos-
sas ações e decisões, mas Ele “muda 
de idéia” com relação às Suas idéias 
baseado nas nossas ações. Deus 
estando “surpreso” e decepcionado 
com a perversidade da humanidade 
não significa que Ele não sabia que 
as coisas iriam ocorrer.

Em contradição ao teísmo aberto, 
Salmos 139, versos 4 e 16 declaram: 
“Ainda a palavra me não chegou 
à língua, e tu, SENHOR, já a co-
nheces toda... e no teu livro foram 
escritos todos os meus dias, cada 
um deles escrito e determinado, 
quando nem um deles havia ainda”. 
Como Deus poderia prever deta-
lhes intricados sobre Jesus Cristo 
no Antigo Testamento se Ele não 
conhecesse o futuro? Como Deus 
poderia de alguma maneira garantir 
a nossa salvação eterna se Ele não 

soubesse o que haveria de aconte-
cer no futuro?

Por fim, o teísmo aberto falha na 
sua tentativa de explicar o inexplicável 
– a relação entre o pré-conhecimento 
de Deus e o livre arbítrio da humani-
dade. Assim como formas extremas do 
Calvinismo falham ao fazer dos seres 
humanos nada mais que robôs pré-
programados, o teísmo aberto falha 
ao rejeitar a verdadeira onisciência de 
Deus. Deus deve ser entendido por fé, 
pois “sem fé é impossível agradar a 
Deus” (Hebreus 11:6). O conceito do 
teísmo aberto não é, portanto, escri-
tural. É simplesmente outra forma de 
o homem finito com a sua mente finita 
tentar entender um Deus infinito, da 
mesma forma que se tentasse beber 
um oceano inteiro. O teísmo aberto 
deve ser rejeitado pelos seguidores 
de Cristo. Mesmo que o teísmo aberto 
seja uma explicação para a relação 
entre o pré-conhecimento de Deus e 
o livre arbítrio humano – ele não é a 
explicação bíblica.

A Rebelião das Massas III
David D. Corrêa

Pense como um homem de ação, atue 
como um homem de pensamento.

Henri Bergson
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Meu pai sempre foi muito 
presente em nossas 
vidas, nos ensinando 

o valor de servir ao Senhor. Foi via-
jando com ele para os Congressos 
Batistas Bíblicos que decidi estudar 
no Instituto Batista Missionário, 
assim como ele. Tive a alegria e o 
privilégio de tê-lo em minha forma-
tura, me entregando o certificado de 
conclusão.

Ele sempre teve uma vida muito 
ativa, sempre foi alegre e amigo das 
pessoas. E como pastor sempre visi-
tou os membros, cuidando de suas 

Ant igamente” ,  as 
meninas brincavam 
com bonecas de 

pano e bebês de plástico, 
como que “treinando” para a 
futura possível maternidade, a 
missão mais elevada e nobre 
de uma mulher. A imaginação 
corria solta e era tudo muito 
mais simples e ingênuo. Com a 
criação da Barbie, a coisa mu-
dou. O estilo de vida da boneca 
esguia, de proporções perfeitas 
já vem pronto e associa o su-
cesso ao dinheiro, à carreira, 
aos assessórios, ao prazer. 
Sem contar o fato de que as 
medidas da boneca também 
acabam impondo um padrão de 
beleza que só se alcança com 
muitas horas de academia e 
muito dinheiro com cosméticos 
e intervenções estéticas – ou 
seja, algo que está ao alcan-
ce de poucas privilegiadas. 
Há problema em ser bonita e 
bem-sucedida, do ponto de 

O congresso da AMI 
mais uma vez será 
realizado no Hotel 

Majestic em Águas de Lindóia 
SP (www.hotelmajestic.com.

“Missões: Igreja, Família, Vocacionado e Finanças”

vista financeiro e profissional? 
Nenhum, evidentemente. Mas, 
quando isso se transforma no 
alvo principal de uma vida, aí, 
sim, há problema.

No que diz respeito ao 
aspecto da erotização promo-
vido pela Barbie, a fotógrafa 
Patrícia Kaufmann, com sua 
exposição “Sombra Negra”, 
faz uma crítica bem interes-
sante. Ela usou uma boneca 
Barbie como modelo para um 
ensaio nu, carregado – como 
o título da exposição já diz – 
de luz, sombras e silhuetas. 

A exposição foi realizada em 
setembro do ano passado em 
São Paulo, na galeria Mônica 
Filgueiras & Eduardo Macha-
do Galeria (Imagens junto a 
este text). A idéia de Kauf-
mann foi justamente discutir 
os atuais padrões de beleza 
femininos. 

Mas tem mais. Leia esta 
nota do site O Fuxico: “A bo-
neca Barbie é conhecida por 
explorar diversas raças, pro-
fissões e personagens e agora 
ganhou nova versão: Drag 
Queen. Segundo o jornal New 

York Times, a Mattel convidou 
os estilistas Phillipe e David 
Blond, da grife The Blonds, 
que criaram o figurino para 
o clipe Paparazzi, de Lady 
Gaga, para confeccionar a 
nova boneca. A inspiração foi o 
próprio Phillipe, que desenvol-
ve um trabalho [sic] como drag 
queen, inclusive nos desfiles. 
Mas, apesar da parceria, a bo-
neca não é batizada de ‘Barbie 
drag’. ‘Uma moda divertida e 
o rock glam foram as regras 
para essa roupa maravilhosa’, 
disse David Blond ao New York 

Times. A nova 
boneca que che-
gou ao mercado 
em dezembro 
último, usa um 
vestido de dia-
mantes, saltos e 
acessórios, além 
dos cílios enor-
mes. ‘Uma das 
grandes coisas 

Barbie e a erotização das meninas
ideia de uma mulher sensual 
com cintura fina, seios grandes 
e diversas trocas de roupas. 
Influenciando, dessa forma, ao 
estereótipo de uma vida padrão 
a ser seguida, como ter corpo 
esbelto, cuidar da aparência, 
fazer ginástica, uma ideolo-
gia nada infantil que também 
estimula essas crianças ao 
erotismo precoce. E não basta 
apenas adquirir a boneca, é 
preciso construir um cenário in-
teiro, são acessórios de beleza, 
carros, casas e uma infinidade 
de fantasias de consumo. Para 
se ter idéia, a Barbie já teve 
mais de um bilhão de pares de 
sapatos e outro bilhão de peças 
de roupas.”

Agora, imagine a influência 
com essa nova versão “Drag 
Queen”...

Vamos proteger nossas 
crianças!

Michelson Borges

br) no período de 4 a 7 de 
junho de 2013 oferecendo ao 
participante toda sua estrutura 
que envolve: 2 piscinas tropi-
cais, piscina aquecida coberta. 

fitness center, sauna seca, 
sauna a vapor, ducha escoce-
sa, quadra de tênis iluminada, 
quadra de squash, ginásio po-
liesportivo, mini parque infantil, 
home theater, sala de TV, sala 
de recreação infantil, restau-
rante internacional, lancho-
nete, cafeteria, american bar, 
estacionamento, room service, 
lavanderia. Os apartamentos 
tem TV, som ambiente, ar con-
dicionado, telefone, canal de 

vídeo do hotel, frigobar, ponto 
para microcomputador e fax.

Para se inscrever pode fazer 
cópias do cupom abaixo ou visitar 
o site da missão para ver as op-
ções de pagamentos parcelados 
pelo Pagseguro: www.missaoami.
com.br. O endereço da AMI é: Cai-
xa Postal 1537 – CEP 11675-970 
Caraguatatuba SP, telefone para 
falar com Pr. Roberto ou Solange 
Brito (12) 3887-2112 ou pelo e-
mail: missaoami@uol.com.br.

Um homem, 
um pai, um pastor

Homenagem Póstuma de uma filha

Continuação da página 1

famílias, vivendo bem próximo de seu rebanho. E Deus lhe deu o 
privilégio de viajar por muitas cidades do nosso país, e participar 
de congressos aqui e também no exterior.

Em minhas visitas pelas igrejas, com freqüência ouvia relatos 
do seu tempo de pastorado, ouvia sobre batismos, casamentos, 
visitas, conselhos, administração de conflitos. Também pude ouvir 
sobre como ele conduziu o povo de uma igreja com cerca de 60 
pessoas e em um espaço reduzido até que estivesse concluído 
um novo templo, atuando para que a igreja tivesse mais de 500 
almas.

Falar de quem me gerou é algo muito difícil. São muitas as 
lembranças, os momentos em família. Tantos ensinamentos, con-
versas, viagens e sua presença sempre tão importante em cada 
momento de minha vida. Em formaturas e aniversários ele fazia 
questão de fazer um telefonema e ler um versículo da Palavra 
que sempre abençoava.

Certamente ele entendia da alma humana. Ajudava, cuidava e 
cultivava a verdadeira e pura amizade. Em seu velório pudemos 
ouvir de muitas pessoas: ‘Ele foi o meu primeiro pastor’, ‘Ele me 
batizou’, ‘Ele fez o meu casamento’, ‘Ele me ajudou a educar os 
meus filhos’, ‘Sinto saudades do seu tempo’. 

Em nome de sua esposa, Dna. Juci; sua filha Márcia, seu 
genro Luis e seus netos Lucas, Cintia e Douglas, agradeço todas 
as orações; elas nos abençoaram e confortaram durante estes 
meses de enfermidade.

Também agradecemos a presença de cada pastor, cada irmão 
que esteve conosco neste tempo de benção e aprendizado. O 
culto de sepultamento foi ministrado pelo Pr. Josué Pereira Felix, 
cunhado do Pr. Vicente; cantamos em nome da esperança, fomos 
consolados na certeza de que “o nosso Redentor vive”, e que em 
breve estaremos reunidos novamente.

Honre seu pai, escute o que ele te ensina, sente para conver-
sar, fotografe cada reunião, cada almoço de família, não perca 
tempo com o que não é importante, gaste tempo para perceber 
como eles são importantes.

Agradeço a Deus o privilégio de ter meu pai comigo por tantos 
anos, e principalmente por saber que logo estaremos juntos e que 
a nossa despedida se marcou por um “ATÉ BREVE”

Nancy Felix Fragoso

sobre a Barbie é que ela con-
tinua indo além. Barbie não se 
preocupa com o que as outras 
pessoas pensam’, disse a vice-
presidente de marketing da 
Mattel, Cathy Cline.”

No trabalho de pós-gradu-
ação “A cultura do consumo e 
a erotização na infância” (p. 
13), Ivone Maria dos Santos 
escreve: “Para alimentar a ima-
ginação das meninas, diversas 
versões da boneca [Barbie] são 
lançadas retratando profissões, 
tipos de comportamentos, di-
tando modas e remetendo à 

Só conheço uma liberdade, e essa 
é a liberdade do pensamento.

Antoine de Saint-Exupéry
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Uma das grandes 
necessidades em 
nossos dias é a for-

mação de novos pastores para 
assumir as igrejas que estão 
sendo formadas como congre-
gações de igrejas já estabe-
lecidas e através do trabalho 
missionário para implantação 
de novas igrejas. Mesmo as 
igrejas mais antigas estabele-
cidas há mais tempo, quando 
perdem o pastor passam por 
um período demorado em bus-
ca de um sucessor. 

Tenho acompanhado essa 
batalha dos missionários como 
coordenador de missões da 
AMI e também atuando diver-
sas vezes como pastor interino 
em nossa região nos períodos 
de transição pastoral de várias 
igrejas. Tal situação causa-nos 
inquietação ao mesmo tempo 
em que nos coloca diante 
do desafio de formar novos 
pastores capazes de suprir a 
demanda.

Atuando como professor 
em diversas escolas bíblicas e 
também como Diretor Acadêmi-
co por onze anos no Seminário 
Teológico-Missionário Emaús 
em Orlândia SP, tive a oportuni-

Como explicar que 
Deus criou Adão e 
Eva e eles peca-

ram? Deus não sabia? Como 
pode Deus, sendo Todo-Po-
deroso, permitir tantos males 
ocorrendo na história da hu-
manidade? Como admitir a 
ideia de um inferno de fogo se 
Deus é amor? Seus problemas 
acabaram! Com vocês, o falso 
deus do teísmo aberto.

Para o teísta aberto, crença 
definida também como teologia 
relacional, Deus, ao criar a 
realidade das coisas e seres 
criados, se autolimita e passa 
a construir a história junto com 
suas criaturas. Assim, ele em-
bora saiba de tudo, ou seja, 
de todas as possibilidades do 
futuro, não sabe qual será a 
escolha que cada um tomará. 
É um deus que vai à locadora, 
assiste ao filme do começo ao 
fim, e diz se gostou ou não. Não 
é como o Deus Todo-Poderoso 
da Bíblia, que criou todo o filme, 
além de ser o personagem prin-
cipal dele, e nos convidar para 
participar da história.

Para o teísta aberto, Deus 
é pego de surpresa, como no 
caso de Abraão, quando depois 
deste homem passar no teste 
de fé, Deus lhe diz: “Agora sei 
que temes a Deus”. Antes ele 
não sabia. (Gênesis 22:12) 
Entendem essas expressões 
literalmente, em vez de um 
antropomorfismo, ou seja, uma 
forma humana de Deus se 
expressar e ensinar-nos como 
Ele interage com o homem. É 

Neste ano de 2013 a 
Conferência de Trei-
namento em Acon-

selhamento Bíblico promovido 
pela ABCB – Associação Brasi-
leira de Aconselhamento Bíbli-
co com apoio da Faith Baptist 
Church acontecerá no período 
de 29 de julho a 2 de agosto 
no Hotel Majestic em Águas de 
Lindóia SP.

O curso de treinamento 
em Aconselhamento Bíblico é 
ministrado em quatro módulos. 

Os módulos são ministrados 
simultaneamente todos os 
anos em turmas separadas. 
O investimento mínimo por 
pessoa em quarto quádruplo 
é de R$ 640,00 e o máximo 
em quarto individual, R$ 
1.080,00. 

Para obter mais detalhes 
visite o site da ABCB: www.
abcb.org.br ou entre em 
contato pelos telefones: (12) 
4141-2567 (TIM Fixo) ou (11) 
94905-2392 (TIM Celular).

Conferência da ABCB 
será em julho-agosto de 2013

o falso deus que deve assistir 
aos jornais da Globo e da CNN 
para manter-se atualizado das 
noticias.

Se este Deus nada trans-
cendente e puramente ima-
nente, preso à nossa realidade, 
que constrói o futuro conosco 
fosse real, então para que 
oraríamos para ele? Para ele 
sofrer com a gente?

E como o deus do teísmo 
aberto faz profecias? Ele como 
que analisaria as possibilidades 
e faria uma profecia. A maioria 
se cumpre, mas algumas não, 
como no caso de Nínive, cidade 
condenada por Deus através 
de profecias, mas por ter se 
arrependido, Deus voltou atrás. 
Ou seja, em vez de entenderem 
que Deus já sabia que se arre-
penderiam, mas quis movê-los 
ao arrependimento através de 
uma linguagem profética desti-
nada a todas as nações pagãs 
que sofreram as punições pro-
fetizadas por Deus, preferem 
crer num deus cujas profecias 
podem falhar. Fico imaginando 
esse deus sentado na privada 
de Baal, fazendo sua palavra 
cruzada do dia, e dizendo a si 
mesmo sobre sua profecia não 
cumprida: “Ih, errei caramba!”

Sobre o inferno de fogo, 
são aniquilacionistas. O teísta 
aberto tem um deus que não 
equilibra amor com justiça, 
mas o amor dele está acima da 
justiça ensinada nas Escrituras. 
Quando a Bíblia diz que “serão 
atormentados dia e noite, pelo 
séculos dos séculos”, dão a 

isso as mais incríveis inter-
pretações, como “a morte vai 
como que atormentar os mortos 
e para sempre destruídos por 
toda eternidade”.

O deus do teísmo aberto, 
em outras palavras, é um deus 
mais fácil de ser explicado, 
como o das seitas, afinal, ado-
ramos o que conhecemos, 
dizem. Entendem esse “conhe-
cer” como “explicar”. Em vez de 
ser Soberano, esse deus é um 
“zé” na história. Argumentam 
os seus adeptos: “Se Deus se 
limitou e se fez homem para 
morrer por nós, por que no seu 
estado eterno não pode se limi-
tar também”? É simplesmente 
inacreditável que argumentem 
assim, pois Deus é imutável no 
estado eterno.

Como todas as seitas que 
rebaixam a pessoa de Deus, 
os seguidores do teísmo aber-
to devem ser reconhecidos 

como hereges. Defendo que 
as igrejas genuinamente cristãs 
devam raciocinar com eles, 
motivando-os ao arrependi-
mento. Mas se depois de re-
petidos esforços de ajudá-los 
a renunciar essa crença não 
aceitem crer no Verdadeiro 
Deus, Todo-Poderoso, devem 
ser excluídos de suas igrejas. É 
inconcebível que tamanho joio 
ou fermento conviva em nosso 
meio, e que os chamemos de 
irmãos se não crêem no mesmo 
Deus da Bíblia.

Por fim, gostaria que os do 
teísmo aberto enviassem esse 
texto por e-mail ao deus deles 
para ele me dar sua opinião. E 
não se esqueçam de informá-lo 
que até eu sei qual é o futuro 
dele e de seus adoradores: O 
lago de fogo! 

Fernando Galli para o 
IACS - Instituto Apologético 

Cristo Salva

O Teísmo Aberto e seu deus limitado

dade de conversar com muitas 
lideranças acerca do desafio de 
formar pastores e missionários. 
Pesquisas comprovam que o 
número de alunos matriculados 
em institutos bíblicos e seminá-
rios que chegam a ao término 
dos estudos e a um ministério 
de tempo integral é irrisório: 
menos de 10%.

Depois que surgiu a possi-
bilidade proporcionada pelo go-
verno brasileiro de reconhecer 
os cursos de teologia através 
do MEC - Ministério da Edu-
cação e Cultura, o problema 
da falta de candidatos para o 
pastorado cresceu mais ainda. 
Jovens e adultos ávidos por tí-
tulos começaram a procurar por 
cursos credenciados e a forma-
ção de pastores e missionários 
está quase desaparecendo. 

Diante desta realidade es-
tamos preparando um projeto 
inédito em nosso meio batista 
fundamentalista para a forma-
ção de pastores e missionários 
através d e um Centro de Capa-
citação Pastoral e Missionária. 
Em breve teremos informações 
mais precisas e começaremos 
a divulgação. Por enquanto 
solicitamos as suas orações.

Formação 
de novos 
pastores

Hoje é domingo e em 
todo Brasil um nú-
mero incontável de 

pastores e pregadores subirão 
aos púlpitos de suas igrejas 
onde pregarão o Evangelho da 
Salvação Eterna”.

Isto posto, gostaria de ofere-
cer a esse exército de ministros 
algumas dicas preciosas para a 
preparação, desenvolvimento e 
aplicação da mensagem:

1- Pregue para a glória de 
Deus. A motivação do ministro 
deve ser a glória do Senhor e 
não a exaltação do seu próprio 
nome e ministério.

2- Evite o improviso. Suba 
ao púlpito convicto daquilo que 
irá falar ao coração daqueles 
que o Senhor os confiou.

3- Mate-se de estudar e 
ressuscite através da oração. O 
ministro que não dedica tempo 

ao estudo bíblico e a oração 
não vale um vintém.

4- Não caia na tentação 
de pregar um sermão poli-
ticamente correto. Pregue 
a Palavra Deus! Pregue as 
Escrituras.

5- Você não foi chamado 
por Deus para promover entre-
tenimento aos ouvintes. Você 
é um pregador do Evangelho. 
Anuncie Cristo, pregue Cristo e 
proclame as inexoráveis verda-
des da Palavra de Deus.

6- Não seja superficial. Mui-
to pelo contrário, seja profundo 
não suas colocações. Contudo, 
lembre-se que profundidade 
não está relacionado a a falar 
de modo difícil. Spurgeon por 
exemplo era profundo, todavia, 
qualquer pessoa que o ouvia 
conseguia entendê-lo.

7- Não pregue outra coisa 

a não ser Cristo Crucificado. 
Você não foi chamado para 
pregar técnicas de psicanálise, 
psicologia humana, ou auto-
ajuda. Você não foi chamado 
para pregar outra mensagem 
a não ser o Evangelho de 
Cristo.

8- A Bíblia deve ser a fonte 
da sua mensagem. Por mais 
interessante e profundo que 
seja um livro, a Bíblia é a nossa 
única e exclusiva regra de fé, 
portanto, é dela que devemos 
extrair e fundamentar nossos 
sermões.

9- Cuidado com a arrogân-
cia. O púlpito é um lugar santo. 
Você não foi chamado para 
testemunhar sobre os seus 
feitos e sim sobre a grandeza 
de Deus. Os puritanos tinham 
por hábito nunca relatarem no 
púlpito aquilo que faziam ou 

deixavam de fazer e sim expor 
as Escrituras.

10- Pregue com fogo e 
razão. Jonathan Edwards cos-
tumava dizer que o pregador 
precisa ter luz na mente e fogo 
no coração.

11- Pregue com o coração 
encharcado pelo amor. O pre-
gador que não ama não pode 
pregar o evangelho. O amor é 
um dos fundamentos da nossa 
mensagem. O pregador ama as 
pessoas por isso prega.

12 – Pregue exclusivamen-
te a Palavra de Deus.

E por fim lembre-se: “O 
pregador não é um profissional; 
seu ministério não é uma pro-
fissão.” (E.M. Bounds)

Pense nisso!

Renato Vargens 
(Do seu Blog)

12 Conselhos para Pregadores

A coisa de maior extensão no mundo é o universo, a mais rápida 
é o pensamento, a mais sábia é o tempo e mais cara e agradável 

é realizar a vontade de Deus. Tales de Mileto


