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Recentemente estive 
em Goiânia reali-
zando uma série de 

conferências missionárias na 
Igreja Bíblica e o Pr. Valdeir 
Alexandrino me passou às 
mãos um livro muito especial 
escrito por Alane dos Santos 
Rodrigues, uma jovem portado-
ra de PC – Paralisia Cerebral. 
Ao começar a leitura do livro 
eu logo descobri que Alane é 
especial não pela necessidade 
resultante da paralisia, mas 
pela capacidade de superação 
que tem demonstrado durante 
sua vida.

Salomão disse em Eclesias-
tes 12:12 que “não há limite para 
fazer livros”. Parafraseando o es-
crito inspirado posso afirmar que 
não há limite para as motivações 
para se escrever livros. No caso 
deste livro a motivação da autora 
é que alicerça a sua verdadeira 
história narrada de forma inspi-
rativa e desafiadora.

Do meu ponto de vista a 
narrativa é o gênero literário 
mais fácil para o escritor e ao 
mesmo tempo o que pode se 

Neste início de 2013 
duas igre jas do 
Estado de Goiás 

realizaram conferências mis-
sionárias. Uma delas para 
implantação da Promessa de 
Fé para Missões, Igreja Batista 
Fundamental de Catalão sob a 
liderança do Pr. Glauco Esdras 
P. Maciel e outra para reno-
vação do plano, Igreja Bíblica 
de Goiânia sob a liderança 
do Pr. Valdeir Alexandrino dos 
Santos. 

A Igreja Batista Fundamen-
tal de Catalão dobrou a sua ca-
pacidade de arrecadação com 
a implantação da Promessa 
de Fé. Anteriormente a igreja 
separava para missões dez por 
cento de suas entradas e em 
Goiânia, a Igreja Bíblica que já 
se utiliza da Promessa de Fé 
para Missões há três anos, o 
Pr. Valdeir disse que a arreca-
dação tem crescido a cada ano 

Alane–Uma História 
Verdadeira

tornar mais enfadonho 
para o leitor. Alane con-
seguiu juntar simplici-
dade e emoção em sua 
narrativa autobiográfica. 
Você lê o primeiro ca-
pítulo e quer saber o 
que está no próximo e 
não leva muito tempo 
acabou a leitura das 128 
páginas com vontade 
que tivesse mais. 

Na introdução do 
livro, Alane disse que 
já reclamou bastante 
e ainda reclama, mas 
quer tentar mostrar que 
“existem vidas mais 
complicadas, mais difí-
ceis. Apesar da defici-
ência e limitações que 
tenho, sou muito mais 

feliz do que várias pessoas 
‘perfeitas’, sobretudo porque 
tenho Jesus Cristo como meu 
Senhor e Salvador”.

Quero recomendar a você 
que está lendo esta breve apre-
sentação que faço da Alane, 
que peça o livro não só para 
uma simples leitura, mas para 
uma reflexão profunda sobre 
a vida. Tenho certeza de que 
você, como eu, desejará que 
outros conheçam um pouco 
da história desta jovem. Alane 
reside em Goiânia desde os 
dez anos de idade, mas nasceu 
em Ituiutaba MG no dia 10 de 
abril de 1975. É Bacharel em 
Letras pela Faculdade Salgado 
de Oliveira Filho – Universo.

Para contatos e pedidos 
do livro (R$ 20,00) use os te-
lefones (62) 3286-4688 – (62) 
9139-7724 e 8529-1608 (62) 
99755069 ou o e-mail: alane-
crer@yahoo.com.br

Para falar com o pastor Val-
deir: e-mail: pr.valdeir@gmail.
com, telefones (62) 3088-6868; 
3251-3298; Celular TIM (62) 
8129-0416 e OI 8558-4660.

Igrejas de Goiás crescem 
na visão missionária

juntamente com a empolgação 
da maioria dos membros que 
criaram a expectativa de que 
podem fazer sempre mais por 
missões. Atualmente a igreja 
está ofertando para missões 
o equivalente a 35% dos dízi-
mos e ofertas. A igreja está em 
construção e mesmo assim 
não deixou de investir na obra 
missionária que é prioritária.

No estado de Goiás há 
pelo menos mais três igrejas 
que praticam Promessa de 
Fé para Missões: O Templo 
Batista Maranata de Goiânia 
liderado pelo Pr. Rômulo We-
den Ribeiro, o Templo Batista 
Ebenézer com o missionário 
Pr. Robson Marcelo da Silva 
e o Templo Batista Sião em 
Goianésia que está em fase de 
implantação pelo missionário 
Vanderlei Borges. Todos eles 
têm opinião semelhante sobre 
a importância da promessa de 

fé para incentivar os irmãos a 
ofertarem para missões.

PersPectivas 
e exPectativas

Estimativas mostram que 
as igrejas que praticam a Pro-
messa de Fé para Missões 
em qualquer parte do Brasil 
conseguem fazer muito mais 
sem prejudicar o sustento local 
da obra, pois na maioria dos 
casos em que a Promessa de 
Fé é bem implantada e devida-
mente valorizada pela liderança 
a tendência é que até mesmo 
os dízimos e ofertas alçadas 
cresçam.

Uma pesquisa realizada 
pelo Jornal de Apoio com mais 
de 400 igrejas batistas fun-
damentalistas de diferentes 
regiões e condições sociais e 
que foi divulgada por nós re-
centemente, demonstrou que 
a maioria dos pastores que 

deram início ao programa de 
Missões pela Fé ficou satis-
feita com os resultados, tanto 
na arrecadação quanto com 
a empolgação dos membros 
das igrejas.

Temos boas expectativas 
diante da perspectiva de que 
cada vez mais igrejas priorizem 
o trabalho missionário, tanto 
no que diz respeito a desafiar 
pessoas a irem para o campo 
quanto para orarem e contribu-
írem para missões.

Na foto maior, da esquerda 
para a direita Fernando e Kerly, 
os pastores da Igreja Bíblica 
de Goiânia e suas respectivas 
esposas: Jacimar Gonçalves de 
Souza e Nancy, Elias de Paula 
e Diva, Vandeir Alexandrino dos 
Santos e Patrícia, Luizmar Peixo-
to e Nazareth. Na foto menor, o 
Pastor Glauco Esdras P. Maciel 
da Igreja Batista Fundamental de 
Catalão e sua esposa Daniela.

Por que as igrejas em 
nossos dias não estão 
mais valorizando seus 

pastores?
Vemos 

m u i -
t a s 

igrejas sem pas-
tores, muitos pas-
tores trocando de 
igreja constan-
temente. Dificil-
mente em nossos 
dias vemos pas-
tores com mais 
de quinze anos 
na mesma igre-
ja. Encaramos o 
pastor e a igreja 
como um casamento, mas por 
uma vez ou outra estão prati-
cando o divórcio. Isso é triste!

A banalização da Palavra e 
comportamentos de falsos pro-
fetas generaliza com conceitos 
negativos até os verdadeiros 
pastores. “Pastores”, desones-
tos, caloteiros, oportunistas, 
espertos para tirar dinheiro dos 

fieis, pastores 
mentirosos, 
adúlteros de 
diversas de-
nominações 
“evangélicas” 
tem denegri-
do a imagem 
de pastores 
sérios com-
promet idos 
com a Pala-
vra e com seu 
povo no qual 
foram incum-

bidos de cuidar. Mas, mesmo 
em igrejas onde o pastor luta 
por excelência do ensino real 
da Palavra, com a doutrina 
correta, e o amor incondicional 
pelas ovelhas a ponto de sofrer 
por cada uma delas, tem sofri-
do injustiças. 

Continua na página 6

A Lara chegou à
 nossa família!

Muitas coisas têm acontecido neste último mês, 
principalmente nestes últimos dias de fevereiro. 
Começamos como sempre, com muitas coisas 

para fazer, correria e muitos compromissos. No inicio do mês, já 
estávamos viajando, divulgando a Conferência 4/14 que teremos 
em Brasília no mês de abril. Depois de Brasília seguimos para 
Barreiras BA, onde participamos do retiro de Carnaval da Igreja 
Batista Bereana ajudando com os jovens e nas gincanas. Foi 
um tempo muito bom de diversão e comunhão com os irmãos. 
Continua na página 4
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Tragédia preanunciada

“O mundo não está ameaçado pelas pessoas más, 
e sim por aquelas que permitem a maldade”

(Albert Einstein)

A Bíblia diz que Satanás é o Pai da mentira. Através dos 
séculos esse Pai da mentira nunca desistiu de trabalhar 
na mente das pessoas com um só objetivo: cegar o en-

tendimento para que não vejam a luz de Cristo. Quando o apóstolo 
Paulo escreveu sua carta aos Romanos, logo no início ele coloca 
uma frase que resume a idéia de que o homem quando quer se 
opor a Deus em sabedoria torna-se louco (Romanos 1:22).

De vez em quando lemos notícias que veiculam na imprensa 
com ares de muita seriedade, mas com pouquíssima garantia de 
veracidade, pois falam de descobertas “científicas” resultantes 
de pesquisas nada convencionais. Normalmente não passam 
de tentativas de justificar comportamentos pecaminosos. 

Quero apenas citar aqui algumas das mais recentes para 
que o leitor confira. A manchete da notícia diz: “Sensação de ser 
superior aos outros tem razão biológica”. Se você prestar aten-
ção ao conteúdo da matéria perceberá que não passa de uma 
tentativa de justificar o orgulho humano que é um grave pecado: 
“Cientistas dizem ter descoberto mecanismos biológicos que 
fazem as pessoas se sentirem superiores às outras, estado 
chamado por eles de ‘ilusão de superioridade’. A ilusão, 
afirmam os pesquisadores, é determinada pela interação 
de regiões cerebrais sob a influência da dopamina. Ela está 
profundamente ligada à evolução humana e atinge a maioria 
dos indivíduos” (¹). 

Segundo os pesquisadores, a dopamina, neurotransmissor 
ligado à sensação de bem-estar e prazer, tem papel de “regular” o 
estado de “ilusão de superioridade”, Eles afirmam que descobriram 
que a substância “modula” as interações entre duas áreas do cé-
rebro - o córtex frontal e o neoestriado: “A conexão funcional entre 
o córtex frontal e o neoestriado” determina os níveis de “ilusão de 
superioridade”. Na conclusão da matéria a afirmação é esta: “Nossa 
descoberta ajuda a entender como esse aspecto essencial da 
mente humana é biologicamente determinado, e a identificar 
alvos neurológicos e moleculares para o tratamento da depres-
são.” Vale dizer que os conselheiros cristão, lastreados na Palavra 
de Deus, colocam a depressão como resultado do pecado.

Outro caso: Em 2001 pesquisadores resolveram estudar a 
infidelidade através do site de adultério AshleyMadison.com, que 
presta serviço para pessoas já envolvidas em um relacionamento. 
Na época os “pesquisadores” chegaram à conclusão de que o estudo 
do adultério é importante no sentido amplo, porque ajuda a entender 
quem nós somos. A matéria publicada sob o interessante título: 
“Adúlteros pela própria natureza”,  dizia que os “seres humanos 
colocam-se em um pedestal, acima de outros seres vivos, mas 
os dados revelam que somos um produto das mesmas forças 
seletivas e processos evolutivos que moldaram os outros 
tipos de vida”. 

Do ponto de vista bíblico, a pesquisa serviu apenas para 
mostrar que cada vez mais a vida dos adúlteros fica mais fácil. 
Traiu? É só colocar a culpa em Darwin, o pai da teoria da evo-
lução e acusar os genes.

Matérias como estas apenas confirmam a total depravação 
do ser humano devido à queda e a repetitiva tentativa do próprio 
homem de justificar seus comportamentos pecaminosos com vistas 
a aliviar a consciência. O que assistimos diariamente através da mí-
dia é glamorização da infidelidade conjugal e da promiscuidade.  

Utilizar-se de pesquisas biológicas para justificar o pecado é um 
trabalho ingrato, pois os pesquisadores conseguirão apenas com-
provar a pecaminosidade humana que está impregnada em seus 
genes. Por essa razão é que a mensagem do evangelho convida 
ao arrependimento e conduz o perdido ao novo nascimento.

(¹) Divulgado pela PNAS, a publicação da Academia Nacional de Ciências 
dos EUA no dia 25 de fevereiro de 2013.

Estamos tristes e cho-
cados com a morte 
de 231 jovens (até o 

presente momento), no incên-
dio da casa noturna de Santa 
Maria, RS na madrugada do dia 
27 de janeiro. Além de jovens, 
a maioria das vítimas eram 
universitárias ou graduadas 
que já estavam exercendo a 
sua profissão. Esses jovens 
tinham a vida pela frente, mas 
a perderam de forma terrível e 
momentânea, enquanto seus 
pais dormiam sem saber o que 
estava acontecendo. Agora, 
a sociedade busca por expli-
cações e culpados por este 
incidente lamentável.

Os donos do estabeleci-
mento, a prefeitura e o corpo 
de bombeiros estão sendo 
obrigados a dar muitas expli-
cações. Prisões preventivas 

Não é fácil fazer es-
colhas apenas pela 
aparência, como diz 

o ditado: “Quem vê cara não 
vê coração.” Outro ditado: “As 
aparências enganam.”

Desde o início, nossos pais 
foram apanhados (fisgados) 
pela aparência: “Vendo a mu-
lher que a árvore era boa para 
se comer, agradável aos olhos 
e árvore desejável...” Quem 
disse que pecado é ruim? De-
sobedecer a Deus é gostoso! A 
questão é o efeito colateral, o 
custo alto das consequências.

Não somente a tentação 
apresenta-se sensacional, irre-
sistível, mas o próprio Satanás 
se transforma (sua aparência) 
em anjo de luz - II Co 11.14. O 
inimigo de Deus não é aquele 
diabinho de tridente com chifre 
na cabeça. Sua estratégia é 
outra. Sua conversa é sutil, 
por exemplo, há religiões boas, 
promovem o bem, ocupam as 
pessoas em atividades interes-
santes... Nós também quando 
queremos pegar o rato, coloca-
mos uma comidinha saborosa 
na armadilha para atraí-lo. 

O que há de errado por trás 
das APARENCIAS?

Em um momento no final da 
história dos Juízes  o povo de-
sejou um rei. Todas as nações 
tinham um. (I Samuel 8). “Ei, 
ei, ei... Nós também queremos 
um rei!” Não se tratava ape-
nas de desejarem um rei, não 
queriam o governo de Deus.  
Samuel não tinha aparência 
de um monarca, com direito a 
coroa, cavalos bonitos, carros 
de guerra, soldados valentes 
em volta, trono, palácio, toda a 
pompa... Samuel era mais um 
professor, um mix de sacerdote 
e profeta. Quantas vezes, nós 
ficamos fascinados, impres-

A pseudociência 
e a Bíblia

foram feitas a fim de satisfazer 
a opinião pública e avançar nas 
investigações. As cidades do 
Brasil estão revendo as normas 
de segurança, fiscalizando com 
mais rigor as casas noturnas 
e outros lugares de grande 
aglomeração de pessoas. Me-
didas preventivas estão sendo 
tomadas para que esse tipo de 
tragédia não se repita no futuro. 
Tudo isso é muito importante, 
mas nada disso irá trazer de 
volta aqueles filhos que se fo-
ram.  Nós oramos pelos pais e 
familiares para que Deus possa 
confortar os seus corações. 

KISS, o nome da boate, que 
foi incendiada, significa “beijo” 
em português. Assim como 
qualquer outra casa noturna, 
KISS era um lugar para se di-
vertir ao som da música, ingerir 
álcool e outras drogas de uso 

doméstico, fazer conquistas 
sexuais e jogar conversa fora 
com os amigos. Geralmente, 
os perigos associados às bo-
ates são as doenças venéreas 
e hepáticas, além da violência 
causada pelo álcool e pelo ciú-
me, mas o que matou os jovens 
de Santa Maria prematuramente 
foi a combinação entre a impe-
rícia do vocalista da banda de 
música, que ateou fogo a um si-
nalizador em ambiente fechado, 
e a infraestrutura do prédio que 
não oferecia segurança alguma 
em caso de incêndio.    

Agora, as autoridades de 
Santa Maria e de todas as pre-
feituras do Brasil vão fazer leis 
mais rígidas ao invés de infligir 
as boas leis que já existem. Po-
rém, a melhor medida preven-
tiva que há começa dentro de 
casa, com pais corajosos ensi-

nando aos seus filhos que KISS 
não é lugar de fazer amizades 
e muito menos de se divertir. 
O Estado jamais pode ofere-
cer segurança completa onde 
centenas de pessoas estão 
reunidas sob o domínio do ál-
cool e do êxtase que a música, 
principalmente o Rock and Roll, 
causa sobre as pessoas (isso 
vale também para os shows 
de Rock and Roll Cristão). As 
melhores regras de segurança 
começam dentro de casa, en-
quanto os filhos são pequenos 
e aprendem que a noite foi feita 
para se dormir e que não existe 
segurança em nenhum lugar do 
mundo onde Deus não habita. 
“Foge também das paixões da 
mocidade; e segue a justiça, a 
fé, o amor, e a paz com os que, 
com um coração puro, invocam 
o Senhor” (II Timóteo 2:22).

Aparência e essência
sionados pelo estilo de vida, o 
consumismo, a aparência das 
outras pessoas, suas roupas, 
suas casas, marca de tênis e 
queremos tanto algo assim? 
Somos mais e mais persuadi-
dos a trocar de carro porque 
o design do veículo sempre 
muda... Gosto muito do meu 
Chevrolet e quando cogitei 
trocá-lo por um novo, fiquei sa-
bendo que saiu de linha nesse 
ano. É a tal da “obsolescência 
programada”... Ao comprarmos 
um objeto novo, já está com os 
dias contados, já não achare-
mos o azulejo igual;  a cor dos 
móveis da cozinha;  as mesmas  
cores dos eletrodomésticos... 
As industrias querem vender, 
vender, lucrar, lucrar... Nós 
queremos ter, ter, ter a fim de 
parecer, parecer, parecer com 
os outros consumidores... A 
consequência é o sentimento 
de rejeição,  inferioridade e 
inadequação alimentado pela 
pressão midiática,  novelas, 
galera fashion... “Meus amigos 
têm, eu também quero”... Se eu 
não tiver tal marca, não terei a 
identidade do meu grupo social. 
Dizem nas entrelinhas: “É o 
visual que define o seu valor”! 
Mentira do diabo! Diferente-
mente do homem, Deus não 
se impressiona com o look, a 
fachada,  Ele vê o coração.

Algo está acontecendo 
no meio evangélico e se não 
percebermos vamos copiando 
esse jeitão. Festas de casa-
mento, por exemplo – Cada 
vez mais caras e luxuosas. 
Por quê? Porque Todo mundo 
gasta (e gosta viu?), Buffet, 
decoração, fotógrafos profis-
sionais, músicos profissionais, 
lugar chic... Cardápio profis-
sional: conchiglione, rondelle, 
strongonoff, spaghetti, Dia da 

Noiva, tudo de primeira...  Uma 
gastança que não tem fim...

Lembro-me do meu casa-
mento – Um tio deu o bolo, 
a igreja emprestou o salão 
social, uma amiga da Sandra 
emprestou o vestido, umas 
tias com algumas mulheres da 
igreja fizeram a tal “carne louca” 
no pão, meu sogro comprou 
somente os refrigerantes, os 
músicos da igreja tocaram... Foi 
uma festança sem gastança.

E os aniversários das crian-
ças? Tem loja só para vender 
bugiganga e empresa que forne-
ce de tudo: Palhaço, mestre de 
cerimônia, monitoras uniformi-
zadas, manobrista, segurança. 
Quanto fica isso? O garotinho tem 
1 ano, 2 anos... Nem sabe o que 
tá acontecendo. “Todo mundo 
faz, eu tenho dinheiro (ou não te-
nho dinheiro) e vou fazer porque 
é o meu filho.” E passa-se um 
ano para quitar a dívida. Ô dona 
Joana, dá um tempo, vê se não 
acaba com a grana do Senhor 
Bacana.  Nem vou falar da festa 
dos 15 anos e da formatura.

Porque não fazer algo mais 
modesto? Não estou dizendo 
que não devemos celebrar, mas 
infelizmente cometemos exa-
geros...  Tá sobrando dinheiro? 
Que tal uma oferta extra para 
um querido comprar um pneu 
novo? Uma compra de frutas 
para uma viúva, uma cesta es-
pecial para uma família pobre 
ou uma oferta especial para 
os missionários? Que tal doar 
um valor para ajudar pessoas 
que não tem recursos para ir 
em acampamentos, retiro de 
casais e outros eventos?

A vida fica muito cara quan-
do vivemos “de aparência.” 
Você já se sentiu pressiona-
do assim pelos filhos? Ou 
você pressionou os seus pais. 

“Quero namorar aquele rapaz!” 
Calma filha! “Mas ele é estiloso 
e os meninos da igreja são 
feinhos, narigudos, orelhudos, 
dentuços...” Mais vale um nariz 
de batatinha trabalhador do que 
um mauricinho irresponsável.

Logo em seguida encon-
traram Saul. Ai ai ai... Ele 
tinha o que as pessoas mais 
valorizam:  Boa aparência, 
dinheiro e altura. Há um tipinho 
assim, muito sucesso na vida 
profissional, chama a atenção, 
muita preocupação em manter 
a posição, a carreira... Ligadão 
no reino dos homens e larga-
dão para servir ao Reino de 
Deus. Gente competente, mas 
subaproveitado nas igrejas. 
Com esse currículo, ninguém 
diria que Saul  estragaria a sua 
trajetória. Mas faltava-lhe algo 
essencial: “Vida interior, vida 
com Deus,  caráter.” É o que 
acontece quando buscamos 
carisma e não priorizamos o 
caráter. Tornou-se ciumento, 
temperamental, inseguro... 
Coitada da moça que se casou 
com o filhinho do papai.

Não muito tempo depois 
de subir ao trono, Samuel o 
apanhou em três atos graves 
de desobediência: Quebrou um 
acordo, fez um voto precipitado 
e desobedeceu ordens claras. 
A maior preocupação de Saul 
era com a sua imagem, o que 
os outros pensavam dele.

Vamos cultivar uma vida 
mais simples? Vamos valori-
zar a família, a honestidade, 
o contentamento, o trabalho 
como fonte de renda, a leitura 
da Palavra, a dependência do 
Senhor em oração. Não fomos 
chamados para seguir o curso 
do mundo - viver pela visão –  
mas pela fé no Deus que sabe  
o que é melhor para nós!
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Há alguns anos uma 
campanha publi-
citária lançou um 

produto anunciando que ele 
tinha mil e uma utilidades. 
Foi apenas uma estratégia 
de marketing para apresentar 
que o produto poderia prestar 
vários serviços e que não 
tinha apenas uma função. Há 
certas coisas que têm muitas 
utilidades. Não sei se chegam 
a 1001.

Na Bíblia há certos textos 
que se aplicam a determinada 
situação, mas não a outras. 
Alguns expressam alegria, ou-
tros tristeza, uns nos servem 
quando estamos com medo, 
outros para os momentos de 
vitória. Mas há alguns que 
cobrem uma gama maior de 
situações da vida. E creio que 
alguns podem cobrir todas as 
situações da vida. Um destes 
é o salmo 23.

Ele pode trazer conforto ao 
sem forças; alegria ao entriste-
cido; ânimo ao desencorajado; 
louvor ao alegre; esperança ao 
desanimado. Tanto lábios cho-
rosos e compungidos; quando 
bocas abertas em sorrisos; 
e tanto olhares entristecidos 
pelas perdas, quanto olhos bri-
lhantes de conquistas podem 
declarar: O Senhor é o meu 
Pastor e nada me faltará.

Pode servir de lenço para 
rostos molhados de lágrimas; 
de bandeira para uma causa; 
de poltrona na qual se descan-
sa após um dia de trabalho; de 
um escudo que se toma para 
espantar o medo; ou de um 
travesseiro no qual se deposita 
a cabeça cheia de confiança 
no cuidado de Deus.

É um dos textos bíblicos 
mais graciosos e amados. Tem 
um apelo universal. Expressa 

No VT Deus ordenou 
santidade na vida 
das pessoas. O VT 

também dirige atenção para 
os aspectos íntimos, morais 
espirituais da santidade. 
Homens mulheres criados 
à imagem e semelhança 
de Deus, são chamados a 
refletir e cultivar a santidade 
do caráter de Deus em suas 
próprias vidas. “Santos se-
reis, porque eu, o Senhor 
vosso Deus, sou santo” (Lv. 
19.2). Santo (qadosh), san-
tificar (qadash) e santidade 
(qodesh) aparecem mais de 
1000 vezes no VT, revelando 
a sua grande importância. 
O NT emprega, costumeira-
mente, entre outros termos: 
hagiádzo (santificar) e há-
gios (santo).A ideia aqui é 
de respeito, solenidade, mas 
também o temor de alguma 
maldição. Usava-se para 
algo acima da esfera hu-
mana. Vemos, então, que a 
santidade de Deus é a base 
para a santidade dos fiéis, 
particularmente da Igreja. 
O povo de Deus deve ter 
o mesmo caráter moral de 
Deus. 

Como acontece a santi-
ficação?

O NT descreve a santifica-
ção, primeiro, por romper com 
o erro, fugindo do mal (II Cor. 
6.14-17 e I Tess 4.3-7). Após o 
rompimento com o erro e com 
o pecado, o fiel deve entender 

Deus enviou o maná 
para o povo de Isra-
el, eles estavam no 

deserto na dependência total 
de Deus, não podiam plantar 
e colher, pediram alimento e 
Deus fez chover o maná, a 
cada manhã as famílias se 
reuniam e colhiam uma porção 
que daria para alimentação de 
todos por um dia, se houvesse 
sobras não adiantava guardar 
para o dia seguinte, o maná 
estragava, então a cada ma-
nhã o povo de Israel tinha que 
buscar a sua porção diária de 
alimento

Podemos pensar porque 
Deus não mandou algo mais 
durável, se ele fez chover o 
maná a cada manhã poderia 
conservá-lo por dias e até me-
ses, mais Deus conhecendo o 
coração daquele povo, sabia 
que muitos por preguiça iram 
colher mais que o necessário 
para suas famílias, e logo 

O Salmo 23
confiança e confidência, pois 
fala de Deus de uma maneira 
muito pessoal. Ele é familiar 
tanto no sentido de que é bem 
conhecido; como no sentido 
de que nos dá a sensação de 
estarmos em casa.

Ele é um salmo, mas o que 
é um salmo? Um salmo era um 
cântico sempre usado no louvor 
a Deus. Era uma maneira de 
manifestar alegria, gratidão, es-
tima e reconhecimento da gló-
ria de Deus. Um salmo poderia 
ser entoado apenas com a voz, 
ou também ser acompanhado 
de instrumentos musicais. Os 
salmos são orações, confis-
sões, louvores e ensinos. Mas 
sempre cantados a Deus. 

Com os salmos nós temos a 
oportunidade de falar com Deus 
sobre nossos pensamentos e 
sentimentos usando uma lin-
guagem inspirada. Nos salmos 
podemos expressar: temores, 
dúvidas, confiança, tristezas, 
alegrias e esperanças.

O salmo 23 também é uma 
poesia, que é um estilo literá-
rio que nos ajuda a expressar 
ideias e sentimentos numa 
linguagem figurada, cheia de 
imagens, numa maneira evoca-
tiva. A poesia pode tornar algo 
presente em nossa vida pelo 
exercício da memória e/ou da 
imaginação. Ela nos ajuda a 
provocar e evocar o sentimen-
to, a sentir o que deveria ser 
sentido. Manifesta nossas emo-
ções de modo intenso, bonito 
e imaginativo. O poeta é um 
pintor que com palavras pinta 
mensagens em nossas mentes. 
A poesia ajuda-nos a expressar 
com arte e beleza nossas afei-
ções para com Deus.

A poesia também tem a van-
tagem de expressar verdades 
profundas em poucas palavras. 

Apenas uma frase de uma 
boa poesia pode dar origem a 
muito pensar. A profundidade 
é expressa de modo bonito e 
breve. Cada frase do Salmo 
23 tem esta característica. Há 
profundas verdades em cada 
uma delas. E as verdades são 
pintadas em cenas marcantes 
em nossas mentes. 

O salmo 23 é um cântico 
em forma de poesia que faz 
uma confissão de confiança 
em Deus. O salmista canta 
sua confiança no cuidado de 
Deus. Ele se sente seguro e 
confiado, pois o SENHOR é o 
seu pastor.

Ele declara a hospitalidade 
de Deus. Expressa como se 
sente recebido por Deus, como 
um hóspede ilustre e amado. 
Ele canta o amor de Deus para 
com ele. Ele proclama as certe-
zas que têm no relacionamento 
com Deus. Ele confessa suas 
esperanças e expectativas. Ele 
testemunha como Deus tem 
cuidado dele.

Recitar este salmo é con-
fessar nossa admiração por 
Deus, é exercer fé no cuidado 
de Deus, e expressar seguran-
ça mesmo nas situações ame-
açadoras, é declarar nosso 
amor pelo SENHOR, e cantar 
nossa esperança na comu-
nhão eterna com Ele.

Leia, medite, internalize, e 
declare as verdades do Salmo 
23. Não se deixe levar por 
suas sensações, mas deixe 
que os sentimentos dos sal-
mos moldem você.

e buscar a santificação. Deve 
ele nutrir a compreensão de 
que ela é a vontade de Deus 
para a sua vida ( I Tess. 4.3). 
Não é uma opção, mas é o pro-
pósito divino para cada um de 
nós. Ser cristão é estar em Cris-
to e estar em Cristo é ter uma 
qualidade de vida diferente (II 
Cor. 5.17). Ser santo é buscar o 
caráter de Deus, é procurar ser 
como Ele é (Ef. 5.1). É não ter 
mais em sua vida os resquícios 
do passado (Ef. 5.3-8). A frase 
final do verso 18 é o clímax da 
argumentação: ser santo é ser 
controlado pelo Espírito Santo 
(Ef. 5.18).

Para que ser santo?
A santificação leva o crente 

a ser um instrumento para o 
serviço do Senhor (II Tm 2.21) 
. A santidade é necessária para 
o desempenho do bom serviço 
cristão por causa do mundo. O 
mundo está em trevas e precisa 
de luz. O santos andam na luz 
e são os responsáveis pela 
iluminação do mundo. Como 
iluminar o mundo sem uma vida 
de santidade? (Mt. 6.14). 

As duas partes da santifi-
cação são expostas nas Escri-
turas como:

a) a mortificação do velho 
homem, o corpo do pecado 
(Rm 6.6; Gl 5.24)

b) a vivificação do novo 
homem, criado em Cristo Jesus 
para boas obras. Esta faceta 
positiva da santificação é mui-
tas vezes chamada ressurrei-

ção com Cristo (Rm. 6.4,5; 
Cl. 2.12; 3.1,2). A nova vida à 
conduz é chamada viver para 
Deus (Rm 6.11; Gl. 2.19).

Como obter este viver 
santo?

1. Alimentando-se diaria-
mente da Palavra de Deus 
para ser um crente forte e 
vencedor, amando a Palavra 
de Deus que é viva e eficaz 
(Sl. 119.11; Pv. 30.5; II Tm 
3.16; Hb 4.12).

2. Criando o hábito da ora-
ção. Ela é a força propulsora 
da vida espiritual (Ef. 6.18; I 
Tm 2.8; Fl 4.6; I Tess 5.17; 
Sl. 5.3)

3. Glorificando a Deus em 
todas as ações ( I Cor. 10.31; 
Col. 3.17).

Conclusão:
Os usos mais antigos re-

gistrados em papiros, ligam 
“santidade” ao serviço dos 
operários cortando blocos 
de pedras nas pedreiras. Por 
isso muitos definem santidade 
como sendo “separação”. Mas 
ninguém corta bloco de pedras 
apenas para separá-los da 
pedreira. Eles são cortados 
para terem uma utilidade. O 
próprio Deus declara que Ele 
é santo (Lv. 19.2). Isto não sig-
nifica que Ele seja isolado. Ele 
se envolve com as pessoas. 
Assim, devemos ser santos 
(separados) para glorificar 
o Senhor e apresentá-Lo ao 
mundo perdido, através da luz 
que brilha em nós!

A Santidade – Fator 
preponderante para 
o desenvolvimento 

espiritual

iriam esquecer que o alimento 
veio de Deus e começariam 
a reclamar ou achar que po-
deriam sobreviver no deserto 
sozinhos.

Uma porção diária de ali-
mento, nem mais nem menos 
o necessário para manter 
o povo alimentado e forte, 
lembrando a cada manhã que 
eles dependiam de Deus, que 
suas vidas estavam nas mãos 
do Senhor.

E comeram os filhos de 
Israel maná quarenta anos, 
até que entraram em terra ha-
bitada, comeram maná até que 
chegaram aos termos da terra 
e Canaã. Êxodo 16:35

Hoje temos tantas facili-
dades, podemos armazenar 
alimento por anos, temos a fa-
cilidade de comprar até pela in-
ternet, eles entregam em casa, 
e já existem geladeiras que 
avisam quando algum alimento 
está acabando, a cada dia nos 

tornamos mais independentes, 
quem vive nas cidades não se 
preocupa com as chuvas, é só 
ir ao supermercado e tudo está 
lá, empacotado e pronto.

Na vida espiritual muitos 
tem se esquecido da porção 
diária da Palavra de Deus, 
acreditam que indo a igreja no 
domingo, ou mesmo assistindo 
algum programa na televisão 
estarão alimentados, temos 
tantos livros, tantos pregado-
res, tantas mensagens que 
chegam, achamos que com isto 
estamos alimentados.

Como vivemos dias de de-
serto espiritual neste mundo, 
precisamos da porção diária da 
Palavra de Deus, precisamos 
a cada manhã recolher as pro-
messas de Deus para nossas 
vidas onde elas estão escritas, 
não podemos ser preguiçosos, 
e vida cristã requer trabalho.

Achando-se as tuas pa-
lavras, logo as comi,e a tua 

palavra foi para mim o gozo e 
alegria do meu coração, porque 
pelo teu nome sou chamado, ó 
Senhor dos Exércitos. Jeremias 
15:16

Quando lemos a Palavra 
de Deus a cada manhã, vamos 
lembrar que dependemos do 
Senhor, sem Deus nada sere-
mos, mesmo que neste mundo 
tenhamos bens, amigos, fortu-
na, tudo isto não servirá de ali-
mento no dia da angustia, neste 
momento somente a porção da 
Palavra a presença de Deus 
em nossas vidas nos manterá 
firmes e esperançosos.

Os atletas precisam de mui-
ta disciplina, pois não importa 
se está chovendo ou fazendo 
frio, o corredor terá que sair 
para se exercitar, o ginasta 
mesmo que esteja triste terá 
de treinar, só com esta perse-
verança eles alcançaram as 
medalhas tão desejadas.

Precisamos desta perse-

verança a cada dia para ler 
a Palavra de Deus, apren-
dendo as verdades e assim 
crescendo em nossa corrida 
espiritual.

E todo aquele que luta de 
tudo se abstém, eles o fazem 
para alcançar uma coroa 
corruptível, nós porem uma 
incorruptível. I Coríntios 9:25

 Tenhamos em Deus nos-
sa porção diária de alegria, de 
paz, de amor, de força , lendo 
a Bíblia, meditando em suas 
promessas, vamos orar com 
mais fervor, nossas vidas vão 
abençoar outras vidas, Jesus 
será pregado com nossos 
atos.

Vamos recolher a cada 
manhã nossa porção da Pa-
lavra de Deus.

Nancy Felix Fragoso – 
contato para palestras 

(11) 5077-4429
nancy@tekton.com.br

Porção Diária
A minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. (Lamentações 3:24)

“A amizade é uma predisposição recíproca que torna 
dois seres igualmente ciosos da felicidade um do outro”

(Platão)
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FOi caNtar NO céU tação acaba de comprar um terreno financiado em dez anos, 

paga aluguel de um salão onde se reúne para a realização dos 
cultos e está apoiando onze projetos missionários. O alvo é a 
cada ano aumentar pelo menos um novo projeto. Para contatos 
com pastor Almir: pralmirnunes@yahoo.com.br, telefones: (16) 
3662-6924 e celular Claro: (16) 9187-6656; Pr. Benjamin: e-mail: 
blmleaf@att.net, telefones: (16) 3662-3787 e Celular Claro: (16) 
9168-0980.

acaMPaMeNtO

cONFerêNcia MissiONária
Nos dias 6 a 10 de março de 2013 a Igreja Batista inde-

pendente de Orlândia SP sob a liderança do Pr. Paulo Ricardo 
Gonçalves estará realizando sua Conferência Missionária Anu-
al para a renovação do compromisso financeiro de sustento da 
obra através da Promessa de Fé. Na abertura da conferência na 
quarta-feira estará pregando o Pr. Carlos Alberto Moraes que é 
missionário da própria igreja através da AMI; na quinta-feira, dia 
7 pregará o missionário da Missão batista Independente do Ama-
zonas, Pr. Valcides Cativo Xavier que exerce seu ministério em 
Urucará AM e de sexta a domingo o preletor será o Pr. Wagner 
de Barros da Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão 
Preto SP. A IBIO está atualmente apoiando 18 projetos missioná-
rios e o alvo é ampliar 30% chegando a 24 projetos este ano.

BatisMO eM raNcagUa

passava, descansou no Senhor para ao lado do Mestre, aguar-
dar aqueles a quem amou na vida terrena. Izabel nasceu em 
Açucena MG no dia vinte de dezembro de 1949, tendo ali vivido 
até os vinte e três anos, quando se mudou para a capital de São 
Paulo. Sendo de família Presbiteriana buscou logo uma igreja 
onde congregar, tendo então encontrado a igreja Batista Bíblica 
em Jardim Miriam. Ali Izabel foi batizada e permaneceu na fé até 
sua passagem para o outro lado da eternidade. Na Igreja Batis-
ta Bíblica em Jardim Miriam, casou-se com Paulo Apolo Pinhei-
ro. Posteriormente, na mesma igreja seu esposo foi ordenado 
pastor. Formada pelo Instituto Batista Missionário de São Paulo, 
Izabel sempre foi muito atuante na obra do Senhor. Ao falecer, 
devido ao tratamento que fazia nos últimos anos, Izabel estava 
residindo em Campo Grande MS com sua família. Todos são 
membros da Igreja Batista Bíblica em Campo Grande.

UM PreseNte Para NOssa igreja!
Nossa Igreja aqui em Araguari MG fará 11 anos em Abril. Em 

Abril também fará cinco anos que estou pastoreando esta Igreja! 
Enfrentamos muitas lutas e tivemos pela graça de Deus muitas 
vitórias. Almas têm sido salvas e algumas têm firmado na fé. No 
momento nós estamos precisando comprar bancos para a Igre-
ja, pois as cadeiras estão ficando perigosas. Estamos usando 
algumas velhas e compramos algumas novas que, aliás, uma 
delas abriu com um irmão, que graças a Deus levou na esporti-
va, mas nosso medo é que algum abra com uma senhora ou um 
visitante. Por isso pesquisamos e achamos bancos bons para 
comprar a um preço razoável. Diante disso gostaria de pedir aju-
da dos irmãos e igrejas que puderem orar ou contribuir para esta 
grande benção para nossa Igreja. São dez bancos pelo valor to-
tal de R$ 5.400,00. Nós temos R$3.500,00. Queremos dar esses 
bancos de presente para nossa igreja. Pode ser que Deus queira 
te usar para participar desta benção de presentear a Igreja Batis-
ta Fundamental de Araguari no seu décimo primeiro aniversário. 
Nossa Igreja tem crescido espiritualmente e também na sua vi-
são missionária, pois já estamos apoiando 16 projetos missio-
nários. Este ano precisamos investir na reforma do templo. Se 
Deus tocar em seu coração para nos ajudar com os bancos faça 
depósito para: Igreja Batista Fundamental na Conta Poupança 
da Igreja – Caixa Econômica Federal Ag. 0096 - Tipo de conta, 
013 – Conta Poupança: 21869-9. Avise-nos se for contribuir com 
alguma oferta. Pr. Marcos Gesiel Laurentino.

cONgressO De Música
Fomos criados a imagem e semelhança de Deus para louvá-

lo e podemos fazer isto também através da música. Há muitas 
ferramentas conhecidas que podem se desenvolver em nosso 
meio cristão para adoração, como: cantatas e musicais, louvo-
res congregacionais e novas composições, CDs e DVDs para 
edificação de vidas e instrumentos diversos. Para prestarmos 
culto ao nosso Deus, precisamos nos capacitar também musical-
mente. Entendendo isto, um grupo de músicos das Igrejas Ba-
tistas Regulares da Grande São Paulo se reúne periodicamen-
te no SEBARSP, para um café. Como primeiro resultado deste 
“bate-papo”, haverá no dia 04/05/2013 às 10h no SEBARSP o 
1º Congresso de Música Batista Regular de São Paulo.  Estão 
programados para o dia: um culto com músicas especiais, louvor 
com composições próprias e uma pregação direcionada na parte 
da manhã. À tarde, serão ministrados alguns workshops como: 
musicalização infantil (capacitação a adultos em como educar 
musicalmente as crianças, desde cedo), canto, som, preparo de 
equipe de louvor, preparo de coral, harmonia clássica e popular 
e instrumentos (piano, cordas, violão e sopro). Este é somente o 
primeiro passo dado para um tema tão amplo e praticamente in-
findável. Desejando servir melhor ao senhor musicalmente, fique 
a vontade para fazer a sua inscrição, enviando um e-mail para: 
congressodemusica@gmail.com. O valor para o dia será de R$ 
15,00 (quinze reais).

Mais MissiONáriOs
Nos dias 23 e 24 de março de 2013 o trabalho missionário 

em Batatais SP liderado pelos missionários Almir Nunes e Ben-
jamin Paulo Leaf na fundação da Igreja Batista da Vitória estará 
realizando a Conferência Missionária Anual para renovação da 
promessa de Fé. O preletor será o Pr. Renato Sá Barreto Neto 
de Guarulhos SP. A igreja que está na fase inicial de implan-

Durante o Período de carnaval, a nossa igreja realiza o seu 
acampamento. Neste ano, tivemos o privilégio de ter como pre-
gador o Pr. Domiciano, que pregou sobre a vida cristã e levou os 
crentes a ter uma maior comunhão com Deus e decididos a fazer 
um compromisso de servi-lo. Foram dias abençoados e felizes, 
pois resultou em crescimento espiritual. Estavam conosco os ir-
mãos da IBB em Avelino Lopes-PI, IBB em Mansidão - BA, IBB 
em Lunabel - GO e a Igreja Batista Bíblica de Novo Gama que foi 
a Igreja anfitriã. Deus foi glorificado mais uma vez neste evento 
com o tema: NADA ALÉM DE TI. Tivemos um templo agradá-
vel, um tempo de comunhão e crescimento espiritual, bem como 
um cardápio bem variado e muito nutritivo realizado por nossa 
equipe de cozinheiros. Deus abençoe a todos e especialmente 
aos irmãos da IBB em Novo Gama que se empenharam na rea-
lização do XVIII Acampamento Batista Bíblico do Centro-Oeste. 
Material enviado pelo Pr. Geovan e Equipe. 

açãO De graças
Foi com muita alegria que o 

missionário Mauricio Arruda (Minis-
tério Rocha Eterna) celebrou junto 
de sua família e pessoas queridas 
da igreja a despedida de sua filha 
Isabella R. R. de Arruda para estu-
dar no Seminário Batista Regular 
do Sul em Pinhais PR. No dia 23 
de fevereiro foi realizado um culto 
de Ação de Graças na Igreja Batis-
ta Independente de Ribeirão Preto 
- S.P sob a liderança do Pr. Milton 
José Nunes onde toda a família 
Arruda é membro. Foi uma noi-
te abençoadíssima. Para contato 
com a Isabella use o e-mail: Isabella.arruda@yahoo.com.br e o 
Skype: isabellarruda.

retirO DOs casais
Nos dias 29 e 30 de março, 2013 na Estância Esperança 

em Catalão GO com início às 08 horas com um café delicioso e 
término dia 30 às 14 horas com um apetitoso churrasco ao custo 
de R$ 90,00 por casal acontecerá o Retiro de Casais 2013. Os 
interessados poderão enviar as inscrições para Pr. William C. 
Kieffer Estância Esperança Caixa Postal 111 – CEP 75701-970 
Catalão GO, pelo telefone: (64) 8137-4700, e-mail:  wkieffer@
gfamissions.org, ou então, se preferir, fazer a inscrição online:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dH
NUeHRlQ3hwQ2dhZW9heW9ESzlraUE6MA

caLeNDáriO cOMjOBB 2013
Culto de Gratidão dia 06 de abril às 19h na Igreja Batista 

Bíblica Nova Jerusalém na Rua Pierre Legros, 119 – Vila Remo 
– SP. Culto de Gratidão na Igreja Batista Bíblica em Jd. Aero-
porto, Rua Membira, 66 – Jd. Aeroporto – Campinas – SP, dia 
22 de junho às 19h. (Haverá transporte São Paulo - Campinas-
SP, divulgaremos os valores via Facebook). Culto de Gratidão 
na Igreja Batista Bíblica em Vila Natal na Avenida Ascaz Natal 
160 – Vila Natal – SP, às 19 h do dia 14 de setembro. Congres-
so Comjobb – 10 Anos nos dias 15 a 17 de novembro. Maiores 
informações serão divulgadas no culto de gratidão 06/04/13. 
Abertura das inscrições nesse dia. Durante o ano teremos ou-
tras programações, tais como: Treinamento de líderes, Tarde 
do Sorvete, Free Day e outros. Tudo será divulgado pela nossa 
página no Facebook e demais canais de informação. Contato: 
Página Facebook: Facebook/Comjobb ou pelos e-mails e tele-
fones: 

heleninhalais@gmail.com – Lais Helena – 
Secretaria – (11) 9-8495-7510

jrademario@gmail.com – Pr. Ademario Jr – 9-9861-3546
danilofc11@hotmail.com – Danilo Coelho 

tos para o batismo e esperamos que Deus e há outros sendo 
evangelizados. Os dois novos irmãos que foram batizados são: 
Natasha Noemy Zenteno Pedrero aceitou Jesus em 19/01/2012 
e tem 15 anos e Claudio Damian Zenteno Pedrero, aceitou Jesus 
em 24/01/2013 e tem 12 anos. Orem por eles, para que Deus dê 
crescimento e que continuem a serem fiéis. Natasha tem dis-
posto o seu coração para servir ao Senhor. Assim que terminar 
a escola ela pretende estudar no Palavra da Vida em Santiago 
durante um ano, depois deseja ir a Argentina fazer o Instituto 
Bíblico. Cláudio tem nos ajudado na igreja e fica responsável 
pelo data show. Temos orado para no futuro ter um Instituto Bí-
blico aqui em Rancagua quando vierem mais missionários para 
o Chile. Orem por nossa ida ao congresso, queríamos ir com 
toda a família, mas não vai ser possível, devido ao nosso bebê 
que vai nascer no dia 19 de maio. Pr. Jomar, Regiane e Davi. E-
mail: pastor_jomar@yahoo.com.br. Nosso endereço postal para 
correspondência é Caixa postal 432 Rancagua – Chile. Telefone: 
00xx5672760553. Tem que digitar desse jeito.

No dia 22 de feve-
reiro de 2013, exata-
mente às 17h30 fale-
ceu a nossa querida 
irmã em Cristo Izabel 
Simões Pinheiro dei-
xando além de uma 
imensa saudade seu 
esposo Pr. Paulo Apolo 
Pinheiro, o filho Lucas 
Paulo Simões Pinheiro, 
a filha Lindsey Linda 
Simões Pinheiro e seu 
neto Apollo Henrique 
Garcia Pinheiro. Diante 
do sofrimento pelo qual 

Nos dias que estávamos em Barreiras, surgiu a 
oportunidade de mudarmos do apartamento onde 
morávamos para uma casa. Resolvemos antecipar 

a volta à Goiânia para que pudéssemos devolver o apartamento 
à imobiliária o mais rápido possível e nos mudarmos. Porém, 
como nos diz o Senhor em Isaias 55:8 “os meus pensamentos 
não são os pensamentos de vocês...”, não conseguimos colocar 
todas as coisas na nova casa, pois na quarta feira tínhamos que 
estar em São Paulo SP para uma reunião da OANSE; então 
resolvemos somente desmontar as coisas, colocar na nova casa 
e arrumarmos quando voltássemos.

Nossos planos, que já estavam marcados a algum tempo, 
eram que depois do Treinamento que demos em Araçatuba SP 
no dia 22, seguiríamos para Altônia PR, onde treinaríamos mais 
uma igreja para o inicio do Clube OANSE, no dia 02/03, e depois 
retornaríamos para Goiânia, onde muito trabalho nos esperava.

Felizmente, tudo está no controle do nosso Deus, e enquanto 
estávamos em Araçatuba dando o Treinamento, Deus estava 
trabalhando “nos bastidores”. Surgiu a oportunidade de bus-
carmos uma criança em Vitória da Conquista BA, no momento 
com 27 dias de vida. Nossas programações e planejamentos 
foram todos colocados de lado e seguimos rumo a Vitória da 
Conquista BA, 1570 km de Araçatuba SP. O caminho foi de 
muitas expectativas.

Depois de tantos anos de oração, o momento que tanto 
esperávamos chegou. No meio de um turbilhão de coisas para 
fazer e programações, Deus nos presenteou com Lara. Lara veio 
ao mundo no dia 28 de janeiro e para nós no dia 25 de fevereiro. 
Todo o tempo que esperamos se tornou pouco quando a toma-
mos em nossos braços. Foi realmente um presente de Deus 
para nossas vidas. Queremos que todos se alegrem conosco e 
sinta toda esta felicidade que estamos sentindo. Muitas coisas 
ainda temos para organizar, nossa casa, nossa agenda... Enfim 
nossa vida! Certos de que o Senhor que nos guiou até aqui e 
continuará a nos guiar e nos dar sabedoria para guiarmos Lara 
em Seus caminhos.

Pr. Daniel Lucas, Aline e Lara Souza.
Missionários OAENSE

A Lara chegou à
 nossa família!

Tivemos o 
batismo de uma 
jovem e um ado-
lescente da igre-
ja (são irmãos), 
e tínhamos mais 
dois para serem 
batizados, mas 
não foi possível 
ainda. Em breve 
vamos ter mais 
quatro candida-

Continuação da Página 1

“Os tolos dizem que aprendem com os seus próprios erros; 
eu prefiro aprender com os erros dos outros”

(Otto von Bismarck)
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cONFerêNcia PrOFética

Nos dias 23 e 24 de abril o Templo Batista em Vila São José 
- SP realizou uma CONFERENCIA PROFETICA. Os temas 
abordados foram: Arrebatamento; Tribunal de Cristo; Bodas do 
Cordeiro; Tribulação; Segunda Vinda de Cristo; Milênio; Juízo 
Final e Eternidade Futura. O tema da Conferencia foi “Não des-
prezeis as Profecias” (I Ts. 5:20). Houve uma boa participação 
dos irmãos da igreja e de vários visitantes nos dois dias de con-
ferencia. O Preletor foi o próprio pastor da Igreja, o Pr. Ricardo 
M. de Brito que tem se especializado em Escatologia; Dispen-
sações e Missões aos Povos Árabes Muçulmanos. Contatos: 
pricardomb@hotmail.com Telefones: (11) 5924-6670 e celular 
9.6516-8772 (Oi).

FaMÍLia MartiNs
O ministério para implantação da igreja em São Carlos tem 

sido de lutas constantes, mas as bênçãos também não faltam. 
Pr. Fernando disse que está cada vez mais encorajado a pros-
seguir. Já retomaram os trabalhos de construção do templo e as 
paredes já estão na altura certa. O próximo passo será a fundi-
ção das lajes da galeria e classes da EBD. Quando os leitores 
do Jornal de Apoio estiverem lendo esta notícia é bem possível 
que já estejamos fundindo a laje. O alvo é de mudar para o novo 
prédio até o final de 2013. Em sua última carta às igrejas mante-
nedoras, o Pr. Fernando fez a seguinte declaração: “Pela graça 
de Deus adotamos no início do ano mais quatro missionários, 
totalizando assim doze projetos. Queremos fazer por outros, 
aquilo que muitos têm feito por nós”. Pr. Fernando está cuidando 
também do trabalho em Araraquara SP preparando a igreja para 
a chegada de um pastor. No primeiro domingo de março aconte-
ce o primeiro batismo na história da igreja, e o pastor Fernando 
vai inaugurar o batistério. Continuem orando pelo Pr. Fernando, 
sua esposa Milena e as duas filhas Isabela e Ana Luisa. Orem 
pela construção do templo e para um pastor que possa assumir 
a igreja em Araraquara.

MaNOeL UrBaNO ac
Pensando no ano que passou, podemos observar o quanto 

Deus tem cuidado de nós, como todos os crentes, tivemos nos-
sas lutas, cansaços, e até mesmo a investida do inimigo com 
uma de suas armas mais poderosas, “O desanimo”, porém, a 
todo o momento vimos a mão do Senhor nos amparando. O mi-
nistério com o povo Kaxinawá está indo muito bem. Estamos 
progredindo no aprendizado do idioma e cultura, e quanto mais 
aprendemos, mais observamos o quanto o Kaxinawá é diferen-
tes de nós. A cada dia estamos mais perto de realizar o nosso 
desejo de ensinar a Palavra de Deus de uma maneira que o 
Kaxinawá possa entender claramente o evangelho redentor de 
Cristo. Um pequeno exemplo disto aconteceu no mês de novem-
bro, quando uma criança de menos de um ano faleceu e fui aju-
dar no enterro. Ofereci-me a cavar a cova, ao colocar o caixote 
com o corpo, eles colocaram todos os pertences junto da pessoa 
que faleceu, e enterram, pois tem medo da alma voltar para bus-
car suas coisas, depois todos precisam chorar e tomar banho no 
rio, para afogar as almas, senão nos seguirão e trarão doenças 
e males para nossas casas. Este é um pequeno exemplo a res-
peito de suas crenças, e coisas como estas os deixam escravi-
zados pelo medo, mas sabemos que com o ensino correto das 
escrituras, e refutando com a palavra da verdade, poderão ser 
crentes firmes e frutíferos. Já com o povo ribeirinho, estamos 
animados com os estudos, e agora muito felizes, pois, uma das 
coisas que preocupava-nos, era os adultos que são analfabetos. 
Eles estavam ouvindo o evangelho, mas não tinham o privilégio 
de durante a semana, ler a Bíblia. Estávamos orando por isto, e 
o Senhor atendeu nossas orações usando irmãos da Igreja Ba-
tista Macedônia (Rio Branco, liderada pelo pastor Stephen Do-
olittle) e irmãos da Igreja Batista Independente de Franca junto 
com o pastor Paulo Castelan, que fizeram a doação de 9 bíblias 
eletrônicas (voz da Bíblia) que custariam quase R$ 2.000,00 re-
ais, e que supriu esta necessidade. Continuem orando por nós: 
Pr. André, Marlete, Duda e Ester.  

Pr. eDiLsON eM MaNaUs
No ano 2010 o Pr. Edilson J. P. Araújo montou o projeto Gran-

de Ribeirão Preto, e começou a buscar sustento para esse mi-
nistério. Em 2011 ele entregou o pastorado da Igreja Batista do 
Calvário em Morro Agudo -SP, para se dedicar a este projeto que 
visava implantação de igrejas na região de Ribeirão Preto e na 
formação de obreiros com o Projeto Emaús. Após sua mudança 
para Ribeirão, Pr. Edilson entrou em uma situação muito compli-
cada e difícil, sem sustento. Pela falta de sustento e a demora 
em conseguir apoio decidiu voltar para Manaus, sua terra e onde 
era possível com mais facilidade manter a família. O Projeto 
Grande Ribeirão Preto deixou de existir, e automaticamente Pr. 
Edilson desligou-se da AMI e continuou com o projeto Emaús. 
Para 2013 estão sendo feitos ajustes na organização do projeto 
com o apoio da Igreja Batista em D. Pedro, Manaus-AM onde 
funciona um dos pólos. Agora o pastor Edilson está pastoreando 
a Igreja Batista Regular de Lagoa Verde na cidade de Manaus 
AM.

YPY Pak Pak
O CDL - Centro de Desenvolvimento de Liderança, estará 

fazendo o segundo treinamento na reserva indígena YPY PAK 
PAK (comunidade terra vermelha), no rio Abacaxis, Mari Mari. 
Pastores e obreiros estão sedentos de aprendizado, para que 
assim possam alimentar cada vez melhor suas ovelhas. O que o 
CDL está fazendo ainda é muito pouco frente à grande demanda 
na região Norte do Brasil, mas este ministério ainda é novo e 
tende a crescer. Qualquer esclarecimento entre em contato pelo 
telefone (092) 3213-8246 e 9289-9727.

caPacitaçãO PastOraL
Na mesma linha de trabalho do CDL, várias programações 

estão programadas para este ano: Em abril a realização do NPP 
de Manaus AM (CAPACITAÇÃO PASTORAL), com estudos no 
livro de Gênesis. Em julho, o Acampamento para Pastores e 
Esposas – tendo como preletor o Preletor o Pr. Sidney para os 
pastores e a Dra. Simone para as esposas. Neste mês de março 
o NPP está sendo realizado no Rio Mari Mari com os pastores 
Davi Merkh, Genivaldo e Lauro. Os estudos são no livro der II 
Timóteo. Há também, para as mulheres, estudos com a esposa 
do Pr. Davi Merkh, Carol Sue. A coordenação do NPP está a 
cargo dos pastores Eduardo Mendes de Atibaia SP e Frank Real 
de Manaus AM.

caMBOriU sc

Para o Pr. Ricardo Camargo e família, o ano de 2013 co-
meçou a todo vapor. Pr. Ricardo deixou o seu trabalho secular 
e está dedicando tempo integral no ministério da Congregação 
Batista Bíblica de Camboriu SC a partir do dia 05 de fevereiro. 
Pr. Ricardo estava orando sobre este plano e agora precisa do 
apoio de algumas igrejas para se manter no ministério até que 
o trabalho seja auto-sustentável. Orem para que seja possível 
a emancipação da igreja neste primeiro semestre de 2013, por 
recursos para terminar a construção e pelo apoio de igrejas que 
estejam dispostas a fazer parceria sustentando o Pr. Ricardo 
em Camboriu SC. Para saber mais, entre em contato com o Pr. 
Ricardo através do e-mail: pr_ricardo@yahoo.com.br, telefones 
(47) 3365-2436 na residência e Celular vivo (47)  92772728.

NOvO gaMa
O mês de janeiro foi muito abençoado para o missionário 

Geovan, pois além do trabalho da igreja para fortalecimento es-
piritual dos irmãos foi realizado um programa de crescimento es-
piritual chamado culto em sua casa com o alvo de evangelizar os 
vizinhos daquele irmão que agenda o culto. Em fevereiro foram 
realizadas programações, visando o crescimento. Do dia 08 a 13 
aconteceu o Acampamento com o tema NADA ALÉM DE TI. O 
pregador foi o Pr. Domiciano G. da Silva de São Paulo SP. Para 
contatos use os telefones: (61) 3334-2930 Cel. (61) 9168-6291. 

tiMOr Leste
O Osmundo, irmão do missionário Lourinaldo foi para o Timor 

como obreiro e tem se adaptado muito bem a vida imprevisível 
do lugar. Ele é daquele tipo “pau pra toda obra”, pronto para os 
desafios, que combina com a vida missionária. Ele só se abor-
receu um pouco no dia que faltou luz três vezes num dia de ca-
lor, mas logo se conformou quando Lourinaldo lhe contou como 
antes era pior. Ele está ajudando com a música, nos trabalhos e 
já conseguiu comprar a moto Honda 150 CC, com o dinheiro da 
venda de sua moto usada no Brasil, e mais 700 reais que tomou 
emprestado. O Pr. Joanico tem feito um bom trabalho na igreja, 
e também manifestou o desejo de fazer um curso superior a fim 
de melhor representar os batistas do Timor, mas sua condição 
financeira não lhe permitiu, pois ganha 100 dólares mensais e 
esse é o custo da universidade. Pr. Lourinaldo decidiu ajudá-
lo a pagar a faculdade, e ele alegremente aceitou o desafio. A 
próxima etapa do trabalho é comprar um terreno em um bairro 
na cidade de Dili para a igreja, que custa aproximadamente três 
ou quatro mil dólares. Com a mudança o Joanico poderá mudar 
sua casa de madeira da terra de sua família em Manatuto para 
morar perto da Universidade, e aproveitar a oportunidade pra fa-
zer uma grande varanda e começar uma congregação batista na 
capital. Orem pelo visto anual do Osmundo que ainda não saiu e 
por seu sustento que vem de uma só igreja. Orem também pela 
compra do terreno em Dilli. A maior necessidade é que tenha 
mais obreiros querendo trabalhar no Timor Leste.

Nos dias 6 e 7 de abril de 2013 a Igreja Batista Bíblica 
de Ouro Fino MG liderada pelo Pr. Roberto Kennedy 
Gomes estará comemorando seu aniversário de 27 

anos.  A data será marcada com dois cultos especiais tendo 
como pregador o Pr. Paulo Henrique Tavares que trabalha no 
pastorado no Templo Batista Bíblico em São José dos Cam-
pos SP. Pr Kennedy está na liderança da igreja há 13 anos: 
dois anos como líder antes da sua ordenação e 11 anos no 
pastorado. Pr. Paulo Henrique é fruto do trabalho da igreja em 
Ouro Fino e deixou Ouro Fino quando foi para o seminário. 
O fundador da igreja foi o missionário estadunidense William 
(Bill) Livergood. 

27 Anos

“Fale, e eu esquecerei; Ensine-me, e eu poderei 
lembrar; Envolva-me, e eu aprenderei”

(Benjamin Franklin)
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Por que as igrejas em nossos dias não 
estão mais valorizando seus pastores?

As igrejas tem negli-
genciado o cuidado 
especial pelo pastor 

que as pastoreiam. Vemos 
igrejas sem pastores, porque 
não querem se submeter aos 
ministros da Palavra que usam 
corretamente sua autoridade 
baseada nos ensinos bíblicos 
e no exemplo do nosso Senhor 
Jesus Cristo. Na realidade mui-
tas igrejas tem trocado os va-
lores, tem seguido um padrão 
mundano de administração, fa-
zendo da igreja uma instituição 
financeira, uma empresa. Onde 
o pastor é contratado, mas tem 
que seguir um padrão determi-
nado e organizado pela igreja 
de certo grupo que se colocam 
como “acionistas majoritários”. 
O pastor passa a ser um sim-
ples empregado, um gerente 
que terá que prestar contas 
com a diretoria. Diante deste 
quadro deplorável, vivemos um 
cristianismo dos últimos dias. 

Nas leis dos homens que 
cada vez mais parecem que 
sobressai sobre a lei de Deus, 
a falta de respeito pelo ministro 
da Palavra nos leva a pensar 
onde tudo isso irá acabar. As 
igrejas estão enfraquecidas 
com a falta da doutrina bíblica, 
elas estão buscando seus 
próprios interesses e prazeres 
que resultam na entrada sutil 
do mundanismo dentro das 
igrejas, querem pastores que 
preguem sobre tópicos que 
massageiam seus egos. O cor-
po de Cristo que foi comprado 
pelo seu próprio sangue, está 
sendo dilacerado novamente e 
dividido em vários pedaços. De-

sétiMO aNiversáriO
A Igreja Batista Perseverança de Manaus AM sob a liderança 

do Pr. Ricardo Henrique G. Lima comemorou seu sétimo aniver-
sário de organização realizando uma conferência nos dias 23 
e 24 de fevereiro de 2013 O tema da conferência foi: “Igreja de 
Cristo, lugar de pessoas perfeitas? Ou de pessoas em busca 
de aperfeiçoamento?”, com base em Efésios 4:11-13. A igreja 
localiza-se na Rua: Portuguesa n º 849 – Cidade de Deus e o 
telefone do pastor é: 9149-8457. E-mail: rhgl2004@gmail.com e 
prrhgl10@gmail.com.

seMiNáriO Batista esPeraNça
O Seminário Batista Esperança ligado à Igreja Batista Espe-

rança em São Paulo SP tem como alvo, preparar pessoas para 
servirem em suas igrejas locais e em uma grande cidade, como 
São Paulo. Você pode se matricular para estudar o curso com-
pleto, ou estudar alguma matéria que ajude em seu ministério. 
Cursos oferecidos no 1º. Semestre de 2013: Seitas - Professor: 
Pr. Paulo Sérgio; Método de Estudo Bíblico Carlos Augusto; Por-
tuguês III - Professora: Ana Carolina; Arqueologia - Professor 
Glauber; Teologia Sistemática III (Hamartiologia, Soteriologia, 
Angelologia e Satanás - Professor: Pr. Carlos Felipe (Café); Filo-
sofia da Educação - Professor Elmer Garcia; Panorama do Novo 
Testamento I Pr. Carlos Felipe (Café); Teologia Contemporânea. 
Professor: Pr. Sérgio Moura. Para saber mais entre em contato 
com Diogo Henrique (11) 5571 9721, E-mail: pr.diogo@ibe.org.
br ou visite-nos em: 

http://www.ibe.org.br/index.php?option=com_content&view=
article&id=218&Itemid=205

retirO DOs casais
A Estância Esperança em Catalão GO estará realizando nos 

dias 29 e 30 de março de 2013 com início às 8h (Café da ma-
nhã). Quem quiser chegar no dia 28 após o jantar, é permitido. 
A programação  termina dia 30 às 14 h com um churrasco. O 
preletor será o Pastor Rubens da Silva que abordará o tema: 
UM CASAL? O QUE É? Custo: R$90,00 por Casal. Para mais 

informações: Pr.. William C. Kieffer (Pastor Bill), telefone (64) 
8137-4700, ou pelo e-mail: wkieffer@gfamissions.org. Para cor-
respondência: Caixa Postal 111, CEP 75701-970 Catalão GO.

cONgressO rOcha eterNa
Recentemente pastores da Região metropolitana de São 

Paulo, se reuniram discutindo a respeito da falta de entrega 
dos jovens para a obra missionária. Entraram em contato com o 
nosso Ministério para consideramos em oração a realização de 
conferencias para desafiar os jovens para o campo missionário. 
Diante da soberania de Deus, durante o ano de 2012 estávamos 
em oração e pedindo orientação do Senhor em como envolver 
os jovens na obra de Deus, pelo fato que temos visto muitos 
jovens atrás das grades e envolvidos na criminalidade. Mais de 
50% dos presidiários são jovens! As portas foram abertas e Deus 
mais uma vez confirmando a direção que deveríamos seguir nes-
ta nova etapa do nosso ministério. No mês de maio o Ministério 
Rocha Eterna sediará o seu Primeiro Congresso Rocha Eterna 
Regional para Jovens. Será na Região de São Paulo juntamente 
com a Baixada Santista. Teremos Como Preletores: Dr. Ricky 
Dunsford - Vice Presidente Executivo do Rocha Eterna EUA e o 
Dr. Mike Vanhorn, Missionário para os Jovens e Adolescentes, 
além do envolvimento dos missionários evangelistas do Rocha 
Eterna do Brasil. Para contatos: João Henrique N. Alves - Dire-
tor Nacional - Rocha Eterna pelo e-mail: ministeriorochaeterna@
aol.com ou telefone (16) 8147-7006.

 
MaPUtO, áFrica

Dois mil e doze foi um ano de grandes bênçãos em todos os 
sentidos para o trabalho missionário em Maputo sob a liderança 
da família Amorim. Houve um grande desenvolvimento do povo 
na igreja de Bagamoyo com as pessoas se envolvendo cada dia 
mais na obra do Senhor. Com respeito à família do missionário 
tudo vai bem. Foi possível uma visita ao Brasil para tratamento 
de saúde sem que o trabalho sofresse qualquer dano. Nesse 
ano de 2013 a igreja em Maputo completa dez anos de funda-
ção. O primeiro culto foi realizado no dia 06 de Julho de 2003. 

Portanto, no dia 06 de julho deste ano completará uma década. 
Para celebrar essa data tão especial o missionário vai contar 
com a presença do Pr. Jair e sua esposa que passarão 24 dias 
na África. Nos dias 12, 13 e 14 serão realizadas conferências do 
décimo aniversário. 

eMBU-gUaçU sP
No período de 15 a 17 de março de 2013 a Igreja Batista Bí-

blica de Embu-Guaçu SP sob a liderança do Pr. Joel Barbosa re-
alizará uma série de conferências missionárias para renovação 
da promessa de fé para missões. Ao todo serão três mensagens 
e um desafio missionário para a igreja tendo como preletor o Pr. 
Carlos Alberto Moraes, Coordenador de Missões da AMI. No sá-
bado, das 9 às 16 horas a igreja fará uma Feira Missionária. Para 
contatos com o pastor Joel use o e-mail: barbosajoel@hotmail.
com ou os telefones: (11) 5925-5601 e 99368-7870 (TIM).

riO BraNcO
O missionário Pr. Ruy Lopes de Messias que trabalha na im-

plantação de igrejas em Rio Branco AC tem procurado dar maior 
consistência ao grupo, mantendo com regularidade o ensino da 
palavra de Deus e evangelização. Ele já está em oração visan-
do avançar para a implantação de novas igrejas. Recentemente 
em visita aos bairros Tancredo Neves e Montanhês, onde Pr. 
Ruy pretende estabelecer a próxima congregação, uma família 
abriu a porta de seu lar, marido (Mateus) e esposa (Roneiva). 
Após ouvirem o plano de salvação entregaram suas vidas ao 
Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando souberam da intenção 
do missionário em implantar uma congregação no bairro ficaram 
animados.   Está programada para o mês de maio a segunda 
conferência sobre família sob o tema: “Família: um projeto de 
Deus”. No final da conferência será realizado mais um batismo. 
A necessidade maior no momento é alugar um salão Np bairro 
Jorge Lavocat e a compra de 50 cadeiras. Para entrar em conta-
to: E-mail: ruymessias@hotmail.com, Telefone residencial: (68) 
3242-0126  Celular TIM: (68) 8113 3513 Celular VIVO: (68) 9967 
3115.

vemos procurar no meio deste 
desastre uma parte com vida 
que possa bombear o sangue 
para outras partes e assim pro-
mover a restauração do corpo. 
Devemos procurar o coração 
voltado para a valorização das 
Escrituras, a valorização dos 
sérios obreiros que se dedicam 
e dão suas vidas para ensinar 
com o amor a verdadeira men-
sagem da redenção. Hoje não 
se valoriza mais os pastores que 
buscam um ministério integral, 
as igrejas querem acumular 
mais verbas para investirem 
em conforto nas igrejas e se 
esquecem de valorizar o pastor 
e sua família, esquecem tam-
bém de valorizar o missionário 
lá fora que, provavelmente, está 
passando fome e perseguição 
por amor aos perdidos. 

O pastor que tem que buscar 
outro emprego para completar 
seu sustento é uma vergonha 

para a igreja, principalmente 
se ela tem condições de pro-
porcionar um salário digno ao 
obreiro para que ele se dedi-
que a pregação da Palavra e 
a oração. Vemos pastores fa-
zendo tudo dentro da igreja, 
preparando o som, abrindo 
e fechando a igreja, tem 
que estar no evangelismo, 
no trabalho com crianças, 
pintando, visitando, correndo 
pra cima e pra baixo, se pre-
ocupando com os eventos, 
com o patrimônio, depois de 
tudo isso sobra pouco tempo 
para estudar e elaborar uma 
boa pregação e, ainda por 
cima são criticados. 

Muitos destes pastores 

e não gemendo; porque isto 
não aproveita a vós outros.” 
(Hebreus 13:7, 8,17), em outra 
versão, vale a pena ver. Com 
isso quero dar ênfase nestes 
versículos para que possam 
aprender por repetição. “Lem-
brem-se dos seus líderes, que 
lhes falaram a palavra de Deus. 
Observem bem o resultado da 
vida que tiveram e imitem a 
sua fé... Obedeçam aos seus 
lideres e submetam-se à auto-
ridade deles. Eles cuidam de 
vocês como quem deve prestar 
contas. Obedeçam-lhes, para 
que o trabalho deles seja uma 
alegria e não um peso, pois 
isso não seria proveitoso para 
vocês.” (Hebreus 13:7, 8,17).

O pastor não tem que no 
final do mês estar preocupado 
de como vai arranjar dinheiro 
para fazer uma consulta, pagar 
o colégio do filho, pagar agua 
e luz, colocar combustível no 
carro. Se ele leva toda esta 
preocupação ao púlpito, isto 
repercutirá negativamente nas 
pessoas que o ouvem. Quantas 
igrejas têm perdido bons pas-
tores dedicados, porque não 
deram um apoio adequado, não 
valorizaram seus pastores?

Quantas igrejas valorizam 
seus pastores? Quantas têm 
desprezado seus pastores, e 
sofreram ou sofrerão sérias 
consequências?

Você e sua igreja têm valo-
rizado seu pastor?

Pense nisto!

Pr. Edson Sobreira Alves
Igreja Batista Regular 
Maranata – Crato -CE

Continuação da Página 1

passam anos a fio suportando 
o desprezo de seu esforço em 
uma dedicação sem limites. 
Infelizmente, estes chegam a 
um limite e deixam suas igrejas 
e passam a procurar um novo 
rumo, começando tudo de 
novo esperando para serem 
colocados no devido lugar de 
sua integridade. 

Como poderemos mudar 
este quadro? Os cristãos têm 
que valorizar as Escrituras, os 
oráculos do Senhor, meditando 
constantemente e assim lendo 
o versículo como este que diz: 
“Lembrai-vos dos vossos guias, 
os quais vos pregaram a pala-
vra de Deus; e, considerando 
atentamente o fim da sua vida, 
imitai a fé que tiveram... Obe-
decei aos vossos guias e sede 
submissos para com eles; pois 
velam por vossa alma, como 
quem deve prestar contas, 
para que façam isto com alegria 

FOgO NO seU PúLPitO
robert g. Delnay

editora Batista regular
www.editorabatista

regular.com.br
O livro Fogo no Seu Púlpito é fruto do 
desejo que Robert G. Delnay tem de 
ver as escolas prepararem homens 
que preguem com paixão. O autor 
escreveu o livro com interesse no 
homem que se inflama quando entra 
na igreja e percebe que as pessoas 
a seu redor mal estão ouvindo a 
pregação. O pregador não é ator nem 

estUDOs PrOFetas 
MeNOres

arend remmers
Depósito de Literatura cristã

www.boasemente.com.br
Os Profetas Menores são os doze 
livros proféticos do Antigo Testa-
mento cuja envergadura é mais 
específica se comparada aos 
quatro maiores: Isaías, Jeremias, 
Ezequiel e Daniel. A expressão 
“Menores”, portanto, não é uma 
referência ao significado de sua 
mensagem, mas sim à sua menor 
abrangência.

acaDeMia Da aLMa
israel Belo de azevedo

editora hagnos
www.hagnos.com.br

Depois de ler (ou tentar ler) 
dezenas de livros sobre “discipli-
nas espirituais”, o pastor Israel 
Belo de Azevedo resolveu en-
frentar um desafio: escrever um 
livro sobre disciplinas espirituais 
para brasileiros, sem as propos-
tas próprias dos americanos e 
europeus. Para o autor, cada 
cristão deve colocar sua alma na 
Academia de Jesus. Em outras 
palavras, viver é aprender.

técnico, mas um “profeta de Deus” que sente profundamente a 
verdade que está transmitindo e a premência da passagem.

“Quanto mais aumenta nosso conhecimento, 
mais evidente fica nossa ignorância”

(John F. Kennedy)
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Recentemente estive no 
Hospital São Camilo, de Vila 
Pompéia, São Paulo, para 
tomar injeções e tratar-me de 
severa infecção. Fiquei saben-
do do falecimento de Luiz Ba-
celli, primoroso ator televisivo-
teatral, um dia antes. Esse ator 
transmitia, em suas atuações, 
grande cultura, brilhante in-
terpretação, um ar paternal e 
fez muitos papéis ao longo da 
carreira, especializando-se, ao 
final, em papéis de cunho espí-
rita kardecista. O último deles 
foi um réquiem de si próprio, E 
A VIDA CONTINUA, filme hoje 
fartamente divulgado pelos 
cinemas e pelo TELE-CINE. 
Ele tratava de um câncer e teve 
parada cardíaca. A mídia pouco 
divulgou, pois talvez, por não 
ser um ator de projeção midiá-
tica maciça não renderia muitos 
cliques ou a venda de muitas 
manchetes. Apenas noticiou 
pifiamente o falecimento.

Esse filme, que assisti para 
fins apologéticos, com qualida-
de questionável em seus diá-
logos um tanto artificiais, com 
mixagem pobre e de roteiro às 
vezes quebrado, conta uma 
estória revelada pelo espírito 
André Luiz, psicografado por 
Chico Xavier. Trata-se de um 
homem e uma mulher que 
vão a uma clínica em Itapira 
para prepararem-se psicolo-
gicamente para a cirurgia de 
câncer. Ambos esbarram-se na 
estrada e sentem conhecer-se 
há muito tempo. Ela, católica, 
ele, espírita. No hospital os 
vínculos aumentam e ele tenta 
explicar a ela a teoria karde-
cista do espiritismo: o espírito 
é o carroceiro, o perispírito é o 
cavalo e o corpo é a carroça. 
Quando a carroça quebra o 
carroceiro monta no cavalo e 
busca nova carroça e assim 
o processo de reencarnação 
acontece. Ela protesta, mas a 
conversa agrada. 

Após a cirurgia ambos acor-
dam no hospital em condições 
boas, mas aos poucos des-
cobrem-se não na Terra, mas 
no Novo Lar, uma plataforma 
idêntica à Terra, materializada 
para eles, com pessoas, cons-
truções, hospital, cidade e vida 

assassino do pai dessa nova 
amiga. E ambos descobrem 
vínculos familiares profundos, 
onde cada um fez algum mal 
profundo para o outro ou para 
os seus. E vêem que todos 
precisam se reconciliar.

Lá Na 
PLataFOrMa O 

OrieNtaDOr Diz 
aLgUMas cOisas 

iMPOrtaNtes:
1 - Deus deu ao homem 

um livre-arbítrio total e exige 
que ele cumpra essa sua ca-
pacidade;

2 - Os homens escolhem o 
seu destino e ao morrerem, se 
perdidos moralmente, vão para 
essa plataforma, mas ficam do 
lado de fora, numa materiali-
zação horrenda de escuridão, 
trevas, solidão e dificuldades. 
Os que vão para o lugar melhor 
fazem incursões para tentar 
ajudar os sofredores e às vezes 
conseguem resgatar alguma 
alma penada.

3- Os homens reencarnam 
para poder evoluir em sua vida 
moral e em seu crescimento 
interior. No caso do filme, o 
homem que foi morto reencar-
na como filho do jovem que o 
matou; a mulher que gostava 
do homem velho assassinado 
pelo amigo reencarna e será 
esposa dele na próxima en-
carnação. E assim os espíritos 
ficam concentrados numa mes-
ma família. 

4 - As plataformas espiri-
tuais concentram pessoas de 
uma mesma região. No filme 
todos eram paulistas. Suben-
tende-se que há plataformas 
para nordestinos, para ingle-
ses, africanos, e assim o plane-
ta está repleto por milhares de 
mundos intermediários. 

5 - No final todos poderão 
gozar de uma evolução moral e 
espiritual, mediante sucessivas 
reencarnações, concentradas 
em castas de espíritos, que ora 
são mães, ora são filhas, ora 
esposas, ora amantes, e vice-
versa com os homens. Reen-
carnarão quantas vezes forem 

necessárias e ao final subirão 
aos mundos superiores. 

6 - A religião ali guarda tam-
bém as suas castas, mas estão 
separadas em plataformas fa-
náticas até que possam evoluir 
para um convívio universal. 

POrtaNtO, 
segUNDO 
O FiLMe,

1- Não há Jesus no mundo 
do além, exceto em uma ou 
outra frase afirmativa, convi-
dando as almas penadas para 
vir até Jesus. A soteriologia é 
inteiramente baseada no livre-
arbítrio e no mérito humano, 
nas sucessivas reencarnações 
voluntárias ou impostas e o 
homem terá que evoluir sozi-
nho, ainda que com a ajuda 
de espíritos já evoluídos que o 
ajudam lá e cá.

2 - Todo mal moral e toda 
debilidade de caráter terá que 
ser reparada por si só e quan-
tas vezes forem necessárias. 
E todos são filhos de Deus, 
independente do que fazem, 
estando apenas desajustados 
com os propósitos criativos, 
mas que no final alcançarão 
essa evolução.

3 - Pessoas mortas voltam 
para sugerir na mente de fami-
liares e amigos coisas que os 
ajudem a evoluir, e está suben-
tendido que outros mortos não 
sobem e ficam amarrados aos 
locais de sofrimento ou de vio-
lência, e incitam o mal e o crime 
também. Cabe às pessoas 
discernirem esses pensamen-
tos; muitas nem percebem tais 
sugestões, apenas lembram-se 
de seus mortos queridos ou 
de seus inimigos e associam 
alguns pensamentos.

4 - O mundo do além é um 
mundo igual a este, porém 
ecologicamente correto, ini-
ciado num baita hospital, com 
departamentos, faculdades, 
publicação de livros, tecnologia 
de filmagem, enfim, uma cópia 
tecnológica do hoje.

5 - Os ciclos continuam 
ininterruptamente até que cum-
pram seus propósitos. Depois 
viram espíritos superiores e 
sobre esses nada se disse.

Custo a acreditar que a TV 
GLOBO, o TELE-CINE e tantas 
outras empresas, não apenas 
invistam culturalmente nessas 
produções (como fazem com 
os atuais artistas gospel) e 
mantenham uma fé velada 
nesses conceitos transmitidos 
por supostos espíritos desen-
carnados aos grandes médiuns 
espíritas.

A minha conclusão sobre o 
filme e sobre toda essa teologia 
kardecista tupiniquim (de ori-
gem claramente brasileira):

1 - Os homens criam tais 
teorias e as transmitem com 
a finalidade de confortar o tre-
mendo medo do além e jorrar 
esperança num futuro incerto 
após a morte. São teorias 
fantasiosas ao extremo, que 
buscam iludir ou auto-iludir os 
seus seguidores, transforman-
do a morte em um remédio 
necessário e bem-vindo.

2 - Os homens desconhe-

as revelações dos espíritos 
evoluídos, os “anjos”, supostos 
homens que já não estão mais 
na plataforma, mas nas regiões 
superiores. Isso nos dirige às 
seguintes conclusões:

A - A negação das Escri-
turas Bíblicas é o sintoma de 
sua falsidade. “À lei e ao tes-
temunho! Se eles não falarem 
segundo esta palavra, é porque 
não há luz neles.” (Is 8:20)

B - Suas revelações medi-
únicas por “anjos” estão pre-
vistas e condenadas na Bíblia: 
“Mas, ainda que nós mesmos 
ou um anjo do céu vos anuncie 
outro evangelho além do que já 
vos tenho anunciado, seja aná-
tema.” (Gl 1:8); “Assim, como já 
vo-lo dissemos, agora de novo 
também vo-lo digo. Se alguém 
vos anunciar outro evangelho 
além do que já recebestes, seja 
anátema.” (Gl 1:9)

C - Não há relação de com-
partilhamento ou de incursões 
nos mundos separados dos 
iluminados e dos escurecidos: 
“E, além disso, está posto um 
grande abismo entre nós e vós, 
de sorte que os que quisessem 
passar daqui para vós não po-
deriam, nem tampouco os de lá 
passar para cá.” (Lc 16:26)

D - Não há transferências 
de estado e há punição eterna, 
para sempre, sem trégua ou 
perdão, não porque Deus não 
ame os punidos, mas porque 
não houve posse de arrependi-
mento ou fé: “Ficarão de fora os 
cães e os feiticeiros, e os que 
se prostituem e os homicidas, 
e os idólatras, e qualquer que 
ama e comete a mentira.” (Ap 
22:15); “E a fumaça do seu 
tormento sobe para todo o sem-
pre; e não têm repouso nem de 
dia nem de noite os que adoram 
a besta e a sua imagem, e 
aquele que receber o sinal do 
seu nome.” (Ap 14:11)

E - Não há segundo nasci-
mento para uma segunda mor-
te: “E, como aos homens está 
ordenado morrerem uma vez, 
vindo depois disso o juízo,” (Hb 
9:27). Quando Cristo fala sobre 
“novo nascimento” recebe de 
Nicodemos a pergunta: “como 
pode um homem nascer sendo 
velho? Voltará ao ventre de sua 
mãe?” Seria um bom momento 
para Jesus dizer: “sim, quantas 
vezes forem necessárias”. No 
entanto Cristo desvincula esse 
novo nascimento da materni-
dade natural, ao dizer: “O que 
é nascido da carne é carne, e 
o que é nascido do Espírito é 
espírito.” (Jo 3:6). 

F - O papel de Cristo não 
foi meramente pedagógico, não 
nasceu Ele para ser apenas 
um profeta. Ele nasceu para 
ser CRISTO, ou UNGIDO, ou 
MESSIAS, ou ENVIADO E 
PROMETIDO, rei e Salvador: 
“E Simão Pedro, respondendo, 
disse: Tu és o Cristo, o Filho do 
Deus vivo.” (Mt 16:16); “Vós me 
chamais Mestre e Senhor, e 
dizeis bem, porque eu o sou.” 
(Jo 13:13); Ele é o próprio Deus 
encarnado: “Porque um menino 
nos nasceu, um filho se nos 
deu, e o principado está sobre 
os seus ombros, e se chamará 
o seu nome: Maravilhoso, Con-
selheiro, Deus Forte, Pai da 

Eternidade, Príncipe da Paz.” 
(Is 9:6)

G - Há perdão integral, ime-
diato e completo para quem crê 
no Senhor Jesus Cristo, sem ter 
a necessidade de passar por 
reparações ou vidas que con-
sertem os estragos anteriores. 
O ladrão na cruz, arrependido, 
exclama: “Lembra-te de mim 
quando vieres no Teu Reino”; 
ao que Cristo responde enfa-
ticamente: “E disse-lhe Jesus: 
Em verdade te digo que hoje 
estarás comigo no Paraíso.” 
(Lc 23:43). Paulo afirma ins-
pirado pelo Espírito Santo: “A 
este dão testemunho todos os 
profetas, de que todos os que 
nele crêem receberão o perdão 
dos pecados pelo seu nome.” 
(At 10:43)

H - Não há outro caminho 
para a evolução final, pois a 
única evolução que existe para 
a alma humana encontra-se em 
sua regeneração em Cristo, 
quando somos feitos partici-
pantes da natureza divina. Fora 
de Cristo não há salvação: “E 
em nenhum outro há salvação, 
porque também debaixo do céu 
nenhum outro nome há, dado 
entre os homens, pelo qual de-
vamos ser salvos.” (At 4:12)

Minhas ponderações não 
exaustivas e completas, pois 
poderia citar centenas de ou-
tras argumentações que me 
fazem rejeitar o ensino de E 
A VIDA CONTINUA, ensino 
credenciado pela Federação 
Espírita Brasileira e apoiado 
pelas organizações GLOBO e 
por meio mundo de brasileiros. 
A minha fé em Cristo condi-
ciona a minha fé em qualquer 
outra coisa. O meu parâmetro 
de julgamento não é o que eu 
acho, o que eu sinto, o que 
eu penso, o que eu imagino, 
o que o médium disse, mas o 
que Deus diz em Sua única e 
exclusiva revelação escrita, a 
Bíblia Sagrada, que é lâmpada 
para os meus pés, luz para os 
meus caminhos, que não pode 
ser cortada ou dissecada como 
uma rã em laboratório, apro-
veitando os pedaços que são 
favoráveis às minhas fantasias, 
mas ser crida, vivida e aceita 
integralmente, interpretada à 
luz de Cristo e de Sua obra.

Sim. A vida continua.
Mas não do jeito que Luiz 

Bacelli a interpretou e talvez, 
infelizmente, do jeito que ima-
ginou em sua hora da morte na 
última segunda-feira. 

A vida continua, ou no Céu 
para os remidos em Cristo, 
ou no Inferno, para os que o 
rejeitam.

Analisei com todo o respeito 
aos que crêem diferentemente. 
Ter opinião não é ofender pes-
soas mas debater e demonstrar 
idéias e construir reflexões. 
E as minhas continuarão fun-
damentadas nas Escrituras 
Sagradas e não nas vozes 
mediúnicas dos kardecistas.

Pr. Wagner antonio de araújo
bnovas@uol.com.br

igreja Batista 
Boas Novas do rodoanel 

carapicuíba sP
Presidente da OPBcB

E a vida continua... Onde?
cem qualquer ação redentora 
de Jesus Cristo. Não há espaço 
para o PERDÃO COMPLETO, 
PLENO, IRREVERSÍVEL, con-
seguido na cruz pelo sacrifício 
de Jesus. O papel de Cristo 
foi o de transmissor de ensi-
namentos, não o de pagador 
dos pecados da humanidade. 
Não há como substituir o que 
cada um terá que pagar, não 
há como impedir uma evolução 
natural e pessoal de alguém. 

3 - Não há inferno definitivo. 
O que há é um estado tempo-
rário de acidez de caráter, de 
alma turbada e violenta, mas 
que ao longo do tempo evoluirá 
para uma alma boa. Nessa teo-
logia o túmulo não é o fim e aos 
homens está ordenado morre-
rem várias e várias vezes, vindo 
depois disso a avaliação do que 
fez e a graduação do espírito. 
O inferno é uma projeção do 
mal pessoal, mas que será 
transformado. 

4 - Esta é uma construção 
tão fantasiosa, tão imaginativa, 
uma fábula tão bem engen-
drada que necessita de gente 
muito crente e muito crédula 
para segui-la. Mas conta com 
a força do inimigo do homem, 
Satanás, para a divulgação 
maciça e tecnológica, e faz 
adeptos nas mais variadas 
classes sociais, principalmente 
entre os mais cultos e mais 
ricos. Já os pobres mantêm-se 
com fé similar, mas nas baixas 
doutrinas espíritas, as chama-
das afro-brasileiras. Todas, 
contudo, excluem Cristo como 
Redentor, excluem um Céu 
como dádiva aos perdoados 
e salvos e mantém o homem 
escravo de um ciclo imenso 
de morte/readaptação/renas-
cimento/morte/readaptação/
renascimento. Um sistema 
que escraviza a alma a um 
“ecossistema espiritual” do tipo 
evaporação da água/formação 
de nuvens/chuva/penetração 
na terra/nascimento nas fontes/
evaporação etc.

5 - Essa fé e essa teologia 
não são nem reais e nem cris-
tãs. Não são reais, pois partem 
do material para o espiritual, 
sendo uma mera projeção so-
cial da mente dos intelectuais, 
criando um “admirável mundo 
novo” igual ao nosso, tão hu-
mano como foram humanas 
as mentes que o imaginaram. 
Uma fantasia linda e monstru-
osa, mas apenas uma fantasia. 
Não é real. Cada médium e 
cada espírito ensina um pouco 
diferente, explica o mundo além 
com uma vertente e então é 
necessária uma ginástica te-
ológica para que os adeptos 
tenham uma parca idéia geral 
do que realmente os aguarda. 
Não é cristã porque Cristo não 
ocupa lugar algum nela. Ele 
é substituível. Ele é dispen-
sável. Ele já passou. Ele é só 
um ícone, sem função alguma 
senão a de um grande espírito 
evoluído. 

6 - A Bíblia não tem papel 
algum nessa teologia. Não há 
valorização alguma dos fun-
damentos religiosos judaicos 
e cristãos. São equiparados 
a preconceitos de almas não 
evoluídas. O que conta são 

social. Rece-
bem a per-
missão de 
visitar seus 
familiares na 
Terra. Para 
isso vão de 
“vôo espiritu-
al”, um per-
feito avião 
do além. E 
n o  “ a e r o -
porto espi-
ritual” terão 
horário para 
voltar. Então 
a  h i s tó r i a 
desvenda-
se: o homem 
descobre-se 
pai da mu-
lher que traía 
essa amiga 
com o antigo 
marido; tam-
bém desco-
bre que ele, 
o amigo, é o 

“Experiência não é o que acontece com um homem; 
é o que um homem faz com o que lhe acontece”

(Aldous Huxley)
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No período de 15 a 17 de fevereiro de 2013 a Igreja 
Batista Boa Esperança em Cuiabá MT celebrou o seu 
35º aniversário de fundação realizando uma série de 

conferências tendo como preletor o Pr. Vanderley Borges de Faria 
da cidade de Franca SP.  O tema das conferências foi “Edificando 
a minha igreja”. A Igreja está sem pastor e os contatos podem ser 
feitos com: Nilo (65) 9973-5350; Gerson (65) 9977-1149 e Manoel 
(65) 9227-3891.

Muitos têm afirma-
do inclusive ele 
mesmo, que o 

afastamento deu-se pelo can-
saço. O próprio pontífice disse 
que para estar a frente da 
instituição e necessário vigor 
físico e espiritual. É verdade, 
neste mundo tudo cansa. Até 
mesmo o ganhar muito dinheiro 
cansa, porque o ser humano 
não se satisfaz com nada e por 
mais que tenha não consegue 
satisfação plena. Mas qual 
seria a verdadeira motivação 
da renuncia do Papa? Lá no 
íntimo somente ele pode res-
ponder, porque dificilmente 
expressará à população o que 
o levou a parar no meio da 
caminhada. Um sacerdote no 
final de uma longa procissão 
depois de muito cansaço disse: 
“ainda bem que acabou essa 
m...”, apenas esqueceu que o 
microfone ainda estava ligado 
e todos os fieis ouviram aquele 
desabafo. Um pastor depois de 
muito tempo de ministério de-
clarou que estava cansado com 
o peso da religião. Sem duvida 
a instituição religiosa cansa 
porque tudo se repete nada 
traz de novo a ponto de a cada 
dia poder falar que as forcas 

se renovam a cada manha. A 
diferença e muito grande entre 
a instituição religiosa e a graça 
de Cristo. A religião escraviza, 
Cristo liberta. A religião cansa, 
as coisas espirituais cada vez 
mais são desejáveis. A religião 
impõe regras, a graça de Cristo 
nos liberta e traz sentido para a 
vida. O que aconteceu pode ser 
até o cansaço da tentativa de 
dar a população católica o amor 
sacrificial que só encontramos 
na pessoa do Filho de Deus. 
Jesus Cristo que provou o seu 
amor para conosco indo para 
Cruz morrendo em nosso lugar, 
sendo nós ainda nos pecado-

res. O ser humano é carente 
de um pai que lhe de prote-
ção, mas somente em Cristo 
podemos alcançar descanso 
para nossas almas, a ponto de 
não desanimarmos até sermos 
arrebatados nas nuvens quan-
do o Senhor vier buscar a sua 
Igreja imaculada, sem pecado, 
isto é todos aqueles que um dia 
aceitaram a Jesus Cristo como 
único Senhor e Salvador de 
suas vidas. As escrituras afir-
mam que todos nasceram com 
o pecado original, inclusive o 
Papa, e isto demonstra que ele 
é homem como qualquer um de 
nós, sem qualquer poder super 

especial ou sobrenatural, 
devendo ser reconhecido 
por todos que sofre as mes-
mas tentações de qualquer 
homem natural. Por este 
motivo como cidadão deve-
mos orar por ele, uma vez 
que no interior de sua alma 
deve estar passando por 
uma grande pressão não 
só do clero, mas de todos 
os fiéis que depositaram 
nele a confiança.  Como 
homem natural, o peso 
da religião esta caindo em 
seus ombros, mas isto não 
significa qualquer preço a 
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ser pago ou que o recompense 
a entrar no céu. Jesus Cristo 
afirmou que Ele é o único que 
pode nos livrar do peso da 
religião, porque ele é a própria 
religião, ou seja, o único que 
pode nos ligar a Deus, porque 
está escrito: “porque há um só 
Deus, e um só mediador entre 
Deus e os homens, Jesus Cris-
to homem”. 
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“Abrace os desafios e acredite 
que posa fazer o impossível”
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