
pessoa cobrem a inscrição, 
hospedagem e alimentação. 
Você pode pagar o valor a vista 
em até 3 vezes (abril, maio e 
junho na chegada para o con-
gresso) direto com  a Missão 
AMI. Ou com o cartão de cré-
dito em até 18 vezes através 
do PagSeguro que você pode 
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O PBMCT (Projeto 
Betel Missionário 
de Construção de 

Templos) está em andamento 
e pela graça de Deus tem 
sido muito abençoado. Esse 
projeto teve seu rascunho de-
senhado pelo saudoso Pastor 
João Cândido quando ainda 
era pastor da Igreja Batista 
Boa Esperança, em Cuiabá. 
Naquela época ele e o pastor 
Domiciano foram os grandes 
incentivadores para que hoje 
esse projeto nascesse.

Desde 2002, Deus come-
çava a abrir as portas para 
que esse projeto se tornasse 
realidade. Em 2004 Deus levou 
para a glória nosso querido 
pastor, mas os planos con-
tinuaram e os rascunhos do 
projeto começaram a tomar 
forma através do empenho e 
perseverança do irmão José 

Pr. Marcus Vinícius, 
sua esposa Ana 
Carolina e o pe-

queno Benjamin estão ani-
madíssimos com o trabalho 
em Farroupilha RS. Partici-
pem do apoio financeiro ao 
ministério deste servo do 
Senhor, pois a necessidade 
é grande. Leia mais na pá-
gina 5.

O missionário Almir Nunes e sua família Helena (esposa), 
Priscila e Almir Jr, atuando na implantação da Igreja 
Batista da Vitória em Batatais SP em parceria com o 

missionário Benjamin Paulo Leaf acaba de realizar a Conferência 
Missionária Anual de 2013 para renovação da Promessa de Fé. O 
pregador da conferência foi o Pr. Renato Sá Barreto Neto da Igreja 
Batista Bíblica em Vila S. Jorge na cidade de Guarulhos SP. Veja 
o que está acontecendo por lá lendo a matéria na página 4.

No mês de 
março  de 
2013 o Pr. 

Carlos Moraes, Diretor 
de Missões da AMI re-
alizou Conferência de 
Renovação de nosso 
Plano de Promessa 
Pela Fé para Missões 
na Igreja Batista Bíblica 
em Embu Guaçu sob 
a liderança do Pr. Joel 
Barbosa. Veja matéria 
na página 4.

Batatais SP

Farroupilha RS

Embu Guaçu SP

Projeto Betel
“... Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa de Deus deve ser edificada... 

É tempo de edificardes as vossas casas e a casa do Senhor há de ficar deserta?”  (Ageu 1:2 e 4)

Ramos e de sua esposa, Apa-
recida Ramos (Irmã Cida, como 
é conhecida).

Em 2012, dez anos depois 
das primeiras conversas, o 
PROJETO BETEL deu um 
grande passo e firmou com-
promisso com o Missionário Pr. 
Armando Castelan (Missionário 
pela AMI em Pedregulho SP) 
para construir o templo na ci-
dade de Pedregulho.

Hoje o PROJETO está em 
pleno funcionamento e pela 
Graça de DEUS, bem como 
para a Honra do Nome de 
CRISTO, o Templo Batista 
Maranata na cidade de Pedre-
gulho deverá ser inaugurado 
em 1º de junho de 2013.

O PROJETO BETEL (PB-
MCT) visa despertar crentes 
e igrejas para a necessidade 
urgente de apoiar os missioná-
rios na parte física do trabalho 

missionário, a constru-
ção dos templos. Deus 
sabe que muitos cren-
tes têm desfrutado de 
condições suficientes 
para investir na obra de 
Deus. Deus sabe bem, 
pois Ele mesmo é quem 
tem nos dado tais condi-

guido com um investimento 
total de aproximadamente R$ 
70.000,00. Talvez você também 
seja tocado por Deus para fazer 
parte desse projeto. Participe 
conosco.

O Projeto está ligado à 
MBAM – Missão Brasileira de 
Apoio aos Missionários. Para 
mais informações entre em 
contato com o Pr. Paulo Ricar-
do Gonçalves (16) 9204-0010.

Na foto, da esquerda para 
a direita, Pr. Armando Caste-
lan (Missionário em Pedre-
gulho), José Ramos (Funda-
dor do Projeto Betel), Irmão 
Sandro (Primeiro convertido 
em Pedregulho) e Pr. Paulo 
Ricardo (Coordenador do 
Projeto Betel). Na foto menor, 
José Ramos e sua esposa, 
Cida Ramos.

Vamos todos ao Congresso 
Missionário da AMI

Nos dias 04 a 07 de 
junho será realizado 
o VI Congresso Mis-

sionário Batista Fundamentalis-
ta, no Hotel Majestic, em Águas 
de Lindóia. O tema será: “Mis-
sões, Família, Vocacionados 
e Finanças.” Nas três noites o 
preletor será o Pr. João Azeve-
do Saraiva Jr, da Igreja Batista 
Dom Pedro - Manaus AM. Nas 
manhãs teremos os pastores: 
João Camargo de Vasconcelos 
Filho, de Guarulhos SP e Edgar 
Rodrigues Donato de São Pau-
lo SP e João Azevedo Saraiva 
Jr de Manaus AM.

O investimento, por pessoa, 
é de: Apartamento  Triplo/Quá-
druplo: R$ 410,00; Apartamento 
Duplo: R$ 440,00; Apartamento 
Individual: R$ 680,00. Para fi-
car no mesmo quarto dos pais 
ou responsáveis crianças de 3 
a 6 anos: R$ 200,00 e crianças 
de 7 a 11 anos: R$ 290,00.

Os valores de custo por 

acessar em http://missaoami.
com.br/congresso/inscricao.
html. Contatos: AMI - Associa-
ção Missionária independente, 
telefone: (12) 3887-2112 (Pr. 
Roberto e Solange Brito). Ce-
lulares do Pr. Roberto Brito: 
CLARO: (16) 9301-9349 - TIM 
(16) 8142-7814.

E-mail:missaoami@uol.
com.br - Site: www.missaoami.
com.br. Depósitos para a conta 
da AMI: Associação Missionária 
Independente - Banco Brades-
co - Ag. 444-8 CC: 81062-2 
(Guarde o comprovante de 
depósito e leve para confirmar 
pagamento no hotel).

tando tesou-
ros na terra, e 
dizemos que 
não está na 
hora de er-
guer a casa 
de Deus.

O PRO-
J E T O  B E -
TEL oferece 
oportunidade 
para todos os 
que quiserem 
se envolver 
nessa obra. 
O  P r o j e t o 
tem estabe-
lec ido uma 
planta práti-
ca e eficiente 
de forma que 
um temp lo 
pode ser er-

ções. Entretanto nos ocupamos 
com tantas outras coisas, ajun-
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 Quando estiver matando tempo, 
lembre-se de que para ele não há ressurreição

(A. W. Tozer)

O Censo de 2010 realizado pelo IBGE – Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística revela que o 
ateísmo está em franco crescimento no país. Quase 

na mesma proporção, cresce, também, o número dos que se 
identificam “sem religião”. Diante dessa realidade, o professor 
da Universidade Metodista de São Paulo, Dario Rivera, declarou 
em uma entrevista à Folha de São Paulo que “o movimento mais 
preocupante para a igreja não é o de quem muda de religião, 
mas o de quem simplesmente não se interessa por ela”. Ob-
servadores atentos das muitas pesquisas religiosas feitas no 
Brasil dão conta de que essa tendência de se identificar como 
“sem religião” é mais forte entre os jovens. 

Diante disso perguntamos: Qual a diferença entre as pes-
soas identificadas como sem-religião e as que se declaram 
ateus? As pessoas “sem religião” estão, na verdade, querendo 
mostrar que não são ateus. Declaram acreditar em algum 
“deus”, mas não precisam de intermediários para sua fé. Em 
outras palavras, essas pessoas não querem ser identificadas 
com nenhuma prática religiosa. Os ateus, por sua vez não 
acreditam na existência de nenhum deus e estão em guer-
ra declarada contra as religiões e principalmente contra os 
cristãos.

Mais alarmante ainda é a constatação de que agora temos 
também “cristãos ateus”. São pessoas e grupos tidos por evan-
gélicos, mas que na verdade são ateus. Escrevendo sobre esse 
tema, o Dr. Augustus Nicodemus afirma em seu livro “Ateísmo 
Cristão” que a situação da igreja evangélica brasileira é crítica 
tanto pela atuação do neopentecostalismo quanto do liberalismo 
teológico. Ele chega a dizer que a prática e confissões de certos 
evangélicos testemunham contra o cristianismo bíblico.

Evangélico se tornou um termo tão genérico que não pode 
mais ser usado para identificar o cristão bíblico que é uma 
pessoa comprometida unicamente com o Evangelho e sua pre-
gação em obediência à ordem de Cristo. O termo evangélico, do 
modo como é usado hoje em dia, serve apenas para diferenciar 
neopentecostais de católicos e espíritas. Nada mais.

Como cristão fundamentalista, aceito apenas a autoridade 
das Escrituras e acredito que precisamos radicalizar a nossa fé. 
No princípio o cristianismo abalou o paganismo. A determinação 
dos cristãos em sustentar a fé em um único Deus verdadeiro 
estremeceu as bases flexíveis da religiosidade ecumênica do 
paganismo que aceitava uma enorme diversidade de deuses 
e crenças. 

Quando falo em radicalização estou pensando na reafir-
mação de uma só fé e um só batismo e a rejeição de todos os 
demais posicionamentos. Não se trata de intolerância, mas de 
identidade. Nenhuma religião que anseia o politicamente correto 
para evitar problemas irá pretender o que o cristianismo bíblico 
pretende. Crer em uma única verdade revelada é afirmar que 
todas as demais estão erradas. Quando um cristão primitivo 
afirmava que pregava a verdade, consequentemente condenava 
todas as demais crenças.

Essa amenização do cristianismo contemporâneo trabalha 
contra a pregação do Evangelho da Graça, pois ao negociar a fé 
age como o paganismo do Império Romano que aceitava em seu 
panteão quantos deuses surgissem. Na verdade, o paganismo 
não passava de uma ilusão, pois ao aceitar uma diversidade 
de deuses e de crenças, aniquilava os absolutos. 

A radicalização que prego é um retorno às nossas origens 
evangélicas. Essa deve ser a identidade do fundamentalismo 
bíblico. Não podemos nos associar com qualquer outro credo, 
pois só assim faremos diferença para alcançar religiosos, ateus, 
sem religião e até os cristãos ateus. 

Um dos erros mais 
comuns cometidos 
por pastores subs-

titutos é a aversão ao padrão 
de ministério deixado por seu 
antecessor. Típico da natureza 
humana, cada homem gostaria 
de estabelecer o seu próprio 
nome e sair da sombra de 
seus pais, de seus sogros, de 
seus patrões e de seus pas-
tores. Além de improdutivo, 
esta é uma atitude antibíblica, 
pois os padrões de nossos 
precursores, quando corretos, 
servem de chão onde podemos 
pisar com segurança: “Não 
removas os antigos limites que 
teus pais fizeram” (Provérbios 
22:28). Geralmente, a primeira 
medida de um novo prefeito é 
paralisar a obra da adminis-
tração anterior e dar início ao 
seu próprio projeto que levará 
o seu próprio nome, causando 
prejuízo a todos. Ainda que um 
novo morador tenha o direito 
de pintar a casa com a cor de 
sua preferência, se ele mexer 
na estrutura da mesma, colo-
cará a vida de seus moradores 
em risco.  Portanto, a melhor 
ética pastoral é jamais aceitar 
um ministério com planos de 
mudá-lo radicalmente, pois 

Atualmente ouvimos 
tantas notícias e mal 
temos tempo para 

analisar. Vivemos dias sem 
precedentes, temos acesso as 
mais variadas alternativas de 
informação, dos mais variados 
lugares do planeta. Por exem-
plo, cada dia estoura um fato 
novo, uma reportagem nova, 
uma tragédia, seja no Brasil 
ou no outro lado do mundo. O 
impacto dessas notícias gera 
em nós medo, angustia, eufo-
ria, o mundo gira, a fila anda...  
mal conseguimos entender um 
acontecimento, vem outro com 
tanta força e já esquecemos... 
O mundo está inquieto, ficamos 
inquietos. O Arnaldo Jabor 
disse que precisa ir com freqü-
ência ao psicanalista para se 
acalmar e não ficar louco.

Quero considerar a impor-
tância de ser um aluno, um 
bom aprendiz, um bom ouvinte. 
Algumas expressões no livro de 
provérbios  chamam a nossa 
atenção: Atentai, preste aten-
ção, ouça...  A expressão “ouve, 
filho meu” ocorre 45 vezes.

Temos dois ouvidos e uma 
boca...  Será que não deve-
ríamos ouvir dobrado, ouvir 
100%  e falar somente 50%? 
Já pensou se respeitássemos 
essa proporção?

Como é importante agu-
çar a sensibilidade, limpar os 
ouvidos espirituais, para ouvir 
melhor a voz de Deus e a voz 
dos homens!  

SENSIBILIDADE PARA 
OUVIR A DEUS

Deus não é mudo, não é 
alguém que brinca de esconde 
esconde, não fica nos enrolan-
do com segredos, charadas, 
enigmas a ponto de ficarmos 
confusos. Deus fala através 
da natureza (revelação natu-
ral) – Sl 19;  Ele fala através 
do Espírito Santo (testifica/ 
conecta com o nosso espírito);  
Ele se revelou através do Filho 
(Havendo Deus outrora, falado, 
muitas vezes e de muitas ma-
neiras... Nos falou pelo Filho.. 
Hb 1.1). Por último, Ele fala 
através da Palavra. Um teólogo 
muito respeitado nos Estados 
Unidos, B. B. Warfield1 disse:  
“A Bíblia é a Palavra de Deus 
de tal maneira que quando a 
Bíblia fala, Deus fala.”

Vale lembrar que a fé vem 
pelo ouvir e o ouvir pela palavra 
de Deus. Rm 10.17.

SENSIBILIDADE PARA OU-
VIR AS PESSOAS 

O livro de Provérbios tem 
essa proposta: Nos ensinar a 

“ouvir”. “Filho meu, ouve o en-
sino de teu pai e não deixes a 
instrução de tua mãe. “1.8

Algo frustrante para um 
pai é um filho que tapa os 
ouvidos, que desliga a aten-
ção, fingindo escutar.  As 
pessoas sábias nunca se 
cansam de aprender mais, já 
as resistentes ao ensino,  são 
orgulhosas e se tornam mais 
e mais superficiais. Ouvir os 
pais, a esposa, o supervisor, 
o professor, o amigo é uma 
arte difícil. Contudo, podemos 
ser instrumentos incríveis nas 
mãos de Deus para falar em 
nome dEle e abrirmos portas 
para uma comunicação fora de 
série. Veja essas dicas:

A Dinâmica do ouvir2 (Ry-
barchyk, Raplh J.) 

A maior dificuldade é contro-
lar os nossos pensamentos.

Ouvir não é um processo 
natural, é uma disciplina a ser 
aprendida.

Cuidado com a atitude de 
“já conheço tudo.”

Não tapeie ao ouvir, não 
faz mal quão cansado você 
esteja.

Respeite as idéias do outro, 
mesmo que você não concor-
de.

Ouça o que não está sendo 
dito, ouça além das palavras... 

OUVIR – A incrível arte para a 
sintonia com Deus e com os homens.

O que está por trás, observe a 
fisionomia, a postura, os senti-
mentos...

CONCLUSÃO:
Muitas vozes tentam ganhar 

a nossa atenção. Facilmente 
nos perdemos na correria. Mui-
tas empresas prestam atenção 
ao cliente a fim de suprir suas 
necessidades.

Se nós também queremos  
ter uma vida significativa para 
Jesus, também precisamos 
aprender a ouvir.  É  uma arte 
difícil, porque é necessário 
desligar outros interesses e 
valorizar o ser humano à nossa 
frente.

Ouvir pode não ser tudo, 
mas é uma maneira de estar 
em sintonia com o outro,  um 
começo,  um alívio,  oportunida-
de para exercitar  compaixão, 
interesse...   Somos ou não 
construtores de pontes?

O Senhor quer falar com as 
pessoas e Ele deseja que você 
seja o tradutor.

(Endnotes)
1   Apud, Howard  HEN-

DRICKS, Vivendo na Palavra, 
p. 24.

2   Allan CUTHBERT, 
Apostila:  Conflitos e 
Comunicação

se há necessidade de muitas 
mudanças é prova de um jugo 
desigual. 

Pastores deveriam se en-
volver em ministérios com os 
quais concordem. Mudanças 
são bem-vindas, principalmen-
te quando são bíblicas e não 
preferenciais, mas elas devem 
acontecer com naturalidade e 
com a anuência dos demais 
líderes da igreja. Na pressa de 
estabelecer o seu próprio ritmo 
de trabalho, novos pastores 
estão desonrando homens 
fiéis que os antecederam e 
ferindo as igrejas que ainda 
se lembram com carinho de 
seus progenitores espirituais. 
O correto é fazer como Josué 
que jamais tentou apagar a 
memória de Moisés dentre o 
povo de Israel. Ao contrário, ele 
procurou imitá-lo em todos os 
quesitos e sempre fazia men-
ção de seu nome. Algo notável 
também foi o fato que Josué 
nunca precisou criticar o seu 
antecessor a fim de ganhar o 
respeito de seu povo. O padrão 
de Moisés foi seguido até que 
Jesus Cristo, muito maior que 
Moisés, produziu mudanças 
profundas através de Seu san-
gue e de Sua ressurreição. Po-

rém, todos os padrões morais 
de Moisés continuam válidos 
até os dias de hoje. 

Ao invés de pensar em 
mudanças, o pastor, ocupan-
do um novo cargo, deveria se 
preocupar em fazer bem feito 
e, se possível, até melhor as 
tarefas que, uma vez, eram 
executas pelo homem de Deus 
que se foi. O sucesso pastoral 
depende de um trabalho bem 
realizado e não de um trabalho 
exclusivista. O que realmente 
causa insegurança em certos 
pastores substitutos não é a 
diferença de métodos, mas o 
sucesso e a capacidade de 
seus predecessores. Para 
acabar com esta insegurança 
carnal, basta se apresentar 
como obreiro aprovado que não 
tem de que se envergonhar, 
que maneja bem a palavra da 
verdade (II Timóteo 2:15). Po-
rém, muitos substitutos acham 
mais fácil o caminho da mu-
dança ao invés do caminho da 
excelência pastoral, ferindo e 
sendo feridos. 

PERGUNTAS 
PARA REFLETIR

Qual é o erro mais comum 
que novos pastores cometem 

no ministério? 
Por que é errado entrar em 

um novo ministério pensando 
em mudanças radicais? 

Qual é a melhor ética pas-
toral? 

Que tipos de mudanças 
são bem-vindas em um novo 
ministério? 

Como as mudanças de-
veriam ocorrer em um novo 
ministério? 

Quais dois erros pastores 
substitutos cometem quando 
fazem mudanças apressa-
das? 

Quais foram as três atitu-
des que Josué, substituto de 
Moisés, teve para com o seu 
antecessor? 

Ao invés de mudanças, o 
que o novo pastor deveria fazer 
para conquistar a confiança de 
seu povo? 

Do que depende o sucesso 
pastoral? 

O que realmente causa 
insegurança em um pastor 
substituto? 

O que o pastor substituto 
pode fazer para acabar com a 
sua insegurança? 

Em suas próprias palavras, 
o que Deus lhe mostrou através 
deste artigo? 

Antecessores e sucessores
Religiosos, ateus, sem 
religião e cristãos ateus 
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Você quer 

casar comigo?
Tenho vários artigos 

esboçados. Resolvi 
usar a coluna para 

citar um resumo da crônica 
feita pelo Pr. Wagner Antônio 
de Araújo (Pastor da Igreja 
Batista Boas Novas Rodoa-
nel - SP). Pena que não há 
espaço na coluna à crônica 
por inteiro, mas cuidadosa-
mente irei ao resumo sem 
violentar o precioso escrito. 
Trata-se das MEMÓRIAS DE 
UM PÚLPITO. Que brado! Um 
baita desafio! Diz ele:

03 de Setembro de 1978 
- Hoje eu nasci. Eu era uma 
árvore frondosa junto à flores-
ta da Amazônia. Fui derrubada 
porque estava no caminho das 
máquinas que construiriam 
uma estrada. Pensei: é o meu 
fim. Mas não, me levaram para 
S. Paulo e fiquei num estoque 
de madeiras... Até que vieram 
me buscar. Fui para uma 
marcenaria. Cortaram-me e 
transformaram-me num púlpi-
to. Disseram que eu seria útil 
ao trabalho de Deus. Fiquei 
radiante, pois deixei de ser 
uma Tábua e virei Púlpito...

09 de Setembro de 1978- 
Cheguei à igreja. Estavam ter-
minando o templo. O primeiro 
a me acariciar foi o pastor, 
colocando a Bíblia sobre mim. 
Me senti útil e querido num 
lugar grande e lindo!

10 de setembro de 1978 
- Nossa! Que privilégio! O 
pastor coloca a Bíblia sobre e 
mim e prega ao povo. No final 
do culto fui tocado por muitas 
pessoas falando da minha 
beleza. Colocaram Bíblias e 
folhetos no armário que há em 
mim. Guardaram microfones e 
fios. Sou polivalente!

04 de Julho e 1984 - É mês 
da Mocidade. Moçada boa. 
Um rapaz de 16 anos pregou. 
E como pregou bem! Leva jei-
to de pregador! Que venham 
outros. Vou auxiliá-los!...

10 de Maio de 1991 -O 
pastor está saindo. Eu gos-
tava muito dele! Apesar de 
que andei levando uns socos 
quando ele enfatizava textos. 

Numa soc iedade 
que cada vez mais 
se envereda em 

direção à irreverência, à con-
veniência, ao individualismo, 
ao endeusamento do prazer, 
ao estar liberado de compro-
missos para fazer a vontade 
da carne e dos pensamentos, 
o que justificaria uma ceri-
mônia formal de casamento? 
Vivemos dias nos quais para 
grande parte da sociedade 
não faz a menor diferença se 
duas pessoas são casadas 
ou não. Elas apenas ficam 
juntas sem formalidades e já 
se autodenominam marido e 
mulher. E assim ficam apenas 
enquanto for conveniente, 
prazeroso.

De modo que na união, 
ou no ajuntar de um homem e 
uma mulher nos nossos dias o 
centro de tudo, o que rege, o 
que determina as regras deste 
permanecer ou não juntos tem 
sido a vontade humana e não a 
divina. Sendo assim, qual seria 
a razão de colocar-se diante 
do altar, assumindo diante 
de Deus e de testemunhas 
um compromisso de amor, 
cuidado e fidelidade mútua 
até que a morte os separe? 
Seria apenas um capricho, o 
satisfazer os desejos dos pais, 
o aliviar a consciência através 
da legalização da intimidade 
sexual, o cumprimento de uma 
obrigação religiosa? Nenhuma 
pessoa sensata, inteligente 
e honesta iria ao altar por 
mera formalidade, sem que 
tivesse a real intenção de uma 
entrega sem volta, de uma 
abdicação do eu em função 
do nós. E ainda assim, cabe 
lembrar que apenas boa von-
tade e sinceridade humana 
não tem sido suficientes para 
manter os vínculos e fazer de 
um homem e uma mulher uma 
só carne. As inúmeras famí-
lias arruinadas e as muitas 
lágrimas de vidas ingênuas 
que não perceberam as arma-
dilhas de seus próprios cora-
ções exigentes e insaciáveis 
atestam este fato.

Na edição de janeiro 
falamos que o pri-
meiro dos propósi-

tos de Deus na criação da mu-
lher foi levar-nos a glorificá-Lo 
no nosso viver. Nesta edição, 
quero destacar o que do meu 
ponto de vista, é o segundo 
propósito do nosso Deus para 
nossas vidas enquanto mulhe-
res. Este propósito fica claro em 
Gênesis 2:18:

PLANEJOU COM FOS-
SEMOS COMPANHEIRAS E 
AJUDADORAS – “E disse o 
SENHOR Deus: Não é bom 
que o homem esteja só; far-
lhe-ei uma ajudadora idônea 

para ele”.
Eis duas características 

natas da natureza feminina 
que não demandam treina-
mento ou capacitação e que 
se aperfeiçoa com o exercício, 
isto é, quanto mais praticamos 
mais capazes nos tornamos 
nesta tarefa.  Quando Deus 
fala no texto acima, refere-
se especificamente ao rela-
cionamento entre marido e 
mulher, ao companheirismo e 
à ajuda mútua no casamento, 
mas companheirismo e pré-
disposição para ajudar são 
inerentes à natureza feminina, 
pois, nos foi dado pelo Pai 

Celestial. 
O dicionário define a pala-

vra companheiro(a) com ori-
gem no latin “cum panis”; que 
significa “aquele(a) com quem 
dividimos o pão. Aquele(a) que 
confiamos o suficiente para 
sentá-lo(a) em nossa mesa e 
dividir nossas idéias, vitórias, 
derrotas ou um simples peda-
ço de pão”.

Quem nunca viu uma mu-
lher preocupada com a amiga 
que está passando por um 
momento difícil? Que mulher 
consegue ficar indiferente ante 
a necessidade de alguém ou 
de alguma situação? Que se 

preciso for não abra mão de si 
mesma para socorrer, ajudar, 
orientar, ouvir, dividir, compar-
tilhar?

O individualismo tem asso-
lado a nossa sociedade e as 
famílias não têm sido poupadas 
desse mal. Quando assumimos 
nosso papel de companheiras 
e ajudadoras com nosso côn-
juge e com o nosso próximo, 
além de permitir que o plano 
de Deus se cumpra em nossas 
vidas, estamos contribuindo 
com o combate ao individua-
lismo em nossas famílias e na 
sociedade. 

Assumir o papel de com-

O que Deus planejou quando criou a mulher? (Parte II)

panheiras e ajudadoras não 
significa que devemos carre-
gar todos os problemas nas 
costas. Não significa assumir 
para nós a responsabilidade 
de tudo e de todos, pois não 
foi isso que Deus planejou 
pra nós. Ser companheira e 
ajudadora significa estar ao 
lado, significa estar atenta às 
necessidades, pronta para 
dividir, ouvir, dar o ombro, cho-
rar, sorrir, comemorar ou sim-
plesmente calar. Que o nosso 
Pai celestial nos capacite a 
viver cada dia de nossas vidas 
como a ajudadora e a compa-
nheira que Ele planejou. 

A trajetória 
de um púlpito

Eu aguentava, era pra Deus. 
Ele foi embora, espero que o 
outro também seja bom.

18 de Agosto de 1996 - 
Cupins! Essa não! Ah, eles sen-
tiram o gosto do veneno que 
colocaram em mim quando me 
fizeram. Se mandaram. Falei 
como o novo pastor: “Yess!” Ou 
como o presidente dos jovens: 
“uma a zero pra nós!...”

15 de Novembro de 1998 
-O pastor é meio esquisito, 
parece que não gosta de mim. 
Outro dia, o microfone estava 
desligado, mas eu ouvi ele 
dizer: “porcaria de tranqueira 
que só ocupa espaço”.

A criançada cresceu, virou 
adolescente, e agora toca muito 
bem os instrumentos. O pastor 
acha tão bonito que dispensou 
a pregação e me pôs de lado. 
Fiquei ao lado, coberto com a 
toalha da Ceia

23 de Outubro de 2000 - 
Estou encostado na parede 
do batistério há 3 meses. Não 
me usam mais. A plataforma 
agora é para os instrumentos 
musicais. O auditório da igreja 
mudou muito! Eles pulam muito 
no culto... E depois choram; eu 
não entendo o pula-pula e o 
chororô... Tenho saudades do 
tempo em que eu era usado 
como apoio dos pregadores! 
Literalmente estou entregue as 
traças junto com as Bíblias que 
estão no meu armário.

02 de Janeiro de 2001 - Em 
nome da modernização fui 
largado no porão. Me chama-
ram de “velharia”. Não gostei. 
Gosto de Púlpito, meu nome 
de origem. Fiquei perto de um 
Órgão, vários hinários antigos, 
caídos sobre muitas becas de 
coral... O que será que vão 
fazer comigo?

28 de novembro de 2001 
- Com violentos golpes de 
marreta e pé-de-cabra fui des-
montado. Quebraram os meus 
encaixes e colocaram-me na 
carroça do “catador de lixo”. O 
que será que farão comigo?

05 de Dezembro de 2001– 
Estou numa grande pilha de 
madeiras velhas. Encontrei 

pedaços de uma árvore lá da 
minha região... Bateu uma 
saudade! Mas saudade mesmo 
estou da igreja. Será que virão 
me buscar? Espere: estou ven-
do uma coisa...Estão pegando 
as madeiras e ateando fogo! 
Chegaram perto de mim. Posso 
ouvi-los. Estão gritando: “Tião, 
pode queimar essa pilha toda, 
pois não presta pra nada...” 
Agora entendo o que chama-
vam de “reciclagem”! HOJE EU 
MORRI QUEIMADO! (fonte e 
autor citados). 

Enquanto grupos corais 
vão escasseando. Hinários 
que marcaram gerações ago-
nizam nos estertores da morte. 
Uma geração de pastores 
modernistas (há exceções), 
descompromissada com Deus 
e com o passado salpicado 
de sangue de igrejas fiéis, 
solapam valores e removem 
marcos em nome de uma nova 
teologia. Saem de seminários 
(Hummmm, os seminários! 
Poucos resistem!) dando nova 
interpretação à Bíblia e achan-
do que todos os homens de 
Deus do passado estavam 
errados, e eles os certos. As-
sim os púlpitos passam a ser 
considerados velharias e pos-
tos de lado; abre-se o espaço 
a uma parafernália eletrônica, 
liderada por conjuntinhos com 
um blábláblá naquela toada 
de voz “caramelada”. Muita 
cantoria e nada de pregação. 
Confrontação? Já era! Tá certo 
o autor que disse: “O mundo 
não crê na Bíblia, e a igreja 
não a obedece”. O mundo é 
reflexo da situação da igreja. 

Queridos, repito, o quadro 
é escatológico. O Senhor não 
tardará. É hora de aliançar-se 
com Cristo. Boca no pó e na 
cinza. É hora de mais “quarto 
secreto”. Resgatar valores. De-
fender a sã doutrina, buscar um 
despertamento bíblico, aguar-
dar o Senhor e bradar, bradar 
mesmo, do PÚLPITO.-

No entanto, na mesma 
proporção em que a realidade 
pós casamento tem demons-
trado a incapacidade de muitos 
manterem-se fieis à palavra 
empenhada, a contínua busca 
pelo casamento nos leva a 
admitir que há no nosso íntimo 
um anseio por uma aliança, por 
uma entrega que nos garanta 
cuidado, amparo, colo, carinho, 
fidelidade, amor. Estamos em 
busca de alguém que nos con-
vença de que temos valor, de 
que viver vale a pena. E quanta 
frustração, desilusão tem sido 
colhida por se esperar de quem 
não compreende a intensidade 
da nossa carência. Temos 
colocado nossa esperança em 
pessoas tão carentes e tão im-
potentes como nós. Temos feito 
do semelhante o nosso porto 
seguro quando na verdade, 
ele, tal como nós, é só mais 
um barquinho meio a um tem-
pestuoso oceano de dúvidas, 
te mores e crises existenciais. 
E assim, um vazio espera ser 
preenchido por outro vazio e o 
resultado tem sido a desilusão 
e a angústia.

E se este é o quadro, se 
esta é a realidade, haverá 
alguma esperança para o casa-
mento? Se há uma garantia de 
que podemos ser amados, con-
vencidos de que temos valor, 
apesar de nossas faltas, se há 
um meio de sermos preenchi-
dos de um senso de significado 
e direção, então também há 
esperança para nós, e vale a 
pena comparecer ao altar. Pois 
só um ser resolvido, saciado de 
sua maior necessidade pode 
amparar outro, dar suporte em 
momentos críticos, amar ainda 
quando não é amado e honrar 
a palavra empenhada mesmo 
em tempos de crise.

E que elemento seria este 
que teria a capacidade de 
satisfazer nossos maiores 
anseios, ser a prova de que 
somos amados, de que temos 
valor e assim preencher de 
significado as nossas vidas a 
ponto de nos deixar livres para 
dar ao invés de cobrar? Não é 

algo naturalmente nosso, não 
há em nós, humanos caídos, 
contaminados pelo pecado, 
pelo egoísmo, nenhuma pos-
sibilidade de prover a paz, 
o equilíbrio, a harmonia, o 
perdão e o amor que nossos 
corações tanto precisam. 
Não somos auto-suficientes 
e nossa realidade nos mostra 
isto. O fato é que o pecado 
nos afastou de Deus e nos 
deixou entregues aos nossos 
próprios desejos, às nossas 
vaidades, ao egoísmo. Diz a 
Bíblia que o salário, a conse-
quência do pecado é a morte. 
Morte da honestidade, do al-
truísmo, do companheirismo, 
da fidelidade, da bondade, 
da amizade, do amor e final-
mente morte da alma, morte 
eterna. Mas Deus, apesar de 
nós, providenciou um meio de 
nos resgatar desta situação 
de lastimosa ruína, fracasso 
e condenação. Ele tanto nos 
amou que deu o seu filho 
Jesus Cristo, o qual volunta-
riamente assumiu na cruz a 
condenação que era nossa. 
Por essa razão só ele pode 
esvaziar o nosso coração da 
culpa que tanto nos perturba 
e do egoísmo que nos es-
craviza, que nos prende na 
atitude de explorar o outro em 
busca da satisfação dos nos-
sos anseios. Só Jesus pode 
nos dar o perdão, a garantia 
de uma eternidade com Deus 
e nos capacitar a viver nesta 
vida sem o desespero de que 
temos que ter, de que temos 
que dominar, ser maiores, 
mais poderosos. Só Ele com 
este verdadeiro amor que nos 
preenche e satisfaz pode nos 
capacitar a ser para a espo-
sa, para o marido o amigo, 
o confidente, o companheiro 
que ele tanto precisa.

E então, está pensando 
em casar? Faça primeiro uma 
aliança com Deus por meio do 
sangue de Jesus Cristo.

Você tem tempo suficiente para fazer tudo 
o que Deus quer que você faça.

(Graig Groeschel)
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CONFERêNCIA DE ANIVERSáRIO

Nos dias 13 e 14 de abril o Templo Batista em Vila São José 
- São Paulo sob a liderança do Pastor Ricardo Marques de Brito, 
comemorara 30 anos de existência. Os pregadores para estes 
dois dias de Conferencia serão os Pastores: Ebenézer Rodri-
gues (Cidade Ademar – São Paulo SP); João Vasconcelos (Jar-
dim Adriana – Guarulhos SP) e Nilton Malves (Vila Remo, São 
Paulo SP). Durante estes anos três pastores estiveram a frente 
desta Igreja: Delbert Ray Canright (fundador); Esteliano de Mo-
raes Sousa e Ricardo M. de Brito que é o atual, desde janeiro 
de 2004.

OESTE DO PARANá

um salão alugado, onde estava se reunindo por dois anos. Logo 
após as conferências aconteceu a mudança e no domingo de 
páscoa foi realizado o primeiro culto no novo salão. Dois foram 
os motivos da mudança: primeiro porque o missionário acaba de 
efetuar a compra do terreno onde no futuro deverá ser construí-
do o local de culto. Para pagar as prestações do lote era neces-
sário economizar e o novo salão é mais barato que o anterior. O 
segundo motivo é que o novo salão está mais próximo do local 
onde o terreno foi adquirido. Com a mudança, diversas despe-
sas foram necessárias: reforma do salão, compra de 50 cadeiras 
entre outras despesas. A Igreja Batista Bíblica em Vila São Jorge 
doou 20 cadeiras e um irmão membro da igreja enviadora do 
Pr. Almir doou mais dez. Irmãos que estão congregando estão 
fazendo mais doações para evitar que haja novos gastos. Orem 
pelo pagamento das prestações dos terrenos, pois serão pelo 
menos cinco anos de bastante aperto financeiro. Contatos com 
o Pastor Almir Nunes pelos telefones: (16) 9187-6656 (CLARO) 
e 3662-6924 ou pelo e-mail: pralmirnunes@yahoo.com.br.

UMBABICRE
A União de Mulheres Batista Bíblica de Campinas e Região 

estará realizando nos dias 29 e 20 de novembro e primeiro de 
dezembro o II Congresso de Senhoras e Moças, sob o tema:” 
SEMEANDO E VIVENDO NO AMOR DE DEUS”. O valor do in-
vestimento será de R$160,00 por pessoa. Crianças até 04 anos 
não pagam; Crianças de 05 a 10 anos pagam R$ 100.00, e aci-
ma de 11 anos pagam normal ou seja R$ 160.00. Para saber 
mais e como fazer as inscrições entre em contato: Diretoria Co-
missão de divulgação: Denise (19 ) 3278-1214 e 94324440; Ma-
ria Alice:(19) 3224-2012; Bah: (19)3225-8682;  Silvia:(19) 3226-
7495; Vera (19) 3265-5339.

MISSõES NA IBB EMBU GUAçU

“A saúde espiritual, emocional e corporal da mulher”. (Pv: 4:20-
27). O evento terá lugar na Igreja Batista Fundamental em Ca-
talão-GO, sob a liderança do Pr. Glauco. A IBFC localiza-se na 
Avenida Margon, esquina com a Rua 33. Inicio da programação: 
9h00 com término às 17h00. Investimento: R$ 15,00. Observa-
ção importante: As participantes que desejam realizar o exame 
destro devem chegar em jejum por um período mínimo de 5 ho-
ras e também será aferido a pressão. Contatos: Telefone: Pastor 
Glauco (64) 8135-9056 ou Daniela (64) 8105-9353 e na Igreja: 
64 3442-8943. Email: pastorglauco@gmail.com. A Igreja tem um 
Site: www.igrejabatistafundamental@webnode.com.br. 

 
RETIRO DA JUBBESP 2013

No dia 31 de março de 2013 o missionário Pr. Josafá F. Serra 
realizou mais um batismo em Cascavel Oeste do Paraná, onde 
está trabalhando na implantação de novas igrejas. Desta feita 
desceu às águas batismais o irmão Gabriel, um jovem senhor 
convertido recentemente. Estava presente na ocasião do batis-
mo, o Pr. Fernando F. Souza da Igreja Batista Adonai em Osasco 
SP, enviadora do missionário. O Pr. Josafá está no processo de 
levantamento de sustento e atuando ao mesmo tempo em duas 
frentes de implantação do trabalho em Cascavel e Campina da 
Lagoa onde reside. Pr. Josafá Serra já se mudou para Campina 
da Lagoa e os cultos estão sendo realizados no lar dos irmãos 
José e Néia, primos da Regina, esposa do Pr. Josafá. Em Cas-
cavel o trabalho é realizado ao domingos pela manhã. Anote o 
novo telefone fixo do Pr. Josafá e família: (44) 3542-1122. Orem 
e participem do sustento do missionário Josafá. Contatos e-mail: 
josafaserra@yahoo.com.br

PROJETO BOM SAMARITANO
Após anos na expectativa finalmente chegamos ao Pará e 

Deus já nos têm abençoado grandemente, pois temos tido a 
oportunidade de apresentar o Evangelho a algumas pessoas, 
e de ajudar na Igreja Batista do Calvário que fica na cidade de 
Vigia. Como moramos na zona rural, ainda estamos nos aco-
modando em nossa casa, a qual já temos cuidado, lavando as 
paredes (com a bomba d água manual), já que a casa é de ma-
deira, limpando o terreno em volta, combatendo formigas, osgas 
(grandes lagartixas), morcegos e uma cobra em um dos caibros 
da casa. Nosso primeiro estudo de discipulado foi com meu ir-
mão Esmeraldino, que é nosso vizinho (200m), sua esposa Con-
ceição e filha Aryana. Em fevereiro tivemos um evento com os 
jovens da Igreja de Vigia em nosso sítio. Com 12 jovens e um 
visitante, ao qual visitamos a família que se interessou em che-
gar aos cultos. Tivemos gincanas, almoço, concurso bíblico e 
uma palavra do Pr. José Barros e eu. A reunião foi realizada na 
garagem improvisada com lona plástica, por causa das chuvas, 
mas logo pretendemos construir uma garagem, banheiro perto 
da casa, uma cozinha e quartos. Nosso filho Ediel começou a 
dar aula de música para minha sobrinha (Aryana) e pretende 
logo começar às aulas com os irmãos da Igreja. Agradecemos a 
todos pelo apoio espiritual e financeiro. Estamos bem graças a 
Deus, e na expectativa de fazermos uma grande colheita para o 
nosso Senhor Jesus Cristo. (Pr. Esteliano M. Souza)

BATATAIS

O missionário Almir Nunes atuando na implantação da Igreja 
Batista da Vitória em Batatais SP em parceria com o missionário 
Benjamin Paulo Leaf acaba de realizar a Conferência Missionária 
Anual de 2013 para renovação da Promessa de Fé para susten-
to missionário. A Igreja já apóia dez projetos e com o novo alvo 
alcançado deverá incluir mais projetos em breve. O pregador da 
conferência foi o Pr. Renato Sá Barreto Neto da Igreja Batista 
Bíblica em Vila S. Jorge na cidade de Guarulhos SP. Durante 
as conferências a igreja estava se despedindo no local de culto, 

Fim de semana abençoado em nossa Igreja com a realiza-
ção da Conferência de Renovação de nosso Plano de Promessa 
Pela Fé e também de mais uma Feira Missionária. Agradecemos 
de coração, ao Pastor Carlos Alberto Moraes que nos desafiou 
profundamente através da Palavra de Deus. Os resultados fo-
ram excelentes... Ampliamos nossa Promessa de Fé em 26% o 
que nos possibilitará aumentarmos nossa ajuda para os 14 pro-
jetos que apoiamos. Estamos orando para abraçarmos ao me-
nos mais um Projeto Missionário, preferencialmente na Região 
Nordeste onde ainda não estamos representados. No sábado 
arrecadamos em nossa feira R$ 5.276,00 para Missões! Louva-
do seja Deus! (Pr. Joel Barbosa).

15º CONGRESSO
Sob o tema “Luz num Mundo em Trevas” acontecerá nos dias 

23 a 26 de outubro de 2013 o 15º Congresso Internacional Sobre 
a Palavra Profética no Hotel Monte Real em Águas de Lindóia-
SP. Durante estes três dias, sob intenso estudo da Bíblia, os par-
ticipantes do congresso verão que somos rodeados por trevas 
as quais cobrem o mundo todo. Contudo, existe a Luz que será 
o centro de mais este encontro e ela quer nos contagiar para ser-
mos luz no lugar onde andarmos. Não deixe de participar. Mais 
informações: 0300 789.5152

ROSANGELA SOUzA
Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a obra que o 

Senhor tem feito aqui em São Paulo. Ele tem sido fiel em abrir 
muitas portas para alcançarmos aqueles que ainda não foram 
alcançados com o Evangelho. A nossa última viagem para a 
Amazonas foi uma grande bênção. Obrigada por suas orações 
e apoio! Na ultima carta que enviei eu mencionei que estava 
orando pela direção de Deus sobre quando me mudar para Ron-
dônia com as famílias Kokenzies e os Tylers. Depois de muita 
oração e aconselhamento o Senhor mostrou que ainda não era 
o momento para ir. Eu ainda tenho que levantar um pouco mais 
de sustento para pagar algumas necessidades assim como a 
previdência social. Continuo trabalhando com as crianças das 
favelas e também do Lar Batista onde estarei em breve dando 
aulas de Inglês para as crianças. 

ENCONTRO REGIONAL DE MULhERES
No dia 30 de maio de 2013 acontecerá o Encontro Regional 

da Sociedade Feminina Batista Regular de 2013 sob o tema: 

A Junta Batista Bíblica do estado de São Paulo realizará o 
seu próximo Retiro de Pastores de 16 a 19 de julho de 2013 no 
Hotel Nacional In em Poços de Caldas – MG. O tema do Retiro 
será: A Família do pastor. Os preletores: Pr. Russel Shedd e Pr. 
Nidoval Gadelha. As inscrições já estão abertas. A hospedagem 
abrange três diárias com pensão completa (do jantar de terça ao 
almoço de sexta). Crianças de 0-4 anos não pagam. Crianças de 
05 a 10 anos pagam R$ 190,00. Adultos pagam o valor de R$ 
380,00. Os valores podem ser parcelados até à data do evento. 
Havendo condições será oferecida uma programação para toda 
a família. Além da programação há muitos pontos turísticos da 
cidade e o hotel tem convênio com o Parque Temático Walter 
World e pode fornecer passaportes com descontos aos hóspe-
des. Mais informações no site da CBBN: www.cbbn.org.br.

PROJETO UBERABA
O missionário Leonilson Pe-

reira leite alugou uma casa e 
no dia 24 de dezembro de 2012 
mudou-se definitivamente para o 
seu novo campo missionário em 
Uberaba MG. O novo trabalho 
de implantação da igreja está vi-
vendo o momento de semear a 
palavra de Deus. Envolve distri-
buição de folhetos evangelísticos 
nos lares, ruas, e no comércio, 
fazendo visitas e estudos bíbli-
cos. No momento estão realizan-
do apenas o culto no domingo a 
noite. Aos domingos de manhã 
acontece visitação nos bairros 
para evangelizar, distribuir os fo-
lhetos e fazer estudo bíblico nos 
lares. Na quarta feira Pr. Leonil-
son viaja para Igarapava (40 km) 
e participa do culto na primeira 
igreja que ali fundou. Pastores, 
igrejas e irmãos da região próxima de Uberaba têm apoiado de 
uma forma muito especial nesse início de trabalho e com isso o 
ânimo do missionário tem sido fortalecido com um ótimo senti-
mento no coração de que não está sozinho! Pr. Leonilson agra-
dece todo apoio que tem recebido tanto pelas orações quanto 
pelas ofertas. Agradece pela caixa de som, microfone, violão, 
teclado e várias cadeiras que recebeu como doação para a ini-
ciante Igreja batista Fundamental de Uberaba. Continuem oran-
do para que a obra do Senhor prospere em Uberaba MG. No 
momento há necessidade de material para evangelização como 
folhetos evangelísticos e livros de João e Romanos. Caso al-
guém ou alguma igreja possa doar, entre em contato: Pr. Leonil-
son P. Leite. Igreja Batista Fundamental. Caixa Postal 13 - CEP: 
38001-970 Uberaba MG. Celular (34) 9311-1142 (34) 9117-9309. 
E-mailprleonilson@hotmail.com.

Se Satanás não puder deixar-nos maus como um demônio, fará de 
tudo para nos deixar atarefados como vários deles.

(AD)

ShEDD GADELhA
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PROJETO COCOS BA

O missionário Deusvânio, enviado pela Igreja Batista Inde-
pendente de Serrana SP já está com a data da partida para o 
campo missionário marcada para o dia 8 de abril de 2013. O 
culto de envio será realizado no dia 6 de abril às 19h30 na Igreja 
Batista Independente em Serrana-SP da qual ele é membro. No 
mês de fevereiro ele esteve em Cocos, à procura de casa para 
alugar, e ficou impressionado ao ver como o aluguel subiu de 
preço. No início do trabalho os cultos serão realizados na resi-
dência do missionário A mudança seguiu antes do Pr. Deusvânio 
e a família. Orem pela esposa Kelly e pelo filho Daniel.

PREGUE A PALAVRA
O CDL realizou o segundo treinamento na reserva indíge-

na YPY PAK PAK (Comunidade Terra Vermelha), no rio Abaca-
xis - Mari Mari, interior do Amazonas. Foi um tempo de grande 
aproveitamento para os ribeirinhos e indígenas que lá estive-
ram. Neste Módulo, o livro estudado foi II Timóteo com Pr. Davi 
Merkh, Pr. Genivaldo e Pr. Lauro. Também a irmã Carol Sue 
Merkh lecionou para as esposas (6 estudos de 1h15 + Pergun-
tas e Respostas de 40 minutos) durante os três dias. Nas noites 
a pedido do Pr. Genivaldo o Pr. Davi e Carol fizeram um trabalho 
sobre a família. Estejam em oração pelos professores do CDL e 
suas esposas, mesmo com o tempo tão corrido e as limitações 
financeiras, Deus tem abençoado grandemente e a Capacitação 
Pastoral tem chegado até aos lugares mais distantes e difíceis. 
Pastores e obreiros estão sedentos de aprendizado, para que 
assim possam alimentar cada vez melhor suas ovelhas. O que 
está sendo feito ainda é muito pouco frente à grande obra de 
Deus. Qualquer esclarecimento ou doação, entre em contato 
pelo e-mail treinamento.cdl@hotmail.com ou pelo telefone (92) 
3213-8246 e 9289-9727 ou 8256-0491 (Pr. Frank Real). Orem 
pelo NPP - Núcleo Pregue a Palavra de Manaus (Capacitação 
Pastoral), que acontece em abril na Igreja Batista em Dom Pe-
dro, sob a liderança do Pr. João Azevedo Saraiva Jr. O curso é 
grátis. Todos podem ajudar. Pr. Eduardo Mendes (Diretor Exe-
cutivo) e Pr. Frank Real (Gerente Regional Norte 1). Telefones: 
(92) 8256-0491 e (092) 9289-9727. Pode entrar em contato pelo 
e-mail: Treinamento.cdl@hotmail.com.

PORTO FELIz - SP
O missionário Lúcio Rocha e sua família trabalhando com o 

Projeto Neemias em Porto Feliz – SP compartilha com alegria 
os bons frutos do trabalho na obra do Senhor. Recentemente 
foi realizada uma EBF com a presença de 50 crianças e como 
resultado, várias delas agora estão frequentando o culto de ora-
ção com alguns pais. O próximo passo é começar uma classe 
de Boas Novas. Na parte de construção, o missionário deverá 
comprar o terreno para edificação do local de culto para a Igreja 
Batista Bereiana em Porto Feliz.  Orem pela família toda: Lúcio 
Rocha, Claudinéia, Ruth e Ana Rocha. Para contatos: Rua: Luiz 
Carlos Lisboa, n 15 – Res. Humberto Martelli – Porto Feliz – SP - 
CEP 18540-000. Tel. Fixo (15) 3261- 4732 Cel. 81153307 - skype 
- luciorocha7 e o e-mail: lucio.7@hotmail.com.

CONFERêNCIAS DE ANIVERSáRIO

nas últimas semanas, a Igreja também se tornou parte integral 
do trabalho missionário, pois, além do Instituto Bíblico (realizado 
toda segunda-feira), Pr. Luiz tem auxiliado nos cultos de quarta-
feira com a pregação da Palavra de Deus. Não deixem de orar 
por Piumhi, Vargem Bonita e São Roque de Minas e para que o 
Senhor envie um pastor ou obreiro para auxiliar em Vargem Bo-
nita ou Piumhi. Contatos: http://www.diamanteseternos.blogspot.
com.br/ https://www.facebook.com/diamanteseternos

Av. Rio de Janeiro, 415, Centro, Vargem Bonita – MG, CEP 
37922-000, Fone: (37) 3435-1222 - E-mail: prmiguelgianeli@hot-
mail.com e  débora_b.gianeli@hotmail.com.

PROJETO FARROUPILhA

estudos, um novo convertido chamado David, trouxe dois ami-
gos para participarem. No final os dois aceitaram a Cristo. O Da-
vid ficou muito animado e cada vez mais tem demonstrado o seu 
desejo de servir a Cristo, dentro e fora da prisão. No evangelis-
mo pessoal, o Anderson, um jovem que havia tentado o suicídio 
várias vezes, por causa do uso de drogas ouviu o evangelho e foi 
salvo. Orem pelos missionários da Rocha Eterna.

IqUITOS - PERU
Recentemente o Pr. Felix Saul Mera Ramirez fez uma via-

gem à Comunidade de Intuto, no Rio Tigre, distante cerca de 
500 km de Iquitos. Na oportunidade aproveitou para levar o equi-
pamento de som doado pelos irmãos brasileiros que estiveram 
visitando Intuto em 2012. A igreja ficou profundamente agradeci-
da. A obra ali continua crescendo e existe o desafio de alcançar 
outras comunidades menores onde vivem grupos de famílias 
sem nenhuma obra de evangelização. Pr. Saul está trabalhan-
do para discipular e equipar mais obreiros com o objetivo de al-
cançar estas comunidades. No mês de novembro de 2012 foi 
realizado o II CONGRESSO MISSIONÁRIO nas dependências 
da Igreja Batista Horeb. Houve muitas decisões de consagração 
de vidas para a obra missionária e aumentou o valor da oferta 
de Promessa de Fé, o que permitirá apoiar mais dois projetos 
missionários no Peru, sendo um na cidade de Ayacucho que fica 
nas cordilheiras, e, outro na cidade de Puerto Maldonado, na 
Tríplice Fronteira. Em Dezembro houve um grande envolvimento 
da Igreja na obra de evangelização em diversos bairros de Iqui-
tos. Equipes de evangelismo percorreram a periferia da cidade 
promovendo varias atividades. Orem pela Igreja Horeb, pelas 
Equipes Missionárias e de Evangelismo. Pr. Saul está buscando 
a consolidação de todos os Ministérios. Para contatos: E-mail: 
sauliquitos@yahoo.es - Telefone 0021.51.65-26.2743.

PORTUGAL

A Igreja Batista Fundamental 
em Araguari sob a liderança do Pr. 
Marcos Gesiel Laurentino realiza 
suas conferências em comemo-
ração ao seu 11º. Aniversário de 
fundação nos dias 4 a 7 de abril 
de 2013 em sua sede na Rua Pa-
raguai, 192, Bairro Maria Eugênia 
em Araguari - MG. O preletor é o 
Pastor José Ênio Darini da Igreja 
Batista Independente de Altinó-
polis. Pr. José Ênio é evangelista 
e grande motivador do povo de 
Deus. Para contatos com o Pr. 

Marcos e sua esposa tâmara: Telefone (34) 3512-7802 e celular 
(OI) (34) 8832-2473 e (TIM) (34) 9245-9845.

VARGEM BONITA
O terceiro mês de 2013 encerrou-se e o trabalho missioná-

rio na Serra da Canastra tem enfrentado grandes lutas e os de-
safios pela frente são imensos. Mas o Pr. Pr. Luiz Miguel, sua 
esposa Débora e a filha Agnes continuam firmes. Tem havido 
investimento no evangelismo das crianças com realização de 
uma EBF em Janeiro que alcançou 60 crianças por dia e, desde 
então, todos os sábados, o clube bíblico tem uma média de 30 
crianças presentes. Para a Páscoa, foi realizada uma cantata 
envolvendo os adultos, adolescentes e as crianças da igreja. O 
Projeto de Educação Infantil “Diamantes Eternos” continua firme, 
agora com 5 alunas e todas uniformizadas. A irmã Janaína tem 
se dedicado nisso e já se pode ver a influência e o testemunho 
da “escolinha” na cidade. Em Piumhi continua o trabalho de im-
plantação da nova igreja. Semanalmente o Pr. Luiz viaja até lá 
para visitar e dar estudos bíblicos e, quinzenalmente, realiza os 
cultos evangelísticos, sempre com uma média de 30 pessoas, 
sendo a metade de Piumhi. Este projeto tem alegrado os cora-
ções de todos e unido as igrejas de Vargem Bonita e São Roque, 
além de dar a oportunidade de colocar em prática a grande co-
missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Em São Roque de Minas 

Pr. Marcus Vinícius, sua esposa Ana Carolina e o pequeno 
Benjamin estão animadíssimos com o trabalho em Farroupilha 
RS que tem avançado de maneira considerável. O Pr. Marcus 
já se desligou do trabalho secular, mesmo não tendo ainda o 
sustento mínimo necessário. O trabalho avança principalmente 
através das amizades com os farroupilhenses. Orem pelo pastor 
Marcus, pois há muitas dificuldades financeiras Por enquanto o 
sustento vem apenas de 8 Igrejas, e está em 45% do mínimo 
necessário. Há igrejas que já foram visitadas pelo Pr. Marcus 
e nós solicitamos aos pastores que olhem atentamente para a 
necessidade deste servo do Senhor e procurem apoiá-lo. Conta-
tos por e-mail: marcus-carol@hotmail.com, ou por telefone: (54) 
8427-0328 (OI) e (54) 8118-9902 (TIM).  

MOçAMBIqUE
Durante os dias em que está aqui no Brasil, a família do 

missionário Pr. Odenilson tem tido a oportunidade de conhecer 
novos ministérios em vários estados brasileiro: Acre, Bahia, Dis-
trito Federal, Minas Gerais, Paraná, Pará, Rio Grande do Norte, 
Rio Grande do Sul e São Paulo. Continua a campanha do Metro 
Quadrado e nesse período visitando igrejas novos apoiadores 
estão sendo levantados. Ainda falta bastante para atingir o alvo 
de R$ 200.000,00 para a compra da propriedade para a Igreja 
Batista Fundamental em Moçambique. Há necessidade de mil 
irmãos adquirindo um metro quadrado cada equivalente a R$ 
200,00 o metro. O retorno a Moçambique está previsto para 
maio. Orem para que os missionários consigam fazer todos os 
exames de saúde, visitar as Igrejas que ainda estão agendadas 
e levantar todos os recursos financeiros necessários. Para con-
tatos com o Pr. Odenilson de Sousa Figueiredo e sua esposa 
Maria Luiza das Neves Figueiredo, e-mail:pr.odenilson@hotmail.
com,odenilson.luiza@gmail.com. 

AGNALDO DA ROChA ETERNA

No mês de janeiro o missionário Agnaldo da Rocha Eterna 
este em visita a algumas igrejas, pregando e divulgando o minis-
tério. Estava aguardando a renovação da credencial de entrada 
nas prisões. Em fevereiro retornou as visitas nas prisões, e 47 
almas receberam a Cristo através da pregação do evangelho, 
1080 receberam um folheto evangelístico, duas Bíblias foram 
doadas e cerca de 500 pessoas ouviram a pregação. Deus tem 
abençoado o ministério dentro dos presídios. Em Ribeirão Pre-
to SP o irmão Francisco (fruto do ministério Rocha Eterna) foi 
batizado no dia 24 de fevereiro, na Igreja Batista de Parque S. 
Sebastião liderada Pr. Mário D. Baio. No discipulado na prisão 
de Ribeirão Preto, vários presos tem participado. Em um destes 

D a m o s 
muitas gra-
ças a Deus 
pelo o que 
Ele tem feito 
e pelas suas 
p r e c i o s a s 
orações em 
nosso favor. 
Saibam todos 
os pastores 
e irmãos em 
geral que do 
Brasil, Por-
tugal, USA,  

Espanha e Cabo Verde enviaram mensagens ou telefonemas 
de apoio a Cristina, eu as li uma por uma à minha esposa, o 
que foi de grande bênção e alento. Na cirurgia da Cristina tudo 
correu bem, graças ao Senhor. A recuperação tem corrido bem, 
mas às vezes com algum percalço. Vale a pena destacar que te-
mos usado o serviço público e não temos precisado de nenhum 
reforço financeiro a mais. Alguns meses atrás, o Templo Batista 
Maranata, em Goiânia, do querido Pr. Rômulo, fez-nos uma ofer-
ta especial em favor de tratamentos da minha saúde. A mesma 
tem se estabilizado. Então, aquela doação tem sido suficiente 
também para esta situação. (Pr. Jovito Donizete Nunes).

Se nós fizéssemos tudo o que somos capazes, 
literalmente nos surpreenderíamos. 

(Thomas Edison)
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JI-PARANá

Os missionários Pr. Adil-
ton Campos e sua esposa 
Vilma trabalhando na evan-
gelização dos indígenas da 
tribo Gavião - RO, já conse-
guem fazê-los ouvir a Palavra 
de Deus em seu próprio idio-
ma. É animador vê-los cres-
cendo no conhecimento da 

Palavra de Deus e no Deus da Palavra. Devido à necessidade 
acadêmica e espiritual dos filhos, a família Campos está moran-
do na cidade de Ji-Paraná que fica a 50 km da aldeia Ikolen onde 
trabalham. Estão morando na Base da Missão Novas Tribos do 
Brasil. Os filhos Ana e Natan estão gostando da mudança. Aos 
pouco farão novos amigos e a Sara continua na expectativa de 
ir à escola. Pr. Adilton continua trabalhando na tradução das Es-
crituras e Lições Bíblicas Cronológicas na cidade, e nos finais de 
semanas trabalhando com os co-tradutores indígenas na aldeia. 
Já foi traduzida metade da primeira fase das lições, e o objetivo 
é concluir a tradução até o final do ano. Orem em favor do ensino 
da Palavra e treinamento de professores indígenas da Bíblia. 
Zenilton Gavião com Adriana e os filhos Kawã (4 anos) e Ruan 
(2 anos), estão na Escola Bíblica, Centro Canaã (Escola Bíblica 
para Indígenas) na cidade de Pimenta Bueno - RO. O curso tem 
duração de 2 anos. Ao terminar eles desejam retornar ao seu pró-
prio povo e ajudar na proclamação do Evangelho. Orem por eles 
para que Deus os sustente e ensine durante esse treinamento. 
Este é o primeiro ano do Centro Canaã que foi inaugurado com 
mais de 30 alunos de sete etnias diferentes. Em abril a família 
Campos comemora 15 anos de ministério em Rondônia onde 
são testemunhas de muitas maravilhas que Deus tem operado 
no meio dos povos indígenas. Orem pelos filhos do casal: Ana 
Eunice, Natan e Sara nessa nova fase da vida e pela liderança 
da Igreja Gavião - RO. Endereço: Caixa postal 01, Ji-Paraná-
RO, CEP 76900-970 - e-mail: adilton_campos@mntb.org.br e 
telefones: (69) 9966-0097(VIVO) (69) 8128-9129 (TIM)

Sob o tema: “ONDE 
HOUVER MAIS NE-
CESSIDADE... ONDE 

FOR MAIS DIFÍCIL... AONDE 
NINGUÉM MAIS QUISER 
IR... NÓS IREMOS!” foi reali-
zada nos dias 8 a 10 de março 
último tivemos aqui na Igreja 
Batista Cristo é Vida em Forta-
leza CE a realização da nossa 
XXVI Conferência Missionária, 
cujo início foi marcado pela 
apresentação dos relatórios 
dos missionários e um painel. 
Foi um precioso tempo de 
perguntas e respostas com os 
missionários presentes. Para 
a igreja foi muito bom ouvir 
sobre a vida daqueles que 
estão começando a servir ao 
SENHOR na grande seara dos 
campos missionários. Durante 
o evento inicial lembrei-me 
do último sermão de Charles 
Spurgeon, praticamente suas 
últimas palavras pregadas em 
07 de junho de 1891, as quais 
transcrevo aqui:

Por último, digo o seguinte: 
tenho uma imensa vontade de 
que vocês que ainda não se 
alistaram no exército do meu 
Deus venham fazê-lo, pois ve-
rão como o Mestre é bondoso 

XXVI Conferência Missionária

e generoso. Meus jovens, se 
vocês conhecessem o nosso 
Capitão, vocês cairiam de jo-
elhos e implorariam para que 
Ele os deixasse engrossar as 
fileiras dos que O servem.

Servir a Jesus é glorioso. 
Sou um dos sargentos encar-
regados do recrutamento e 

alegremente alistaria alguns 
soldados agora mesmo. Todo 
mundo é servo de alguém; e 
não há como fugir disto. E quem 
não tem um senhor é escravo 
de si mesmo. Dependendo da 
escolha, ou você serve a Cristo 
ou a Satanás; ou a si próprio ou 
ao Salvador.

Você acabará descobrindo 
que o pecado, o ego, Satanás 
e o mundo são senhores cruel. 
Se você usar a farda do exérci-
to de Cristo, vai constatar que 

Ele é tão manso e humilde de 
coração que sua alma achará 
descanso nEle. Cristo é o mais 
generoso dos capitães. Nem 
mesmo entre os príncipes 
mais seletos deste mundo 
encontrou-se alguém parecido 
com Ele. 

Onde a batalha fica mais 
acirrada é que Ele se encontra. 
Ele se coloca na fresta e impe-
de o vento gelado de entrar. O 
lado mais pesado da cruz está 
nos ombros dEle. Eu O tenho

servido por mais de qua-
renta anos e, bendito seja, 
só recebi amor de Sua parte. 
Teria muito prazer em servi-lO 
por mais quarenta anos aqui 
na terra, se essa fosse a Sua 
vontade. Seu trabalho dá paz, 
vida e alegria.

Oh, que bom se vocês 
quisessem se alistar nesse 
exército agora mesmo! Que 
Deus os ajude a se colocarem 
debaixo da bandeira de Jesus 
hoje mesmo. Amém!

ONDE HOUVER MAIS NE-
CESSIDADE... ONDE FOR 
MAIS DIFÍCIL... AONDE NIN-
GUÉM MAIS QUISER IR... 
NÓS IREMOS! 

Pr. José Nogueira
E-mail: pastornogueira@

bol.com.br - www.cristoevi-
da.com

SOTERIOLOGIA
Calvin Gardner

Imprensa Palavra Prudente
Caixa Postal 4426

19020-970 Presidente 
Prudente SP

Este livro é produto de mais 
de quatro décadas de íntima 
aprendizagem no coração do 
autor. A soteriologia, doutrina 
da salvação é de fundamental 
importância para o cristianismo 
e como tem sido deturpada 
pelas heresias em nosos dias, 
este livro ganha maior impor-
tância ainda.

MULhER NOTA 10
hernandes Dias Lopes
United Press - Editora hagnos
www.hagnos.com.br
Este livro apresenta a mulher virtuosa. 
Enaltece suas virtudes e descreve, de 
forma vívida, seu relacionamento com o 
marido, com os filhos, com ela mesma, 
com o próximo e com Deus. Também 
destaca a colheita abundante de sua se-
meadura bendita. Essa mulher é louvada 
por Deus, pelo marido, pelos filhos e pelas 
suas obras. A leitura deste livro vai impac-

PLANTAçÃO GLOBAL 
DE IGREJAS

Craig Ott e Gene Wilson
Editora Esperança

www.editoraesperanca.com.br
Plantação Global de Igrejas - 
Princípios Bíblicos e as Melhores 
Estratégias de Multiplicação é 
uma ferramenta indispensável 
para missionários implantadores 
de igrejas. Ele deve ser lido por 
todos que pensam em plantar 
uma igreja, mas também por 
qualquer pessoa que ocupe um 
cargo de liderança na igreja – 
porque, mesmo que você não 

participe da plantação de uma igreja, sua congregação deve 
se envolver na criação e no apoio de novas igrejas.

tar sua vida, abençoar seu casamento, ampliar a comunicação 
com seus filhos e trazer um renovo em sua vida espiritual.

Todos temos que fazer escolhas a respeito de nosso comportamento, 
e aceitar a responsabilidade por essas escolhas  

(James C. Hunter)
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Sabemos Que mui-

tos dos problemas 
no ambiente pastoral 

resultam de uma definição 
nada bíblica dos ingredientes 
essenciais do sucesso para o 
ministério. É claro que muitos 
futuros candidatos esperam 
uma “vibrante caminhada com 
o Senhor”. Mas, pastor... não 
podemos nos esquecer do 
essencial: qual é a verdadeira 
condição do seu coração? Do 
que você realmente gosta, e 
o que despreza? Quais são 
suas esperanças, sonhos, te-
mores? Quais são os desejos 
profundos que o entusiasmam 
ou o paralisam? O que pensa 
de si mesmo? Até que ponto 
está aberto à confrontação, à 
critica e ao encorajamento? Até 
que ponto está comprometido 
com a santificação? Ate que 
ponto está aberto às tenta-
ções, fraquezas e fracassos? 
Até que ponto está preparado 
para ouvir e condescender 
com a sabedoria dos outros? 
Considera o ministério pastoral 
um projeto

comunitário? Tem um co-
ração manso, submisso? É 
simpático e hospitaleiro, como 
pastor está sempre disposto 
para com aqueles que estão 
sofrendo? Que qualidades de 
caráter sua esposa e filhos cos-
tumam usar para descrevê-lo? 
Aplica a si mesmo as suas pre-
gações? Seu coração se como-
ve e sua consciência costuma 
se entristecer quando olha ara 
si mesmo no espelho da Pa-
lavra? Até que ponto sua vida 
devocional é robusta, consis-
tente, alegre e vibrante? O seu 
ministério flui com a emoção de 

sua comunhão devocional com 
o Senhor? Se atém a padrões 
elevados, ou se acostuma com 
a mediocridade? É sensível à 
experiência e às necessidades 
das pessoas que o ajudam no 
ministério? Personifica o amor 
e a graça do Redentor? Ignora 
pequenas ofensas? Está pronto 
a perdoar? Que diferença apre-
senta entre o pastor na igreja 
e o marido e pai em casa? 
Intoxica-se com a mídia ou a 
televisão? Como completaria 
esta sentença: “Se ao menos 
eu tivesse...”? E por fim... Que 
sucesso tem no pastoreio da 
sua família?

Todas estas perguntas nos 
levam a um dado alarmante, 
de acordo com a organização 
Mundial de Saúde (OMS), a de-
pressão atinge 121 milhões de 
pessoas ao redor do mundo e 
está entre as principais causas 
que contribuem para incapaci-
tar um individuo. Segundo uma 
pesquisa do Dr. Pérsio Ribeiro 
Gomes de Deus, evangélico, 
pianista, além de psiquiatra e 
docente da Escola Superior 
de Teologia – Mackenzie, nos 
relata que em sua prática cli-
nica como psiquiatra, ele tem 
atendido um numero expres-
sivo de pastores com quadros 
depressivos.

Outro fato mais alarmante 
é a pesquisa do Dr. Lotufo 
Neto, que constatou maior in-
cidência de doenças mentais 
entre ministros evangélicos se 
comparados a população geral 
e os transtornos depressivos 
respondem por 16,4% das 
doenças mentais encontradas 
entre pastores evangélicos.

Estes dados devem nos 

deixar preocupados, em Ma-
naus nestes últimos meses 
tivemos alguns casos de de-
pressão pastoral ( pastores ou 
esposas), que se afastaram 
por um período para tratamen-
to, isto só vem a confirmar as 
pesquisas feitas pelo Dr. Pérsio 
Ribeiro Gomes de Deus.

Segundo a pesquisa do Dr. 
Pérsio, dos 50 prontuários de 
pacientes cristãos portadores 
de depressão atendidos por ele, 
num período de seis meses, 13 
eram pastores, representando 
26% dos pacientes atendidos.

Sabendo que nossa missão 
é importante, este ano daremos 
foco a este tema, mesmo por 
que a depressão não escolhe 
idade nem classe social e 
muitos pastores se deprimem 
por se acharem incapazes de 
exercerem seu ministério por 
se acharem incapacitados. 
Jesus doou Seu tempo para 
outras pessoas. Usando este 
exemplo, o CDL – Centro de 
Desenvolvimento de Líderes, 

acha fundamental observarmos 
algo tão importante e tão ób-
vio? Porque, às vezes, ficamos 
tão ocupados no ministério que 
esquecemos de nos capacitar 
e dar um tempo ao nosso lar. 
Em toda a liderança nas igre-
jas, são os pastores que têm o 
maior efeito nas pessoas e que 
buscam transmitir a vida de Je-
sus no poder do Espírito Santo 
através de seus ensinamento e 
exemplos de vida. 

Pensando nisso, o Pr. Frank 
Marvin Real, Gerente do CDL 
– na região norte, em parce-
ria com o Pr. João Azevedo 
Saraiva Jr. Da Igreja Batista 
em Dom Pedro, em Manaus, 
estão trabalhando na capa-
citação pastoral continuada 
através de cursos pelo Progra-
ma PREGUE A PALAVRA, um 
dos núcleos oferecidos pelo 
Centro de Desenvolvimento de 
Liderança. Em Manaus, o CDL, 
funciona como um ministério da 
Igreja Batista em Dom Pedro, 
e é voltada à capacitação de 

pastores e líderes e obreiros. 
As aulas são realizadas em mó-
dulos semestrais, onde todo o 
material é fornecido pela PIBA, 
Igreja Batista em Atibaia. 

Além disso, temos tam-
bém o ACAMPAMENTO PARA 
PASTORES E LÍDERES, que 
acontece uma vez por ano, 

este ano vamos dar ênfase ao 
tema: QUANDO QUEM CUIDA, 
PRECISA SER CUIDADO! 
Acontecerá nos dias 12 – 14 de 
julho. As informações podem 
ser obtidas através do telefone 
(092) 3656-7242, (092) 9289-
9727 Jeanne ou pelo e-mail: 
treinamento.cdl@hotmail.

Temos um papa”. 
Essa foi à voz do 
cristianismo Roma-

no ouvida ao redor do mundo, 
juntamente com a de todas as 
pessoas que estavam em frente 
à basílica de são Pedro no último 
dia 13 de março. Mas a pergun-
ta agora é: Que papa temos? 
Temos um papa marcado pela 
máxima das primeiras vezes. 

A primeira vez que um papa 
adota o nome Francisco, a primei-
ra vez que a santa Sé é liderada 
por um sacerdote da ordem jesu-
ítica, a primeira vez que a comu-
nidade católica tem um pontífice 
latino-americano, a primeira vez 
que o magistério da igreja romana 
terá um mestre destituído das 
estruturas de poder e ligado a tão 
nova quanto acelerada “doutrina 
da libertação” e a primeira vez 
que a barca de Pedro tem como 
capitão um homem oriundo do 
terceiro mundo.   

Na verdade, o colégio dos 
cardiais da igreja Romana se 
viu na necessidade de dar uma 
reposta rápida e cheia de signifi-
cados, para um exercito de fiéis 
desacreditados e que ansiavam 
por uma reforma e pelo ”primei-
ro” de novo. Por isso Bergoglio 
aparece como uma espécie 
de messias, alguém que pela 
primeira vez pode trazer à igre-
ja romana realidades que ela 
nunca experimentou. A questão 

Quando quem cuida precisa ser cuidado!

é: quais serão os efeitos disso 
para a igreja cristã que tem seus 
fundamentos na bíblia, e para as 
suas históricas confissões que 
diferenciam qualitativamente as 
suas crenças.

Creio que o cristianismo 
não romano – com seus lemas 
de uma vida pautada somente 
pela fé, banhada só pela graça 
de Cristo e alicerçada em tudo 
pelas escrituras – precisa pen-
sar sobre este novo momento 
do mundo cristão e suas impli-
cações. Penso que para isso 
é necessário considerar pelo 
menos duas dessas caracte-
rísticas primarias deste novo 
papa, que são: o seu perten-
cimento a ordem dos jesuítas 
e a sua crença na chamada 
“teologia da libertação”. 

ORDEM DOS JESUÍTAS 
A ordem dos Jesuítas ou 

a companhia de Jesus, cujos 
membros são conhecidos como 
jesuítas, foi autorizada em 1540 
pelo papa Paulo III, que tinha 
Inácio de Loyola (fundador da 
ordem) e os outros adeptos 
como homens fieis a igreja e a 
autoridade do papa.

A confirmação da ordem por 
meio da bula Regimini militantis 
Ecclesiae, se deu 19 anos após 
o papa Leão X ter excomungado 
o frei Martinho Lutero do clero da 
igreja, por conta de seu movimen-

to reformista. Logo, a ordem dos 
Jesuítas nasceu com a indelével 
missão de enfrentar a reforma 
protestante na Europa, o que fez 
com que os Jesuítas se tornassem 
a tropa de choque do catolicismo 
que via multidões passarem para 
o lado de Lutero. 

A história demonstra que o 
caráter de milícia era evidente, 
acabando a Companhia por se 
tornar a arma mais poderosa 
da Contra-Reforma. Eram 
homens devotos às causas 
dogmaticas da igreja e ao 
comando totalitário do papa, 
como disse o próprio Inacio de 
Loyola “Acredito que o branco 
que eu vejo é negro, se a hie-
rarquia da igreja assim o tiver 
determinado”.

TEOLOGIA DA 
LIBERTAçÃO

A teologia da libertação é 
uma teorização supra-confes-
sional, de cunho sociopolítico.  

Essa mensagem inter-
preta os ensinamentos 
de Jesus Cristo em ter-
mos de uma libertação 
de injustas condições 
econômicas, políticas ou 
sociais, diminuindo o ca-
rater redentor do Cristo e 
dando a ele contornos de 
um libertor das mazelas 
sociais. Esse movimento 
teve o seu hipcentro no 
contexto subdesenvolvido 

acredito que essa promoção 
se dá por meio de uma igreja 
que atende a um chamado de 
responsabilidade vocacional, 
que visa repartir, juntamente 
com a fé redentora e primaria, 
uma competência divina que 
ao invés de alimentar o sistema 
opressor com ações meramente 
assistencialista, promove pes-
soas a uma condição de partici-
pantes da história, dando a elas 
a condição de pertencer. 

Para concluir: Creio que 
essas são duas marcas de 
Bergoglio que trarão profundas 
implicações; primeiro porque 
a teologia da libertação tem a 
vocação de derrubar todas as 
barreiras confessionais, disti-
tuindo verdades Divinamente 
inspiradas e que estão para além 
da realidade aparente, e definido 
novas verdades que tem como 
chave hermeneutica as ciências 
socias, ou seja, as relações 
humanas como caminho para a 
libertação em Cristo. 

Segundo porque o jesuita 
Bergoglio defenderá com todas 
as suas forças a igreja catolica 
apostolica romana como a voz 
de Deus para a terra, abar-
cando assim todas as quebras 
confessionais em uma única 
confissão, o credo romano. A 
dúvida é: quanto tempo irá de-
morar para termos um mundo 
onde o branco se torna preto 

apenas porque as confissões 
jesuiticas nos libertam.

Não quero propor com isso 
um protestantismo saparatista, 
e nem guerreiro em seus ideais. 
Quero apenas propor um cris-
tianismo que confessa verda-
des biblicamente inspiradas ao 
invés de verdades socialmente 
libertarias. Quero um cristia-
nismo que lute amorosamente 
pela supremacia do Cristo ao 
invés de um cristianismo que 
lute jesuiticamente pela su-
premacia do instituto humano. 
Quero ter uma verdade que 
está para além de mim, que é 
Divinamente segura e que me 
liberta.  Afinal, como diz a bíblia, 
o que liberta não é a instituição 
e nem a relação com o oprimi-
do, mas a verdade. 

É certo que hoje o cristianis-
mo romano pode erguer a sua 
voz e dizer:  “habemus papam”, 
mas também é certo dizer que 
a igreja cristã não romana pode 
erguer a sua voz e dizer:  temos 
uma verdade.

Habemus Papam

da América latina e no seio da 
igreja catolica nas decadas de 
50 e 60. Mas o termo foi cunhado 
em 1971, pelo padre peruano 
Gustavo Gutiérrez, que escre-
veu um dos livros mais famosos 
do movimento “A Teologia da 
Libertação”. 

No Brasil o principal pensa-
dor do movimento é o ex-frei e 
renomado escritor Leonardo 
Boff, e o grande instituto fomen-
tador da libertação é o próprio 
governo federal comandado 
pelo PT, que tem a sua origem 
nos movimentos esquerdistas 
nascidos dentro das sacristias 
para lutar por uma ideal marxi-
sista para o país. 

Embora discorde do escopo 
teórico e, sobretudo politico, da 
teologia da libertação, preciso 
dizer que acredito no Cristo 
libertador e no seu reino de paz 
e justiça, que promove dignida-
de aos oprimidos. Mas também 

Pr. Joel Neto
Estudou teologia (SBPV), 

filosofia (USF) 
e MBA pela (FGV).

Atualmente é pastor da Igre-
ja Batista Bíblia em Jacareí
E-mail: joelneto@ibabi.com.
br - www.joelneto.com.br - 

www.ibabi.com.br

A coisa mais moderna que existe nesta vida é envelhecer
(Arnaldo Antunes)
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A busca pela juventu-

de eterna faz com 
que exista um agra-

vamento no conflito entre as 
gerações criando caos em 
nossa sociedade, quando as 
pessoas não sabem discernir o 
que é bom ou mau, o que serve 
ou não para cada indivíduo. No 
mundo existe a diversidade de 
biótipo, mas a moda por muitas 
vezes tenta mostrar algo novo 
e “belo”, mas muitas pessoas 
não estão preparadas para 
entender o que é bonito em um 
determinado grupo ou estilo de 
pessoas pode não ser para ou-
tro. Logo, não serve para todos 
os tipos de pessoas.

Algumas pessoas vivem 
insatisfeitas consigo, a gorda 
gostaria de ser magra, a loira 
gostaria de ser morena, quem 
tem cabelo crespo gostaria 
ter cabelo liso, o magro tem 
pressa em ser fortão e toma 
medicamentos para transfor-
mar seu corpo na forma escul-
tural tão desejada pensando 
que isso o fará feliz. Existem 
medicamentos que podem até 
matar o seu usuário e a lista 

de insatisfações não caberiam 
neste texto.

O grande problema nesta 
padronização de beleza e 
comportamento é imaginar 
que fora de uma idade não há 
felicidade, se ficar velho é ruim, 
com certeza morrer novo nin-
guém quer. Chegamos então a 
uma solução: Devemos viver a 
beleza de cada fase de nossas 
vidas. A criança não é boba, 
mas sim um grande aprendiz. O 

jovem tem a força 
e a inexperiência 
juntas, um lado 
supre a carência 
do outro. O adul-
to tem o domínio 
das suas faculda-
des sabendo os 
direitos e deveres 
e começa a valo-
rizar e entender os 
conselhos dados 
pelos seus pais no 
passado compre-
endendo que não 
sabe tudo. Já o ido-
so tem o conheci-
mento da vida, as 
marcas dos anos 

A busca pela eterna juventude 
gera conflitos entre as gerações

avançados marcado em seu 
corpo que graças à ciência tem 
prolongado os anos de vida 
dando oportunidade de viajar, 
viver uma vida com qualidade.

O homem e a mulher são 
belos independentes da idade, 
meio social, econômico, cultu-
ral e tantas outras diferenças 
existentes. As crianças, os jo-
vens necessitam de orientação 
e bons exemplos ontem, hoje e 
futuramente. A falta de um refe-

rencial em cada 
etapa da vida 
produz frustra-
ção, depressão 
por imaginar que 
sua vida acaba 
depois dos 20, 
30 ou 40 anos 
seja qual for a 
volúvel moda do 
momento. O ho-
mem precisa va-
lorizar a sua vida 
em cada etapa 
visualizar os be-
nefícios contidos, 
assim ele será 
feliz e não viverá 
em busca da fe-
licidade. O que o 
homem precisa 
de fato é Cristo 
em sua vida, afi-
nal “é necessário 
vos nascer de 
novo!”
Pr. Glauco Es-
dras P. Maciel
Igreja Batista 
Fundamental 

na Vila Margon
Catalão GO

Há pessoas que nos falam e nem as escutamos, há pessoas que nos 
ferem e nem cicatrizes deixam, mas há pessoas que simplesmente 

aparecem em nossas vidas e nos marcam para sempre. 
(Cecília Meireles)


