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Depois de ter concluído a 
construção do primeiro 
prédio para a Igreja 

Batista Maranata em Pedregulho 
SP, ministério de implantação de 
igrejas do missionário Pr. Armando 
Castelan Junior, o irmão José 
Ramos acaba de iniciar através do 
Projeto Betel, o apoio à construção 
de um novo templo para a Igreja 
Batista Fundamental Morada da 
Serra no Bairro CPA em Cuiabá 
MT sob a liderança do irmão Saffyk 
Vicunã Souza que é casado com 
Egina dos Santos Souza com quem 
tem três filhos: Rebeca Luiza, 
Rafael Luiz e Rodrigo Lucas

Com 27 anos de existência 
essa igreja localiza-se no maior 
bairro de Cuiabá, capital do Mato 
Grosso. Iniciado pelo missionário 
estadunidense, Pr. John C. Raehl 
através da primeira igreja que ele 
mesmo já havia fundado no bairro 
Araés na mesma cidade. Por ser 
uma área nova, muitas famílias 
estavam se mudando para aquela 
região e era oportuno que uma 
nova igreja fosse ali implantada 

Na época, início da década 
de 1980, aquela região da capital 
mato-grossense estava em plena 

Veja nesta edição o pré-lançamento da Revista Estação Missões 
que tratará especificamente sobre missões e evangelização. Página 3

Projeto Betel inicia construção do segundo templo
expansão. O então Ministro 
do Interior, Mário Andreazza, 
inaugurou o Conjunto Habitacional 
CPA II (Morada da Serra) com 
2.654 casas, e a previsão de 
abrigar 13 mil pessoas. Atualmente 
aquela área está dividida em quatro 
setores: Morada da Serra I, II, III e 
IV e conta com cerca de 70.000 
moradores de acordo com o Censo 
de 2012.

Diversos pastores passaram 
por aquela igreja desde a sua 
fundação e muitas almas têm 
sido salvas através da pregação 
da Palavra. Dali saiu pastores 
e obreiros que estão ativos em 
diversos ministérios. É uma 
história bonita que precisa ser 
escrita com detalhes em algum 
momento mais adiante, para a 
glória do Senhor. 

Em Dezembro de 2011 teve 
início uma nova etapa na sua 
história. Ao assumir a Igreja Batista 
Fundamental em Morada da Serra, 
o irmão Saffyk percebeu a urgência 
de construir um novo local de culto, 
pois o existente não atendia mais às 
necessidades do trabalho.

A idéia da construção ganhou 
força em 2012 quando estava 

sendo realizada uma conferência 
para renovação da promessa 
de fé para missões. No culto de 
sábado quase que os irmãos 

Prestes a com-
pletar 29 anos 
de circulação 

o Jornal de Apoio está 
entrando em uma nova 
fase, com novo formato 
e novo visual. Fundado 
em abril de 1984 tendo 
como mantenedora a 
FARMA, e atualmen-
te a MBAM – Missão 
Brasileira de Apoio aos 
Missionários, o periódi-
co se tornou conhecido 
nas igrejas batistas fun-
damentalistas de todo o 
Brasil.

Suas primeiras 19 
edições foram impressas 
em tipografia através de 
composição de linotipia 
quente e só a partir da 
vigésima impressão pas-
sou para offset. Em bus-
ca de uma identidade e 
de aceitação, circulou 
trimestralmente e de-
pois bimestralmente. Só 
depois de alguns anos a 
sua circulação passou a 
ser mensal, periodicida-
de que se mantém até 

A foto mostra o Pr. José Satiro 
Sobrinho e sua esposa Nair 
Matos Satiro. Pr. Satiro está 

envolvido no Ministério no Cárcere há 
quatro anos e está à disposição das igre-
jas de todo o Brasil para apresentação do 
seu ministério. Página 3

“Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos 
caminhos. Subi ao monte, e trazei madeira, e edificai a casa; e 

dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor” (Ageu 1:7-8)

foram impedidos de permanecer 
dentro do salão devido a uma forte 
chuva que inundou o local. Em 
outra ocasião, durante um bazar 

que estava sendo realizado pelas 
irmãs um curto-circuito por pouco 
não provocou um incêndio fatal. 
Continua na página 3.

os dias de hoje.
Divulgando boas notícias 

das igrejas e organizações ba-
tistas fundamentalistas e publi-
cando mensagens de edifica-
ção e esclarecimento, o Jornal 
de Apoio ganhou prestígio en-
tre as lideranças das igrejas, 
das missões, dos seminários 
e principalmente dos membros 
das igrejas. Este é o segredo 

de sua longevidade e constante 
crescimento.

Neste mês de setembro, coin-
cidindo com o lançamento da re-
vista Estação Missões e do site 
da MBAM – Missão Brasileira de 
Apoio aos Missionários, o Jornal 
de Apoio passa a ser impresso 
totalmente a cores e com nova 
formatação.

Nossa gratidão a todos os 

Nova fase, novo formato e novo 
visual para o velho Jornal de Apoio

nossos apoiadores, colunistas e, 
principalmente os leitores, razão 
maior da existência deste perió-
dico de divulgação dos ministé-
rios. Gratidão especial à minha 
esposa Agnes que desde a pri-
meira edição doa o seu trabalho 
na expedição do jornal. Louvamos 
ao Senhor pela oportunidade de 
servi-Lo através das páginas do 
Jornal de Apoio.

DESTAQUES

Em São Carlos SP o templo está 
praticamente coberto, restam 
apenas alguns detalhes. Fal-

tam-nos palavras para expressar a gra-
tidão do nosso coração por este milagre 
tão grande. Na foto, Pr. Fernando, Milena, 
Isabela e Ana Luisa. Página 5

Representantes da IBF e do Projeto Betel
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Motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você 
quer que elas façam porque elas o querem fazer.

Dwight Eisenhower

Loucura! Sim essa é a palavra que defi ne o estado daqueles 
que foram consagrados para o ministério com a fi nalidade de 
apascentar o rebanho de Deus, mas acabam apascentando 

a si mesmos.
Ministério pastoral é coisa séria. Tem gente querendo ser pastor por 

razões que nada tem a ver com as Escrituras. Alguns apenas pelo status 
do título e outros pensando em possíveis vantagens fi nanceiras. Tem até 
aqueles que fazem do ministério, um “bico”, aquele trabalhinho que às 
vezes se torna necessário para completar a renda pessoal ou familiar. 
Nada contra o “fazer tendas” para poder continuar no ministério. Isso 
é bíblico. Era praticado pelo apóstolo Paulo. Refi ro-me nesse caso, na 
inversão que faz do ministério a atividade secundária. De certa forma, 
boa parte dos pastores e até missionários em nosso país são forçados 
a fazer algum “bico” para poder continuar no ministério, mas não fazer 
do ministério um “bico”.

Não faz muito tempo acompanhei a triste derrocada de um colega 
que tentou fazer do ministério um “bico”. Seu alvo era fi car rico (I Tm 6.9) 
para depois poder manter-se no ministério apenas como status. Aliás, 
quem pensa no pastorado ou no ministério missionário como status, já 
vive um delírio que se aproxima da loucura.

Nos tempos do Antigo Testamento era considerado falso profeta 
aqueles que se atreviam a dizer que Deus tinha dito algo que na verdade 
eles mesmos estavam dizendo. Para alguém dizer: “Assim diz o Senhor” 
era necessário que isso fosse fato de fato. Em Ezequiel 13.3 o profeta 
diz claramente: “Assim diz o Senhor DEUS: Ai dos profetas loucos, que 
seguem o seu próprio espírito e que nada viram!”

A pergunta que precisa ser respondida por nós é esta: Será que essas 
palavras de Ezequiel se referem apenas aos profetas da Antiga Aliança 
ou podem ser aplicadas aos pastores em nossos dias? 

De acordo com o Novo Testamento, ser pastor não é para qualquer 
homem. Há exigências que são claras, pois o assunto é muito sério. Em 
palavras bem simples pode-se dizer que um pastor na Igreja de Jesus 
Cristo é um servo escolhido por Deus para apascentar as ovelhas de Jesus.

Uma rápida consulta nas principais mídias mostrou-me diversos 
tipos de pastores: pastor empresário, pastor apresentador de TV, pastor 
consultor, pastor vereador, pastor deputado, pastor senador, pastor 
investidor da bolsa de valores, pastor fi lósofo... Uma lista que cresce o 
tempo todo. Para meu espanto recebi recentemente de uma faculdade 
teológica a oferta para fazer um “Mestrado em Gestão de Pessoas”. 

Que tipo de pastorado você exerce? Dê uma olhada em sua agenda 
e verifi que quanto tempo por dia você investe em pessoas e na Palavra. 
Aos olhos do supremo Pastor você seria visto como pastor? Você é visto 
como alguém que está equipando os santos? 

As ovelhas de Jesus foram compradas pelo Seu próprio sangue e, 
portanto, seu valor é incalculável, pois a Bíblia afi rma que uma alma vale 
mais que o mundo inteiro. Que coisa preciosa!

O apóstolo Pedro confi rma o que o profeta Ezequiel disse: “Aos 
presbíteros, que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero 
com eles, e testemunha das afl ições de Cristo, e participante da glória que 
se há de revelar: Apascentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo 
cuidado dele, não por força, mas voluntariamente; nem por torpe ganância, 
mas de ânimo pronto; Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, 
mas servindo de exemplo ao rebanho”. (1 Pedro 5:1-3)

O conceito emitido por Pedro sobre pastorear transmite a idéia de 
servir de exemplo. Pastorear não é sinônimo de controlar. As ovelhas 
lêem a nossa vida, mais do que as nossas palavras. O exemplo para os 
pastores é o Supremo Pastor, Jesus Cristo. 

As palavras que nos vem do profeta Ezequiel são incisivas: “Filho do 
homem, profetiza contra os pastores de Israel; profetiza, e dize aos pastores: 
Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apascentam 
a si mesmos! Não devem os pastores apascentar as ovelhas? Comeis 
a gordura, e vos vestis da lã; matais o cevado; mas não apascentais 
as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a 
quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida 
não buscastes; mas dominais sobre elas com rigor e dureza” (Ez 34.2-4).

Com receio de buscar parâmetros nas Escrituras, já temos instituições 
evangélicas buscando aprovação do governo através do MEC. Em uma 
época em que a terceirização está em alta, o risco que corremos de 
vermos em nossos púlpitos pastores formados através da terceirização 
é de gelar a alma.

Apascentando 
a si mesmos É lamentável que milhões 

de pessoas busquem 
alívio para as suas almas 

através da figura de um homem, 
no caso, a do papa, ou através 
de imagens de esculturas que 
representam seres humanos que, 
por mais especiais que tenham sido, 
foram limitados e imperfeitos como 
todos nós. Sem dúvida, o homem 
é um ser religioso por natureza e 
possui uma necessidade intrínseca 
de Deus; porém, ao invés de buscar 
o Deus da Bíblia, ele está buscando 
o deus da religião, recebendo alívio 
temporário para as suas afl ições. A 
visita do Papa Francisco ao Brasil, 
em meio aos protestos contra a 
corrupção política, demonstrou a 
necessidade espiritual dos brasileiros 
e a preocupação com o futuro de 
nossa nação. Ao invés de criticar 
o papa ou as pessoas por sua 
ignorância religiosa, os verdadeiros 
evangélicos precisam reconhecer 
que o Brasil está longe de ser 
evangelizado porque os crentes 
estão falhando na propagação do 

Cada passo levou Davi  mais 
perto do relacionamento 
pecaminoso que iria piorar 

sua vida e de outras pessoas. Quando 
ele perguntou sobre Bate-Seba e a 
convidou para sua casa, colocou-se 
numa situação onde a tentação seria 
mais forte ainda. Ele já sentia atração 
de longe, como resistiria quando 
estivesse  a sós com ela? 

Há muitas lições aqui. A pessoa 
que sente a tentação de usar drogas 
deve ficar longe dos lugares onde 
as tem, e das pessoas que as usam. 
Quem é  tentado a beber deve evitar 
bares e festas onde servem bebidas 
alcoólicas. Uma pessoa que não 
controla os gastos, deve parar de andar 
com o cartão pra cima e pra baixo. Um 
casal de namorados deve evitar lugares 
escuros e isolados, e jamais deve 
usar roupas sensuais ou participar de 
atividades que enfatizam o sexo. 

Nosso mundo já é um lugar de 
tentação e há momentos em que as 
tentações são ainda mais fortes. Temos 
três inimigos conspirando contra nós 
todo dia e o tempo todo: O mundo, 
a carne e o diabo... Os três não dão 
descanso, é guerra o tempo todo. No 
terraço da casa, na laje, ele olhou em 
volta e “viu uma mulher que estava 
tomando banho;  era ela mui formosa.”

Certos homens ao lerem uma frase 
dessa, já fi cam com vontade de ver 
essa mulher também. Por isso fi camos 
desacreditados perante as mulheres. 
Elas pensam assim:  “Homem é um 
bicho... Só muda o endereço”. É 
verdade, mas há homens que fogem 
da tentação e possuem um ideal santo 
para agradar ao Senhor. Mas também, 
dona Bateseba, porque a senhora tá 
tomando banho com a janela aberta 
ou a porta do banheiro aberta, e os 
vizinhos do outro prédio olhando? 
Por que você tem que usar esses 
shortinhos tão curtos, essas calças tão 
apertadas, e esses seios transbordando 
pra fora? Por que você tem que se 
expor em salas de bate papo com 
conversa fi ada, com gente interessada 
em “usá-la” como mercadoria?

Neste momento, Davi  devia ter 
virado os olhos em outra direção, 
procurando não pensar mais na imagem 
do corpo da mulher de outro. Nós não 
devemos hospedar pensamentos 
maus, porque levam às consequências 
graves. “Lava o teu coração da malícia, 
ó Jerusalém, para que sejas salva! Até 

O Papa tem razão!
Evangelho: “Vigiai justamente e não 
pequeis; porque alguns ainda não 
têm o conhecimento de Deus; digo-o 
para vergonha vossa” (I Coríntios 
15:34).  Apesar das diferenças 
doutr inár ias,  o que podemos 
aprender com o cidadão argentino 
Jorge Mario Bergoglio? 

O  P a p a  F r a n c i s c o  e s t á 
deslumbrando o mundo com a 
sua humildade e simplicidade. 
Diferentemente de seu antecessor, 
ele não é um acadêmico eloquente, 
mas um plebeu que conhece o 
sofrimento e o linguajar das pessoas. 
Ele se considera pastor antes de 
chefe de estado e faz mais questão 
de fi car com o povão a fi car com os 
governantes das nações. Ao invés 
de carros, hotéis e restaurantes 
luxuosos, Francisco optou pela 
simplicidade. O Vaticano sempre 
representou a ostentação, mas, se 
depender do papa atual, isso poderá 
ser mudado. Francisco também 
chamou a nossa atenção para as 
necessidades dos pobres. Assim 
como São Francisco de Assis, o 

novo papa deseja que os católicos 
sejam mais solidários e generosos 
para com o sofrimento alheio. O que 
há de errado nisso? Absolutamente 
nada! Amparar os pobres faz parte 
da missão da Igreja sobre a terra: 
“Recomendando-nos somente que 
nos lembrássemos dos pobres, o 
que também procurei fazer com 
diligência” (Gálatas 2:10).

Francisco é uma boa pessoa, 
mas ele não é o nosso papa, 
pois Jesus claramente ensinou 
na Bíblia: “E a ninguém na terra 
chameis vosso pai, porque um só é 
o vosso Pai, o qual está nos céus” 
(Mateus 23:9). Jamais devemos 
comprometer as verdades bíblicas 
por mais popular que seja um líder 
religioso, mas, ao invés de criticar 
o Papa Francisco, deveríamos 
aprender com ele que humildade 
e boas obras atraem as pessoas e 
arrogância e ostentação afastam-
nas de nós.  Algumas igrejas não 
crescem porque seus l íderes 
espirituais não conseguem ser 
como Francisco. 

A sedução do adultério - Parte II
quando hospedarás contigo os teus 
maus pensamentos?” Jeremias 4:14

O domínio próprio é um presente 
de Deus através do Espirito Santo, pois 
Ele deseja nos ajudar a controlar os 
pensamentos, não só em relação aos 
desejos sexuais, mas acalmar nossa 
ira, colocar freio em nossa cobiça, por 
limites em nossa vontade de comprar, 
comprar, comprar, um sapato novo, 
mesmo que tenhamos cinco.

Devemos respeitar as advertências 
sobre o pecado. Davi ignorou, pelo 
menos, três advertências contra seu 
pecado, antes de ter relações com 
Bate-Seba.  Primeiro, como conhecedor 
da palavra de Deus, ele sabia que 
sua cobiça e o ato de adultério são 
pecados contra Deus. Mesmo entre 
dois solteiros, tais relações são erradas. 
Segundo, ele já era casado, e o 
compromisso de casamento deveria ter 
sido mais um impedimento. 

Quantos homens têm evitado o 
pecado de adultério por causa de 
uma aliança ou fotografi a da esposa, 
os lembrando do compromisso 
matrimonial na hora de tentação? 
Terceiro, ele sabia, a tal mulher era 
casada. Devemos sempre respeitar as 
advertências sobre o pecado e suas 
consequências, antes de cometê-lo. 
É verdade que para Deus não há 
pecadinho e pecadão, mas há pecados 
que atraem consequências maiores, 
estragos maiores, danos maiores, 
tragédias maiores.

“Mas o homem que comete 
adultério não tem juízo; todo aquele 
que assim procede a si mesmo se 
destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha 
e a sua humilhação jamais se apagará, 
pois o ciúme desperta a fúria do marido, 
que não terá misericórdia quando 
se vingar. Não aceitará nenhuma 
compensação. os melhores presentes 
não o acalmarão.” Pv. 6.32-35.

Muitos fi lmes e novelas procuram 
colocar o pecado no contexto de 
romantismo e em nome do amor 
tudo é permitido, até mesmo um caso 
extraconjugal. Procura-se fazer do 
pecado algo bonito e agradável. Mas, 
as Escrituras relatam os fatos. O pecado 
de Davi não foi maior do que o seu 
ou o meu ou os nossos. O dele foi 
reconhecidamente intensifi cado por ser 
quem era e pela maneira como Davi o 
tratou... 

Naquele momento, Davi devia ter 
sentido remorso profundo e tristeza 

sincera. Mas, ele não se virou para Deus 
naquela hora. Foi o começo de uma série 
de desdobramentos estranhos na vida 
de um homem escolhido por Deus. Após 
saber que ela estava grávida, chamou 
Urias para descansar em casa com a 
esposa. Ele achou possível esconder 
seu pecado, enganando o próprio 
marido traído. Mas Urias não facilitou 
o plano de Davi, soldado dedicado,  
recusou-se a tirar férias enquanto os 
colegas estavam na batalha. 

Frustrado, Davi avançou das mentiras 
ao homicídio. O próprio Urias levou a 
carta que selou sua morte e de mais 
alguns soldados. Nesse plano macabro, 
o rei envolveu mais uma pessoa, Joabe, 
o comandante do exército, tornou-se 
cúmplice sem saber os motivos de Davi. 
As tentativas para camufl ar  geralmente 
levam o pecador ao fundo do poço. Davi, 
cujo coração costumava ser dedicado 
ao Senhor, se entregou ao pecado e à 
vontade do diabo. 

Davi conseguiu enganar os vizinhos, 
e até o próprio coração. Mas, ninguém é 
capaz de se esconder de Deus. “E não 
há criatura que não seja manifesta na 
sua presença; pelo contrário, todas as 
coisas estão descobertas e patentes aos 
olhos daquele a quem temos de prestar 
contas” (Hebreus 4:13). Deus mandou 
Natã para confrontá-lo (2 Samuel 12:1-
14). O profeta  contou a história de um 
homem pobre que perdeu sua única 
ovelha por causa da maldade do vizinho 
rico. Davi fi cou bravo, e demandou o 
castigo duro do ladrão. Falou que este 
homem teria que pagar quatro vezes o 
valor da ovelha, e seria morto pelo crime. 
Natã disse a Davi: “Tu és o homem.” Ele 
o acusou de pecados contra Deus, 
contra Urias, e contra Bate-Seba. Davi 
admitiu e Deus lhe poupou a vida. 

Tudo parecia perfeito. Todas 
as provas  foram aparentemente 
destruídas. Só uma coisa eles não 
contavam: Deus estava vendo: “… 
porém esta coisa que Davi fez pareceu 
mal aos olhos do Senhor” 

Davi foi tomado por um sentimento 
de culpa e horror. E foi nessa condição 
que ele escreveu o Salmo 51: “Pequei 
contra ti, contra ti somente pequei.”

Coloque cercas protetoras em sua 
vida. Evite liberdades com pessoas do 
sexo oposto, não compartilhe assuntos 
pessoais ou dificuldades. Não ceda 
para conversas provocantes, galanteios 
e outras maneiras sutis de se deixar ser 
capturado (a) por alguém interessante.
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O Pr. José Satiro 
S o b r i n h o  e 
s u a  e s p o s a 

Nair Matos Satiro estão 
envolvidos no Ministério no 
Cárcere há quatro anos. 
Eles são membros da Igreja 
Batista Bíblica em Jardim 
Garcia, Campinas SP sob 
a liderança do Pr. Marcelo 
Silva. Pr. Satiro está à 
disposição das igrejas de 
todo o Brasil para realização 
de eventos evangelísticos e 
também para apresentação 
( d i v u l g a ç ã o )  d o  s e u 
ministério. 

Os recursos eram poucos, mas 
a vontade era grande. Planos 
foram feitos e a idéia ganhou 

força entre os irmãos. Assim, no fi nal de 
semana dos dias 24 e 25 de agosto de 
2013, a igreja teve sua vida marcada por 
um acontecimento importantíssimo. Em um 
passo de fé, todas as paredes do templo 
antigo e uma pequena casa que ocupavam 
o terreno foram demolidas e os cultos 
passaram a ser realizados na casa de uma 
família que mora nas proximidades. Os cultos 
daquele fi nal de semana e todo o trabalho de 
demolição fi carão para sempre na memória 
dos que lá estiveram.

Apesar do foco do Projeto Betel ser a 
construção do primeiro templo em trabalhos 
missionários, desta feita está participando 
da construção do novo Templo da Igreja 
Batista Fundamental do CPA doando toda 
a estrutura pré-moldada, cuja colocação já 
começou e os irmãos estão empenhados no 
trabalho. Igrejas e irmãos de Cuiabá e região 

A revista Estação Missões é um 
meio de informação missionária 
para as igrejas batistas de posição 

fundamentalista no Brasil. Através de um rico 
conteúdo oferece subsídios sobre missões e 
evangelização para pastores, missionários e 
todos os membros das igrejas.

Com lançamento previsto para este 
mês de setembro, primavera de 2013, a 
publicação com circulação nacional, terá 
periodicidade trimestral, uma em cada 
estação do ano. O alvo é alcançar seis 
mil leitores.

A iniciativa do projeto está sob a direção 
do pastor e jornalista Carlos Alberto Moraes, 
através da Missão Brasileira de Apoio aos 
Missionários. Para receber a revista em 
casa durante um ano, você poderá solicitar 
através do cupon ao lado as 4 edições:

Projeto Betel inicia construção do segundo templo

Estação Missões
PEDIDO DA REVISTA ESTAÇÃO MISSÕES

Quero colaborar com a divulgação do trabalho missionário através da publicação da 
revista Estação Missões. Para tanto estou ofertando o valor de R$.......................... (Mínimo 
de R$ 39,00).  Envio juntamente com este cupom preenchido, o comprovante de depósito 
bancário para: Missão Brasileira de Apoio aos Missionários CNPJ 12261001/0001-79, 
Banco BRADESCO - Ag. 02189 - Conta Corrente 015560-8. Sua oferta lhe dá o direito de 
receber as 4 edições pelo correio.

Nome:..................................................................................................................................

Endereço (rua, av. praça, etc) ............................................................................................

.......................................................................Nº.............................Bairro: ........................

..............................................CEP ....................................Cidade .....................................

............................Estado ..............E-mail ...........................................................................

Telefone (.....) ...........................Celular (.......) ......................................Operadora...........

Ministério no Cárcere

ministério: BRADESCO Ag. 00311-5 C/C 
0104612-8. Ao depositar, favor comunicar 
o Pr. Marcelo Silva pelo telefone (19) 9134-
4913. Para saber mais visite o site: www.
ibbcgarcia.com.br e para contato com o 
Pastor Satiro: matossatiro@ig.com.br, 

estão participando com ofertas especiais 
para este fim, inclusive o missionário 
fundador daquela igreja, o Pr. João C. Raehl. 
O plano é que o trabalho seja concluído até 
o fi nal deste ano.

Os recursos são poucos quem sentir-se 
tocado em ajudar poderá entrar em contato 
através e-mail saffykvicuna@gmail.com ou 
dos telefones (65) 9981-3506 e 9933-3053. 
Doações poderão ser efetuadas através da 
conta na Caixa Econômica Federal, Agencia: 
1496 - Op. 013 - Conta Poupança: 15320-9 
em nome de: Silvane Pedroso de Souza

O PROJETO BETEL
“... Este povo diz: Não veio ainda o 

tempo em que a casa de Deus deve ser 
edifi cada... É tempo de edifi cardes as 

 vossas casas e a casa do Senhor há de 
fi car deserta?” (Ageu 1:2 e 4)

O Projeto Betel – Ministério de Construção 
de Templos visa despertar crentes e igrejas 

para a necessidade urgente de apoiar os 
missionários na parte física do trabalho 
através da construção dos templos.

Deus sabe, porque é Ele que tem dado 
a muitos crentes condições suficientes 
para investir na obra de Deus. Entretanto 
nos ocupamos com tantas outras coisas, 
ajuntando tesouros na terra, e dizemos que 
não está na hora de erguer a casa de Deus.

O Projeto Betel oferece oportunidade 
para todos os que quiserem se envolver 
nessa obra. O Projeto tem estabelecido 
uma planta prática e eficiente de forma 
que um templo pode ser erguido com um 
investimento total de aproximadamente R$ 
70.000,00.

Talvez você também seja tocado por Deus 
para fazer parte desse projeto. Participe, 
fazendo cada um, segundo o que Deus coloca 
em seu coração. Para mais informações 
sobre o Projeto Betel, entre em contato com o 
idealizador e responsável direto, José Ramos 
através do telefone (65) 9225-0345.

Seu trabalho é realizado na Penitenciária 
de Hortolândia, Penitenciária Feminina de 
Campinas, Centro de Detenção Provisória 
de Americana e Centro de Ressocialização 
de Sumaré.

Para cooperar fi nanceiramente com este 

telefone (19) 9246-8114 ou pela Caixa Postal 
217 – CEP 13012-970 Campinas SP.

As Fotos mostram o Pr. Satiro e sua 
esposa Nair e um batismo realizado na 
Penitenciária de Hortolândia-SP em maio 
de 2013.

Sofremos muito com o pouco que nos 
falta e gozamos pouco o muito que temos.

William Shakespeare

Continuação da página 1
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O evangelho muda tudo”, disse o pregador ao 
iniciar seu sermão. Leu versículos, argumentou 
e deu exemplos de como uma pessoa pode viver 

melhor após conhecer o evangelho. Ovacionado, desceu 
do púlpito e foi saudado por pessoas confi antes na efi cácia 
que o evangelho tem. 

Estamos tão acostumados com este tipo de mensagem 
que não notamos nada estranho neste relato. Li recentemente 
um artigo em uma revista evangélica com o titulo “O 
evangelho muda tudo pra melhor”. O articulista se baseou 
em versículos que comprovam a efi cácia do evangelho e 
relatou testemunhos de pessoas que eram bem-sucedidas 
por “encontrar um evangelho poderoso”. 

O evangelho que se tornou popular nos últimos tempos 
está muito distante daquele pregado pelos apóstolos nos 
primeiros anos da igreja. Ele aparenta mais ser um “elixir da 
felicidade” do que submissão ao Senhorio de Cristo. Boas 
igrejas do passado, sem perceber, estão cedendo a um 
evangelho mais atraente, mais elegante, que não incomoda 
as pessoas – um evangelho humanista que reduz Deus a 
um anfi trião amoroso pronto para brindar seus convidados.

Quando lemos “Jesus é o Senhor” escrito por Paulo aos 
Coríntios (1Co 12.3), não podemos pensar  que ele estava 
fazendo uma proposta barata para atrair clientes. Ele afi rma 
que ninguém pode negar a Jesus tendo o Espírito de Deus 
agindo nele, e também que ninguém, motivado por qualquer 
outro “espírito”, poderá dizer que Cristo é Senhor. Quando 
oferecemos o evangelho a alguém, não estamos ofertando 
uma oportunidade para mudar sua vida para melhor, e sim, 
ofertando a salvação por meio da negação de si mesmo 
e submissão a um Senhor. Esta mensagem pode soar 
desestimulante, porém é a face real do evangelho. Há um 
relato de um cristão que ao tentar evangelizar um colega 
resistente ao evangelho, decidiu não lhe informar sobre a 
condenação eterna com o intuito de não o afugentar. Ao fazer 
isto, ele negou o evangelho de Cristo – pois o evangelho é 
uma mensagem dura. Jesus respondeu aos judeus que se 
escandalizaram dele por afi rmar que era “o pão que desceu 
do céu” (Jo 6.41-60), que não havia nenhuma esperança 
caso não houvesse sua aceitação. Seus próprios discípulos 
concluíram que era um discurso duro demais. No entanto, 
Jesus se recusou a suavizar suas implicações. O Senhorio 
de Cristo continua sendo a mensagem do evangelho. 

Na carta escrita aos Coríntios supracitada, a expressão 
grega “kyrios”, traduzida para a língua portuguesa como 
“Senhor”, sugere a ideia de posse – um direito inquestionável 
de comando com domínio absoluto sobre alguém. Algo que 
podemos notar na retórica de Jesus ao perguntar: “Por que me 
chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu digo?”(Lc 6.46). 

Em correspondência ao Senhorio de Jesus, Paulo 
usa uma palavra para descrever aquele que se rende ao 
evangelho, ele o chama de “doulos” (1Co 7.22), termo 
traduzido para o português como “servo”. Infelizmente, 
teólogos e pregadores têm amenizado o significado de 
“doulos”. O melhor entendimento desta descrição dos 
verdadeiros cristãos em nossa língua é “escravo”. Na 
tentativa de aromatizar o evangelho, a ideia de servo tem sido 
assemelhada a alguém que presta serviços a um patrão e 
que tem um salário recompensador para sua dedicação. Esta 
tendência é lamentável, pois o serviço de escravidão não é a 
mesma coisa. “Ninguém pode ser escravo de dois senhores” 
(Mt 6.42) é muito diferente de “ninguém pode servir ou ser 
empregado de dois senhores”. Um empregado motivado 
pelo salário pode se esforçar para agradar a dois patrões, 
porém um escravo não pode pertencer a dois donos. Paulo 
não diferenciou o cristão como escravo de Cristo e o escravo 
do déspota de seu tempo. De fato, aqueles que aceitam o 
evangelho estão se sujeitando a Cristo, lhe pertencem, são 
escravos dele e é exatamente isto que signifi ca ser um cristão. 

Se um “cristão” está inclinado ao evangelho para receber 
“b ênçãos”, dádivas, ter uma vida tranquila, obter sucesso 
nos negócios e ter prazeres, está negando o evangelho. 
Se um evangelista suavizar a mensagem para facilitar a 
sua aceitação, estará negando o genuíno evangelho. O 
evangelho é um convite à escravidão a Jesus Cristo. Por 
um lado, o evangelho é a proclamação da liberdade aos 
cativos do pecado, por outro é a sujeição e escravidão da 
justiça de Cristo (Rm 6.18; 1Pe 2.16). 

Se o verdadeiro evangelho é deselegante a uma geração 
incrédula, ele continua sendo a salvação de muitos que 
compreendem que

O 
Evangelho 
deselegante

PORTO VELHO 6180 (TIM) (18) 9765-4271 (VIVO). Para saber mais: Blog 
tbiab.blogspot.com.br, Facebook:  Pr.geraldodeoliveira@
hotmail.com. 

PROJETO RIO BRANCO

Aconteceu 
no dias 17 a 20 
de julho do ano 
em curso a pri-
meira E.B.F 
realizada nas 
dependências 
da Igreja Ba-
tista Regular 
Ebenézer em 
porto Velho 
- Rondônia. 
Com a organi-

zação da Seminarista Stephanie Trajano Alencar(fi lha do 
miss. Marcos Glaison Alencar) e apoio das irmãs Sulamita 
Alencar Ferreira, e Luciene Trajano Alencar, foi desenvolvido 
o seguinte tema: GUARDANDO O CORAÇÃO, baseado na 
vida do Rei Davi. Agradecemos o apoio das irmãs Aida, Vania 
e o irmão Edivonildo que ajudaram com os lanches forneci-
dos para as crianças. Obrigado pelas orações das igrejas e 
irmãos que intercederam pelo evento, graças as vossas ora-
ções o evento foi um sucesso. Pr. Marcos Glaison Alencar.

ROCHA ETERNA
Na última campanha evangelística Deus ouviu as ora-

ções e respondeu com muitas bênçãos. Mais de 2.200 km 
rodados e 9 penitenciárias visitadas, sendo 4 novas. Mais 
de 3.522 presos ouviram a pregação do evangelho, nos 
57 cultos evangelísticos e 1.304 fi zeram uma decisão re-
cebendo a Cristo como Salvador. Cerca de 7.000 folhetos 
entregues. Nesta viagem um diretor de presídio recebeu a 
Cristo como seu Salvador e um jovem que havia perdido 
sua mãe, por causa de um acidente de carro quando vi-
nha visitá-lo na prisão, também veio e participou de um dos 
cultos e recebeu a Cristo como seu Salvador e vimos que 
Deus nos enviou no momento certo para ele e para tantas 
outras vidas naquelas prisões. Por tudo isso, damos glórias 
e honras a Deus. As lutas são grandes e constantes, mas 
as misericórdias e as bênçãos de Deus nos ajudam cada 
momento. Pr Agnaldo da Missão Rocha Eterna.

26º ANIVERSÁRIO
A Igreja Batista Fundamental em Catalão-GO, sob a li-

derança do Pr. Glauco Esdras realizou Conferências em 
comemoração ao 26º Aniversário da Igreja. O evento foi 
realizado nos dias 21 a 25 de agosto de 2013. O preletor foi 
o Pr. Julio César da Silva da 2ª Igreja Batista Independente 
de Altinópolis-SP. 

PROJETO BIRIGUI
O missioná-

rio Pr. Geraldo 
Oliveira com 
sua esposa Ro-
sana e os fi lhos 
Ualan, Michele 
e Jonas está 
há dois anos e 
meio em Birigui 
SP e o trabalho 
tem avançado 
pela graça de 

Deus. Há também avanços na congregação em Buritama. 
O trabalho avança através de discipulado nos lares, visi-
tas, entrega de folhetos, aulas de música e futebol com as 
crianças em Birigui e Buritama. O trabalho tem tido êxito, 
pois através projetos com as crianças abrem-se os conta-
tos com seus familiares adultos. Com relação a missões a 
visão da nova igreja continua crescendo. Até recentemente 
eram sustentados três missionários, e depois da conferên-
cia missionária realizada em julho, mais dois foram adota-
dos. Buritama que ainda não estava apoiando missionários 
passou a apoiar três. Np momento o alvo é comprar um 
terreno para a construção do templo. Orem para que tenha-
mos os recursos para a compra do terreno. Contatos com o 
Pr. Geraldo e família: E-mail: Pr.geraldodeoliveira@hotmail.
com, Telefone fi xo: (18) 3642-5691. Celulares (18) 8103-

O missionário Pr. Ruy Lopes de Messias trabalhando 
na implantação de Igrejas Batistas Fundamentalistas, atra-
vés do “Projeto Rio Branco” acaba de realizar a segunda 
conferência da família, com o tema: FAMÍLIA UM PROJE-
TO DE DEUS! O pregador foi o pastor João Saraiva Jr. 
titular da Igreja Batista Independente em Dom Pedro, Ma-
naus-AM, que trouxe mensagens desafi adoras, mostrando 
o compromisso das famílias e do seu grande privilégio para 
bem servirem a igreja local. O evento foi um verdadeiro su-
cesso, para o qual recebemos as visitas de alguns irmãos 
de Igrejas Batistas Regulares e Bíblicas.     Já em Julho, 
de 5 a 7, Com o Pr. Joel Barbosa da Igreja Batista Bíblica 
de Embu-Guaçu-SP aconteceu a primeira Conferência da 
Criança, com o tema: “Crianças para Jesus” (Mc. 10:14). 
Foi um trabalho dinâmico, com as presenças de dois perso-
nagens (bonecos), Joe e Toshio, que trabalhando temas e 
histórias que caiam na graça de seus ouvintes, numa didá-
tica voltada aos corações dos pequeninos. Em agosto sete 
novos irmãos foram batizados.

RIO BRANCO AC

O Senhor continua 
abençoando a Igreja Ho-
reb e o trabalho nas Co-
munidades Ribeirinhas 
em Iquitos, Peru através 
do ministério do missio-
nário Saul Mera e família. 
Recentemente seis no-
vos irmãos foram batiza-
dos. Pr Saul esteve em 
visita a um lugar denomi-
nado Ayacucho, nas cor-
dilheiras (cerca de 4.500 
metros de altitude) onde 
trabalha o missionário Pr. 
Antonio Mendoza.  Foi 
muito especial uma noite 
quando após a projeção 
de um fi lme e pregação 
da Palavra e mais de 20 
pessoas receberam a Je-
sus como Salvador. Em Puerto Maldonado na região sul da 
selva amazônica onde tivemos um encontro com o Pr. Lo-
renzo em Cobija na Bolívia e com mais três pastores, entre 
eles um missionário que estará iniciando uma nova Igreja 
nesta cidade. A Igreja Horeb espera fazer parte do Projeto 
Tríplice Fronteira com o Pastor Lorenzo.

O segredo é não correr atrás das borboletas... 
É cuidar do jardim para que elas venham até você.

Mario Quintana 4

A se-
m i n a r i s t a 
Stephanie 
T r a j a n o 
Alencar e 
a sua mãe 
L u c i e n e 
T r a j a n o 
Alencar re-
a l i z a r a m 
um clube 
bíblico para 

crianças em Rio Branco-AC na Igreja Batista Canaã. Foi 
um sábado muito divertido e edifi cante com brincadeiras, 
histórias, lanches que as crianças amaram. As irmãs tam-
bém tiveram o apoio da missionária Reginita e da esposa 
do Pr. Elson Mariano a irmã Mirian, que deram toda as-
sistência necessária para os objetivos do evento fossem 
alcançados. O Pr. Elson Mariano agradeceu o apoio da se-
minarista Stephanie que estando de férias de seus estudos 
no SBC (Seminário Batista do Cariri), não mediu esforços 
para aceitar o desafi o e o fez com muito amor, juntamente 
com sua mãe a irmã Luciene.

  
IQUITOS - PERU



SETEMBRO DE 2013  - EDIÇÃO 246

TBI – 46 ANOS
Nos dias 16 a 18 de agosto de 2013, o Templo Batis-

ta de Indianópolis em São Paulo, capital, sob a liderança 
do Pr. Marcos A. Silva realizou uma série de conferência 
sob o tema: O MESSIAS ESTÁ VOLTANDO! VOCÊ ESTÁ 
PREPARADO? O preletor foi o Pr. José Infante Jr. da Pri-
meira Igreja Batista Bíblica em Vitória da Conquista BA que 
também é o Diretor Executivo dos Amigos de Sião (AIMI). 
Visite o site do TBI em: www.templobatista.org.

SOCIEDADE MASCULINA

Batista Ebenézer está fazendo uma campanha para im-
primir 500 cartilhas para os índios Baniwas, trabalho este 
desenvolvido pela missionária da igreja, irmã Aparecida. 
Pr. Marcelo está desafi ando as igrejas a ajudarem neste 
desafi o comprando e doando algumas cartilhas. O custo 
delas será de R$ 20,00 cada, portanto é necessário levan-
tar R$ 10.000,00. Caso possam e queiram ajudar, entrem 
em contato com o pastor Robson Marcelo: prmarcelo30@
hotmail.com.

SÃO CARLOS SP

A foto mostra parte dos membros da Sociedade Mascu-
lina da Igreja Batista da Paz localizado na Rua Rui Barbosa, 
218, esquina com Rua da Paz, Bairro Pirajá em Juazeiro do 
Norte CE. Na foto: Bernardino, Gessino, Arnaldo, Macedo, 
Pedro, Pr. Paulo Alves, Tiago, Isaias, Emilson, Deyvid, J. 
Arnaldo e Francivan. A sociedade se reúne toda sexta-feira 
nos lares para oração e planejamento das atividades como 
distribuição de folhetos, visitação nos lares, evangelismo e 
demais atividades que resultem na divulgação dos traba-
lhos da igreja. Para contatos use o e-mail: jarnaldoalves@
gmail.com.

CONGRESSO JIBE

Nos dias 6 e 7 deste mês de setembro acontece o Con-
gresso JIBE da Juventude da Igreja Batista Esperança de 
São Paulo, capital, sob a liderança do Pr. Sérgio Moura. O 
tema será “Como ser um jovem cristão nos dias de hoje?” 
(João 17.16ª). O preletor será o Pr. André Santana, da Igre-
ja Batista do Horto do Ypê, São Paulo SP. As preleções pro-
curarão responder às seguintes perguntas: Você acha que 
ainda existem cristãos que levam essa vida a sério? Qual 
sua maior difi culdade para encarar a realidade cristã? Qual 
meu papel nos dias de hoje? Participe e convide amigos! 
Além de ser um tempo parar aprender mais sobre a palavra 
é uma ótima chance de rever amigos antigos, fazer novas 
amizades! Igreja batista Esperança, Rua Loefgreen, 1279 
ao lado do Metrô Santa Cruz com estacionamento grátis. 
Mais informações no site: www.ibe.org.br ou pelo fone (11) 
5571-9721.

MISSÕES EM ARAGUARI MG
Igreja Batista Fundamental em Araguari, MG, sob a li-

derança do Pr. Marcos Gesiel laurentino está realizando 
sua Conferência Missionária Anual nos dias 12 a 15 de se-
tembro de 2013. O preletor será o Pr. Robert Lee Smith, 
missionário estadunidense aqui no Brasil há muitos anos, 
tendo sido fundador de duas igrejas em Franca SP e coo-
perador em diversos outros ministérios no estado de São 
Paulo, tanto no apoio á fundação de novas igrejas, quanto 
no preparo de novos obreiros.

GOIÂNIA GO
O missionário Robson Marcelo da Silva trabalhando na 

implantação de igrejas em Goiânia e região realiza confe-
rências missionárias nos dias 14 a 16 de setembro quando 
renovarão a promessa de fé. No dia 25 de agosto foi rea-
lizado o batismo de 15 novos irmãos. Em Anápolis, além 
da distribuição de folhetos no bairro onde será iniciada 
uma nova igreja, tem sido feito um trabalho na escola do 
bairro alcançando cerca de 1.300 alunos entre crianças, 
adolescentes, jovens e adultos que têm recebido literatu-
ras e ouvido a pregação da Palavra de Deus. O Templo 

“Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais es-
tamos alegres”. Salmos 126:3. Esse versículo refl ete, sem 
dúvida, o sentimento do nosso coração, por tudo quanto 
o Senhor tem feito por nós no campo missionário. Nossa 
gratidão a Deus e aos irmãos que têm orado e participado 
do ministério em São Carlos e Araraquara. ARARAQUARA: 
No dia 27 de julho realizamos o culto de posse do Pr. Le-
andro. Há cinco anos temos cooperado com este trabalho, 
orando, sempre, para que Deus levantasse um pastor para 
assumir esta obra. Foi, portanto, um dia de festa para todos 
nós. Orem pelo Pr. Leandro e sua família. SÃO CARLOS: 
O templo está praticamente coberto, restam apenas alguns 
detalhes. Faltam-nos palavras para expressar a gratidão 
do nosso coração por este milagre tão grande. Vocês fa-
zem parte deste milagre! Próximo passo: Acabamento. 
Fizemos um orçamento do reboco, contra-piso e vidros. 
O valor estimado é de R$ 20.000,00. Não queremos ser 
um peso para os irmãos e reconhecemos que já fi zeram 
muito por nós. Sabemos, porém, que os recursos para a 
obra vêm do Senhor, somos apenas instrumentos em suas 
mãos e pedimos então que orem com carinho e conside-
rem a possibilidade de nos ajudarem nesta próxima etapa, 
possibilitando-nos assim, a tão sonhada mudança. Nosso 
desejo é nos mudarmos até o fi nal deste ano. Pr. Fernando, 
Milena, Isabela e Ana Luisa.      

PROJETO JABOTICABAL
Após a passagem do grupo de evangelismo em feria-

dos da Igreja Batista Esperança o Pr. Daniel tem tido muitas 
pessoas para visitar. São pessoas que aceitaram a Cristo e 
agora estão se apresentando para o discipulado. Em Jaboti-
cabal está sendo feito um trabalho com uma abordagem es-
pecífi ca em que a pessoa que aceitou Cristo precisa “cres-
cer”. Para tanto a igreja disponibiliza um discipulado em três 
lições em casa deixando um “Kit” com um novo Testamento, 
folhetos, jornais, revistas e um folder que descreve as doutri-
nas e princípios além de um charmoso chaveiro doado pelo 
irmão Paulo Rodrigues, coordenador de missões da IBE em 
São Paulo que consta o endereço e os horários dos cultos. 
O trabalho tem crescido e os cultos estão com a frequência 
de quase 40 pessoas de quarta e domingo. Somador a EBD 
e o Clube da Criança chegariam a 60 pessoas em um salão 
provisório que comporta 50 pessoas. Depois da realização 
da conferência missionária deste ano a igreja adotou dois 
novos projetos: Pr. Lourinaldo que está no Timor Leste e Pr. 
Jeferson Quevedo que está na  Índia.

IV CONGRESSO DE MULHERES 

Nos dias 16 e 17 de Agosto de 2013 a União Feminina 
da Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitoria da Conquista 
realizou o seu IV Congresso para Mulheres, sob o tema 
“Vivendo a Vontade de Deus”. Alem das palestras foram 
realizadas ofi cinas para as mulheres da igreja e também 
convidadas da cidade: Artesanato irmã Maria Emilia e Au-
lete Correia - Administrando Finanças – Eleci Bezerra – 
Administrando a Rotina – Dinalva Ferraz – Administrando 
a Cozinha – Ana Infante – Administrando Saúde e Beleza 
– Elienai. A preletora foi a irmã Nancy Felix Fragoso, colu-
nista do Jornal de Apoio. 

DISCERNIMENTO ESPIRITUAL
Tim Challies

Editora Vida Nova
www.vidanova.com.br

Ao escrever “Discernimento Espiritual 
- a habilidade de pensar biblicamente 
sobre a vida”, Tim Challies acertou em 
cheio. O discernimento espiritual serve 
para muito mais do que tomar grandes 
decisões de acordo com a vontade de 
Deus. É uma atividade essencial do dia a dia, pois permite 
que cristãos comprometidos separem a verdade de Deus do 
erro e distingam o certo do errado em todas as situações. É 
também um tipo de habilidade, algo que qualquer pessoa pode 
desenvolver e aprimorar, especialmente com a orientação 
deste livro.

PREGANDO A BÍBLIA TODA
Graeme Goldsworthy

Editora Fiel
www.editorafi el.com.br

Em 388 páginas, o erudito de Bíblia 
Graeme Goldsworthy oferece uma sólida 
base para a pregação de toda a Bíblia 
de modo consistente e cristocêntrico. 
Goldsworthy examina a Bíblia, a Teologia 
Bíblica e a Pregação e demonstra como 

essas três disciplinas se relacionam na preparação de 
sermões cristocêntricos. O livro mostra como fazer a aplicação 
da teologia Bíblica à Pregação Expositiva. 

O LEGADO DOS AVÓS
David Merkl e Mary-Ann Cox
Voxlitteris - Editora Hagnos

www.hagnos.com.br
Em “O legado dos avós - Inspiração e 
ideias para um investimento eterno” você 
encontrará não somente a inspiração 
necessária para se tornar um avô, ou avó, 
cada vez mais interessado em deixar um 
legado a seus netos, mas também algumas 
(101!) ideias para que o tempo com eles 
seja criativo e gostoso! Deixar um legado exige sacrifício, 
tempo, investimento e um pouco de sujeira na sala de estar!  
Mas está ao alcance de todos os avós que, pela graça de 
Deus querem investir em seu legado: os netos que Deus 
lhes concedeu.

Por detrás da Alegria e do Riso, pode haver uma natureza vulgar, dura 
e insensível. Mas, por detrás do Sofrimento, há sempre Sofrimento. 

Ao contrário do Prazer, a Dor não tem máscara. Oscar Wilde

Por detrás da Alegria e do Riso, pode haver uma natureza vulgar, dura 5
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TIMOR LESTE
O missionário Pr. Lourinaldo batizou mais oito jovens no 

fi nal de maio último, entre eles o seu fi lho Levi com apenas 
doze anos. Osmundo, irmão do Lourinaldo que foi para o 
Timor para auxiliar no trabalho, acaba de receber o visto. 
Orem por ele e pelo seu sustento. Depois de muito esforço, 
Lourinaldo conseguiu alugar uma casa maior, por um valor 
menor que a anterior e com um quarto de hospede.  Só 
falta mobilhá-lo.  Pr. Lourinaldo disse que assim que qual-
quer um dos amigos que prometeram visitá-lo informar que 
comprou a passagem ele mobiliará o quarto. A construção 
de uma nova sala para a EBD em Beali avança lentamen-
te, por causa do problema que Lourinaldo tem no joelho 
e por causa da alta do dólar que engole grande parte 
do sustento. Depois de chegar há cinco anos no Timor 
Leste com apenas três malas, a família do Pr. Lourinal-Este assunto torna-se mais relevante devido a 

decisão blasfema do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) em 14/5/13 obrigando cartórios 

a realizarem o “casamento” (sic) homossexual. O casa-
mento como criação de Deus, tem exclusivamente no 
Criador, devido Sua autoridade deliberativa, seus crité-
rios qualifi cadores e validadores (Gn 2.20-25; Cl 1.16). 
Assim sendo, perante Deus, O Legislador universal, a 
decisão do CNJ deve ser denunciada como uma ilegíti-
ma interferência humana num assunto ao qual O Senhor 
já defi niu como esfera em que o homem não legisla: “... 
o que Deus ajuntou [Deus é O Legislador do casamento] 
não o separe o homem [o homem deve se submeter ao 
padrão Divino do casamento, e não legislar sobre ele]” 
(Mt 19.3-6) (grifo nosso). O “valor” da blasfêmia se men-
sura por seu efeito: o de revelar os cristãos fi eis à sã dou-
trina (1 Co 11.19). Portanto, é mister que se aborde sobre 
a natureza e rito que identifi ca e qualifi ca o matrimônio.

A terceira proposição acerca do casamento legítimo 
perante Deus, é que ele é de natureza pactual, e não 
contratual. Neste quesito, há discordância entre a Bíblia 
e o Código Civil que classifi ca o matrimônio como contra-
to conjugal que gera sociedade conjugal . Ora, o termo 
hebraico que identifi ca o matrimônio é chă thû nnâ h (Ct 
3.11), e o termo que o defi ne é “Aliança” (berı̂yth), nunca 
sendo denominado “contrato” . “Contrato” era pertinente 
ao noivado, etapa pré-conjugal  onde se estabeleciam as 
condições matrimoniais. Apesar de haver no casamento 
alguns aspectos contratuais, como a obrigação entre as 
partes, ele sempre será uma aliança que, diferente de 
um contrato, une duas pessoas em sua totalidade (corpo 
alma e espírito), e por toda a vida. Além disso, a aliança 
matrimonial requer maior dignidade em seu trato e quali-
fi cação pactual, devido à sua importância na formação e 
preservação da sociedade humana. Algo que o contrato 
não poderia por sua natureza e limitação realizar. E, sen-
do o matrimônio um símile divino de sua união com seu 
povo, por conseguinte, ele se reveste inevitavelmente do 
formato dual (Cristo-Igreja), de natureza pactual (uma 
aliança eterna), cuja duração é condicional à vida dos 
aliançados: enquanto viverem (Ef 5.28-32).

A quarta proposição acerca daquilo que legitima o 
matrimônio perante Deus, é apresentada como uma ne-
gação, ou seja, aquilo que não é essencial à legitimidade 
matrimonial: o casamento para ser válido não exige um 
rito específi co, requerendo, contudo, um reconhecimen-
to indiscutível e indubitável da sociedade a qual o casal 
pertença. Para corroborar o padrão bíblico, assevera-se 
que o reconhecimento sociocultural subjaz à forma e 
modo bíblico do matrimônio, pois Deus é seu Idealizador, 
Criador e Legislador absoluto. Smedes, seguindo esse 
raciocínio, afi rma que não existe lei moral que indique 
como se inicia um casamento . Assim sendo, o casamen-
to, em qualquer sociedade em que se realize, deve ser 
claramente reconhecido social e publicamente pela tra-
dição daquela sociedade, como sucedeu com Isaque e 
Rebeca onde, apesar de não haver registro da cerimônia 
matrimonial, o casamento foi legitimado pelo fato de: 1) 
os pais dos noivos o aprovaram; 2) o casal anuiu à apro-
vação; 3) a consumação ocorreu dignamente na tenda da 
mãe do noivo (Gn 24). O casamento em Caná foi apro-
vado pelo Senhor tendo em vista sua participação e por 
ser o marco do princípio de seus sinais, sendo descrito 
essencialmente como um evento social, e não como uma 
rito cerimonial, como se realiza no Brasil. Nesse sentido, 
o casamento conforme reza atualmente o Código Civil é 
válido, por ser ato legislativo do Estado em seu manda-
do divino de benfeitor e promovedor da proteção fami-
liar. Contudo, se o Estado legislar contra à lei de Deus 
em relação ao casamento por Ele instituído, ferindo seus 
princípios divinos, permanecerá a autoridade soberana 
de Deus, que legisla, não apenas sobre o matrimônio, 
mas também sobre os limites da autoridade do Estado .

 (SILVA, Vocabulário Jurídico, 2006, 27. ed., p. 268, 269).
  (cf. Pv 2.17; Ez 16.8; Ml 2.14).
  (HARRIS, R.L.; ARCHER JR., G.L.; WALTKE, B.K., Dicionário Interna-
cional de Teologia do Antigo Testamento, 1998, p. 554).
  (Sexología Para Cristianos: Una Exposición De La Ética Cristiana Sobre 
El Sexo, 1976, p. 157-159).
  (cf. Rm 13.1-5; At 5.29).

Fundamentos 
que validam 
o verdadeiro 

matrimônio II

do acumula muitas bênçãos para a glória do Senhor. O 
terreno para a igreja na capital esta em negociação e há 
necessidade de 30 mil dólares. Há uma poupança para 
isso com pouco mais de 20% deste valor. O alvo é con-
seguir o terreno ainda este ano a fi m de receber alguns 
jovens que tem de vir da aldeia para estudar na universi-
dade no inicio de 2014.  

MISSÕES EM BATATAIS
Na última semana de agosto a Igreja Batista da Vitória 

que está sendo implantada em Batatais SP pelos missioná-
rios Pr. Almir Nunes e Pr. Benjamin Paulo Leaf, foi realizada 
a segunda conferência missionária deste ano. Os preleto-
res foram os pastores Tomé Lopes dos Santos e Carlos 
Alberto Moraes. O alvo é incluir novos missionários no qua-
dro de missões.

Venha desfrutar de um inesquecí-
vel fi nal de semana observando 
as belezas da Serra Gaúcha e do 

Natal Luz, recheado de estudos bíblicos in-
tensivos.

Tema do Congresso: O Livro da Vida 
Palestras:
“Quem fará parte do Livro da Vida?” – “O 

Livro de Daniel” (1ª parte)
“O que acontecerá com os mortos?” – “O 

Tribunal de Cristo”
“As nações e o Trono Branco” – “O Livro 

de Daniel” (2ª parte)

Parcelamento em 5 vezes:
Apartamentos luxo – até 3 pessoas no 

apto. (ar, frigobar, internet, TV LCD).
Até 31/8: R$ 80,00 + 4x R$ 85,00 (até 

30/9, 31/10, 30/11, 31/12). Total: R$ 420,00.

Programação após o Congresso: 13 a 
15/1/2014

Aproveite - fi que depois do Congresso 
para conhecer as belezas da Serra Gaúcha:

- Parque Temático/fábrica de chocolate, 
Cascata do Caracol, Minimundo, Gramado Zoo

20º Congresso Bíblico Internacional

- Bento Gonçalves: trem Maria Fumaça, Caminhos de 
Pedra, Epopéia Italiana.

- Igrejinha: lojas de fábricas de calçados
Transfer Porto Alegre-Hotel e passeios (ônibus de luxo, 

exclusivo, fretado)
Ônibus 10 a 12/1: R$ 80,00
Ônibus 10 a 15/1: R$ 280,00 (inclui trem Maria Fumaça).
Diárias após o Congresso: R$ 95,00, com café da ma-

nhã (pagas ao Hotel no check-out)
Marque suas passagens para poder participar de todos 

os passeios:
- chegada a Porto Alegre: 10/1 pela manhã – retorno: 

15/1 à noite.
Preços por pessoa
- incluem: alojamento e refeições (conforme programa). 

Não incluem extras no hotel.

Valores e condições sujeitos a reajuste sem prévio avi-
so.

Natal Luz em Gramado: a programação ofi cial vai até 
12/1/2014.

Inscrições válidas apenas com comprovantes de depó-
sito identifi cados

- Gramado (Natal Luz, Lago Negro, fábrica de choco-
late)

- Canela e Nova Petrópolis (malhas)

Faça já sua inscrição!
Contatos: Ione Haake 
Fone: (51) 3266-1174

E-mail: ione@virtuosa.com.br 
Site: www.Virtuosa.com.br

BRADESCO: Agência: 3319–7 – Conta: 6975–2
Ione Haake <ione.haake@shalommail.com.br>

A vida só pode ser compreendida, olhando-se para trás; 
mas só pode ser vivida, olhando-se para frente.

Soren Kierkergaard 6
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Era o ano de 1962. Eu tinha apenas 13 anos e morava com 
meus pais e meus  irmãos  Luis  Antonio e Álvaro na Rua 
Duque de Caxias em Batatais. Eu estudava no Colégio Au-

xiliadora, conhecido como Colégio das Freiras desde o 1º ano. Fre-
quentava  assiduamente  as missas e me confessava semanalmen-
te, pois tinha muito medo de morrer e ir para o inferno. Foi quando 
chegou à nossa cidade uma família de presbiterianos e veio morar 
bem em frente à minha casa - o dentista Dr. João e sua esposa Dona 
Laura.

Meus pais,  sempre muito hospitaleiros, logo fi zeram amizade 
com o casal. Eles tinham quatro fi lhos, mas apenas o mais velho 
Djalma e os gêmeos Eli e Isaque moravam com eles. Enquanto os 
pais jogavam torrinha no alpendre (não tínhamos  TV naquela época) 
o Álvaro, eu e os gêmeos jogávamos ping-pong na  grande mesa de 
nossa sala de jantar. Os gêmeos então aproveitavam para nos falar 
da Palavra de Deus e lançar a semente para que mais tarde o Espí-
rito Santo trabalhasse em nossos corações.

Eu, como tinha aulas de religião todos os dias, por estudar em 
uma escola católica, achava que sabia tudo  e ousava discutir com 
eles sua crença e minhas tradições. Afi nal, toda a nossa família  era 
tradicionalmente  católica e eu jamais admitiria que qualquer dúvida 
pairasse sobre nosso credo.

Foi aí que chegou à nossa cidade o Pr. Jaime William Rose e 
sua família. Eram missionários norte americanos e ao saber disso a 
família de presbiterianos   cedeu a garagem de sua casa para que ini-
ciassem ali uma igreja.  A princípio, apesar dos constantes convites, 
não aceitamos assistir aos cultos.

Mas era impossível não ouvir as mensagens pregadas pelo Pr. 
Jaime (sem microfone), pois sua voz ecoava em nossos ouvidos 
(quem o conhece bem sabe como ele prega) até na cozinha, o lugar 
mais distante da rua.

Aos poucos, minha mãe Ana, meu irmão Álvaro e eu  fomos che-
gando mais perto, até que atravessamos a rua e permitimos que 
Deus falasse ao nosso coração através da pregação da preciosa 
Palavra de Deus e dos hinos entoados pelos fi lhos do casal Rose -  
Michael, Daniel e Sharon, pela família do Dr. João  e tocados ao som 
do acordeão  pela Dona Nancy, esposa do missionário.

Finalmente  as palavras de João 3: 16 repetidas vezes  pregada  
tocou em nossos corações  e no dia 27 de julho de 1963 eu entreguei  
minha vida  ao Senhor Jesus Cristo.

Pouco depois a família  do Dr. João voltou para São Paulo. Que 
motivo eles tiveram para vir morar em Batatais, em frente à minha 
casa por apenas um ano, senão o de seguir a comissão do Senhor 
de “ir e pregar o Evangelho” e nos dar a oportunidade de ouvir essa 
verdade?

Já  se passaram 50 anos desde esse dia e ainda hoje eu posso 
dizer como o Salmista: “Grandes coisas fez o Senhor por nós,  pelas 
quais estamos alegres” Salmos 126: 3. Foram muitas as lutas, as 
afl ições, mas as vitórias e as alegrias são inumeráveis porque, como 
diz Davi, no Salmo 46 – “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro 
bem presente na angústia”.

Um dia ainda, se o Senhor permitir  e minha memória ajudar,  vou 
começar a narrar a história destas pessoas  tão preciosas que fi ze-
ram parte de nossas vidas, nos apresentaram Cristo como Salvador 
através de suas pregações e suas vidas e nos enriqueceram tanto 
e de como Nosso Deus agiu em cada uma  das lutas enfrentadas e 
vitórias alcançadas.

Por hoje só quero  dizer: Obrigada, eu amo muito vocês. Selma.

Foi há
 50 anos...

“Ensina-nos a contar os nossos dias para 
que alcancemos corações sábios.” 

Salmos 90:12

Neste dia, ha exatos 42 
anos atrás, 17 de Agos-
to de 1971, Joel Harold 

Bratcher, deixou este mundo para 
atender o chamado de Jesus, “Dei-
xai vir a mim as criancinhas, por-
que delas e o reino do CÉU!”

O dia, 17 de Agosto de 1971, 
amanheceu ensolarado e quen-
te.  O missionário Harold Bra-
tcher, com dois dos seus fi lhos, 
esperava estar logo em casa, em 
Manaus.  Tinham passado as úl-
timas duas semanas, pregando e 
evangelizando no interior do vas-
to estado do Amazonas, próximo 
da pequena cidade de Itacoatia-
ra (Pedra Pintada), na localida-
de do Rio Urubu.  Estavam com 
muitos outros a bordo da lancha 
missionária, cruzando o imenso 
Rio Amazonas.  As 10 horas da 
manha, notaram a ausência do 
fi lho caçula, Joel, de 6 anos.  Ele 
desde cedo, adorava acompa-
nhar o pai nas visitas e viagens, 
e já pregava na frente do espelho.  
Tinha acabado de colocar um pa-
pagaio, presente que receberam, 
no ombro do seu pai, e saiu, pro-
vavelmente para lavar as mãos, 
após comer uma manga.  A Bus-
ca desesperada no barco e no 

Depois de ler alguns co-
mentários a respeito 
de um vídeo bastante 

popular na Internet, senti-me im-
pulsionado a assisti-lo. Apresen-
tado pelo mestre Luiz Sayão, o 
vídeo até contém algumas coisas 
interessantes, mas de modo ge-
ral é um bocado triste. Eis aqui 
a transcrição de um dos trechos 
que mais me chamou a atenção: 
“O mundo pós-moderno é um 
mundo marcado pela realidade 
da arte. A arte se torna uma das 
principais expressões de conte-
údo do mundo contemporâneo. 
Como é que as pessoas adquirem 
ideologia hoje? Através de música 
popular, através de novelas, de fi l-
mes, de elementos que envolvem 
a arte, portanto, o que se canta, o 
que fazemos dentro da realidade 
litúrgica da igreja É A PRINCIPAL 
MANEIRA de expressar conteúdo 
e de ensinar”.

Que tristeza. No entanto, e 

Há 42 Anos...
rio foi inútil. Joel Harold Bratcher, 
após uma breve peregrinação, de 
6 anos, 5 meses e 13 dias, es-
tava na presença daquele que e 
o maior amigo das crianças.  O 
seu corpo intacto seria encontra-
do exatamente 48 horas depois, 
por uma equipe de resgate, entre 
eles, David Hatcher e Romual-
do Nascimento, (nossa gratidão, 
Irmãos).  Neste exato momento 
um pequeno avião pousa no rio, 
ao lado do bote de resgate.  Era 
o piloto missionário DeMerchant, 
que levaria o missionário, seu fi -
lho primogênito, Asa Marcos, e o 
corpo do seu caçula, para Manaus 
para o enterro.  Anos mais tarde, 
a dor seria do próprio missionário 
DeMerchant, que teria também de 
si despedir do seu fi lho, Benny de 
apenas 15 anos, decorrente de 
um câncer no braço.  (Obrigado, 
Irmão).  Após o culto fúnebre, na 
Igreja Batista 14 de Dezembro, 
o corpo foi sepultado no fi nal da 
tarde, debaixo das mangueiras, 
no Cemitério São João Batista.  
No monumento simples, foi es-
crito apenas o seu nome, data do 
nascimento, 3 de Marco de 1965, 
data da morte, e as palavras em 
português e inglês:  DEUS E 

AMOR - GOD IS LOVE.
 Apesar da dor e da saudade, 

o missionário Harold, sua esposa 
Marie, e os dois fi lhos restantes, 
continuavam a ganhar preciosas 
almas no vasto e tão carente, 
mas amado Amazonas.  Quase 
40 anos depois, a veterana mis-
sionária, depois de si desgastar 
totalmente na obra do Mestre por 
quase 52 anos, também partiria 
para estar com Jesus e Joel.  O 
seu corpo foi carinhosamente se-
pultado na sepultura de Joel, para 
aguardar a manha da ressurreição 
dos justos.  Assim a poucos me-
tros da sepultura do Apostolo da 
Amazônia, Eurico Alfredo Nelson, 
todos esperam a gloriosa reunião 
dos remidos.  

 Ate lá, fi ca as Saudades, pa-
lavra acrescentado na lapide da 
sepultura de Joelzinho e Irmã Ma-
ria.  Fica também a pergunta: Qual 
o preço que você esta pagando no 
serviço do seu Senhor e Salvador?

Pr. Dr. Asa Marcos Bratcher,
Contatos:

Dr. Asa Mark: 
ambratcher56@yahoo.com 

Pr. Ricardo Lima:
prrhgl10@gmail.com

Nivelar por baixo ou olhar para cima?
infelizmente, esta é uma lógica 
que vem prevalecendo dentro das 
“igrejas pós-modernas”. A prega-
ção perde cada vez mais espaço 
para os shows-gospel, que agora 
já são realizados inclusive duran-
te os cultos, shows estes em que 
músicas intermináveis, com estri-
bilhos repetitivos e enfadonhos, 
são a tônica dominante. A pala-
vra é passada ao pastor quando 
a congregação (ou seria plateia?) 
já está exausta e indisposta para 
ouvir. Meia hora de pregação já é 
motivo de muxoxos. E aí, voltam 
os “levitas” e tome mais dois “co-
rinhos” grudentos para terminar a 
noite em grande estilo. Deste jei-
to, vamos acabar por ter que rees-
crever o versículo 17 de Romanos 
19: “De sorte que a fé é pelo ouvir, 
e o ouvir... pelo louvor”. Que sau-
dades do velho e bom Spurgeon.

No vídeo citado, o mestre 
Sayão criticou também a exces-
siva erudição dos antigos hinos. 

no sentido de ignorar conteúdos e 
não de ser grosseiro), compete à 
igreja ensiná-los. Infelizmente não 
é isso que vem acontecendo. Ao 
invés de levar os menos letrados 
a patamares mais elevados, re-
baixa-se ao nível desses para que 
melhor sejam compreendidos.

Cá com meus botões eu me 
pergunto se o anacronismo está 
nas letras rebuscadas dos hinos 
de ontem ou na pobreza cultural 
dos crentes de hoje. Se assim for, 
o que devemos fazer então? Banir 
os hinários e abraçar liberalmen-
te apenas os corinhos e os pop-
-gospel? Deixar de lado a imensa 
herança espiritual dos autores de 
outrora e valorizar apenas os ar-
tistas de hoje? Como cantar o re-
pertório antiquado e de palavrea-
do difícil de uma tal Fanny Crosby 
se ela nem foi indicada para o Tro-
féu Promessas da Rede Globo?

Bem, a respeito das difi culda-
des na interpretação dos textos 
dos hinos, posso responder ci-
tando o exemplo da minha casa, 
onde tenho uma fi lha de 12 anos e 
um fi lho de 8. Nunca lhes apliquei 
testes de QI e minha intuição - de 
pai consciente e não utopista - 
me leva a crer que nenhum dos 
dois é super-dotado. No entanto, 
ambos sabem que “se da vida 
as vagas procelosas são” eles 
não devem temer as difi culda-
des, mas sim contar as bênçãos 
para verem quantas coisas boas 
nosso Deus já nos proporcionou. 
E eu investi menos de 5 minutos 
do meu tempo para lhes explicar 
“quão procelosas são as vagas” 
que enfrentamos no dia-a-dia. 
Com isso, meus fi lhos fi caram 
um pouco mais cultos e o louvor 
familiar ainda mais rico. Veja o ví-
deo em: 

https://www.youtube.com/ wa-
tch? feature=player_embedded 
&v=gG8fxBL7Xhc#t=13

Ora, se as 
letras são 
boas, mas 
incompre-
e n s í v e i s 
aos mal-
-educados 
(mal edu-
cado no 
sentido de 
aquis ição 
de conhe-
c i m e n t o 
e não de 
comporta-
mento so-
cial), com-
pete aos 
mais letra-
dos contri-
buir, com 
sabedoria 
no trato, 
para o me-
lhoramen-
to cultural 
desses ir-
mãos. Se 
uma parte 
do povo 
de Deus é 
ignorante 
(ignorante 

Não confunda jamais conhecimento com sabedoria. O primeiro 
o ajuda a ganhar a vida; o segundo a construir uma vida.

Sandra Carey7

Roberto Kedoshim
Missionário

“Para que possais andar digna-
mente diante do Senhor, agradando-
-lhe em tudo, frutifi cando em toda a 
boa obra, e CRESCENDO no conhe-
cimento de Deus” (Colossenses 1:10).
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No dia 27 
de julho 
de 2013 

foi realizado o cul-
to de posse do Pr. 
Leandro Almeida 
na Igreja Batista 
Emanuel em Ara-
raquara SP. Nos 
últimos cinco anos 
o missionário da 
AMI Pr. Fernando 
César Martins, que 
está implantando 
a Igreja em São 
Carlos SP, vinha 
cooperando com 
aquele trabalho, 
orando, sempre, 
para que Deus le-
vantasse um pas-
tor para assumir a 
liderança integral 
da igreja. A chega-
da do Pastor Lean-
dro foi a resposta 
do Senhor. 

A I g r e j a 
Batista 
Bíbl ica 

em Jardim Adria-
na, Guarulhos SP, 
está em fase de 
transição pastoral. 
É que o seu atual 
pastor, João Ca-
margo de Vascon-
celos Filho está 
de saída para o 
campo missionário 
em Mococa SP no 
início do próximo 

Pastor Leandro toma posse em Araraquara

Leandro Almeida, converteu-
-se em 1996, na Igreja Batista 
Independente em Formiga-MG, 
fundada pelo missionário estadu-
nidense Pr. Robert Calvin Nichols 
(Bob Nichols). Em 1998 recebeu o 
chamado do Senhor para o minis-
tério pastoral, e começou o prepa-
ro teológico. Em 2000 concluiu o 
Instituto Batista Independente de 
Formiga-MG, com duração de 3 
anos. 

Em 2007 casou-se com Bru-
na Ribeiro Leite Almeida (fi lha 
do missionário da AMI – Pr. Le-
onilson Pereira Leite - Uberaba-
-MG). Bruna também formou-se 
no Seminário e Instituto Batista 
Indepentende Macedônia em 
Franca SP. O casal tem um fi lho, 
Kevin que em breve completará 
5 anos e a Bruna está grávida de 
5 meses. 

A ordenação pastoral do irmão 
Leandro aconteceu no dia 26 de 
junho de 2010, na Igreja Batista 
Independente em Formiga-MG. 

O moderador foi o Pastor Hiran 
Charles Nichols e o secretário foi 
o Pr. Paulo Castelan. O Concílio 
formou-se pelos pastores: Van-
derley Borges de Faria, Daniel 
Wade Dotson, Anderson Dantas, 
Leonilson Pereira Leite, Cleber 
Rodarte Neves, Timothy Ingram, 
Robert Calvin Nichols, Robert 
Calvin Nichols Jr., Cacildo Matias, 
Rodinele Marcelo de Andrade, 
Weber Jose da Silva e Esteliano 
de Moraes Sousa.

No mesmo ano de seu casa-
mento, Leandro foi para a cidade 
de Araras-SP suprir a ausência 
do missionário estadunidense, 
Pr. Daniel Wade Dotson durante 
sua viagem aos EUA. Pastoreou 
a igreja e a congregação naquela 
cidade por um ano e meio. 

De volta a Formiga, trabalhou 
como obreiro ajudando nos mi-
nistérios e orando para que Deus 
mostrasse a Sua vontade para 
sua vida. No início de 2012 sentiu 
a direção do Senhor para ir para 

a cidade de Franca-SP auxiliar 
o Pr. Wanderley Borges de Fa-
ria (hoje pastor da Igreja Batista 
Boa Esperança - Cuiabá-GO) na 
implantação da quarta igreja em 
Franca. Durante sua estadia em 
Franca, Leandro recebeu alguns 
convites de igrejas sem um pas-
tor, e conheceu a Igreja Batista 
Emanuel em Araraquara. Após 
um período de oração de ambas 
as partes, o convite da igreja foi 
formalizado e o processo teve 
início.

Para contato: 
Pr. Leandro Almeida. 

E-mail: 
leandroibibruna@hotmail.com
Residência: Av. Jorge Haddad, 

672, Bairro Jd. Paulistano, 
CEP: 14810-244 - Araraquara-SP.

Igreja: Av. Luis Dosualdo, 8 -  
Bairro Jd. Imperador

CEP: 14806-165 - Araraquara-SP.
Telefones: (TIM) 16-8157-8918 e 

(CLARO) 16-9162-9093.

ano. O novo pastor que já chegou 
com sua família e está vivendo um 
período de transição, é Manoel 
Adilson Lourenço.

O novo pastor é natural da 
cidade Cáceres-MT, nascido em 
18 de maio de 1976. Após mudar-
-se para Cuiabá-MT em 1995, foi 
alcançado pela Graça do Senhor 
Jesus, tornando-se membro da 
Igreja Batista Independente em 
Jardim Leblon liderada então pelo 
Pr. Antonio dos Santos.

Já no ano de 1997, ingressou 
no preparo para o ministério, estu-

dando até o ano de 2000, no Semi-
nário Teológico Missionário Emaús 
em Orlândia SP. Casou-se com Lu-
cidalva da Silva Lourenço em maio 
de 2001, com a qual tem duas fi -
lhas: Manuelly (9) e Lucielly (1).

Foi ordenado ao ministério no 
ano de 2005 quando assumiu o 
trabalho na Igreja Batista Marana-
ta Independente em Santo Anto-
nio de Leverger MT.

Desde o ano de 1998, quando 
ainda se preparava no seminário, 
tem servido ao Senhor em cida-
des como Guaíra-SP, Cuiabá-MT, 

Novo pastor em Guarulhos SP

Santo Antonio de Leverger-MT. 
No mês de agosto de 2013, con-
vidado para o pastorado da Igreja 
Batista Bíblica no Jardim Adriana 
em Guarulhos SP, mudou-se, as-
sumiu a liderança e a sua posse 
no está marcada para novembro 
de 2013.
Para contatos com o Pr. Manoel 

Adilson, telefone 
(11) 96933-8096 (OI)

E-mail: okadilson@hotmail.com
Rua Clóvis Fernandes de Lima, 

189 – Jardim Adriana 
CEP 07135-320 - Guarulhos SP.

Perder tempo em aprender coisas que não interessam, 
priva-nos de descobrir coisas interessantes.

Carlos Drummond de Andrade

Imposição de mãos Pr. Fernando e Pr. Leandro com esposas Momento do culto de posse

Pr. Adilson e família Final de EBD Pr. João e família




