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Primeiro ano da Primeira Igreja Batista em Santo 
Antonio da Alegria SP. Na foto o Pr. Júlio e o 
conferencista José Roberto com as esposas. 

Página 6.

No início do mês de dezembro a Missão Brasileira 
de Apoio aos Missionários estará lançando a 
primeira edição de Estação Missões, a revista 

sobre missões e evangelização que será publicada 
trimestralmente, uma em cada estação do ano. Assim, a 
cada quatro estações teremos um ano de publicação. 

Estação Missões pretende ser um meio de informação 
missionária e evangelística para as igrejas batistas de 
posição fundamentalista no Brasil. Através de um rico 
e dinâmico conteúdo a revista oferecerá subsídios para 
incrementação da obra missionária e de evangelização, 
tanto no Brasil, quanto no restante do mundo. 

O alvo é publicar matérias que estimulem tanto os 
pastores e missionários quanto os membros das nossas 
igrejas. Teremos matérias de caráter instrutivo, testemunhos, 
histórico de ministérios, destaque de igrejas que fazem 
missões, artigos preparados por pastores, missionários e 
professores ligados às áreas de evangelização e missões.

Nesta edição do Jornal de Apoio você já pode fazer uma 
assinatura anual da revista. Faça a sua e divulgue entre 
outros irmãos do seu relacionamento. Use o cupom, faça 
cópias para outros. Saiba como na página 3.

A Igreja Batista Esperança ao lado do 
Metrô Santa Cruz em São Paulo, 
capital, sob a liderança do Pr. Sérgio 

Moura, realizou a ordenação do Pr. Diogo Abel 
Dias Henrique para servir como pastor auxiliar 
com crianças, adolescentes e jovens. Na foto, os 
pastores Diogo com a esposa Patrícia e Sérgio 
com a esposa Célia. Página 3

No  s e g u n d o 
semestre deste 
ano de  2013, 

ma i s  espec i f i camen te 
nos últimos dois meses, 
a Diretoria da AMI esteve 
com intensa at iv idade. 
Nova Diretoria empossada, 
mudança de endereço do 
escritório administrativo, 
projetos sendo terminados e 
novos sendo iniciados, mais 
um projeto aprovado para o 
Chile e o desenvolvimento do 
Projeto Ásia com dezenas de 
missionários. Página 6

Estação 
Missões

A revista sobre Missões e Evangelização

Mais um 
Pastor!

Missão AMI Novos Projetos e Novas Diretrizes

Durou pouco, mas superou 
as expectativas! Essa 
foi a percepção dos que 

se fi zeram presentes na Segunda 
Conferência Pastoral Caraguá 2013 
no período de 29 de outubro a primeiro 
de novembro. O evento foi realizado 
pela Igreja Batista Caraguá, sob a 
liderança do Pr. Alex Hensley com 
patrocínio de duas igrejas dos EUA: 
Segunda Igreja Batista de Warner 
Robins, GA e Primeira Igreja Batista 
Centerville, GA. Na foto, preletores e 
organizadores Página 7

Caraguá 2013 superou as expectativas

O Templo Batista de Indianópolis em São Paulo, 
capital realizou conferências missionárias em 
outubro. Na foto o Pr. Marcos Silva, do TBI e 

o Pr. Carlos Moraes, conferencista. Página 5.

Missões

A Igreja Batista Esperança de Vila Mariana em 
São Paulo SP, realizou o Terceiro Workshop 
de Liderança Bíblica sob o tema: “Os Desafi os 

do Líder Cristão”. Na foto o preletor Dr. Rick Tippett e o 
tradutor, Pr. David. Página 5

Liderança

Retiro

A Igreja Batista Bíblica em Cidade Náutica, São 
Vicente, Litoral Sul de São Paulo realizou o 
Retiro Anual de Casais em Itariri SP. Na foto o 

Pr. Eli e sua esposa Marta. Página 5.

Aniversário

Pastores: Jomar, Valtair, Renato Saraiva e Carlos
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“Tudo o que um sonho precisa para ser realizado 
é alguém que acredite que ele possa ser realizado”.

Roberto Shinyashiki 2
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Dr. Bob Jones Junior costumava 
dizer que os líderes de igrejas 
deveriam enfatizar o que Deus 

enfatiza e pregar pouco sobre o que 
Deus fala pouco. Quanto aos assuntos 
misteriosos, os pastores deveriam reservá-
los a Deus, conforme a própria Bíblia adverte 
(Deuteronômio 29:29). Na época, alguns 
seminaristas estavam bitolados na teologia 
calvinista enquanto outros estavam vidrados 
em linguística e no academicismo literário. 
O Dr. Bob Jones Junior usou seu avô, 
fundador da Universidade de Bob Jones, 
como exemplo de um evangelista que não 
se demorava em temas profundos, mas 
que cumpria na prática a Grande Comissão 
de Cristo. Ainda que ventilados na Bíblia, 
alguns assuntos não merecem destaques 
dos púlpitos em detrimento à última ordem 
que Jesus Cristo deixou: “... Ide por todo o 
mundo, pregai o evangelho a toda criatura” 
(Marcos 16:15). 

Quais são alguns dos assuntos que 
estão ocupando o tempo de pastores e 
ofuscando o cumprimento da última ordem 
que Cristo deixou? A musicologia, por 
exemplo, já se tornou uma doutrina tão 
importante quanto à morte, sepultamento e 
ressurreição de Cristo para alguns pastores 
enquanto outros a consideram amoral. 
Nenhuma coisa e nem outra! Se a música 
fosse neutra, o Diabo não a estaria usando 
para negar as verdades bíblicas, causar 
sensualismo no meio do povo de Deus e, 
principalmente, imitar o mundo em seu modo 
de ser, agir e pensar. Por outro lado, não é 
produtivo fi car condenando igrejas que não 
seguem o mesmo padrão musical, pois a 
Bíblia não especifi ca um estilo exclusivo 

Que pregues a palavra!

Para o fi lósofo existencialista Sartre 
“a morte é um absurdo”...  Ele a 
entendia como uma aniquilação, 

a falência do ser humano.  De uma certa 
maneira, ele tinha razão, pois não fomos 
criados para a morte, mas para a vida. 

Essa é uma das certezas de quem está 
vivo, obviamente... A morte apavora, pois 
gostaríamos de continuar existindo num 
corpo saudável com o qual nascemos, 
crescemos e aprendemos a viver. 

Amo meu corpo, companheiro, veículo 
que me leva aonde preciso, mesmo quando 
o carro falha, quando o ônibus quebra...  Já 
contei para vocês quando mordi um frango 
assado na casa da minha mãe e um dos 
meus  dentes se quebrou?  É verdade, era 
um dente bem desgastado, obturado, mas 
era meu (original). Meu dente, “amigo de 
fé meu irmão camarada”, amigo de tantas 
mordidas e tantas mastigadas... Um bom 
dente é especial, é um ente querido.

Recentemente um maluco atropelou um 
ciclista na Avenida Paulista (em São Paulo) e 
decepou-lhe o braço. O tal motorista jogou o 
braço (literalmente o braço direito) da vítima 
num rio próximo. Que tristeza, pois segundo 
os médicos, seria possível o transplante...  
De volta ao meu dente, com ele nas mãos, 
emocionei-me e o sepultei na lixeira com um 
adeus... Até a ressurreição querido osso dos 
meus ossos! Voltando a falar da morte, esse 
é um dos maiores medo que temos na vida, 
claro, pois defunto não tem medo da morte, 

Jesus, o Vencedor da Morte
já tá morto, óbvio... Na pesquisa sobre os 
medos do ser humano, a morte é a campeã.

OS DEZ MAIORES MEDOS DO SER 
HUMANO1 SÃO ESSES: 1. Falar em 
público. 2. Altura. 3. Insetos e vermes. 4. 
Problemas fi nanceiros. 5. Águas profundas. 
6. Doença. 7. Morte. 8. Voar. 9. Solidão. 10. 
Cachorro.

Tem gente tão apavorada, vive fugindo 
da dona Morte, como se isso fosse possível, 
entra em pânico só em passar na frente 
de um cemitério, outros sofrem com uma 
doença e não vão ao médico para não 
descobrirem algo grave...   Quem não 
fica suspenso quando faz a biopsia de 
um nódulo, ou a punção de um órgão e 
recebe o envelope?  Quem não olhou para 
o bebezinho demoradamente e começou 
a se assustar por achar que ele não tava 
respirando mais?  Quem não parou para 
pensar:  Como será minha vida se eu perder 
um pai, mãe, irmão, avô? Como disse o 
escritor Mauro Clark2: “A morte coloca 
um sabor amargo no doce da existência, 
embaça o brilho da vida, povoa de pesadelos 
o mais idílico dos sonhos.”

Sabe o que aconteceu comigo no 
ano passado?  Visitei minha mãe e meu 
irmão Paulo. Eles moram num sítio lá nos 
cafundós do sul da Bahia... Sai da casa 
numa tarde para fazer uma caminhada 
até um povoado, estradinha de terra... Na 
entrada da vila, já estava escurecendo, 
bem ao lado, um cemitério... Muros antigos, 

paredes descuidadas, a porta aberta 
rangia, largada... Cruzes lá dentro, árvores 
balançavam atrás do muro, mais que o 
normal. Chiados estranhos... A escuridão 
tomou conta... Nenhuma alma viva na rua...  
As únicas luzes de umas casinhas pareciam 
tão distantes...   Eu?   Dei no pé...

Esse medo da morte é instintivo...  
Algumas pessoas são mais frias... Será 
porque estão mais familiarizados com ela? 
Eu hein? Deus não é a favor da MORTE, pelo 
contrário, Ele é a favor da VIDA. O Senhor 
criador não nos criou para morrer, mas para 
viver eternamente... A vida transbordava 
no Éden... Infelizmente entrou o pecado e 
com o pecado chegou a morte, porém a 
cruz de Cristo é a árvore da vida plantada 
no Calvário. 

Se por um lado a morte de Cristo nos 
trouxe grande tristeza, a sua ressurreição 
nos traz grande alegria.  Ele mantém a vida 
sustentando todas as coisas com a Palavra 
do seu poder.  Um corinho antigo afi rma: 
“Porque Ele vive posso crer no amanhã, 
porque Ele vive temor não há”. Obrigado 
mano Paulo, por me lembrar sempre em não 
ser como os demais que não tem Esperança. 
E viva a VIDA!

(Endnotes)
1  http://www.ecamp.com.br/artigos_

altamir_andrade_medo_tem_cura.php
2 CLARK, Mauro, Quem é Ele Afi nal, p. 
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de música, mas apenas apresenta alguns 
princípios que deveriam ser observados. 
O cântico que glorifi ca a Deus precisa 
ser espiritual e não corporal (João 4:23; 
Efésios 5:19); porém, assim como cada 
crente dará conta de si mesmo a Deus, 
cada igreja responderá também por suas 
preferências líricas. Não é proveitoso 
gastar tempo e energia tentando mudar 
a liturgia de uma igreja ou denominação. 
Música não é amoral, mas continua sendo 
uma questão de gosto e cultura na era 
de Laodicéia, o período apostático que 
antecede ao arrebatamento dos salvos. 
Portanto, “ide por todo mundo, pregai o 
evangelho” merece maior atenção através 
de congressos e encontros anuais. 

Outro assunto em voga é o ministério 
de aconselhamento. Nos Estados Unidos, 
companhias de seguro estão oferecendo 
apólices aos ministros religiosos que 
trabalham especificamente nesta área. 
Discípulos contrariados podem acionar 
judicialmente os seus conselheiros 
espirituais, causando sérios problemas 
para as igrejas que eles representam.  
Aos olhos da justiça, o orientador religioso 
está lidando, sim, com a saúde mental das 
pessoas, e, infelizmente, a religião tem dado 
motivos para que a justiça julgue assim. 
Há faculdades de aconselhamento bíblico 
que transformaram o pastor em um tipo de 
“terapeuta credenciado” como alternativa aos 
psicólogos que, na sua grande maioria, são 
humanistas e secularistas. Aconselhamento 
bíblico, no entanto, não é uma profi ssão ou 
credenciamento, mas uma função Cristã que 
faz parte da Grande Comissão de Cristo: 
“Ensinando-os a guardar todas as coisas 

que eu vos tenho mandado...” (Mateus 
28:20). Todos os salvos, e não somente 
pastores, foram chamados para aconselhar 
no Novo Testamento: “A palavra de Cristo 
habite em vós abundantemente, em toda a 
sabedoria, ensinando-vos e admoestando-
vos uns aos outros...”. (Colossenses 3:16). O 
pré-requisito para um bom aconselhamento 
bíblico é o conhecimento integral da Palavra 
de Deus e a expressão “admoestar” 
significa, dentre outras coisas, “apontar 
o erro da pessoa, mas de forma humilde 
e amorosa” (Gálatas 6:1). O pecado ou o 
problema espiritual das pessoas não se 
descobre através de uma análise acadêmica 
ou cientifica, mas à luz das Escrituras 
Sagradas. Em outras palavras: a igreja não 
precisa de conselheiros credenciados, mas 
de crentes que manejem bem a Palavra da 
verdade. Portanto, mais uma vez, “ide por 
todo mundo, pregai o evangelho” merece 
maior atenção através de congressos e 
encontros anuais. 

Devemos enfat izar o que Jesus 
enfatizou. Um ministério de prioridades não 
irá destacar a música, o aconselhamento 
formal e outros assuntos secundários 
como base do Evangelho ou da própria 
religião, mas, sim, o ensino prático de 
vida de Gênesis a Apocalipse através 
da mais pura forma de pregação. A 
pregação da Palavra de Deus é o que 
merece maior destaque de importância 
dentro e entre as igrejas: “Que pregues a 
palavra, instes a tempo e fora de tempo, 
redarguas, repreendas, exortes, com toda 
a longanimidade e doutrina” (II Timóteo 
4:2). Vamos fazer congressos de homilia, 
Missões e de evangelismo. Vamos? 

Servir a Deus 
é estar na 
área de ris-

co. Quem serve a 
Deus pouco descan-

Qualquer um 
não serve

sa na zona de conforto. Normalmente as 
provas mais difíceis se passam no deser-
to. Foi assim com Moisés ao guiar o povo 
para a terra prometida. Foi assim com o 
próprio Senhor Jesus ao dar início ao seu 
ministério público logo após ser batizado 
por João. O ministério de Paulo mal havia 
começado e ele foi mandado de Damasco 
para o deserto em sua cidade natal, Tarso 
onde permaneceu por longos anos até ser 
levado por Barnabé para Antioquia.

O deserto nem sempre é um lugar 
ermo, de aparência hostil e nem distante. 
Quem se propõe a servir ao Senhor pode 
enfrentar a solidão do deserto em meio às 
multidões que o cercam. O pastor pode es-
tar vivendo seu deserto enquanto pastoreia 
um rebanho alegre que canta e conta bên-
çãos. De fora tudo parece normal. A soli-
dão não precisa de um lugar físico para se 
acomodar. Ela é mais uma condição, um 
estado de alma. Não ocupa espaço. 

O apóstolo Paulo em Romanos 5.3-5 
faz uma declaração de fácil compreensão 
intelectual, mas de difícil assimilação con-
sensual. São verdades penetrantes que ele 
pronuncia como testemunho pessoal: gloriar-
-se nas tribulações pode soar um tanto ma-
soquista, mas na verdade é uma das provas 
cabais de que estamos entendendo, de fato, 
o que é ter o caráter moldado para que, em 
esperança vivamos as condições ideais para 
experimentarmos, de fato, o amor de Deus.

A legitimação do ministério, para re-
ceber a chancela de Deus, passa pelo 
deserto. Os que querem realmente servir 
a Deus precisam reconhecer que os pri-
vilégios jamais antecedem o cumprimento 
dos deveres, das múltiplas responsabili-
dades e, com certeza, das provações.

O chamado e comissionamento de 
Deus abrem uma nova perspectiva de vida 
para o indivíduo como foi com Isaias a partir 
do sexto capítulo do seu livro. Esperar títu-
los, honrarias, status e possíveis privilégios 
oriundos do ministério pastoral e missioná-
rio, demonstra incompreensão das coisas 
de Deus. Serão decepcionados aqueles que 
estiverem esperando a coroa para esta vida. 
Foi muito próximo de encerrar sua jornada 
que o apóstolo Paulo fez esta declaração 
solene: “Combati o bom combate, acabei a 
carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa 
da justiça me está guardada...”

Não estamos em uma competição 
para provar quem é melhor. Estamos ser-
vindo aquele que já conquistou a vitória 
para nós. O alvo de Paulo era acabar a 
carreira guardando a fé. Estamos do mes-
mo lado e por essa razão podemos até 
mesmo levar as cargas uns dos outros vi-
vendo a mutualidade de ajudar o colega a 
chegar ao fi m da jornada. 

Para as bênçãos do ministério todos es-
tão preparados. E são muitas! Para as pro-
vações do deserto, poucos! Por essa razão, 
é certo afi rmarmos, sem medo de errar que, 
para Deus, qualquer um não serve!
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“Não espere por uma crise para descobrir 
o que é importante em sua vida”.

Platão3

Não há como falar 
da igreja hoje sem 
citar o passado. 

Perseguida e vitoriosa. Um 

Com circulação nacional divulgando os trabalhos de todas as missões fundamentalistas, a expectativa da  
Missão Brasileira de Apoio aos Missionários, é de alcançar seis mil leitores e ampliar o apoio que é dado aos 
missionários que atuam tanto no Brasil, quanto no exterior.

A publicação da revista Estação Missões é a concretização de um projeto antigo da MBAM tendo como editor o 
missionário, pastor e jornalista Carlos Alberto Moraes, fi liado à AMI. 

Faça a sua assinatura e divulgue entre outros irmãos do seu relacionamento. Para colaborar com o projeto recebendo 
a revista em casa durante um ano, você poderá solicitar através do cupom abaixo:

Quebrantamento 
já!

referencial. Transtornava o mundo. Mensagem cristocêntrica. 
Poder, oração e comunhão.  Eram os “bíblias” indo e vindo 
dos cultos. Faziam diferença Evangelizavam!

O tempo passou. O que é a igreja hoje como referência 
ao mundo? Assim como se foi a glória de Israel, será que 
a glória da igreja também está indo?  Vou alistar alguns 
itens que, creio, são apelos a um Quebrantamento Já!!

A Televisão. Não, por favor, não diga que já leu muito 
sobre este assunto. Pode ter lido, mas como vai à prática? 
Se realmente quer mais vida com Deus precisa tomar 
ciência que a TV pode ser um demônio dentro do lar. Que 
unção tem o crente cheio de novelas, Faustão,  fi lmes 
impróprios, humorismo “picante” ou realitys shows?   Após 
assistir uma destas misérias vai orar. Orar o quê? Pedir 
santidade de vida? Como? Deve confessar o pecado  
cometido diante destas putrefações do inferno. Não, 
não sou contra o televisor.  A televisão selecionada vem 
de televisor convertido. Crente controlado pelo Espírito 
controla a programação à luz do salmo da TV: Andarei 
em minha casa com um coração sincero. Não porei cousa 
má diante dos meus olhos... longe de mim o coração 
perverso... o que profere mentiras não permanecerá ante 
os meus olhos (Sl 101:2,3,4,7).

A imitação do que é mau. O mundo religioso hodierno 
tem um cristo que aceita tudo e  nada, nadinha mesmo, 
exige. Carnaval, bandas, coreografi as, danceterias (nada 
alcoólico, né? Um tom cristão, né?) e shows. A fé virou 
show. Espetáculos pirotécnicos com o homem no centro. O 
propósito é casa cheia. Não importa se de gente vazia. Já não 
é mais Cristo que atrai, e sim  o “Som”, bateção de palmas 
e a moda a gosto de cada um (vestes sensuais, camisa do 
clube preferido, bermuda, piercing e etc). É o tal do Deus é 
dez.  Não há mais reverência ao sagrado. É um  evangelho 
aliado ao relativismo do século 21. A cruz dolorosa deu lugar à 
cruz amaciada. Não fere. Não incomoda. Não exige renúncia. 
Ensina a viver em paz com o mundo véio.

À liderança de tal evangelho Pedro escreveu: 
“Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções 
do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus 
Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-
se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque 
melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do 
que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento 
que lhes foram dado “( 2 Pd 2:20,21).

A luz  que é trevas. Coisa útil e mui perigosa é a 
Internet. Ao tempo que informa e agiliza o trabalho, pode 
deformar o caráter e agilizar a queda. Não havendo 
intimidade com Deus acontece a intimidade com coisas das 
trevas. Se “a luz que em nós há se tornar trevas” - num site 
inconveniente, numa sala de bate-papo que massageia o 
ego e incita a fome pelo pão às ocultas, a queda é certa. É 
bom lembar a advertência de Jesus:  O olho é a lâmpada 
do corpo. Portanto, se você tiver um olho bom, todo o 
seu corpo estará repleto de luz. Se a luz que estiver em 
você for escuridão, quão terrível será essa escuridão!(Mt 
6:22,23 – Versão Judaico-Messiânica).

Bate-seba (nada inocente) foi banhar-se bem à frente 
do terraço onde o rei Davi costumava ir. Urias, o marido, 
guerreava pelo rei. Ela sabia que o rei estava em casa. Ó 
coincidência!!! O rei aparece. Um olhar e … Aconteceu. 
Uma nódoa na vida de Davi. Que preço! Apenas um olhar 
às trevas num vacilo de luz pode custar caro, muito caro. 

O que quero enfatizar é a necessidade que temos de 
viver quebrantados diante do Senhor.  Não somos melhor do 
que ninguém. Somos do mesmo barro adãmico. Temos um 
coração enganoso .Precisamos da visão de Isaías que, diante 
da glória de Deus, foi inundado por um senso esmagador de 
sua natureza pecaminosa (Is 6:5). Quebrantamento. No livro 
Conceitos - Chaves da Bíblia, os autores sabiamente sobre o 
texto dizem: “É assim que qualquer um de nós se sentiria se 
tomássemos conhecimento da real santidade de Deus. A mentira, 
a hipocrisia, o engano, as conversas obscenas, a difamação, 
a calúnia, o sarcasmo, juntamente com os outros pecados 
iriam repentinamente fi car expostos como as coisas horríveis 
e corrompidas que realmente são...”( D. Gooding e J. Lennox). 

A bênção é que olhando para dentro de nós (lembrando do 
publicano) sairemos justifi cados, purifi cados e quebrantados, 
tal como Isaías. Que morram “os Uzias” dentro de nós e 
apareça mais e mais  a Glória de Jesus! Quebrantamento Já! 

Como receber a revista Estação Missões

Mais um Pastor!
e apo io  ao 
pastor Sérgio 
Moura.

Depois de 
algum tempo a 
igreja decidiu 
pedir a sua 
o r d e n a ç ã o 
pastoral e o  
Concí l io de 
Pastores foi 
c o n v o c a d o 
para o dia 03 
de Março de 
2013 com a 
presença de 
15 pastores 
f i l i a d o s 

Deus estar aqui, são as 
pessoas que nos receberam 
t ã o  a m o r o s a m e n t e . 
Encont ramos aqu i  um 
grupo de irmãos desejosos 
em servir a Deus, zelosos 
pela palavra de Deus e 
missionários. Louvo a Deus 
pela vida do Pr. Sérgio e de 

sua família, porque desde 
que chegamos aqui, ele 
pacientemente tem nos 
ajudado, apoiado e ensinado 
como melhor servir a Deus. 
Tem s ido  uma grande 
bênção de Deus servir do 
lado de um homem que é
zeloso e dedicado.”

Com a presença 
de 340 pessoas, 
no dia três de 

agosto próximo passado 
às 19 horas aconteceu o 
culto de ordenação do Pr. 
Diogo Abel Dias Henrique 
nas dependências da Igreja 
Batista Esperança em São 
Paulo, capital. A ordenação 
do Pr. Diogo o coloca na 
equipe pastoral da Igreja 
batista Esperança sob a 
l iderança do Pr. Sérgio 
Moura. 

Diogo f requentou a 
Igreja Batista Regular em 
Rio Bonito desde os quatro 
anos de Idade. Com seis 
aceitou a Cristo e com 11 
ajudava no OANSE. Aos 
14 anos era responsável 
pelo OANSE e com 17 
ajudava o missionário Juca 
Cerpe. Aos 20 anos, no 
dia 14 de dezembro de 
2002, se casou com Patrícia 
Pellegatti de Novaes com 
quem tem do is  f i lhos: 
Nathália Pellegatti Henrique 
(6)  e  F i l ipe  Pe l legat t i 
Henrique (1). Trabalhou 
tempo parcial com OANSE 
e com 21 anos passou a 
dedicar tempo integral como
Missionário OANSE no 
Sudeste e Sul do Brasil até 
os 29 anos (7 anos e meio). 

Diogo formou-se em 
teologia pelo Seminário 
Bat is ta  Esperança em 
2 0 11  e  c o m e ç o u  a
orar por um ministér io 
pastoral. Em Julho teve a 
resposta de Deus: servir na 
Igreja Batista Esperança. 
Seu trabalho ali começou 
no dia 01 de agosto de 2011, 
servindo como obreiro para 
o ministério com crianças 

a Ordem dos Pastores 
Batistas Regulares e outros 
seis pastores que não 
eram fi liados à ordem,  além 
da presença dos membros 
da igreja. A ordenação do 
novo pastor é para atuar 
como pastor auxiliar com 
crianças, adolescentes e 
jovens. 

No culto de ordenação 
o pregado foi o Pr. Alfredo 
Celso Ferreira, que é o 
pastor da Igreja batista 
Regular em Rio Bonito, de 
onde veio o Pr. Diogo.  O 
texto da mensagem foi em II 
Timóteo 2:1-9. Na ocasião, 
o Pr. Sérgio ressaltou na 
sua fala a importância 
do trabalho em equipe e 
que a convivência nestes 
dois anos como o Diogo 
tem cooperado para o 
desenvolvimento da igreja. 

Ao se pronunciar, no 
cu l to  de ordenação,  o 
novo pastor disse: “O que 
mais o anima em servir 
a Deus na Igreja Batista 
Esperança, além da certeza 
de que é da vontade de 

Imposição de mãos Preletor
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“A amizade desenvolve a felicidade e reduz o sofrimento, 
duplicando a nossa alegria e dividindo a nossa dor”.

Joseph Addison 4
ACAMPAMENTO DE JOVENS

Ainda há vagas para o Acampamento de Jovens que 
acontecerá nos dias 14 a 17 de novembro no Maanaím, 
na Rodovia entre Altinópolis e São Sebastião do Paraíso 
(BR-265, Km 635). O tema será “Da Zona de Conforto 
para a Zona de Confl ito” e o preletor, o Pr. Joel Barbosa 
da IBB de Embu Guaçu SP. Para maiores informações 
mande um e-mail para: acampamento.mbam@yahoo.com.
br ou telefone para os pastores: Carlos Alberto Moraes 
(16) 99192-1440 (Claro) ou (16) 98121-4101 (TIM); Pr. 
Benjamin (16) 3662-3787 ou (16)99168-0980 (Claro); 
Pr. Almir Nunes (16) 3662-6924 ou (16) 99187-6656. O 
custo é de R$ 120,00. Caso queira fazer o depósito use a 
conta da Missão Brasileira de Apoio aos Missionários no 
BRADESCO Agência 2189-0 – Conta Corrente 0015561-
6 e leve com você o comprovante do depósito. Ou então 
pague na sua chegada ao local,mas por favor, envie seus 
dados antecipados por e-mail.

VIAGEM A ISRAEL
No dia 15 de novembro com a permissão do Senhor 

acontecerá a Grande Caravana para a Terra Santa, que está 
sendo organizada pelo Pr Ricardo M. de Brito do Templo 
Batista em Vila São José – SP. Esta será a sua segunda 
viagem para o Oriente Médio. Além de Israel e Jordânia, 
que já visitou na sua primeira viagem em 2012, nesta ele 
visitará também Egito e Turquia, países que são de maioria 
muçulmana. Por conta do seu Trabalho Missionário com os 
Árabes Muçulmanos, é importante que ele conheça estes 
dois países, pois o Egito é considerado a “cabeça” do Islã, 
e a Turquia possui uma das maiores mesquitas do mundo. 
Segue o roteiro da viagem: Egito, Jordânia, Israel e Turquia. 
Seu retorno será no dia 30 de novembro. O irmão Osmane 
Joaquim que é da sua igreja o acompanhará nesta viagem, 
além de irmãos de outras partes do Brasil.

CONFERENCIA MISSIONÁRIA

para a grande obra do Senhor. Contato: Telefone (16) 3665 
1465. Email: ibialti@yahoo.com.br, Blog: ibialti.blogspot.
com.br.

FAMÍLIA MARTINS

sob a autoridade da Igreja Batista de Oaktrail, situada na 
cidade de Grambury, estado do Texas, nos EUA  no dia 14 
de outubro de 1979. A congregação foi organizada como 
uma Igreja Batista Fundamentalista no dia 15 de outubro 
de 1984, com 25 membros fundadores e designada pelo 
nome Igreja Batista Bíblica de Barretos. A Igreja Batista 
Bíblica realizou os seus cultos numa propriedade alugada 
na Rua Messias Gonçalves no período de 14 de outubro 
de 1979 até 12 de dezembro de 1985, quando então se 
mudou para a Avenida 29, nº 0449, onde os cultos foram 
iniciados na sua sede própria onde até hoje continua suas 
atividades. Durante este tempo a igreja foi pastoreada pelos 
pastores: Lanny Gene Wood, (1984-1998); João Francisco 
Teodoro Filho (1998-2004); João Camargo de Vasconcelos 
Filho, (2004-2008); Lanny Gene Wood, (2008-2012). Neste 
ano de 2013 a igreja está sendo pastoreada pelos irmãos 
Alexandre Roberto Oliveira e Cleiton Silva Souza como co-
pastor. A igreja esta planejando a ordenação destes dois 
irmãos para o próximo ano de 2014. Saiba mais: http://
batistabiblicabarretos.blogspot.com.br. Telefone (17) 3324-
5582 ou pelo E-mail batistabiblicabarretos@gmail.com.

BURITIRAMA BA

O Templo Batista em Vila São José – SP, sob a liderança 
do Pr. Ricardo M. de Brito realizou sua Conferencia 
Missionária nos dias 19 e 20 de outubro. O preletor foi o Pr 
João Saraiva da Igreja Batista de Dom Pedro – Manaus. Para 
esta Conferencia foi lançado o alvo de R$ 3.000,00 mensais 
para Missões. Graças a Deus, e a ousadia e generosidade 
dos irmãos o alvo foi ultrapassado. A Igreja foi ricamente 
abençoada com as mensagens. Atualmente o Templo Batista 
apoia 21 projetos missionários e a partir de janeiro de 2014 
enviara o seu pastor para o Campo Missionário entre os 
Árabes Muçulmanos residentes no Brasil, e, recepcionará o 
Pr. Ademário Junior, o qual assumirá a liderança da Igreja. 
Quero agradecer as vossas orações, pois graças ao Senhor 
Deus tivemos uma excelente Sessão Extraordinária no dia 13 
deste mês para tratarmos da Transição Pastoral do Templo 
Batista em Vila São José. O Pastor Ademario teve 92% de 
aprovação dos presentes, não houve nenhum voto contra, 
só alguns que fi caram neutros. Foi uma grande bênção. Ele 
assumirá a liderança da Igreja em Janeiro de 2014. Se Deus 
permitir faremos uma culto da minha despedida e da sua 
posse no dia 04 de janeiro de 2014. Orem por este evento 
(Pr Ricardo M. de Brito)  

I.B.I. DE ALTINÓPOLIS
A Igreja Batista de Altinópolis por meio do seu Pastor, 

José Enio Darini, convida os irmãos para seu 43º Aniversário. 
Agradecemos a Deus pela existência dessa Igreja por esses 
longos anos onde o Senhor da Igreja tem permanecido 
Fiel e nos sustentando em todas as nossas necessidades. 
Queremos celebrar, cantar, e gozar na presença do Senhor 
Jesus por essa tão maravilhosa vitória. As suas solenidades 
acontecerão nos dias 22, 23, 24 de Novembro na sua sede, 
localizada; Rua Bahia nº 780, Quinta de Boa Vista. Altinópolis 
SP. Também convidamos o amado pastor a participar da 
Ordenação Pastoral ao Santo Ministério, dos irmãos; José 
Roberto Oliveira e Reinaldo Batista Mendes, missionário da 
Rocha Eterna Será no dia 23 de Novembro, ás 14 horas. 
Então no sábado junto com as conferências de Aniversário 
teremos a examinação desses dois irmãos. É com muita 
alegria que a Igreja em Altinópolis ordena mais dois servos 

Alegramo-nos sobremaneira com aquilo que Deus tem 
feito aqui em São Carlos. Nossa gratidão a Deus e aos 
irmãos que de uma maneira efetiva têm participado deste 
ministério. É maravilhoso ver a ação de Deus em cada 
detalhe de nossas vidas, o que nos leva a dizer em todo 
tempo: “Deus é bom”. Realizamos nos dias 19 e 20 deste 
mês mais uma conferência missionária, foi uma bênção 
ter o Pastor André Moreira e sua família conosco. Fomos 
desafi ados e encorajados a fazer mais por missões. No 
momento apoiamos doze projetos missionários, queremos 
ir além, afi nal, entendemos que missões é nossa missão. 
Realizamos em outubro uma programação especial para as 
crianças no local onde o templo está sendo construído. Além 
das crianças, muitos adultos chegaram e atentos ouviram 
a Palavra de Deus. Vários prometeram voltar assim que 
inaugurarmos o templo. Como missionários, além de Deus, 
temos as igrejas com as quais compartilhamos nossas 
bênçãos e necessidades e nesse momento gostaríamos 
de apresentar um pedido especial: O contrato de aluguel do 
salão onde nos reunimos está vencendo; renová-lo, implicará 
reajuste no valor e outras obrigações. Pedi ao proprietário 
que nos permita entregar o imóvel em dezembro, temos 
trabalhado à noite e fi nais de semana para que possamos 
nos mudar até esta data. O templo está coberto, rebocado 
por dentro e por fora e com o contra-piso praticamente 
pronto. Faltam os vidros. O orçamento estimado é de R$ 
15.000,00. Pedimos que orem e considerem a possibilidade 
de nos ajudarem fi nanceiramente para que esta necessidade 
seja suprida e, assim, não tenhamos que renovar o contrato 
de aluguel. Pr. Fernando, Milena, Isabela e Ana Luisa. 
Contatos: Prfernando20@hotmail.com e telefone: (16) 
98116-4547.

RETIRO DOS JOVENS
A Estância Esperança em Catalão GO está te esperando 

para o Retiro de Jovens a ser realizado dos dias 15 a 17 de 
novembro de 2013. O tema será: “Chamados para Servir”.
Investimento: R$90,00. Início: 08h00 dia 15/11/2013. 
Término: 14h00 dia 17/11/2013. Faça a sua inscrição já, 
pois temos apenas 168 lugares! Contatos: Pastor Bill Kieffer. 
Caixa Postal 111, 75701-970 Catalão, Goiás Telefone: (64) 
8137-4700. E-mail: wkieffer@gfamissions.org. Site: www.
estanciaesperanca.com.

34 ANOS

A Igreja Batista Bíblica de Barretos realizou nos 
dias 19 e 20 de  outubro uma serie de conferencias em 
comemoração aos seus 34 anos de fundação, o preletor foi 
o pastor Cleyton Maciel da Igreja Batista Boas Novas  de 
Guaira SP. Os temas abordados foram: O colapso do ser 
humano sem Cristo (sábado à noite); Um passeio pelas 
doutrinas da graça (domingo de manhã); Conquistas da 
obra de Cristo na cruz (domingo à noite). A Igreja Batista 
Bíblica foi fundada pelo missionário estadunidense Lanny 
Gene Wood, sua esposa Judith Ann Wood e seu fi lho Jody 
Lawrence Wood, como uma missão e congregação local 

Em agosto e setembro, o missionário Pr. Eurípedes 
Antonio dos Santos Filho, além de realizar o trabalho que 
lhe compete no dia a dia, discipulou três grupos de irmãos 
de um povoado, preparando-os para o batismo. No Início 
de outubro, foi realizada a Conferência missionária com a 
presença Irmão Carlos Júnior e sua esposa a Laís. Ele foi 
o conferencista. Além de pregar, visitou a Congregação 
em Poço da Jurema, onde eles sentem o chamado de 
Deus para trabalhar. O Povo aguarda a chegada deles em 
defi nitivo. Eles são membros da IBB de Vila das Mercês em 
São Paulo SP, sob a liderança do Pr. Domiciano Gonçalves. 
No dia 13 de outubro foram batizados 14 irmãos. Para 
novembro o missionário espera a visita de um grupo de 
jovens da Cojubab, liderada pelo Pr. Luís Sacramento. Na 
foto o conferencista Carlos Jr e sua esposa Laís com o Pr. 
Eurípedes e a esposa Lusilene. Na outra foto os irmãos que 
foram batizados.

GOIANÉSIA GO
N o  ú l t i m o 

sábado dia 19 de 
outubro de 2013 
a c o n t e c e u  n a 
Igreja Batista Sião 
em Goianésia GO, 
sob a liderança 
do missionário Pr. 
Vanderley Borges, 
o  I I  Encon t ro 
d e  M o ç a s  e 
S e n h o r a s . 
P a r t i c i p a r a m 
6 4  i r m ã s  d e 
G o i a n é s i a , 
Goiânia e Brasília. 
A s  p r e l e t o r a s 
foram as irmãs 
Juanita Garland 

de Brasília e Patrícia Silva de Goiânia, e abordaram o 
tema: “Aos pés de Cristo”. As palestras ministradas foram 
desafi adoras e, a quase totalidade, das participantes foram 
ao altar consagrando suas vidas. Orem por um trabalho 
especial que o Pr. Vanderley está realizando em um novo 
bairro próximo da igreja com cerca de 300 casas. Ele está 
preparando um kit com carta, folder de apresentação da 
igreja e o livreto “O Presente”. O kit deverá ser entregue 
para cada uma das famílias moradoras do Residencial Paulo 
Dias. Para este evento, contarão com a participação de um 
grupo de irmãos do Templo Batista Ebenézer em Goiânia e o 
pastor-missionário Mizael Oliveira será o pregador. Contatos 
pelos telefones: (62) 8218-4221 (TIM) (62) 8583-7350.
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“Perder tempo em aprender coisas que não interessam, 
priva-nos de descobrir coisas interessantes”.

Carlos Drummond de Andrade5
SILIGURI – ÍNDIA

Dois novos casais estão em atividade na Índia através do 
ministério do Pr. Jeff. São eles: Pr. Ramel e a esposa Gorita 
em Bagdogra, a 20 km de Siliguri; Pr. Prakash e a esposa 
Érica auxiliando o Missionário Pr. Amiah e devido a fi delidade 
desses irmãos vários hindus tem chegado a Cristo; Pr. Suman 
e a esposa Lungnala. Orem pela Editora Artesanal que está de 
vento em popa, pois o Jeff recebeu uma oferta especial para 
confecção de material para Escola Dominical. Foram feitos 120 
livros com 13 lições bíblicas ilustradas para deixar nas mãos 
dos missionários e professores que estão sendo treinado.  

FAMÍLIA FONSECA
O Pr. Geraldo Fonseca e sua esposa Ileta, servindo ao 

Senhor em Madrid na Região Andina da Colômbia tem tido a 
oportunidade de ir toda terça feira a um Centro de Atenção à 
Meninas em Situação de Riscos, pregar o Evangelho a essas 
crianças levando a Mensagem da Graça e Misericórdia de 
Deus. Ele alugou o Centro Comunitário do bairro para realizar 
os cultos nos domingos pela tarde. Orem por esta família, pois 
o catolicismo naquela região é muito forte e sempre levanta 
oposição ao evangelho. Pastor Geraldo também lançou um 
apelo para que mais missionários sejam enviados para a 
Colômbia. Contatos pelo e-mail: gifonseca91@hotmail.com.

 
DIA DA CRIANÇA!

animado cursando Direito, mas estão orando para conseguir 
transferi-lo para a capital, a fi m evitar algumas aulas de fi m 
de semana que atrapalham o ministério. O  Osmundo, ajuda 
na construção, faz os trabalhos pesados para poupar o joelho 
estragado do irmão,  ensina uma classe de português de 
35 jovens na igreja, onde faz uma devocional evangelística; 
ensina violão e ainda estuda Tetun e inglês. Continuem orando 
pelo Pr. Lourinaldo, Suenia, Levi e Nathan.

 
CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA

estamos participando dos cultos no final de semana. 
Estamos também nos sábados capinando o derredor do 
seminário, fazendo um jardim, e estamos orando para termos 
os recursos para plantarmos alguns pés de banana, mamão, 
etc. Orem por nós!” (Omar de Carvalho e Maria).

“CASADOS PARA SEMPRE”

O missionário José Barbosa de Sena Neto comemorou 
com muita alegria juntamente com os meninos e meninas 
que são assíduos aos cultos de terça-feira, quarta-feira, 
Escola Bíblica Dominical e culto de adoração e proclamação 
da Palavra aos domingos a noite. A festinha aconteceu, 
graças ao empenho amoroso de todos os colaboradores 
com o trabalho. A grande ausência sentida foi dos pais 
das crianças. Foram doados brinquedos e roupas para as 
meninas e meninos maiores. Contatos com o missionário 
pelo e-mail: pastorbarbosaneto@yahoo.com.br.

TIMOR LESTE
No mês passado o Pr. Lourinaldo teve a triste experiência 

de atropelar um motoqueiro. O rapaz estava sem capacete 
e não tinha carta de condução. No Timor, se a policia 
não chegar logo, a culpa é sempre do motorista do carro, 
principalmente se é estrangeiro. Você pode ser espancado 
e ter os vidros do carro quebrados.  Ao ver o rapaz que 
fora arremessado no chão chorando com sangue na boca, 
Lourinaldo fi cou muito preocupado, pois se ele viesse a 
morrer, o seu ministério em Timor poderia acabar. Colocou 
rapidamente o rapaz no carro e correu para o hospital, e 
depois de poucos minutos o médico deu a boa notícia. 
O rapaz sofreu apenas um pequeno corte no lábio e um 
hematoma no braço, mas estava chorando porque a moto 
era do seu irmão e ele estava sem autorização. Logo chegou 
Genuário, o irmão mais velho, que decide tudo. Ele me 
agradeceu gentilmente por ter socorrido o irmão, e pediu 
apenas que consertasse a moto. Lourinaldo prontamente 
concordou, e ele fi cou muito contente que não foi necessário 
chamar a polícia. O direito era do missionário, mas ele 
abriu mão para evitar problemas com as pessoas. O susto 
foi grande, mas o Senhor os livrou mais uma vez! Pela 
providência de Deus Lourinaldo tinha recebido uma oferta 
de 500 dólares, que iria usar na construção na igreja, e 
usou para consertar a moto. Após uma semana encontrou 
o Genuário, que novamente agradeceu, e confi rmou que 
seu irmão estava bem.  Também disse que gosta muito 
dos amigos brasileiros que ajudam o Timor.  O home de 
Deus perdeu 500 dólares, mas o Genuário deixou claro que 
ele ganhou um amigo.  Deus fez a adversidade se tornar 
benção. Quanto ao terreno, há dois em vista na faixa de 
80 mil reais. Lourinaldo está ansioso para conseguir o local 
para começar os cultos na capital, mas a sua igreja no Brasil 
teve problemas burocráticos para abrir a conta de receber as 
ofertas. Garantiram que nas próximas semanas tudo estará 
resolvido. Lourinaldo está implementando o Instituto Bíblico 
com apostilas teológicas bilíngues  Português-Tétum, a fi m de 
melhor treinar os líderes. Antes ele ensinava sem apostilas, 
pois eles não sabem ler em português. Agora poderão ler 
em casa e melhorar o aprendizado. O Pr. Joanico continua 

Nos dias 26 e 27 de outubro o Templo Batista de 
Indianópolis em São Paulo SP sob a liderança do Pr. Marcos 
A. Silva realizou sua Conferência Missionária Anual tendo 
como pregador o Pr. Carlos Alberto Moraes, missionário e 
Coordenador de Missões da AMI – Associação Missionária 
Independente. O alvo foi a renovação da Promessa de Fé para 
Missões para possível adoção de novos projetos missionários. 

WORKSHOP DE LIDERANÇA

Líder Cristão”. O preletor foi o pastor estadunidense Dr. 
Rick Tippett. O evento contou com boa participação de 
pastores, missionários e líderes oriundos de diversas partes. 
Vários missionários apoiados pela IBE tiveram oportunidade 
de participar, pois estavam convidados a participar das 
Conferências Missionárias que aconteceram paralelamente 
ao Workshop. 

ENCONTRO DE JOVENS

Do dia 12 de outubro de 2013 aconteceu mais um 
Encontro de Jovens da região Nordeste do Estado de 
São Paulo com a presença de mais de cem participantes. 
O evento foi acolhido pela Igreja Batista Central sob a 
responsabilidade dos pastores Lanny G. Wood e Luciano 
Martins. O tema foi “Em seus passos o que faria Jesus?” 
O preletor foi o Pr. Fernando César Martins de São Carlos 
SP. Diversos workshops completaram a programação 
devocional, além da recreação. O próximo encontro deverá 
acontecer em Orlândia com data ainda a ser defi nida.

OMAR E MARIA NO CABO VERDE
Palavras do missionário Omar de Carvalhos que está em 

Cabo Verde: “Depois de um mês em Cabo Verde, podemos 
fazer nossas a palavra de Samuel: Até aqui nos ajudou o 
Senhor. Maria chegou adoecer com uma virose, mas com 
a graça de Deus está totalmente recuperada. Realmente 
sempre podemos dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, 
hoje e eternamente. Ele tem cuidado e suprido nossas 
necessidades. Cuidamos por 3 fi nais de semana da igreja 
do Pr. Luiz em viagem ao Brasil. Dois jovens fi zeram uma 
decisão para Cristo. Aqui no interior desde que chegamos 
começamos a dar aulas no seminário e já por duas semanas 

Este foi o tema que orientou as palestras do Encontro 
Anual de Casais realizado nos dias 18 a 20 de outubro de 
2013 pela Igreja Batista Bíblica de Cidade Náutica em São 
Vicente, Litoral Sul de São Paulo. A igreja é dirigida pelo Pr. 
Eli Beck e o encontro teve lugar nas dependências do Juréia 
Park Hotel no município de Itariri SP com participação de 29 
casais. O palestrante convidado para desenvolver o tema 
foi o Pr. Carlos Alberto Moraes de Batatais SP.

 
MISSÕES NA BAHIA

Nos dias 
25 e 26 de 
o u t u b r o 
d e  2 0 1 3  a 
Igreja Batista 
Esperança de 
Vila Mariana 
e m  S ã o 
Paulo, capital, 
r e a l i z o u  o 
T e r c e i r o 
W o r k s h o p 
de Liderança 
Bíbl ica sob 
o tema: “Os 
Desafios do 

Nos d ias 
25 a 27 de 
o u t u b r o  o 
Templo Batista 
J e r u s a l é m 
em Camaçari 
B A  s o b  a 
liderança do 
missionário Pr. 
Tomé Lopes 
dos  San tos 
realizou uma 
s é r i e  d e 
conferências 

missionárias tendo como preletor o Pr. Amarildo Batista 
de Souza da Igreja batista Bíblica em Augusto Monte 
Negro, Manaus AM. As mensagens foram desafi adoras e a 
conferencia produziu excelentes resultados com dedicações 
de vidas, e a  Igreja abraçando novos desafi os. Pr. Tomé 
está prestes a deixar o campo baiano e iniciar novos projetos 
missionários no estado de São Paulo.

PRIMEIRO ANIVERSÁRIO

A história da Primeira Igreja Batista em Santo Antonio da 
Alegria, com cerca de 7.000 habitantes, teve início no dia 13 
de outubro de 2012 como trabalho de congregação da IBI de 
Altinópolis sob a liderança do Pr. José Ênio Darini. À frente 
do trabalho está o Pr. Júlio César da Silva. Nos primeiros 
meses o trabalho sofreu com as difi culdades normais, mas 
cresceu e hoje congrega de 20 a 25 pessoas em cada culto 
e está em crescimento. No dia 2 de novembro aconteceu 
a comemoração do primeiro aniversário da PIBSAA com 3 
decisões ao lado de Cristo: Lorivaldo, que é pai de família 
e está tendo problemas com álcool e drogas. Ele é irmão 
da Raquel, uma das convertidas. A segunda pessoa foi sua 
esposa, e a terceira foi a dona Karina, mãe de uma das 
crianças que está fi rme nos trabalhos da igreja. Pr. Júlio já 
colocou a igreja em oração para a compra de um terreno e 
até o lugar já está defi nido. O valor é de R$ 55.000,00. No 
culto de comemoração do primeiro aniversário o pregador 
foi o irmão José Roberto da IBI de Altinópolis, que vai ser 
ordenado esse mês de novembro e estará assumindo a 
Segunda Igreja Batista Independente de Altinópolis.
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“O sucesso é ir de fracasso em 
fracasso sem perder entusiasmo”.

Winston Churchill 6

O ser humano é 
a d o r a d o r  p o r 
n a t u r e z a .  A 

No  s e g u n d o 
semestre deste 
ano de 2013, mais 

especifi camente nos últimos 
dois meses, a Diretoria da 
AMI teve intensa atividade 
visando aprovação de novos 
projetos. Com as mudanças 
na Diretoria foi necessário 
movimentação nos cartórios 
para registros de atas e 
estatuto, mas uma nova 
dinâmica foi estabelecida e 
diversas mudanças estão 
sendo operadas para melhor 
andamento dos trabalhos 
administrativos. O escritório 
da missão agora está 
sediado em Guarulhos SP 
onde residem o Presidente 
e o Diretor Administrativo.

O  P r e s i d e n t e ,  P r . 
Renato Sá Barreto Neto e 
o Coordenador de Missões, 
Pr. Carlos Alberto Moraes 

Eu, um 
adorador? 

espiritualidade faz parte dos nossos instintos. É quase tão 
natural acreditar em divindades quanto comer ou dormir. 
A história da humanidade e das culturas nos respalda 
nesta afi rmativa. Nas culturas orientais, diante dos reis o 
ato de reverenciá-los era se curvar diante deles em sinal 
de submissão a sua autoridade. Sendo adoradores de 
vários deuses, os egípcios costumavam adorar distintas 
divindades que poderiam representar forças da natureza, 
animais e figuras humanas. Alguns desses deuses 
poderiam ser adorados por toda a população egípcia.

Na Grécia Antiga, as pessoas seguiam uma religião 
politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses. Cada 
cidade da Grécia Antiga possuía um deus protetor.

Os povos indígenas têm muitas crenças religiosas e 
superstições. Eles têm a natureza, a astrologia e os deuses 
como bases de sua fé.  Dentro da cultura indígena, o papel 
dos deuses é importante e essencial, pois determina as 
condições de vida da tribo. A maioria dos índios é fetichista, 
ou seja, acredita e temem, ao mesmo tempo, um deus 
considerado bom e um espírito maligno.

Usei esta introdução para refl etir sobre a nossa condição 
de ADORADORES do Deus vivo. Do Senhor Jesus. Fomos 
alcançados pelo amor e graça de Deus e mediante a fé 
no Senhor Jesus fomos salvos. Se nada mais tivesse 
acontecido em nossas vidas, se mais nenhuma benção nos 
tivesse sido acrescentada além da salvação (o que não é 
verdade), já teríamos motivos sufi cientes para ADORAR 
ao Senhor Jesus. Nossa condição sem a intervenção da 
obra redentora de Cristo em nossas vidas era miserável, do 
ponto de vista espiritual. Estávamos sem comunhão com 
Deus, perdidos em nossos pecados e delitos, condenados 
a passar à eternidade distante de Deus e em sofrimento. 
Pensar sobre nossa condição espiritual antes e depois de 
Jesus deve nos levar a ADORÁ-LO. 

Parece-me que a igreja contemporânea perdeu 
a capacidade da adoração. As motivações estão 
equivocadas. Busca-se a Deus por causa das bênçãos 
(e na maioria das vezes não são as espirituais). Adora-se 
pelo que Ele pode dar e não pelo que Ele é. 

O dicionário Aurélio defi ne adoração como o ato de 
render culto a, gostar exageramente de, apaixonado por. 

O Senhor Jesus nos diz quem são os adoradores 
que o Pai busca: Mas vem a hora e já chegou, em que 
os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e 
em verdade; porque são estes que o Pai procura para 
seus adoradores. Deus é espírito; e importa que os seus 
adoradores o adorem em espírito e verdade”. ( Jo 4.23,24).

O adorador tem algumas características que quero 
destacar neste breve texto:

1. A primeira característica de um verdadeiro adorador é 
que ele ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua 
alma e de todo o seu entendimento. Em seu coração não há 
lugar para ídolos, pois o Senhor reina soberano e absoluto. 
Sua alma tem comunhão perfeita com o Pai e sua adoração 
é racional, à imagem e semelhança daquele que o criou. 

2. A segunda característica de um verdadeiro adorador é que 
ele tem vida de oração. Não é possível adorar ao Pai sem vida 
de oração. Onde você se derrama diante de Deus? Como você 
declara a Ele seu amor e sua adoração? Onde você reconhece 
sua santidade, majestade e poder? A oração é um exercício de 
adoração. “Pai nosso que estás nos céus, santifi cado seja o teu 
nome”. Foi o Senhor Jesus quem nos ensinou.

3. A terceira característica de um verdadeiro adorador 
é que ele ama, lê e aplica a Palavra de Deus em sua vida. 
É por meio da Palavra que aprendemos adorar ao Senhor. 
Não é possível ser verdadeiro adorador sem intimidade 
com a Palavra de Deus. A Palavra nos ensina, nos exorta e 
nos corrige na direção da adoração. Impossível ler a Bíblia 
sem nos rendermos e adorarmos ao Senhor.

Muitas outras características poderiam ser descritas 
aqui, mas acredito que para o meu objetivo neste texto, 
apenas estas bastam. Meu desejo é despertar o leitor para 
o desejo de uma real e sincera adoração ao Senhor Jesus. 
Não só pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Se cremos 
que passaremos a eternidade diante dele em adoração, 
a adoração que prestamos ao Senhor aqui nesta vida é 
apenas um breve exercício para nossa eternidade. 

“Vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemos diante 
do SENHOR, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, 
povo do seu pasto e ovelhas de sua mão.” (Salmo 95.6-7)

Autora: Maria Genaina de Almeida Ribeiro Reder. 
Membro da Igreja Batista Bíblica de Vila São Jorge 

em Guarulhos/SP. Casada e mãe de dois fi lhos. Líder 
do Departamento de ensino. Mestre em Educação e 

professora universitária. Contatos: ereder@uol.com.br

fizeram diversas viagens 
e reuniões neste período. 
Reunião em São Paulo entre 
o Coordenador de Missões 
e o Pr. Tomé Lopes dos 
Santos que está concluindo 
seu trabalho na Bahia e indo 
para São Paulo, através 
do Projeto ABC Paulista. 
Contato com o Pr. Fernando 
Martins em São Carlos onde 
o projeto está na fase de 
construção do templo para a 
igreja, viagem a Presidente 
Prudente e a São Paulo 
para decisões sobre a 
mon tagem do  Pro je to 
Grande Manaus AM. Ainda 
em São Paulo, reuniões 
para aprovação do Projeto 
Chile 2 em Machali com Pr. 
Valtair e a concretização do 
Projeto Peroba, segunda 
fase do Projeto Shekina 
do missionário Peterson. 

Missão AMI – Novos Projetos 
e Novas Diretrizes

Nas duas reuniões em 
São Paulo foi  possível 
contar com a presença do 
Pr. João Azevedo Saraiva 
Jr de Manaus AM, pois 
sua igreja está envolvida 
de forma direta com dois 
projetos: Chile 2 e Grande 
Manaus.

Há também um novo 
projeto em fase de montagem 
e a primeira reunião já foi 

realizada em São Paulo entre 
o Coordenador de Missões e 
o Pr. Fábio Alves Cunha da 
Primeira Igreja Batista de 
Arembepe, Camaçari BA 
para a montagem do Projeto 
Aracaju – SE. A AMI está 
com 26 projetos e mais este 
de Aracaju em andamento 
em fase de aprovação, 
poderá encerrar 2013 com 
27 projetos.

A lém de  toda  es ta 
movimentação, do segundo 
semestre de 2013, tivemos 
também a concretização 
do Projeto Ásia. A entrada 
do Pr. Jonathan Mathews 
no Conselho da missão e 
a vinda do Pr. Benjamin 
Bounds ao Brasil permitiu 
a concretização do Projeto 
Ásia que está a pleno vapor 
e com cerca de 20 novos 
projetos aprovados para 
sustento.

A s s i m ,  q u a n d o 
arrolarmos os novos projetos 
do Projeto Ásia, teremos ao 
todo, aproximadamente 50 
missionários.
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7 “O verdadeiro homem mede a sua força, 
quando se defronta com o obstáculo”.

Antoine de Saint-Exupéry

Du r o u  p o u c o , 
mas superou as 
e x p e c t a t i v a s ! 

Essa foi a percepção dos 
que se fizeram presentes 
na Segunda Conferência 
Pastoral Caraguá 2013. 
Como aconteceu em 2011, 
os preletores deram conta 

Ageu e Zacarias são 
profetas do Senhor 
dos Exércitos. Eles 

visavam restaurar a adoração do 
povo judeu nas terras de Israel. 
O profeta Ageu começa seu livro 
descrevendo o estilo de vida 
do seu povo, em um ativismo 
tão forte que visava apenas os 
interesses pessoais, familiares, 
desprezando completamente a 
adoração, ao deixar de construir 
o templo que lhes proporcionaria 
restaurar a adoração seguida de 
bênçãos.

Zacarias fez o mesmo que 
Ageu ao motivar o povo na 
construção do templo. Após o 
término da construção, em 516 
a.C., Zacarias descreve como 
a adoração seria restaurada, 
debaixo dos juízos, tanto sobre 
Israel como sobre as nações. De 
certa forma, tanto Ageu quanto 
Zacarias descrevem o futuro da 
raça humana do ponto de vista 
da primazia da adoração.

Vale a pena você estudar 
o período de Ageu e Zacarias 
orientado pelo professor David 
Corrêa da Academia de Estudos 
dos Profetas Bíblicos. O livro está 
bem dividido facilitando o estudo e 
ainda traz um CD/DVD para que 
você possa ouvir o que irá ler. 

Desta feita a publicação e 

O Seminár io  Bat is ta 
Caraguá apresenta 
uma experiência única 

de aprendizagem. Com currículos 
tradicionais, foi  cr iado para 
promover uma compreensão mais 
profunda das verdades bíblicas, 
visando aumentar a formação 
bíblica e teológica de líderes 
cristãos no Brasil, tanto para o 
presente como para o futuro, e 
para estimular o pensamento e 
ação verdadeiramente cristã em 
um mundo onde o cristianismo 
está subvalorizado e, muitas vezes 
prejudicada por pessoas e forças 
que moldam a cultura brasileira 
contemporânea.

Ao reunir diversos aspectos da 
educação teológica o Seminário 
Batista Caraguá oferece uma 
introdução a uma ampla gama de 
assuntos teológicos, linguagens 
bíblicas e interpretação, assim 
como uma pesquisa profunda 
do Antigo e Novo Testamento, 
a história cristã, apologética, 
missões mundiais, liderança, ética 
cristã, entre outras áreas de igual 
importância para o desempenho do 
ministério pastoral e missionário.

Mas não temos salas de aula 
normal. Nosso curso é via satélite. 
Você pode fazer suas aulas em seu 
domicílio. O curso tem a duração de 
dois anos, e você pode estudar como 
melhor lhe convir, rápido ou devagar. 

“Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas; 
os livros só mudam as pessoas.”  Mário Quintana• DICAS DE LEITURA • 

A FÉ DOS 
ELEITOS DE DEUS
John F. Parkinson

Editora Sã Doutrina
www.sadoutrina.com

Este l ivro nos exorta a 
formular nossas doutrinas 
p e r m i t i n d o  q u e  c a d a 
versículo das Escrituras fale 
por si mesmo e carregue o 
seu signifi cado natural, ao 
invés de forçar sobre todos 
os versículos das Escrituras 
uma interpretação ditada por 
algum sistema pré-formulado 

ESPIRITUALIDADE 
EMOCIONALMENTE 

SAUDÁVEL
Peter Scazzero
Editora Hagnos 

United Press
www.hagnos.com.br

Nes te  l i v ro ,  Scazze ro 
esquematiza sua jornada e 
os sinais da espiritualidade 
emocionalmente saudável. 
Ele fornece sete formas 
b íb l i cas  de  exame da 
realidade para prosseguir 

em uma verdadeira revolução cujo propósito é Cristo para 
você. “A combinação de saúde emocional e espiritualidade 
contemplativa”, diz ele, “libera o Espírito Santo dentro de 
nós para que possamos conhecer de forma experimental 
o poder de uma autêntica vida em Cristo”.

CONSELHO
Arthur Hildershaw
Shedd Publicações

www.editorapes.com.br
Este livro, escrito a partir de 
uma série de sermões sobre 
Salmos 51.1–7, nos põe frente a 
frente com a sombria realidade 
de que nossos fi lhos são gerados 
em iniquidade e concebidos em 
pecado. Com cuidado pastoral 
e compaixão, Arthur Hildersham 
orienta os pais cristãos a orarem 

para que a natureza corrompida que transmitiram a seus 
fi lhos seja curada e para que o Espírito Santo trabalhe a 
graça salvadora em seu coração. O livro nos motiva a buscar 
a felicidade espiritual de nossos fi lhos, fazendo-nos lembrar 
dos deveres que temos em relação a eles, da paz que, então, 
teremos em nossa alma, e da glória que daremos a Deus. 

de teologia. Seu conteúdo é uma comparação entre a 
eleição da teologia e a eleição das Escrituras, mostrando 
os erros da teologia de Agostinho devido ao uso indevido 
do método de raciocínio de Aristóteles

Caraguá 2013 superou as expectativas

do recado e as bênçãos do 
Senhor foram derramadas 
sobre as cerca de cem 
pessoas que se fizeram 
presentes.

Os temas abordados: 
Pastoral  Juveni l  ef icaz 
por  meio de re lações; 
Princípios Orientadores; 

Os três maiores testes 
do homem; Encontrando 
real ização nos lugares 
c e r t o s ;  M o r d o m i a  d a 
influência; Crescimento 
de igreja; Lidere sua igreja 
para que seja saudável; 
Crescimento Exponencial; 
Caminhando em Vitória 

Moral e Capacitando os 
que lhe foram confiados, 
foram encaixados em uma 
sequência que transmitiu 
per fe i to entendimento, 
m e s m o  t e n d o  s i d o 
d e s e n v o l v i d o s  p o r 
diferentes preletores. Do 
lado feminino, as mulheres 

e moças presentes se 
deliciaram com a meiguice 
e suavidade da senhora 
Mary Perdue. 

Para 2014 não ficou 
d e f i n i d o  s e  h a v e r á  a 
Terceira Conferência, pois 
devido à real ização da 
Copa do Mundo no Brasil, 

as passagens estarão com 
preços muito elevados. 
M a s  a i n d a  n ã o  e s t á 
descartada a possibilidade 
da realização em novembro 
na semana de 10 a 15. 
Para 2015, no entanto a 
data está confirmada para 
10 a 13 de novembro.

Os Profetas Ageu e Zacarias
Os Restauradores da Adoração

distribuição do livro está a cargo 
de Edições Holy Bible, Avenida 
Tiradentes, 1390. Os interessados 
poderão adquirir o livro pela 
Editora Bom Pastor no site: www.
bompastor.com.br ou pelo fone/fax: 
(11) 3346-2002 e 3346-2007.

Outros livros de David Corrêa:
Profecias Messiânicas

(Co-Autor com Robert Brennan – 
Editora Batista Regular)

Malaquias – Mensageiro da 
Adoração Corrupta
Editora Bom Pastor.

João Batista – O Arauto do Rei
Editora Bom Pastor.

Ezequiel – O Profeta Fascinante.
Editora Baraúna.

Seminário Batista Caraguá

O aluno terá de fazer duas 
semanas por ano na sede do 
Seminário Batista Caraguá, que 
está localizado em Caraguatatuba, 
litoral Norte de São Paulo. 

O curso está aberto para todos, 
mas no primeiro momento visa 
alcançar os líderes que estão no 
ministério e não têm tempo para 
cursar uma pós-graduação, nem 
aprofundar o conhecimento bíblico 
e teológico. 

O Seminário Batista Caraguá 
foi projetado para ampliar o 
conhec imento ,  es t imu la r  o 
pensamento e fornecer recursos 
para um estudo mais aprofundado 
da Bíblia. O aluno precisará 
ter uma base cristã sólida para 
entender o que será ensinado, 

pois este curso tem nível elevado, 
embora qualquer pessoa com 
habilidade para estudar possa 
estar á altura desta tarefa. Cremos 
que a vida cristã exige mais do que 
mero conhecimento. Podemos ser 
altamente educados e ainda nos 
faltar a fé, a coragem, a humildade 
que Deus deseja de cada um dos 
seus servos. O fato é que quanto 
mais aprendemos sobre Deus e 
sobre a vida que Ele quer que 
vivamos, menos provável é que 
sejamos aceitos pela sociedade, 
pela opinião popular ou mesmo por 
uma doutrina duvidosa.

Seja bem-vindo ao Seminário 
Batista Caraguá: www.cbseminary.
org. Consulte-nos pelo telefone 
(12) 3888-4189.
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8“Não há nada como regressar a um lugar que está 
igual para descobrir o quanto a gente mudou”.

Nelson Mandela

A igreja Batista em Rio 
Bonito teve seu início em 
1974 através do trabalho 

do missionário estadunidense Pr. 
Dale Payne, sua esposa Marta e 
fi lhos. Tendo reunido alguns irmãos 
que moravam na Cidade Dutra, 
que naquela ocasião, por motivos 
doutrinários estavam sem igreja. 
As reuniões foram realizadas 
inicialmente na residência dos 
irmãos Antonio Duarte e Iracy. 
Passado alguns meses, tendo 
conseguido ofertas dos E.U.A, 
puderam comprar dois lotes 
onde  hoje  encontra-se o atual 
templo da igreja. A ata descritiva 
do início jurídico da igreja é de 
07/02/1976, com a relação do rol 
de membros fundadores.

N o s  p r i m e i r o s  a n o s  o 
missionário Dale contou também 
com o apoio do missionário José 
Rast e irmã Janet, da COMEV. Após 
dois anos de existência, já com a 
primeira fase do templo construído, 
o trabalho foi transferido para a 

Igreja Batista em Rio Bonito

direção do pastor Inácio Teodoro 
da Silva, que a pastoreou por 
dois anos, até 1980. Este, tendo 
se casado com uma missionária 
canadense, irmã Marjorie, mudou-
se para o Canadá. Outro obreiro 
foi convidado para liderar a igreja: 
Pr. Lauro Habber, que permaneceu 
apenas por 6 meses. Nos dois anos 
e meio seguintes, a igreja fi cou sob 
os cuidados e direção do então 
vice-presidente, diácono Salatiel 
José da Silva. Em agosto de 1983, 
após uma série de mensagens, 
o Pr. Alfredo Celso Ferreira foi 
convidado a assumir o pastorado, 
o que vem fazendo sob a graça e 
direção de Deus até hoje. Ele tem 
sido auxiliado  por sua esposa 
Rosiris Barbosa C. Ferreira que tem 
exercido um ministério dinâmico na 
igreja local e  junto às Senhoras 
do Movimento Batista Regular 
(SAIBRES). Eles têm dois fi lhos: 
Marcela, casada com  Flávio, 
diácono da igreja  e Levi,  casado 
com Ingrid. Todos  têm sido fi éis 

obreiros na igreja nas áreas de 
Educação Cristã e Música. Têm 
também dois netos, filhos da 
Marcela e Flávio: Davi e Artur.

Na década de 1980 alguns 
membros da igreja uniram-se ao 
Missionário Reginaldo Santos e 
deram início à Igreja Batista do 
Calvário, em Jardim das Imbuias. 
A igreja gerou também outra fi lha: 
a Igreja Batista Regular em Jardim 
Reimberg. Nestes anos a igreja 
também comprou mais dois lotes 
de terreno, um à direita, outro à 
esquerda do templo construído. 
No momento está sendo realizando 
uma grande reforma no prédio 
da igreja que dará um novo e 
moderno visual em sua fachada 
e no auditório. As fotos e imagens 
ilustram a matéria.

A  igreja também cooperou com 
o início e  fundação da Igreja Batista 
Nova Canção, no  Recanto Campo 
Belo, próximo a Parelheiros, sob 

a direção do missionário 
Ken Snare e sua esposa 
Rènny, com uma equipe 
de obreiros de algumas 
famíl ias da igreja e os 
respectivos investimentos 
financeiros referente ao 
aluguel do salão de Cultos e 
Salas. Atualmente participa 
do pool de igrejas da zona 
sul que cooperam com o 
início da nova igreja no 

onde havia espaço para cultos e 
Escola Dominical. Muitas pessoas 
chegaram e se uniram à nova 
igreja. Com o estudo no livro de 
Efésios, pelo Pr. Allan, muitos 
casais chegaram e se uniram a 
esta igreja tornando-a  uma família. 

Outros queridos contribuíram 
para o início deste trabalho, Pr. Davi 
e Vicki Bennett, Jackson e Telma 
Moore, Luzimar (então solteira), 
Antônio Carlos e Márcia Rodrigues, 
Décio e Leila Lima e dezenas de 
outros que estão arrolados no 
livro da vida. (Quando chegar ao 
céu não se esqueça de checá-los 
no computador celestial). A igreja 
cresceu muito e o problema da 
falta de espaço começou (desde 
o início foi assim).  Alugamos uma 
nova casa ao lado só para Escola 
Dominical, e o berçário era a melhor 
sala para atrair os casais novos. 
A idéia deu certo. As senhoras 
Luzimar e Robin lideraram as 
melhores classes da igreja (berçário 
e maternal). Dezenas de casais 
jovens chegaram e se converteram, 
e estão conosco aqui agora. No ano 
seguinte 1987 a missão ABWE nos 
doou um terreno dentro do que seria 
hoje o condomínio Horto do Ypê. 

O  p rog rama de  es tág io 
continuou e dezenas de estagiários 
passaram por nosso programa. Um 
baiano muito inteligente da igreja 

dos irmãos Menonitas decidiu fazer 
um estágio com os Batistas. Edgar 
Rodrigues Donato se uniu conosco 
e provou ter chamado pastoral e 
dons ministeriais importantes para 
a igreja. Foi necessário mais uma 
vez aumentar o quadro pastoral 
e desta vez o nosso baiano já 
casado com Sandra foi chamado 
para completar a equipe pastoral 
em 1994, que era formada por 
Moisés e Allan. A equipe não podia 
ser melhor. A combinação de dons 
diferentes e a amizade que havia 
entre os três pastores eram tudo que 
a igreja precisava para deslanchar 
em crescimento equilibrado. Mas 
no ano seguinte Pastor Allan teve 
que voltar aos EUA para cuidar 
da saúde de sua esposa, e iniciar 
um ministério internacional de 
treinamento de líderes. 

No ano 2000, depois que 
percebemos que o “Bug do milênio” 
não destruiu o mundo e que os 
computadores não deram pane, 
entendemos que a igreja precisava 
se reestruturar para continuar 
crescendo no novo milênio. A 
igreja decidiu unânime chamar um 
dos seus fi lhos que já tinha sido 
diácono por mais de dez anos e 
que tinha recebido o chamado 
pastoral. Pastor Gilberto e sua 
esposa Gisélia Bruno entraram para 
fortalecer a equipe pastoral e dar 

um tom de cuidado mais pessoal 
ao rebanho. A visão deu certo. 
De novo a igreja se deslanchou 
numa fase de crescimento mais 
íntimo e maduro, investindo em 
grupos de estudos bíblicos e novas 
congregações.  

Em 2002, eu fui estudar nos 
Estados Unidos e tornei-me 
missionário pela Missão ABWE. 
Algum tempo depois, o pr. Ricardo 
Lima uniu-se à equipe e fi cou até 
meados de 2009. Ele ajudou na 
estruturação do trabalho com os 
jovens e no louvor. Em 2010 o pr. 
Gilberto foi trabalhar na Igreja fi lha 
em Taboão da Serra, enquanto 
o Pr. Paulo Ortis, que era de lá, 
veio compor a equipe pastoral, 
juntamente com o pr. André 
Santana. Como vocês percebem, 
a história desta igreja é de oração 
com lutas e vitórias prosseguindo 
no evangelho. 

Um breve desafi o para você 
que é parte desta história linda 
e esta aqui para fazer história 
para a glória do nosso Deus. A 
igreja do Horto foi fundamentada 
na Palavra de Deus. “Arraigados 
na Palavra” foi e deve continuar 
sendo o nosso lema neste novo 
mundo pós-moderno. Só assim 
vamos sobreviver em meio a uma 
geração desinteressada em Deus.  
A igreja do Horto foi fundamentada 
em liderança forte. Portanto vamos 
continuar incentivando nossos 

líderes a se manterem animados 
e atualizados. Vamos investir bem 
neles e aumentar a equipe para 
o benefício espiritual de todos. A 
igreja do Horto foi fundamentada 
em visão missionária. Desde 
o primeiro ano de vida nós já 
investíamos em missões. Vamos 
dar mais para missões, enviar mais 
missionários e cuidar bem dos que 
foram enviados. A igreja do Horto foi 
fundamentada em amor fraternal. 
Vamos investir no cuidado amoroso 
um do outro, procurando saber quais 
são as necessidades um do outro e 
procurar supri-las da melhor forma. 
A igreja do Horto foi fundamentada 
em famílias. Vamos investir nelas o 
máximo que pudermos, pois famílias 
fortes e ajustadas fazem a igreja forte 
e ajustada.

Finalmente irmãos, quero mais 
uma vez parabenizá-los por fi carem 
fi rmes naquilo em que vocês foram 
instruídos. De novo demonstro a 
minha alegria tal como um pai aos 
seus filhos por mais um ano de 
vitória e crescimento na graça do 
Senhor. “Não tenho maior alegria do 
que esta: de ouvir que os meus fi lhos 
andam na verdade.” (III João 4).

Continuem fazendo a história 
de uma igreja que ama o Senhor 
até que Ele volte. 

Texto preparado por: 
Pr. Moisés Junqueira e 

Luzimar Moura

Horto do Ypê - Um pouco da nossa História!

a fi m de glorifi car a Cristo.
Nos dias 27 a 29 de setembro 

a igreja realizou uma série de 
conferências missionárias para 
reafirmar seu envolvimento no 
sustento da obra missionária 
através da Promessa de Fé para 
Missões e alcanço um alvo bem 
maior do que o anterior podendo 
adotar mais projetos. O tema 
das conferências foi “Então, 
usa-me Senhor” e o pregador 
foi o Pr. Carlos Alberto Moraes, 
Coordenador de Missões da AMI. 
Durante as conferências dois 
missionários marcaram presença: 
Juca Cerpe e Pr. Ricardo Marques 
de Brito que testemunhou do seu 
projeto para evangelização de 
árabes muçulmanos.

Jabaquara, sediada nas instalações 
do Seminário Batista Logos, antigo 
SEBARSP.

O pastor Alfredo destaca 
com louvor o trabalho de toda a 
liderança e membros da igreja 
que têm sido fi éis ao Senhor no 
cumprimento do Seu propósito 
no bairro de Rio Bonito e na 
divulgação do evangelho em 
todo o mundo. A igreja também 
coopera com a obra missionária 
enviando ofertas mensais a 
diversos projetos missionários 
e três instituições do Movimento 
Batista Regular.

Atualmente a igreja conta 
com 160 membros e tem como 
propósito comunicar o evangelho 
aos perdidos, orientá-los de 
maneira que desenvolvam o 
caráter de Cristo, encorajá-los 
a oferecerem suas vidas ao 
serviço cristão e desafi á-los à 
missão de suas vidas no mundo, 

Essa igreja foi iniciada com 
oração e foi resposta de 
oração de uma pessoa. 

O missionário da ABWE Norman 
Nicklas estava passando pela 
Estrada de Campo Limpo numa 
noite, quando de repente houve 
um blackout e estava tão escuro e 
não dava para continuar viagem. 
Ele parou seu carro em frente à 
entrada que hoje é o condomínio 
Horto do Ypê e orou.  Pediu a Deus 
que enviasse missionários para 
plantarem uma igreja neste lugar e 
acabar com a escuridão espiritual 
de Campo Limpo. 

Em outra igreja chamada 
Chácara Santo Antônio, um 
grupo de pessoas estava orando 
para iniciarem uma congregação 
liderada pelo recém chegado 
missionário Pr. Allan e Robin 
Cuthbert. Após várias pesquisas 
do lugar adequado, Pr. Allan iniciou 
um estudo bíblico no apartamento 
do Inocoop Bandeirantes. O casal 
Gabriel e Irene Szilage abriu sua 
casa e convidaram seus amigos 
para o estudo da Bíblia. Logo 
chegou um casal animado e 
interessado na Palavra: Nivaldo 
e Telma Ramos. Outros foram 
chegando e já não cabiam mais 
no apartamento.  Esses irmãos 
alugaram uma casa na Estrada 
de Campo Limpo numero 1001 




