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Durante o Congresso realizado em 2013, o missionário da AMI – 
Associação Missionária Independente em Goiânia GO, Pr. Robson 
Marcelo da Silva foi aprovado pela Diretoria como divulgador 

dos projetos da missão. Ele estará apoiando na divulgação dos projetos 
missionários como representante, ao mesmo tempo em que continua seu 

trabalho de implantação de igrejas no Estado de Goiás. Juntamente com 
o Coordenador de Missões ele relizará conferências missionárias e 
implantação e renovação da Promessa de Fé para Missões. 

A partir de agora, ao ser convidado ele levará para as igrejas materiais 
de divulgação dos projetos de cada missionário. Os contatos com ele 
poderão ser feitos pelo e-mail: prmarcelo30@hotmail.com e pelos 
telefones: (62) 3206-3732 e celulares (62) 8201-4918 (Tim) - 9310-8203 
(Claro). Nos dias 1 a 3 de novembro ele esteve na PIB em Cipó, Embu 
Guaçu SP a convite do Pr. Eliel Barbosa. Veja mais na página 4.

A Igre ja  Bat is ta 
I ndependen te 
de Altinópolis SP 

sob a liderança do Pr. José 
Ênio Darini comemorou seu 
43º aniversário de fundação 
realizando uma série de 
conferências nos dias 22 a 
24 de novembro de 2013. 
O preletor foi o Pr. Mauro 
Régis da Silva da IBI de 
Batatais SP. 

F o i  u m  m o m e n t o 
ímpar para a igreja com a 
participação de caravanas 
de d iversas igre jas da 
r e g i ã o .  N o  s á b a d o  o 
evento contou com cerca 
de 350 pessoas, sendo 
que pela primeira vez a 
IBI de Altinópolis teve a 
participação de um grupo 
d a  c o n g r e g a ç ã o  e m 
Santo Antônio da Alegria, 
a Primeira Igreja Batista 
daquela cidade liderada 

A A s s o c i a ç ã o 
M i s s i o n á r i a 
Independente 

acaba de aprovar o segundo 
projeto para o Chile. Trata-se 
do Pr. Valtair e sua família. 
E les  são membros da 
Igreja B atista em D. Pedro, 
Manaus AM sob a liderança 
do Pr. João Saraiva. Em 
reunião realizada pela AMI  
em São Paulo no dia 18 de 
outubro com a presença 
do Presidente, Pr. Renato 
Barreto, o Coordenador de 
Missões, Pr. Carlos Moraes, 
mais os pastores João 
Saraiva da igreja enviadora 
e o missionário Jomar de 
Souza que já trabalha no 
Chile implantando uma 
igreja em Rancagua e Pr. 
Valtair. 

A reunião definiu os 
detalhes finais do Projeto 
Machali. O Pr. Valtair sairá 
de São Paulo em janeiro 
onde reside atualmente 
e ficará em Manaus até 
março de 2014. Ao decidir 
com a igreja a data da 

Pastor Robson Marcelo também 
representa a AMI 

Veja quando
será o próximo 
acampamento

AMI vai ao Chile

Novo templo em Guaíra
Viagem ao Chile. Página 4

Missões em Guaíra-SP. Página 5

Projeto Machali – Chile

de mudar-se. 
Pr. Valtair está prestes 

a concluir seu Mestrado 
d o  S e m i n á r i o  L o g o s 
(SEBARSP) em São Paulo 
e os filhos juntamente com 
a esposa dando os retoques 
iniciais para a mudança 
para Manaus AM. Todos 
estão estudando espanhol 
e providenciando a devida 
documentação para a saída 
do país. Neste período de 

mudanças, Pr. 
Valtair continua 
t a m b é m 
v i s i t a n d o 
i g r e j a s  e 
f a z e n d o  a 
divulgação do 
seu Projeto em 
busca de apoio 
e m  o r a ç ã o 
e  s u s t e n t o 
financeiro. 

Para saber 
como ofertar 
p a r a  o  P r . 
Valtair, entre 
e m  c o n t a t o 
com o Diretor 

sua viagem para o Chile, 
será realizado o culto de 
envio.

Chegando ao Chile, Pr. 
Valtair terá que permanecer 
em Rancágua no período 
e n t r e  2 0 1 4  a  2 0 1 5 
cooperando com a Igreja 
Batista Galiléia que está 
sendo implantada pelo Pr. 
Jomar. Nesse período de 
adaptação ele fará contatos 
em Machali até ter condições 

Administrativo da AMI, irmão 
Elizeu Reder pelo telefone 
fixo  (11) 2441-3588, ou 
pelos celulares: (11) 99346-
3747 (TIM) e 9 4655-5828 
(OI), ou pelo e-mail da 
missão: missaoami@uol.
com.br.

Para entrar em contato 
com Pr. Valtair  e-mai l : 
raquel.valtair@gmail.com e 
telefones: (11) 98701-6510 
(TIM) e 97438-8195 (VIVO)

Aniversário comemorado com 2 ordenações
pelo Pr. Júlio César que 
também é de Altinópolis. 

Jun tamen te  com o 
aniversário da igreja foi 
realizada no sábado, dia 23, 
a ordenação de dois novos 
pastores: Reinaldo Batista 
Mendes e José Roberto de 
Oliveira, ambos membros da 
própria igreja. 

Reinaldo é missionário 
com a  Rocha  E te rna , 
Ministério em Prisões  e 
agora estará mudando seu 

campo de trabalho para 
Londrina PR. Ele é casado 
com Aline Cristina de Lima 
Batista e tem duas filhas:  
Priscila e Camila. 

J o s é  R o b e r t o  v a i 
assumir a Segunda Igreja 
Batista Independente em 
Altinópolis. Ele é casado 
com Edilene Regina Pereira 
de Oliveira e tem um casal 
de filhos: Nathan e Julia. O 
pregador da ordenação foi 
o próprio conferencista. 

Es tavam presen tes 
na imposição de mãos os 
pastores: Mauro Régis da 
Silva, Alexandre José de 
Oliveira, José Mauríl io, 
Émerson, Cacildo Matias, 
Paulo Castelan, Robert 
Smith, Leonilson Pereira, 
Ever ton F i rmino,  Ju l io 
César, Richard Mathews, 
João Henr ique Nunes, 
Marcos Pereira e José Enio 
Darini, pastor da IBI de 
Altinópolis.

Reinaldo e famíliaPr. J. Roberto, Pr. José Ênio e Pr. ReinaldoJ. Roberto e família
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“Há duas épocas na vida, infância e velhice, 
em que a felicidade está numa caixa de bombons”.

Carlos Drummond de Andrade 2
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Psicologização e legalismo parecem duas 
palavras que nada tem a ver uma com a outra. 
A psicologização atrai os mais elitizados, pois 

especula acerca de suposto conhecimento científico. O 
legalismo, por sua vez, fica no outro extremo, fazendo com 
que seus postulantes pareçam pessoas ultrapassadas, 
contrárias ao conhecimento científico. Mas é exatamente 
por estarem em extremos opostos que esses dois 
conceitos se tocam.  

Legalismo é sinônimo de legalidade ou observância de 
determinada lei. É a tendência a se reduzir a fé cristã aos 
aspectos puramente materiais e formais das observâncias, 
práticas e obrigações eclesiásticas. O legalista batalha 
pelo cumprimento de leis e tradições impostas pelos 
homens. Elege prioridades em detrimento do que é 
realmente prioritário e por isso falsifica o Evangelho de 
Cristo colocando as regras acima da graça de Deus e das 
necessidades humanas (Mt 12.9-12).

Nos dias do Novo Testamento, o legalismo foi 
introduzido na igreja cristã pelos crentes oriundos do 
judaísmo que, interpretando erroneamente o Evangelho de 
Cristo, forçavam os gentios a guardarem a Lei de Moisés e 
muitas práticas resultantes de suas próprias interpretações 
da Lei sem levar em conta que ela era apenas sombra das 
coisas vindouras até que viesse o Messias (Gl 3.18-19). 

O legalismo ensina que o homem tem que obedecer 
a certas observâncias e regulamentações para que 
possa alcançar o favor divino (Gl 4.8-9; Ef 2.8-9). É tanto 
atrativo, quanto destrutivo, pois “... tem alguma aparência 
de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida, e 
severidade para com o corpo, mas não têm valor algum 
no combate contra a satisfação da carne.” Cl 2.23.

Psicologização é estudar a mente a fim de diagnosticar 
o mal e encontrar solução para o comportamento. A 
solução apresentada pela psicologia prega que a pessoa 
deve aceitar-se como é, restaurando a auto-estima e 
batendo de frente com o ensino bíblico que manda “negar-
se a si mesmo”. 

O ser humano não tem problema de baixa auto-estima. 
O seu problema básico é gostar excessivamente de si 
mesmo. Escrevendo a Timóteo sobre condições dos 
últimos dias, Paulo alertou para o fato que os homens 
seriam “amantes de si mesmos” e daí a ordem de Jesus 
aos seus discípulos para que amassem ao próximo como 
amam a si mesmos. Até o suicida tem auto-estima elevada, 
pois é por amar excessivamente a si mesmo que ele 
acredita não ser merecedor de tanto sofrimento existencial 
que decide abreviar a vida para não continuar sofrendo. 

Pregar psicologia ou legalismo através do púlpito é 
prática comum em nossos dias. Chego até a pensar que 
a psicologização possa ser o legalismo do século XXI, pois 
em ambos vemos que a Palavra de Deus atua apenas 
como coadjuvante. Os dois enaltecem o pecador e sua 
justiça própria. 

Pode-se dizer que tanto a psicologização quanto o 
legalismo nasceram com a queda do homem no Éden. 
Quando confrontado em seu pecado, Adão psicologizou 
ao usar a expressão “freudiana” de transferência de culpa: 
“A mulher que tu me deste”, da mesma forma com que 
Eva tentou transferir a culpa apontando para a serpente. O 
legalismo ficou notório quando ambos fizeram vestimentas 
de folhas que o Senhor substituiu pelas de pele do primeiro 
animal sacrificado apontando para o sangue do Cordeiro 
de Deus que realizou o sacrifício substitutivo.

Tanto a psicologização quanto o legalismo exaltam o 
ego humano. Adeptos tanto de um quanto do outro pregam 
que a salvação depende somente da graça de Deus, mas 
a vida cristã precisa de algo mais!

A família tradicional 
é a primeira e a 
mais admirável 

instituição do mundo. Sem ela, 
todos os bons valores serão 
invertidos e não haverá mais 
esperança para o governo 
humano e, muito menos, para 
a igreja do Senhor Jesus 
Cristo sobre a face da terra. 
A importância da família é 
incontestável e o seu alcance 
é mundial. De acordo com o 
primeiro mandamento com 
promessa, a influência de uma 
família pode durar até a terceira 
e quarta geração. Todavia, a 
família não compete com a 
igreja e a igreja não é inimiga 
da família. Ao contrário, a 
segunda instituição depende 
da primeira para existir e 
as duas foram criadas para 
coabitar em harmonia e 
paz; porém, cada uma delas 
realizando o seu próprio papel 
no reino de Deus. Apesar 
da parceria que deveria 
haver entre essas duas 
instituições, alguns pastores 
estão perdendo suas famílias 
por causa do ministério ou 
perdendo o ministério por 
causa de suas famílias. 

Mi n h a  p r i m a 
trabalha numa 
cidade situada 

ao sul da Bahia, atua na 
Secretaria da Educação. 
Ela emprestou o livro que 
escrevi, CONEXÕES, ao 
professor Basílio*, presidente 
da Academia de Letras do 
município. Desde então, ele 
entrou em contato comigo e 
nos tornamos amigos virtuais.  
Eu o conheci pessoalmente 
em 2009. 

Meses atrás, fui visitar 
meus pais e enviei um e-mail 
para o Basí l io ,  av isei -o 
que passaria uns dias na 
região... Ele me convidou 
para conhecer os membros 
da Academia de Letras e 
organizou um encontro numa 
pizzaria. Era uma quinta-
feira, fui com a minha prima. 
No caminho ia pensando, 
como será esse encontro com 
pessoas que não conheço? 
Após calorosa recepção dos 
presentes, Basílio apresentou-
me a todos. Logo a professora 
Luciana, uma das fundadoras, 
autora de livros infantis dirigiu 
a reunião. Cada membro, 
alternadamente, falava dos 
seus projetos atuais.

Senti-me privilegiado ao 
lado de pessoas tão cultas, 
escritores e poetas.  Eu me 
lembrei de uma poesia e 
comecei a recordar o texto 
mentalmente.  À minha frente 
estava um judeu, além de 
professor, era servidor público 
da Educação e pesquisador. 
Ele disse: “Sempre fui curioso 
com o surgimento das religiões, 
até então eu não seguia 
nenhuma delas. Comecei 
a pesquisar o surgimento 
das igrejas novas: Universal, 

Existe no meio evangélico 
uma doutrina extrabíblica que 
tem levado alguns homens 
de Deus a protegerem seus 
filhos e esposas do ministério. 
O argumento clássico é que 
a família é mais importante 
que a igreja e sempre que 
houver conflito entre os dois, 
os pais devem ficar do lado 
de sua prole. A importância 
da família é indiscutível, mas 
a separação entre família 
e igreja, como se um fosse 
sacro e o outro profano, é um 
preceito fraco para justificar 
falhas na liderança espiritual 
dentro de casa, da igreja ou 
dentro dos dois. A Palavra 
de Deus nunca separou a 
família do sacerdote de seu 
ministério, mesmo quando 
os f i lhos se mostravam 
execráveis como no caso das 
famílias de Arão, Eli e Samuel. 
Seus filhos mantinham uma 
vida dupla com ritualismo 
de hora marcada, mas sem 
levar para casa o significado 
da religião que praticavam. 
Consequentemente, todos 
eles tornaram-se rebeldes; 
porém, os pais ficaram do 
lado de Deus para Quem eles 

trabalhavam e representavam. 
Assim também, na hora de 
qualquer conflito, o pastor 
deveria ficar do lado de Deus 
ao invés de escolher entre 
família e igreja. 

No caso de homens 
casados, o chamado de 
Deus é sempre coletivo e não 
individual. A família inteira 
faz parte do ministério e não 
somente o pastor. Mas há 
esposas e filhos que admitem 
abertamente que não tem o 
mesmo compromisso com 
o ministério que o pai e, por 
conseguinte, não aceitam 
cobranças maiores por parte 
dos membros da igreja. 
Deus jamais dividiria uma 
casa, selecionando apenas 
um membro para servi-Lo 
e deixando outros de fora. 
Quando isso  acontece, 
das duas uma: ou o pai 
nunca foi chamado de fato 
ou a família está vivendo 
em desobediência; porém, 
o ministério é de todos. A 
igreja deve reconhecer que a 
família do pastor enfrenta as 
mesmas dificuldades físicas 
e espirituais de qualquer outra 
família, não exigindo perfeição. 

Não obstante,  a famí l ia 
pastoral precisa, sim, ser 
exemplo acima de tudo. Desde 
cedo, as crianças precisam 
saber que fazem parte de um 
importante ministério e que as 
bênçãos de Deus dependem 
da obediência e participação 
delas: “Que governe bem a 
sua própria casa, tendo seus 
filhos em sujeição, com toda a 
modéstia” (I Timóteo 3:4). 

Ao invés de se apoiar na 
filosofia de que a família é 
mais importante que a igreja, 
os pais deveriam envolver 
seus filhos na obra de Deus 
desde cedo, compartilhando 
o ministér io,  corr ig indo, 
elogiando e ensinando que 
a igreja é uma extensão da 
família e não o oposto dela. 
A melhor maneira de se lidar 
com crítica e perseguição 
contra os filhos é agradecendo 
por elas e solicitando a ajuda 
de quem acha possuir a 
solução. Com esse tipo de 
atitude, geralmente, as críticas 
desvanecem e a família do 
pastor e a igreja vivem em 
paz: “... porém eu e a minha 
casa serviremos ao SENHOR” 
(Josué 24:15).

A família do ministro e o ministério

Jesus, antes do Novo Testamento
Renascer, Internacional... 
Pesquisei sobre os Católicos, 
Luteranos, Batistas e outros 
protestantes. Já fui em algumas 
univers idades,  inclusive 
em São Paulo.  Sabem a 
minha conclusão? Nenhuma 
delas me sat isfaz. Al iás 
não acredito em Jesus, não 
acredito no Novo Testamento. 
Tudo isso é inventado por 
crenças populares.  Jesus 
é um mito, assim como São 
Jorge, Aparecida...  Se Ele 
existiu,  a igreja o floreou, não 
passa de uma lenda. Diante 
de tudo isso, a religião mais 
coerente, em minha opinião, 
é o judaísmo. Assumi, sou 
judeu, pois foi nesse berço 
que essas outras religiões 
nasceram, a minha é a original 
e a mais coerente.”

Enquanto ele falava, todos 
prestavam muita atenção. 
Percebi o Basílio cabisbaixo, 
talvez com vergonha (por 
mim?). De uma maneira 
educada minha fé foi atacada 
e eu fiquei pensando:  “E 
agora  José?”  “E  agora 
Edgar?”  Lembrei-me da 
oração telegrama de Neemias. 
“Senhor, o que irei falar nessa 
hora, ajuda-me.” 

Quando o Duarte parou, 
os olhares estavam em minha 
direção em respeitoso silêncio, 
pois seria a minha vez. Achei 
melhor não falar a poesia 
que estava em minha mente 
e disse algo mais ou menos 
assim... “Professor Duarte, 
assim como você pesquisou 
sobre religiões, eu também 
não busquei a fé por um acaso. 
Percebi que o cristianismo tem 
lógica, há evidências, além 
da fé. Não dei um passo no 
escuro, não se trata de uma 

fé cega, tudo se encaixa e faz 
sentido. Se você não acredita 
no Novo Testamento, permita-
me falar em Jesus por causa 
do Antigo Testamento, pois 
sei que você acredita, como 
judeu,  no Velho Testamento. 
Como  descenden te  de 
Abraão,  você  sabe,   o 
primeiro casal desobedeceu 
a Deus no Jardim do Éden, 
em consequência, buscou 
se cobrir com folhas, uma 
tentativa  do homem e da 
mulher em obter o favor de 
Deus através do esforço. 
Porém, o Senhor matou um 
animal, derramou sangue 
inocente e os cobriu com 
peles.  Um dos maiores 
lideres do judaísmo, Moisés, 
o libertador disse que um dia 
Deus levantaria um profeta 
semelhante a ele. 

O autor de Levíticos deixa 
claro: Sem ‘derramamento 
de sangue não há perdão 
de pecados.’ O adorador 
judeu levava animais ou 
aves para sacr i f icar  no 
Tabernáculo ou no Templo 
em Jerusalém e quando 
impunha as mãos no sacrifício, 
havia simbolicamente uma 
transmissão de culpa. Todos 
os profetas falavam de um 
Messias, um Servo Sofredor; 
na linguagem de Isaias, um 
menino que nasceria de uma 
virgem, sem participação 
masculina, seu nome seria 
Emanuel, “Deus Conosco”. Ele 
viria para perdoar os pecados, 
foi  “moído pelas nossas 
iniquidades e traspassado 
pelas nossas transgressões...” 
Isaias 53.

Além de Isaias, os outros 
profetas deram detalhes, 
informações sobre o local onde 

Ele nasceria, temporariamente 
iria para o Egito, como seria 
chamado, vendido por trinta 
moedas de prata, morte de 
Cruz, ressurreição e centenas 
de  ou t ras  p ro fec ias  se 
encaixam com perfeição na 
pessoa de Jesus de Nazaré. 
Quando Ele entrou em cena 
no Novo Testamento, João 
Batista, o último dos profetas 
disse: “Eis aqui o Cordeiro de 
Deus que tira o pecado do 
mundo.”

E l e  m e  o u v i u 
atentamente...  Pensei... Ele 
não tem mais argumentos. 
Em seguida começou: “Havia 
um garoto com um arco e 
flecha, foi à floresta com uma 
tinta. Desenhou alvos em 
várias arvores e colocou uma 
flecha em cada alvo. Foi ao 
povoado e chamou os amigos. 
Mostrou as flechas cravadas 
no alvo e disse: Vejam só 
como eu sou bom, acertei 
em todos. As profecias não 
predisseram que Jesus é o 
Cristo, foi uma arrumação, 
uma manipulação, tentou-se 
atribuir às profecias à pessoa 
de Jesus. a Igreja “encaixou”  
Jesus nas profecias”. 

A professora interviu 
polidamente e a conversa 
mudou de rumo... Lembrei-
me do apóstolo Paulo quando 
apresentava o  Mess ias 
aos judeus: “Porquanto o 
coração deste povo se tornou 
endurecido;... Tomais, pois, 
conhecimento de que esta 
salvação de Deus foi enviada 
aos gentios. E eles a ouvirão.” 
Atos 28.27-28

Nesse texto, os nomes 
são pseudônimos a fim de 
preservar a identidade  dos 

citados.

Psicologização 
e Legalismo
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“A suprema felicidade da vida é a convicção de ser amado 
por aquilo que você é, ou melhor, apesar daquilo que você é”.

Victor Hugo3

“Participei do acampamento Conexão Jovem no 
Maanaim e posso dizer o quanto foi abençoador 
todo aquele tempo que estive lá. Foi uma junção de 
trabalhos, onde envolveu vários pastores e líderes 
que com a graça do nosso Deus foram usados de 
uma forma maravilhosa para nos abençoar ainda 

As guerras do 
Senhor:

O julgamento de Deus devido ao sangue 
humano derramado na terra.

Pr e t e n d e m o s  d e m o n s t r a r 
biblicamente que as guerras às 
nações ordenadas pelo Senhor 

foram atos mediatos de Seu julgamento devido, principalmente 
aos assassinatos não punidos perpetrados naqueles povos, e em 
Israel, os quais traziam culpa sobre toda a nação onde o crime e a 
impunidade aconteceram (2 Rs 24.2-4; Sl 106.37-42; Jl 3.19). Cremos, 
portanto, que o exercício justo da pena de morte se constitui uma 
ação do Estado necessária para a preservação da vida do cidadão 
e da nação como um todo. Tal pena é exigência Divina delegada ao 
Estado devido ao princípio universal da origem da vida humana e 
sua inviolabilidade. Esse princípio baseia-se no fato de ser a vida 
humana dom Divino, expressão de Sua existência eterna exalada no 
homem, Sua maravilhosa obra. Desde o estado embrionário, tal vida 
é prerrogativa divina. Toda pessoa é portadora da vida de Deus, cujo 
fôlego só Ele tem o direito de tirar (Gn 1.26; 2.7; 9.5; Dt 32.39; 1 Sm 
2.6; Sl 139.13-16; Zc 12.1; At 17.25; Ec 8.8).

Devido ao valor intrínseco da vida humana, segue-se outro 
princípio: Deus julga o assassino. Se alguém tira a vida de outro, 
quebra o princípio da inviolabilidade da vida, exigindo de Deus, 
julgamento equivalente: a vida do homicida deve ser tirada. Quando do 
registro do primeiro assassinato, Deus afirmou que o sangue (a vida) 
derramado clamava por vingança (Gn 4.8-16). Ainda no Apocalipse, 
vê-se que as almas dos assassinados também clamam pela vingança 
Divina (Ap 6.10). Assim sendo, da criação à consumação da história 
humana, todo e qualquer sangue humano derramado, será vingado 
por Deus. No caso de Caim, O Senhor não permitiu à sociedade de 
então matá-lo, posto ser prerrogativa Dele (autor e mantenedor de 
toda vida), o exercício da justa vingança. 

Deus não concede o direito à vingança pessoal (Rm 12.19-21). 
Porém, após o dilúvio, Ele outorgou à sociedade humana, o direito 
e o dever de exercer o justo julgamento e consequente vingança 
contra o assassino (Gn 9.6). Às nações e seus governantes, Deus dá 
legitimidade para o exercício da pena capital sem imputação de culpa, 
ao punir o homicida (Rm 13.1-5; Jo 19.10,11; Pv 16.10). Contudo, o 
Estado deve agir de modo justo, legal, normativo e investigativo e só 
então punir o assassino com isolamento, se o crime foi sem intenção 
(culposo), ou com a pena de morte, se comprovada a intenção de 
matar (Dt 21.1-3; Nm 35.12-30). 

Deus não exige nenhuma outra penalidade ao homicida doloso, 
senão a morte, não havendo indenização de qualquer tipo, pois o valor 
da vida humana não pode ser mensurado (Nm 35.31-34). Posto que o 
sangue de Deus foi derramado no lugar do humano, qual seria então 
o valor da vida humana? Sangue por sangue é o princípio universal 
da equidade no julgamento (Dt 21.1-9; At 20.28). Se houvesse em 
Israel homicídio de autor desconhecido, os anciãos juravam inocência 
perante Deus, rogando-Lhe que a culpa do sangue derramado, não 
fosse imputada a toda nação, evitando a punição Divina. Contudo, 
havia sacrifício cruento apropriado (Dt 21.1-9). 

A descendência de Caim, valendo-se da longanimidade de Deus que 
não permitia a vingança pessoal, tornou-se cruel, e a violência proliferou 
ao ponto de levar o julgamento de toda a sociedade pré-diluviana (Gn 
4.18-14; 6.1-13). Contudo, à sociedade pós-diluviana, da qual fazemos 
parte, Deus ordenou que se exercesse a punição do assassino (Gn 9.5,6). 

Portanto, se, o Estado não julga o homicida, Deus julga toda a 
sociedade por uma única vida ceifada, caso o assassino não seja 
devidamente punido. Da Grande Babilônia, Deus julgará todo sangue 
derramado (Ap 18.4,24). O Brasil, partícipe da Grande Babilônia 
desde a colonização, é culpado pelos milhões de vidas humanas 
invioláveis, cujos homicidas são protegidos por leis promotoras da 
impunidade e de assassinatos, como a lei do aborto que faz do Estado 
brasileiro o Homicida-Mor, do parlamentar que a aprovar, o Protetor 
do Homicida, do cidadão (que elege um representante favorável ao 
aborto), o Cúmplice do Homicida, e do que mata o inocente bebê o 
Covarde Homicida. Se o Brasil e seu povo não mudarem tais leis para 
promoção da justa vingança contra os homicidas, continuaremos entre 
as nações e povos a serem julgados.

Acampamento Conexão Jovem no 
Maanaím durante a Páscoa de 2014
No período de 14 a 17 

de novembro de 2013 
aconteceu o primeiro 

acampamento Conexão Jovem 
na Maanaím em São Sebastião 
do Paraíso MG. O evento é uma 
realização da Missão Brasileira 
de Apoio aos Missionários que 
tem na presidência o Pr. Almir 
Nunes.  A rea l ização desse 
primeiro acampamento resultou 
da conjugação de esforços dos 
pastores: Carlos A. Moraes, Jader 
Saraiva M. Neto, Paulo Ricardo 
Gonçalves, Benjamin Paul Leaf, 
Edson Roberto Venâncio, Luciano 
Martins e Almir Nunes.

O tema escolhido para o evento 
foi “Da zona de conforto para 
a zona de conflito” e o preletor, 
o Pr. Joel Barbosa, da Igreja 

Batista Bíblica de Embu Guaçu SP. 
Participaram jovens de ambos os 
sexos de 8 cidades.   Após o evento, 

coletamos alguns depoimentos de 
jovens que participaram e vejam o 
que disseram:

“Com toda 
Certeza, Deus 
mandou cada 
jovem para este 
acampamento 
c o m  u m 
p r o p ó s i t o . 
F u i  m u i t o 
abençoado em 
todas as áreas. 

Fiz novas amizades de outras 
cidades, fui abençoado através do 
louvor. Tudo ali me ajudou a crescer 
e aumentar minha comunhão com 
meus irmãos que eu amo muito... 
Amigos que cedem aquele ombro 
amigo nas horas difíceis. A única 
coisa que me deixou chateado é 
que não sai de lá namorando...” 
(José Eduardo Camacho).

“Eu esperava que este fosse só mais um dos 
muitos acampamentos que eu já participei, mas 
fui surpreendida com o nível de excelência do 
Maanain. Comida boa, amizades sensacionais, 
organização impecável, e o mais importante de 
tudo: pregação impactante! Deus foi gracioso 
em cada detalhe. Já estou na expectativa para 
o próximo!” (Ana Alissa Ismael).

O Acampamento Conexão Jovem 
será realizado anualmente no 
feriado de Páscoa nas dependências 
do Maanaím, município de São 
Sebastião do Paraíso MG. Trata-
se de um ministério da MBAM 
– Missão Brasileira de Apoio aos 
Missionários. 

O próximo já está marcado para o 
período de 17 a 20 de abril de 2014 
e o tema será: “Namoro & Intimidade 
– Uma Perspectiva Cristã” tendo 
como preletor o Pr. Edgar Rodrigues 
Donato da Igreja Batista do Horto do 
Ypê em São Paulo, capital. 

Fique atento, pois em breve o 
folder estará sendo distribuído 
para as inscrições. Para maiores 
informações entre em contato 
com Pr. Carlos Moraes através 
do e-mail: acampamento.mbam@
yahoo.com.br ou pelos telefones: 
(16) 3761-0749; (16) 99192-1440 
(Claro) e 98121-4101 (TIM).

“O acampamento Conexão Jovem no Maanaim 
2013 foi bastante proveitoso com o aprendizado 
da Palavra de Deus e também divertido com 
momentos de lazer e novos relacionamentos.” 
(Bruno Pupin)

mais...  Quantas bênçãos! 
P r e g a d o r ,  r e c r e a ç ã o , 
comunhão, amizades”. (Ana 
Laura Carvalho).
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“Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho,  
Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas!”

Machado de Assis 4
CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA desejar, pois nele poderá ser encontrada sempre a versão 

mais atualizada destes arquivos ou mesmo novos arquivos 
poderão ser incluídos futuramente. Link para download do 
repertório: https://www.dropbox.com/sh/ fs8tubbpej96vra/
kjZQMojd3_. Contato para o caso de dúvidas ou sugestões 
e-mail: bopupin@gmail.com com Bruno Pupin.
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de Oliveira pelo telefone celular (011) 98589-1957 (TIM), 
ou pelo Skype nilson_pereira_de_oliveira.

UBERABA MG
O missionário Pr. Leonilson Pereira leite que está ini-

ciando a implantação da segunda igreja em sua jornada 
missionária em Uberaba MG (A primeira foi em Igarapa-
va SP), está pregando o evangelho pelas ruas, entre-
gando folhetos de mão em mão e nas casas nos 16 
bairros ao redor do local em que os cultos estão sendo 
realizados. Como acontece com todos os missionários 
que atuam através da AMI, Pr. Leonilson já iniciou a 
nova congregação incentivando o sustento da obra 
missionária. Já estão apoiando dois projetos e a Pro-
messa de Fé já está implantada. Orem pelo pagamen-
to do terreno que foi comprado, pois as prestações são 
altas e não há ajuda especial para tais gastos. Sai do 
sustento do próprio missionário. O plano é erguer o 
mais breve possível um salão no terreno como foi fei-
to em Igarapava. Para contatos use os telefones (34) 
3311-1142      e 9117-9309 (TIM) ou pelo e-mail: prleo-
nilson@hotmail.com.

GRATIDÃO PELO ENCONTRO

A Primeira 
Igreja Batis-
ta em Cipó 
(Embu Gua-
çu SP) sob a 
liderança do 
Pr. Eliel Bar-
bosa de Sou-
za realizou 
sua Confe-
rência Missio-
nária Anual 
nos dias 01 a 

03 de novembro. O preletor foi o Pr. Robson Mar-
celo da Silva, missionário pela AMI em Goiânia GO. 
Na foto o Pr. Eliel com o Pr. Marcelo ao lhe entregar 
o púlpito nas conferências. Pr. Robson Marcelo está 
participando da divulgação dos projetos missionários 
da AMI. 

UNIDAS DE SIÃO

Com casa cheia a União Feminina Missionária Unidas 
de Sião da Igreja Batista Bíblica em Vila Rosa, São Bernar-
do do Campo SP realizou em setembro próximo passado 
mais uma encontro de mulheres para comemorar os 30 
anos de encontros. O tema do encontro foi “Uma pérola 
de grande valor” desenvolvido pela irmã Raquel Pereira da 
Silva. Além da palestra que proporcionou grande enlevo 
em todas as presentes, a programação contou ainda com 
muitas dinâmicas, apresentações especiais e momentos 
de comunhão. Durante o evento foi dado oportunidade à 
irmã Nanci Félix Fragoso que falou sobre o Projeto África. 
Como na ocasião ela estava se preparando para uma via-
gem a São Tomé e Príncipe, foi recolhida uma oferta para 
ajudá-la. A Presidente da União, Dulcineia A. Rocha Perez 
agradece a toda a Diretoria e às irmãos participantes.

MARINGÁ PR
O trabalho missionário do Pr. Claudinei Periles em 

Maringá PR tem sido ricamente abençoado pelo Senhor. 
Recentemente a grande bênção foi a conversão do 
Gabriel, um jovem de 17 anos de idade que logo após a 
sua salvação começou a testemunhar da graça de Deus 
aos seus familiares, colegas de escola, vizinhos e amigos. 
Na igreja, novembro é o mês de missões e no dia 10 o 
seminarista Adriano (SBRS), membro da IBR de Cubatão 
desafiou a igreja através do seu testemunho pessoal. Ele 
pretende servir ao Senhor como missionário na Argentina. 
Durante a conferência houve a renovação da Promessa 
de Fé para Missões Também realizamos nossa renovação 
da Promessa de Fé para Missões no dia 24 de novembro. 
Quem esteve pregando foi Pr. João Lee, missionário e 
professor do SBRS, em Curitiba. Ao todo a igreja, que 
ainda é um trabalho missionário, está apoiando 8 projetos 
missionários. No dia oito de dezembro acontece o batismo 
da irmã Márcia. Orem pelo missionário Claudinei, pela 
conversão de dois casais: Luiz e Angélica, Roberto e 
Maria, e pelo término da construção da casa do pastor, pois 
ele precisa urgentemente sair das dependências da igreja. 
Contatos pelo telefone (44) 3263-9065 – Celular (44) 9981-
4664 – Skipe: Periles; e-mail: claudineiperiles@ig.com.br. 

TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO NAS IGREJAS
A cada dia que passa, mais igrejas estão buscando 

trazer a tecnologia para dentro dos cultos, seja ela com 
equipamentos modernos de som, computadores, filma-
gem, website com cultos online e também o projetor de 
multimídia para projetar nos telões as letras das músicas, 
estudos, pregações e etc. Mas infelizmente, às vezes nem 
todos conseguem elaborar estas projeções, seja por falta 
de tempo ou de habilidade. Pensando nisto, resolvemos 
disponibilizar um repertório de músicas já preparado para 
uso ou modelo nas igrejas que desejarem. Este repertó-
rio poderá ser baixado diretamente do link abaixo, no qual 
contém um arquivo com índice das músicas, um arquivo 
com cifras, um arquivo com letras e uma pasta nomeada 
‘Projeções’ com um arquivo em PowerPoint para projeção 
de cada música. Você poderá acessar este link sempre que 

Nos dias 2 e 3 de Novembro de 2013 a Igreja Batista 
Bíblica Esperança em Aparecida de São Manoel celebrou 
com alegria o 26º aniversário de fundação do trabalho. Na 
conferência de celebração a igreja contou com a presença 
do missionário aos presidiários, Pr. José Satiro. Foram mo-
mentos de palavras desafiadoras da necessidade de fazer 
missões e cumprir o ide de Jesus. Vidas foram mudadas e 
reconciliações foram feitas. Nos dois dias de programação 
a casa estava repleta de irmãos e convidados e a igreja 
decidiu apoiar o ministério Batista Bíblico no cárcere em 
oração. No momento, sem pastor, a igreja está sobre a li-
derança dos diáconos: Nivaldo Ribeiro da Silva, e Nilton 
Trindade. Com informações enviadas por e-mail: keilasid@
hotmail.com por Keila da Silva.

VIAGEM AO CHILE

No período de 10 a 14 de outubro de 2013, o Presiden-
te da AMI, Pr. Renato Sá Barreto Neto, juntamente com 
o Diretor Administrativo Elizeu Reder e o irmão Pedro 
Santana de Jesus, membro da IBBVSJ em Guarulhos 
SP visitaram o missionário Jomar de Souza em Ran-
cágua, Chile. A constatação da viagem foi que o traba-
lho está indo bem e no culto der sábado, com o Pastor 
Renato pregando, 70 pessoas estavam presentes. O 
que causou surpresa aos visitantes brasileiros ao Chi-
le foram os altos custos dos alimentos, especialmen-
te a carne e também o gás de cozinha. No período foi 
realizado uma série de conferências e duas pessoas 
se converteram. No retorno um pequeno transtorno fez 
com que perdessem o vôo que sairia às 10 horas e só 
conseguiram embarcar às 20 horas. Foi uma longa es-
pera no aeroporto de Santiago.

NOVO PASTOR
O Pr. Ricardo Marques de Brito comunica que a partir 

de Janeiro de 2014 o Pr. Ademario Junior será o novo 
pastor do Templo Batista Independente em Vila São José, 
São Paulo, Capital. Para contato com ele use os seguintes 
endereços: Telefone residencial:(11) 5839-1565; Trabalho: 
(11) 5696-5479 (até junho de 2014); Celular: (11) 9.9861-
3546 (TIM); e-mail: jrademario@gmail.com  facebook.com/
jrademario. O Pr. Ricardo está sendo enviado pela igreja 
para o campo missionário através da AMI com o Projeto 
Luz para o Oriente.

UHBRESP
O irmão Phelipe Araujo Mascarenhas Presidente da 

UHBRESP comunica que o encontro Anual dos Homens 
das Igrejas Batistas Regulares de São Paulo aconteceu 
no dia 30 de novembro no SEBARSP na Igreja Batis-
ta Boas Novas, sob a liderança do Pr. Wilson Rocha, 
Avenida Armando Arruda Pereira, 2747, Jabaquara - São 
Paulo SP, Fone/Fax: (11) 3331-5463 / (11) 3223-4928 / 
(11) 3331-5451. A programação tece início às 8h30 e tér-
mino às 16h. Alem do saboroso almoço e a programação 
espiritual, foi realizado um concurso sobre conhecimen-
tos gerais da Bíblia. A oferta levantada foi doada para o 
pastor Moisés Paulo da Igreja de Eldorado - Diadema.  
Para contato com a UHBRESP,  fale com Nilson Pereira 

Foi uma grande bênção o Primeiro Encontro de 
Mulheres Da Igreja Batista Bíblica de Vila São Jorge 
em Guarulhos SP.  Foram 63 irmãs reunidas louvando e 
engrandecendo o Senhor e a Sua presença foi marcante. 
Deus usou sobremaneira a palestrante, irmã Elaine 
Lobato que  abordou um tema maravilhoso: “Mulher de 
Alta Performance, no Lar, na Igreja e na Sociedade Atual”. 
As palestras foram baseadas em I Samuel 25. Para as 
adolescentes a palestrante foi a irmã Adriana Delgado 
que abordou o tema “Irrepreensível”. A irmã Selma dos 
Santos Sá Barreto, Coordenadora do evento, agradece 
publicamente as irmãs que colaboram para que o evento 
fosse a bênção que foi. Ela destaca o apoio das irmãs: 
Raquel, Ester Librelon, Genaina, Januinna, Barbara, 
Alanna, Renata e M. Luiza e toda a equipe. Presidente: 
Eliane dos Anjos Sá Barreto Vice Presidente - Selma dos 
Santos Sá Barreto.

CAMPINA DA LAGOA PR
Campina da Lagoa tem cerca de 4.000 (quatro mil) 

casas. Há algumas semanas, o Pr. Josafá, missionário em 
Campina da Lagoa lembrou-se que o irmão José que o 
ajudou no começo, trabalha na leitura dos hidrômetros para 
a SANEPAR. Daí veio a idéia de chegar em todas as casas 
através dele, ou seja, enquanto ele faz a leitura e entrega 
a conta de água, o missionário entrega os folhetos e faz o 
convite para as pessoas chegarem a uma das reuniões na 
casa-igreja. O José precede o pastor nas casas e várias 
vezes ele diz: “Este é o Pastor Josafá. Ele tem coisa boa 
para vocês e está à sua disposição”. Pr. Josafá avisa 
que recuperou seu número de celular: (45) 9955-8688 
(TIM) e o telefone fixo é: (44) 3542-1122. O endereço 
de correspondência é: Rua Darci Miranda, 486 – Centro 
- Campina da Lagoa PR e o CEP 87.345-000. Pr. Josafá 
agradece o todos que se unem a ele pedindo a Deus por 
vitórias no campo missionário.

CAMPO GRANDE MS
“É muito bom chegarmos ao final de mais um ano e 

podermos ver o quanto o Senhor fez por nós, através de 
seus cuidados e amor. Sabendo também que em muitas 
circunstâncias o Senhor Deus usa igrejas e pessoas em 
particular para este fim”.  São palavras do missionário 
Pr. Ricardo de Oliveira Leite que em agosto realizou um 
Congresso de Jovens com a participação de representantes 
de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Vários Jovens foram 
salvos e outros entregaram as suas vidas para melhor servir 
a Cristo. Através das oficinas de “Evangelismo Criativo” 
muitos aprenderam pela primeira vez como evangelizar. 
Após o termino do congresso ouvia-se que alguns jovens 
evangelizaram pessoas já no caminho de casa. O trabalho 
em Campo Grande está cada vez mais perto de comprar 
o terreno e já estão com aproximadamente 40% do valor 
necessário para a compra. Também o seminário para 
treinamento de obreiros está indo bem. Contatos com Pr. 
Ricardo pelo e-mail: prricardoleite@yahoo.com.br ou pelo 
telefone: (67) 3363-5184.
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“Se soubéssemos quantas e quantas vezes as nossas palavras são 
mal interpretadas, haveria muito mais silêncio neste mundo”.

Oscar Wilde5
TIMOR LESTE novas conversões acontecerão para a glória de Deus. Em 

outubro, na comemoração do Dia das Crianças, a igreja 
recebeu a doação de 360 brinquedos, que foram usados 
para realizar uma linda festa para as crianças da EBD e uma 
tarde de evangelismo com a entrega dos brinquedos. No 
mês de setembro a igreja recebeu a visita do Pr. José Alves 
de Salvador BA acompanhado da família do Pr. Geraldo 
Pupin de Fátima do Sul MS. O grande desafio no momento 
para a igreja é o Projeto Neemias que visa a realização de 
uma necessária reforma do prédio da igreja. O valor total 
a ser gasto será de R$ 4.610. Uma parte já foi concluída 
com investimento de R$1.191,60 e agora há necessidade 
de apoio externo para completar a obra. Os que puderem 
ajudar deverão entrar em contato com o irmão Cláudio 
através dos telefones (67) 9264-1641/67 e 3433-7192, ou 
pelo e-mail: ppora.j.claudiomartins@hotmail.com.

PROJETO FARROUPILHA RS

de novas Igrejas Batistas Fundamentalistas. O amazonense 
Tomé juntamente com sua família foi para a Bahia em junho 
de 1990. No dia 14 de Outubro de 1991 teve início o trabalho 
de implantação do templo Batista Ebenézer em Lauro de 
Freitas BA. Em abril de 1998 foi o início da segunda igreja, 
Templo Batista Jerusalém em Vila de Abrantes, Camaçari 
BA. Em maio de 2006 o missionário iniciou a terceira igreja, 
Templo Batista Peniel. As três igrejas estão juridicamente 
organizadas com suas propriedades. Além do Ministério de 
implantação das três igrejas, Pr. Tomé atuou como Pastor 
Interino da Igreja Batista Bíblica Itinga em Lauro de Freitas 
(3 anos), foi Professor do Instituto Bíblico Independente de 
Salvador, e Instituto Batista Bíblico da Bahia. No periodo de 
8 anos desenvolveu o Projeto Viva a Esperança em apoio ao 
Instituto de Apoio ao Menor Peniel (IAMP). Nesse Projeto, 
foi possível desenvolver atividades em escolas, creches e 
igrejas. Contatos pelo e-mail: prtomeylucia@yahoo.com.br.

 
TRÍPLICE FRONTEIRA

Devido ao fato de não conseguir o visto para entrar dos 
EUA para treinamento antes de partir para o Timor Leste, 
o missionário Ronaldo Fernandes e sua família passarão 
por treinamento aqui mesmo no Brasil em Fortaleza com 
professores da AVANT  a partir de fevereiro de 2014. 
Enquanto isso, o missionário continua fazendo a divulgação 
do projeto nas igrejas em busca de apoio financeiro e 
oração. Nos planos, a ida definitiva para o Timor será nos 
meses de junho ou julho de 2014. Há necessidade de 
completar o sustento mensal e os gastos com a passagem 
de ida. Orem pela família do Pr. Ronaldo. Para contatos 
use o e-mail: ronaldofernandes82@hotmail.com ou os 
celulares: (85) 8872-9896 e 9733-2572.  

IQUITOS - PERU
O Pr. Saul Mera, trabalhando em Iquitos no Peru, 

juntamente com sua família estão contentes com o 
apoio dado a eles pelas igrejas brasileiras. Todas as 
frentes de trabalho missionário no interior da Amazônia 
Peruana estão dando bons resultados: Nauta, Rio Itaya, 
Comunidade Buenos Aires, Congregação de San Pablo da 
Luz, Comunidade de Intuto no Rio Tigre a mais distante 
de Iquitos (500 km). Recentemente o missionário Saul fez 
uma viagem até lá e deu um curso de capacitação para 
os obreiros durante 7 dias. Em agosto de 2013 o pastor 
Honório da Igreja batista Bíblica de Diadema SP visitou 
o Peru juntamente com uma equipe de membros de sua 
igreja e em outubro a visita do Pr. Álvaro A. Pavan, Diretor 
de Projetos do Comitê de Missões da CBBN. O principal 
motivo da visita do Pr. Álvaro foi a formalização da doação 
de uma propriedade para montagem do CTTII - Centro de 
Treinamento Transcultural para Implantadores de Igrejas. 
O doador da propriedade é o irmão Eduardo Mey. 

MISSÕES EM GUAÍRA SP
Atualmente a 

Igreja Batista Boas 
Novas de Guaira 
SP, sob a liderança 
do Pr. Cleyton 
Maciel possui no 
seu quadro seis 
missionários com 
os quais contribui 
mensalmente com um valor 
fixo (Para mais informações 
sobre os missionários: blog 
(http://ibbnguaira.blogspot.
com.br/p/blog-page.html). 
A igreja também mantém 
três seminaristas (Seminário 
Batista do Cariri/CE) que 
são os irmãos Maiara 
Aparecida Mouraria, Rodinei 
Alves Ferreira e família, 
Clodoaldo Basílio e família. Aos seminaristas a IBBN 
se compromete com o sustento proporcionalmente aos 
custos de cada um. Através do ministério de missões, tem 
realizado Conferências Missionárias, prestado relatórios 
aos membros sobre o campo missionário, realiza eventos 
sobre o tema, “Teatro Missionário”, “Cinema Missionário”, 
proporciona viagens dos membros ao campo como apoio 
e mensagens expositivas sobre o assunto. A IBBN está 
em construção do seu templo com capacidade para 320 
pessoas de acordo com a maquete. A pré-inauguração está 
prevista entre final de 2014 e início de 2015. Nos dias 9 e 10 
de novembro a igreja realizou sua conferencia missionária 
tendo como preletor o Pr. Carlos A. Moraes, Coordenador 
de Missões da AMI.

PONTA PORÃ MS
Entre as muitas bênçãos que Deus tem concedido 

ao irmão Cláudio Martins, obreiro da Igreja Batista em 
Ponta Porã MS, a mais recente foi a conversão de um 
jovem casal (Rose e Alex) que está fazendo discipulado, 
crescendo rápido e auxiliando em várias programações da 
igreja proporcionando muita alegria a todos. O número de 
pessoas que visitam a igreja tem crescido e certamente 

O Pr. Marcus Vinícius, sua esposa Ana Carolina, 
trabalhando na implantação de uma igreja em Farroupilha 
RS estão vivenciando uma nova fase no ministério com a 
chegada do pequeno Benjamin. O inverno rigoroso combina 
bem com a frieza do povo com relação ao evangelho, mas 
o Senhor tem aquecido os corações dos seus servos que 
apesar de perseguições permanecem firmes no trabalho 
do Senhor. No momento ganharam novo alento através do 
apoio e comunhão com a Igreja Batista Fundamental de 
Caxias do Sul no Bairro de Cidade Nova. Recentemente 
os homens de Caxias do Sul foram a Farroupilha dar apoio 
ao missionário (Foto), o que proporcionou a participação 
de alguns vizinhos. Pr. Marcus também tem participado da 
comunhão com outros pastores batistas fundamentalistas 
da região metropolitana de Porto Alegre, o que serve de 
fortalecimento através da troca de informações. No mês de 
Novembro, Pr. Marcus apresentou o Projeto Farroupilha 
na Igreja Batista Fundamental no Bairro da Tristeza em 
Porto Alegre onde teve também a oportunidade de pregar. 
O sustento ainda está muito aquém do necessário, mas 
o alento é que está crescendo pouco a pouco. A Diretoria 
da AMI apela aos pastores para que procurem conhecer o 
trabalho do missionário Marcus Vinícius e lhe dêem apoio 
em oração e sustento financeiro. Para contatos com ele 
use o e-mail: marcus-carol@hotmail.com e os telefones: 
(54) 8427-0328 (oi) e (54) 8118-9902 (TIM). 

BATISMO EM BIRIGUI SP

No último dia 10 de novembro tivemos o batismo de três 
membros de uma só família na Igreja Batista em Birigui SP: 
o irmão Carlos sua esposa Fátima e sua filha Larissa. Como 
é bom ver o Senhor salvando almas e também restaurando 
lares. Desta família, em primeiro lugar converteu-se a irmã 
Fátima no dia 31 de Dezembro de 2012 e depois, Carlos 
e a sua filha Larissa no dia 30 janeiro de 2013. O Carlos e 
a Fátima moravam juntos há 14 anos e ao se converterem 
acertaram a situação (casaram) no cartório e foram 
batizados. Como diz o Salmo 126:3 “Grandes coisas fez o 
SENHOR por nós, pelas quais estamos alegres”.

PROJETO ABC PAULISTA
Depois de permanecer na Bahia por 23 anos e tendo 

implantado três igrejas, o missionário Pr. Tomé Lopes dos 
Santos está de mudança de campo no início de 2014. 
Ele, sua esposa Lúcia e a filha Raquel estarão em novos 
desafios implantando igrejas na região metropolitana 
do ABC Paulista. O novo projeto terá a mesma filosofia 
desenvolvida durante duas décadas na Bahia: implantação 

O Pr. Lorenzo Laura Tipo, missionário da CBBN na Tríplice 
Fronteira realizou uma Conferência Missionária nos dias 23 
e 24 de novembro de 2013 sob o tema: “ALCANÇANDO 
A OS NÃOS ALCANÇADOS”. O pregador convidado fui 
o Pr .Humberto Vieira, da Igreja Batista Bíblica Salém de 
Salvador BA. O alvo da conferência foi conscientizar as 
igrejas de Cobija e Buyuyo a serem igrejas missionárias. 
Nos dias 25-26 de outubro o missionário Laura Tipo foi 
convidado pela Igreja Batista Esperança em São Paulo para 
apresentar o Projeto Tríplice Fronteira, ocasião em que teve 
a oportunidade de estar com outros servos de Deus. Um 
destes servos que prefere manter o anonimato doou um 
carro para o trabalho missionário na Tríplice Fronteira.  

QUILOMBOLAS

em São Sebastião da Boa Vista, Distrito Chapada do Norte 
– MG no Vale do Jequitinhonha. O local que a igreja está 
sendo implantada é um quilombo e as condições são bem 
diferentes de outros trabalhos naquela região. Quilombos 
são povoados formados por negros fugidos do cativeiro no 
Brasil colonial. No estado de Minas Gerais existem mais 
de 460 comunidades quilombolas. A nível nacional existem 
comunidades quilombolas em pelo menos 24 estados do 
BRASIL: Amazonas, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito 
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Piauí, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, 
Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. 
Existem muitas comunidades em que não há ninguém 
fazendo trabalho missionário permanente para alcançá-los. 
No momento a família Peixoto está comprando um imóvel 
ao custo de  R$ 38.000,00. Já pagaram R$ 21.000,00 e falta 
o restante. Os que puderem ajudar entrem em contato pelo 
e-mail: juarezmusa@ig.com.br.

CONFERÊNCIA PROFÉTICA

O casal de 
m i s s i o n á r i o s 
Pr. Juarez 
Araújo Peixoto 
e Musa de 
Carvalho Terra 
Peixoto estão 
trabalhando na 
implantação do 
Templo Batista 
Independente 

Nos dias 22 a 
24 de novembro de 
2013, a Igreja batista 
da Vitória que está 
sendo implantada 
pelos missionários 
Almir Nunes e 
Benjamin Paulo Leaf 
na cidade de Batatais 
SP realizou uma 
série de conferências 
proféticas tendo 
como preletor o Pr. 

Alexandre Bezerra Dutra. Os temas abordados foram: 
Arrebatamento e Tribulação. 
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“Aquele que acreditar que o dinheiro fará tudo pode 
bem ser suspeito de fazer tudo por dinheiro”.

Benjamim Franklin 6
EXAME PARA ORDENAÇÃO

No dia 23 de novembro próximo passado a Igreja Ba-
tista Independente de Orlândia SP sob a liderança do Pr. 
Paulo Ricardo Gonçalves convocou um Concílio de Pas-
tores para examinar o irmão Aluisio Frasão para posterior 
ordenação pastoral na Igreja Batista em Nuporanga SP. 
Compareceram os pastores Carlos Alberto Moraes, mis-
sionário e membro da IBI de Orlândia SP, Pr. Almir Nunes 
da Igreja Batista da Vitória em Batatais SP, Pr. Sidnei dos 
Santos Lima da Igreja Batista Boa Vista em Orlândia SP, 
Pr. Jader Saraiva da Primeira Igreja Batista em São Se-
bastião do Paraíso MG, Pr. Valmir Hensley Quaresma da 
Igreja Batista Boas Novas em Sales Oliveira SP, Pr. Edson 
Venâncio da Igreja Batista do Calvário em Morro Agudo SP, 
Pr Alexandre Bezerra Dutra do Templo Batista de Indianó-
polis em São Paulo SP, Pr. Gilberto Marcos Mota Basílio 
que está levantando sustento para implantar uma igreja em 

Brodowski SP e o pastor da igreja que foi o Moderador do 
Exame, Pr. Paulo Ricardo Gonçalves. O Secretário eleito 
foi o Pr. Sidnei dos Santos Lima. Depois der examinado, o 
candidato foi aprovado por unanimidade dos pastores pre-
sentes e a ordenação ficou marcada para o dia primeiro de 
fevereiro de 2014 na IBI de Orlândia SP tendo como pre-
letor o Pr. Alexandre Bezerra Dutra do TBI de São Paulo.

SILIGURI - ÍNDIA
“Tem sido muito prazeroso para nós estarmos aqui 

na Índia, servindo como esse canal pelo qual chegam as 
ofertas nas mãos dos missionários e órfãos. Queremos 
transmitir a vocês os agradecimentos e alegria deles. Não 
só pelas ofertas, mas também por suas orações, pelo trei-
namento e material que temos dado aos professores de 
Escola Dominical graças a participação de vocês e pelo 
sustento que nós pessoalmente temos recebido e que nos 
permite estar aqui”. Essas foram as palavras do Pr. Pr. 
Jeff que com sua esposa Epi estão em Siliguri, Índia rea-
lizando o trabalho missionário através do apoio de vários 
obreiros daquele país. Há várias frentes de trabalho nos 
arredores de Siliguri, Bagdogra e Darjeeling. Um desses 
lugares chama-se “Manza” e fica no meio de uma vila 
de plantadores de chá. O dono das terras doou um lote 
para que seja construída a igreja. Aproveitando alguns 
feriados a Igreja Batista da Bíblia Moutainview em Sili-
guri programou um Acampamento de Jovens na Igreja 
mesmo e 40 jovens puderam chegar e muitos deles to-
maram decisões importantes para suas vidas. Um dos 
pregadores foi Pr. Garry Mann do Texas, EUA que estava 
visitando o trabalho.

A doutrina da iminência é a concepção de 
que Jesus voltará para arrebatar a igreja 
repentinamente, sem aviso prévio, livrando-a 

do grande julgamento que cairá sobre o mundo. Embora 
seja uma doutrina bíblica, este assunto tem perdido o 
interesse na igreja pós moderna e tem sido cada vez 
menos ensinado e até considerado como obsoleto ou 
fábula por alguns grupos “evangélicos”.

Meu objetivo não é defender a veracidade do assunto 
(pois pressuponho que o leitor deste jornal creia nele), mas 
reacender sua importância para a vida saudável da igreja 
enfatizando os seus efeitos, com base no trecho final da 
carta aos Tessalonicenses.

1 – A doutrina da iminência é vital para o desenvolvimento 
espiritual da igreja.

Ao finalizar a carta aos tessalonicenses, nos capítulos 
finais, Paulo seleciona vários assuntos para animá-los a 
progredir na fé e agradar a Deus (4.1). Eles estavam em 
pleno desenvolvimento da fé, mas era necessário atentar 
para alguns assuntos vitais, dentre eles está a iminente 
volta de Cristo.

Paulo é levado à questão quando tenta orientar o 
consolo quanto àqueles que já morreram. Ao relatar que 
a ressurreição de Jesus garante a ressurreição dos salvos 
mortos (4.13-14), ele acrescenta “Dizemos, pois isto pela 
palavra do Senhor:” (4.15) e fundamenta sua crença 
no assunto e que deveria estar na lista para conduzir o 
progresso espiritual daquela igreja.

2 – A doutrina da iminência nos dá esperança.
Vivemos em um mundo caído, e por consequência 

do pecado estamos a mercê das tribulações, sofrimentos 
e morte. Os irmãos de Tessalônica também sofriam 
perseguições e estavam vendo seus irmãos morrerem, por 
isso, Paulo tinha a preocupação de que eles perdessem 
a esperança (4.13). A certeza de que os salvos mortos 
serão ressurretos e que os vivos serão arrebatados era a 
mensagem de consolo a ser seguida (4.18). Quando uma 
igreja vive à expectativa da volta de Cristo, nem mesmo 
a morte ou a perseguição podem roubar sua esperança.

3 – A doutrina da iminência separa a igreja do mundo 
incrédulo.

O lidar com o sofrimento e a morte torna-se diferente 
quando temos nossa esperança em Cristo. Isto prescreve 
um contraste entre o mundo incrédulo e o do salvo. 
Observe este contraste através de algumas figuras e 
aplicações: O incrédulo não tem esperança, já o salvo deve 
ter (4.13); o incrédulo é chamado de trevas e noite, o salvo 
é chamado de luz e dia (5.4-5); o incrédulo dorme, já o 
salvo vigia (5.6); o incrédulo vive embriagado e o salvo em 
sobriedade (5.6-7). Se uma igreja não vive à expectativa 
da volta Cristo, ela se assemelha ao mundo incrédulo.

4 – A doutrina da iminência serve de parâmetro para 
avaliarmos a adoração.

Se a igreja não esperar Cristo agora, ela pode 
facilmente cair na idolatria eclesiológica. Ela passa a 
desejar outras coisas como, por exemplo, o conforto, o 
materialismo, a paz, a segurança, e não discerne o seu 
tempo como qualquer incrédulo e é exatamente isto que 
Paulo afirma no contraste com o mundo incrédulo. O 
mundo não discerne o tempo, porém, aquela igreja estava 
inteirada sobre a volta de Cristo (5.1). O mundo busca paz 
e segurança (5.3) e este objetivo o embriaga e o domina. 
A figura de alguém controlado pela bebida é usada para 
descrever este domínio (5.7) e também a de alguém que 
está dormindo, desatento (5.7) e será surpreendido com o 
dia de Cristo, que virá como um ladrão (5.2; 5.7). A igreja 
não deve amar o mundo e nem esperar nada dele.

 5 – A doutrina da iminência leva a igreja a viver 
sobriamente e vigilante. 

A volta de Cristo será gloriosa para o salvo e julgamento 
para o mundo. Para o perdido, será uma grande surpresa, 
como um ladrão que invade a casa no meio da noite (5.2,4), 
como a destruição que cai de repente sobre a cabeça 
(5.3) e inevitável como as dores do parto para a grávida 
(5.3), entretanto, para o salvo, será de repente, mas não 
será uma surpresa, pois ele aguarda este evento. Quando 
vivemos esta verdade somos vigilantes. Como alguém que 
anda de dia, percebemos o que vem pela frente. Como 
alguém sóbrio que tem controle e discernimento não somos 
enganados. Como um vigia atento reagimos aos perigos 
que nos cercam.

Para o salvo que crê na volta iminente de Cristo, 
o mundo perdeu os seus atrativos, e agora, aguarda 
ansiosamente pelo grande e glorioso dia deste encontro.

Os 
efeitos da 
Iminência
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7 “Homem nenhum pode ser feliz sem um amigo, nem pode 
estar certo desse amigo enquanto não for infeliz”.

Thomas Fuller

Completei neste final de ano o Curso do MBA em 
Gestão Empreendedora oferecido pela Empresa 
onde trabalho. Completo também o ciclo de minha 

vida que durou quase 45 anos dentro da mesma escola.
Aprendi muito. Mais até com meus fracassos do que 

com minhas vitórias. Mas aprendi e quero compartilhar 
com vocês, minhas irmãs, que se não há aprendizagem, 
é porque não houve ensino eficiente. E para nós, pais 
e educadores cristãos, a responsabilidade de ensinar a 
Palavra de Deus é até maior com nossa vida e nossas 
ações do que com nossos sermões e aulas.

Pesquisadores de diversas partes do mundo montaram 
um relatório da UNESCO com a conclusão de que para 
agir eficazmente o aluno do nosso tempo deve exibir quatro 
competências imprescindíveis ao desenvolvimento do ser 
humano: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender 
a ser e aprender a conviver.

O aprender a conhecer estimula o prazer de 
compreender, descobrir e construir o conhecimento. Nós 
aprendemos quando o conteúdo de ensino faz parte do 
nosso foco de interesse, de nossas necessidades ou 
de nossos desejos. Em vez da simples transmissão de 
conteúdos, o que passa a valer são as habilidades para 
se construir esse conhecimento. 

O conhecimento você pode encontrar em qualquer lugar 
– livros, revistas, jornais, internet, etc, O conhecimento 
bíblico você encontra na Palavra de Deus, nos livros 
publicados por servos de Deus e na vida de crentes fiéis 
que não deixam de ser a carta viva do Pai para o mundo.

A habilidade você desenvolve. É o aprender a fazer. 
Embora quem aprenda a conhecer já esteja aprendendo a 
fazer, esta segunda competência enfatiza a questão do preparo 
para as coisas práticas da vida. O aprender a fazer é um 
processo de vida. Você não nasce sabendo fazer. Por isso é 
preciso ressaltar a importância de se praticar os conhecimentos 
bíblicos aprendidos na escola dominical e no lar.  Os ensinos da 
Bíblia têm de sair do campo teórico, visto que estão carregados 
de realidade e senso prático. Conforme nos orienta o apóstolo 
Paulo em Fil. 4:9 – “O que também aprendestes, e recebestes, 
e ouvistes e vistes em mim, isso fazei.”

Aprender a ser envolve a realização pessoal, a 
capacidade de cada um de descobrir o próprio potencial 
e a força criativa. Pode-se dizer até mesmo que o 
exercício de aprender a ser envolve caráter, honestidade, 
responsabilidade e dedicação.

O que tem acontecido é que ensinamos e falamos, mas 
quando nos deparamos com o que as pessoas vêem em 
nós, então percebemos que nosso ensino nem sempre foi 
também aprendizagem, pois para aprender a ser é preciso 
ação, sentimento, emoção. Vem de dentro, do coração.   

Mas aprender a conviver é um dos maiores desafios da 
vida cristã, já que a maior parte da história da humanidade 
é marcada por guerras e conflitos, justamente pela cultura 
de se administrar conflitos por meio da violência. 

O importante a ressaltar é que o cristão nunca deixa de 
aprender a ser. Ele está sempre crescendo nesse sentido, 
porque a aprendizagem da fé está no fato de o crente 
ser e saber ser uma pessoa em constante busca de seu 
aperfeiçoamento moral, ético e espiritual.

A dificuldade de aprender a conviver está no modelo 
que temos das novas gerações virtuais que não conseguem 
idealizar uma educação capaz de estimular a convivência 
entre os diferentes grupos e ensiná-los a resolver suas 
diferenças de maneira pacífica, seja na família, na igreja, 
no trabalho, até mesmo entre os vizinhos.

Aprender a relacionar-se com pessoas é uma tarefa 
imprescindível para qualquer ser humano. E essa 
necessidade torna-se muito maior quando o relacionamento 
é dentro do Corpo de Cristo, onde deveríamos viver  para 
servir uns aos outros.

Mas como podemos nos relacionar bem com as 
pessoas, principalmente dentro da Igreja com tantas 
diferenças? Será que isso é realmente possível? Embora 
às vezes pareça difícil conviver com tantas pessoas 
diferentes, a Bíblia nos revela que essas diversidades 
dentro do Corpo de Cristo são planejadas por Deus 
e necessárias para que a Igreja se torne completa. 
Precisamos um dos outros mesmo com as diferenças, 
para que cada um exerça sua função e haja crescimento.

“O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas 
perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com 
os defeitos do outro, e admirar suas qualidades.”

Que enquanto vivermos aqui, o Senhor nos dê a 
chance de aprender a conhecer cada vez mais nosso Deus 
e a Sua Palavra, a aprender a fazer a vontade do Senhor, a 
coragem para ser diferente e o amor para con(todos)viver. 

Vivendo e 
Aprendendo
“Convém que eu faça as obras 

daquele que me enviou, enquanto 
é dia...” João 9:4

Deus falou ao 
coração da 
Missionária 

Sandra, esposa do Pr. 
Elliud que trabalha em 
São Tomé e Príncipe 
na África, e recebi o 
convite para estar com 
estes amados irmãos 
n o  A c a m p a m e n t o 
para Mulheres que vai 
acontecer nos dias 01 
a 03 de Novembro deste 
ano.

Quando recebi o 

São Tomé e Príncipe na África

apoiarem nesta viagem.
Desde aquele dia, Deus 

tem me apresentado pessoas 
cujo coração também arde por 
amor a essa obra, minha igreja 
(Igreja Batista Bíblica em 
Valparaiso) me apoiou e  tem 
me dado suporte financeiro e 
espiritual para esta viagem, 
minha família também esta 
caminhando ao meu lado.

Estarei saindo do Brasil no 
dia 23 de Outubro e chegando 
em São Tomé no dia 25, ficarei 

com os irmãos até o dia 08 de 
Novembro,  tendo assim um 
tempo precioso com os irmãos 
de São Tomé, conhecendo 
as cidades e o trabalho que 
estes valorosos irmãos tem 
realizado.

Quero convidar os irmãos 
para esta viagem de 30 horas 
de avião, a caminharem na 
ilha de São Tomé comigo, 
a participarem dos cultos e 
deste acampamento, conto 
com suas orações que são 

“Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas;  os livros só mudam as pessoas.”  Mário Quintana
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MOVIMENTO CRISTÃO 

MUNDIAL
Edições Vida Nova

www.vidanova.com.br
Esta obra é uma coletânea com 
118 art igos que exploram as 
dimensões bíblica, histórica, cultural 
e estratégica do movimento de 
missões e evangelização mundial 
através de valiosas reflexões sobre 
a responsabilidade de cada cristão 
diante do grande projeto de Deus de 
redimir e reinar sobre a humanidade.

TOMANDO DECISÕES
Heber Campos Jr.

Editora Fiel
www.editorafiel.com.br

Como Saber qual a vontade de Deus 
para sua vida? Como entender o que 
Deus quer de nós, quando precisamos 
tomar decisões difíceis? Há alguma 
orientação nas Escrituras que ajudam 
os cristãos a reconhecerem a vontade 
de Deus? Deus manifesta sua vontade 
para cada decisão da vida do Homem? 
Essas são perguntas legítimas e muitos cristãos as enfrentam 
diariamente, especialmente diante de dilemas e decisões 
difíceis. Neste livro, o Dr. Heber Campos Jr., oferece orientações 
bíblicos e práticas que ajudarão o leitor a entender como 
submeter seus planos, projetos, aspirações e decisões à 
vontade de Deus.

E DISSE DEUS...
Dr. Farid Abou-Rahme

Editora Sã Doutrina
www.lojasadoutrina.com.br

Importantíssimo livro sobre a criação 
do Universo e do homem. O relato 
bíblico sobre a Criação tem sofrido 
ataques violentos, principalmente 
nas escolas, colocando em dúvida 

a Palavra e o poder de Deus. 
O autor deste livro usa a 
ciência e a lógica para mostrar 

e provar que a Bíblia é a Verdade 
suprema sobre este assunto.

O NAMORO E O NOIVADO QUE 
DEUS SEMPRE QUIS

Editora Hagnos
David Merkh, 

Alexandre Mendes
www.hagnos.com.br

Este livro NÃO foi escrito para dar 
princípios de “autoajuda”, sugerir 
fórmulas do tipo “Dez passos 
para um namoro bem-sucedido”, 
estimular namoros precoces 
entre pessoas imaturas nem para 
satisfazer curiosidades sobre 
a sexualidade humana. Ele foi 

escrito pensando nos jovens que desejem seguir conselhos 
à luz das Escrituras, que os prepararão para relacionamentos 
duradouros, sem desperdiçar ou até mesmo destruir alguns 
dos melhores anos de suas vidas.

preciosas, e também com 
suas ofertas que me darão 
condições de ficar na ilha 
e a judar os i rmãos nas 
necessidades do campo.

Desejando conhecer mais 
sobre esta viagem visite a 
página no facebook  Nancy 
Felix Fragoso-Projeto São 
Tomé Áfr ica 2013. Para 
maiores detalhes e ofertas 
entre em contato pelo fone 
(11) 5077-4429 ou pelo email: 
nancy@tekton.com.br.

convite, senti uma grande 
a l e g r i a .  S e m p r e  t i v e 
guardado no meu coração 
o desejo de conhecer o 
trabalho missionário naquele 
continente, sabia que Deus 
estava me concedendo um 
grande privilegio. Mesmo 
sabendo que os irmãos de 
São Tomé não poderiam me 
ajudar com as passagens que 
tem um alto custo, respondi  
“sim” com a certeza que Deus 
levantaria irmãos para me 
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No domingo pela 
manhã do dia 24 
de novembro de 

2013, esteve presente na 
Igreja Batista Regular da Fé 
no Capão Redondo em São 
Paulo, capital, o pastor e 
missionário Norman A. Nicklas, 
que fundou quatro igrejas aqui 
no Brasil. Ele é missionário da 
ABWE (Associação Batista 
para o Evangelismo Mundial). 
O pastor Joel Azer Macedo de 
Araújo foi o primeiro pastor 
brasileiro a trabalhar com ele, 
sendo que Nicklas é o seu 
pai na fé. 

Pr.  Nick las deixou o 
Brasil e retornou aos Estados 
Un idos  para  assumi r  a 
direção da ABWE e esta é a 
sua última estada no Brasil 
aos 72 anos de idade. Ele 
fundou a igreja do Pirajuçara 
juntamente com o pastor 

Co m  p r e l e ç õ e s 
abençoadoras do 
pas to r  romeno 

Benny Costea,  mais  os 
pastores John Swedberg, 
Marcos Perin e Thomas 
Tronco, a IVª Conferência 
da EBR Sobre Pregação e 
Pregadores alcançou seus 
objetivos. Realizada nos 
dias 4 a 8 de novembro de 
2013 no Hotel Majestic em 
Águas de Lindóia SP, contou 
coma presença de pastores 
e líderes de diversos estados 
brasileiros.

As oficinas completaram 
o  c o n t e ú d o  d o  e v e n t o 
abrangendo os mais variados 
t e m a s :  A c o n s e l h a n d o 
Pessoas com Depressão (Pr. 
Paulo Bondezan); A Casa do 
Pregador e a Casa de Deus 

Pastoreio norteado pela Palavra
(Pr. Humberto Medeiros); 
Como Preparar Mensagens 
e  Es tudos  Expos i t i vos ; 
O Papel da Pregação no 
Ministério de Martinho Lutero; 
Vencendo a  Guer ra  do 
Gabinete: o Obreiro e sua 
Agenda Semanal (Pr. Mark 
Swedberg); Como Resolver 
Conflitos entre Irmãos (Pr. 
Douglas Reiner); De Casa 
ao Campo: Como Enviar e 
Sustentar Missionários (Pr. 
Carlos A. Moraes); Educação 
Financeira: Controlando o 
Orçamento à Luz da Bíblia 
(Natália Pisaruk); Estudos 
Bíblicos Evangelísticos (Pr. 
Terry Broyles); Hinos Através 
da História (Anita Swedberg); 
A História da Pregação (Pr. 
Marcos Perin); Luzeiros: 
Como Fazer  Disc ípu los 

Intencionalmente (Pr. Roque 
Albuquerque); Manejando 
Bem a Palavra da Verdade: 
Como Formar  Membros 
que Usem a Bíblia (Pr. John 
Swedberg); Mulheres Cristãs 
nos Estágios da Vida (Renata 
Reiner); O Obreiro e Sua 
Vida Devocional (Pr. Almir 

Pastor Joel está se “aposentando”
Joel; a de Americanópolis 
com o pastor Moisés de 
Melo que está até hoje lá; 
Carapicuíba com o pastor 
Gasparino Alves; e outra 
igreja na zona Leste com o 
pastor Roberto Brito. 

O pastor Joel estará 
como pastor da IBR da Fé 
no Capão Redondo até 
o dia 31/12/2013. Após 
dez anos de liderança 
na Igreja este homem 
de Deus se aposentará 
após 44 anos de ministério 

Pau lo  morou com seus 
pais até os nove anos de 
idade. Eles eram meros 
frequentadores de igreja. Após 
a separação Joel foi morar 
com sua avó que frequentava 
a igreja Presbiteriana de 
Pirapozinho - SP e com ela 
residiu até os dezessete anos 
de idade quando decidiu ir 
morar com sua mãe em São 
Paulo. Ela era dependente de 
álcool e espírita. “Foram os 
piores anos da minha vida”, 
diz o pastor Joel um tanto 
entristecido. 

Uma noite saindo do 
cinema com alguns colegas, 
que ficavam no Viaduto Santa 
Efigênia, eles brincaram com 
Joel dizendo:

-- “Joel, nós estamos 
perdidos, não sabemos como 
voltar para casa”.

Naquele instante caiu 
em si: estava perdido, sem 
Deus, morando com uma 
mãe dependente de álcool 
e espírita, desempregado, 
sem dinheiro, sem moradia 
própria e sem perspectiva 
para o futuro. Naquele exato 
momento lembrou-se do Deus 
que sua avó seguia e que tanto 
insistiu para que ele também 
seguisse. Disse a si mesmo: 

-- “Preciso urgentemente 
seguir este Deus!”

Pouco tempo depois 
se mudaram para o bairro 
Chácara Santo Antonio e 
Joel procurou uma igreja 
para visitar. Não encontrando 
nenhuma Presbiteriana, que 
era o que ele conhecia, entrou 
numa Igreja Batista Regular, 
cujo pastor era o irmão Antonio 

Inácio Filho. Tratava-se de 
um simples tabernáculo de 
madeira. Foi bem recebido 
pelos jovens, part ic ipou 
do culto, retornou no outro 
domingo e em um daqueles 
domingos se converteu a 
Cr is to em dezembro de 
1967. Tinha naquela época 
dezenove anos de idade.

Após a sua conversão 
foi visitar o Seminário Batista 
Regular na Avenida Ipiranga. 
Gostou e fez sua matrícula em 
fevereiro de 1968. Terminou o 
curso pastoral em 1972 e em 
seguida cursou o Bacharel em 
Teologia na Faculdade Batista 
de São Paulo.

Joel começou a pregar aos 
dezenove anos. Aos vinte e 
um anos foi diácono da igreja 
de Pirajussara, e com vinte 
e dois assumiu a liderança 
da mesma. Dois casais de 
missionários norte americanos 
tiveram grande influência em 
sua vida e o ajudaram muito. 
Seu pai na fé Norman Antonio 
Nicklas e sua esposa Evelin 
que o batizou quando fez vinte 
e um anos de idade e João 
Peterson com sua esposa 
Gina. Pr. Joel sempre diz que 
sente muita saudade deles.

Pastoreou outras igrejas 
ba t i s tas  regu la res  em: 
Caçapava - SP, Jardim D’Ávila 
- Osasco, Vila Boa Vista - 
Campinas, Dom José - Embu 
das Artes, Contagem - MG 
e atualmente está na Igreja 
Batista Regular da Fé em 
Capão Redondo São Paulo.

Ao todo são quarenta e 
três anos e oito meses de 
ministério e quarenta e seis 

anos de conversão, pela 
graça de Deus. Além dos 
missionários mencionados, Pr. 
Joel sempre menciona com 
saudade e respeito outros 
servos de Deus que foram 
seus mestres no tempo de 
seminário: Donaldo Hare, 
que está no céu, Ronald 
Mesnar, Artur Cave, Ricardo 
S te r kembu rg ,  E rnes to , 
Marvin e Diana Fray e Robert 
Brennam com o qual aprendeu 
a evangelizar e ter amor pelos 
perdidos. 

Durante seu ministério, Pr. 
Joel arrebanhou vários filhos 
na fé que estão exercendo 
ministérios variados, como: 
pastores ,  miss ionár ios , 
diáconos, professores de 
escola bíblica. De público, 
pastor Joel sempre agradece 
a Deus por sua amada esposa 
Creuza, pelos trinta e um anos 
de caminhada juntos, e diz 
que sem a fiel companheira 
teria sido impossível chegar 
até onde está hoje. O casal 
tem cinco preciosos filhos 

Cocentino); A Vida de Salomé 
(Delores Woods).

Para 2014 a data da Vª 
Conferência já está agendada 
para o período de 3 a 7 de 
novembro. Apenas o local ainda 
não está acertado, pois de acordo 
com a direção do evento, poderá 
haver mudanças.

que pela graça de Deus têm 
sido verdadeiras bênçãos 
na vida do casal: Jônatas, 
Filipe, Rebeca, Eliezer e Silas. 
Todos eles estão casados e 
envolvidos com o ministério 
do pai. Pr. Joel sempre diz que 
com a família tem partilhado 
as alegrias, as bênçãos e 
também as tristezas, lutas, 
dificuldades e injustiças. 

Convicto Pr. Joel cita Atos 
20.24 “Em nada tenho a minha 
vida por preciosa, contanto 
que se cumpra com alegria a 
carreira e o ministério que recebi 
do Senhor Jesus” e diz: “Estou 
finalizando meu ministério 
na Igreja Batista Regular da 
Fé de Capão Redondo e me 
aposentando pelo INSS. O meu 
futuro está nas mãos de Deus. 
A Ele toda a glória!”

Texto preparado com 
base no material enviado 

à nossa redação pela irmã 
Uelia Dias dos Santos, uma 
das preciosas ovelhas do 

Pastor Joel.

juntamente com sua família. 
Certamente os irmãos sentirão 
a sua falta por tudo que ele 
realizou, representou e ali 
testemunhou. Homem de 
vida íntegra e que tem o seu 
tesouro verdadeiramente 
guardado no céu. 

E le  jun tamente  com 
sua esposa e filhos sempre 
ab raça ram  a  ob ra  do 
Senhor com muito amor e 
dedicação. É maravilhoso ver 
a sua família inteira em ação, 
lutando pela causa do Senhor 
Jesus fazendo o melhor para 
Deus. 

Pr. Joel é filho de Esther 
Macedo e Moacir Araújo e 
decidiu seguir e servir ao 
Senhor Jesus com toda a 
sua família. Nascido em 26 
de abril de 1948 na cidade  
Caiabu, Distrito de Presidente 
Prudente no estado de São 

O casal com Pr. Nicklas

Com Pr. Nicklas e família

“Aquilo que persistimos em fazer torna-se mais fácil, não porque 
a natureza da coisa mude, mas porque a nossa capacidade de 

executá-la aumenta”. Harber J. Grant

Preletores


